وزیر اقتصاد:

هوشمندسازی اقتصاد رویکرد قطعی دولت است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هوشمندســازی اقتصاد رویکرد قطعی دولت اســت ،گفت :در حال حاضر از  ۱۵دستگاه ایکس ری کانتینری به ۱۷
دستگاه رسیدهایم و در یکی  -دو سال آینده نیز بیش از این مقدار به ظرفیت فعلی اضافه میشود که در سه ماه آینده هر سه ماه یکبار یک افتتاح جدید در
حوزه ایکس ریهای کانتینری با محوریت تولید داخل خواهیم داشت.به گزارش ایسنا ،احسان خاندوزی دیروز(دوشنبه) به همراه معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور و جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از مرکز شبیه سازی سامانه جامع امور گمرکی ،کشفیات گمرک و مانیتورینگ سامانههای ایکس ری
گمرکات بازدید کرد .در این بازدید ،با دستور ویدئو کنفرانسی وزیر امور اقتصادی و دارایی از....
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خطیبزاده در نشست خبری مطرح کرد:

ایران با اراده جدی و حسن نیت وارد مذاکرات شده است
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ایران چه مقدار کاال به اروپا
صادر کرد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا در  ۹ماهه
ســال جاری میالدی پرداخته که نشــان از افزایش دو درصدی همکاریها دارد.به گزارش ایسنا ،بر اساس
آمارهای ارائه شده تا پایان ماه نهم سال  ۲۰۲۱میزان تجارت مشترک ایران و اتحادیه اروپا به  ۳.۴میلیارد
یورو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی دو درصدی را نشان میدهد.بر این اساس ایران از
اروپا  ۲.۷میلیارد یورو واردات داشته و  ۵۵۴میلیون یورو نیز به این اتحادیه صادر کرده است .به این ترتیب
 ۸۱درصد از کل تجارت ایران با اروپا به واردات اختصاص دارد.صادرات ایران به اروپا در ســال جاری ۱۴
درصدی افزایش یافته است .در این مدت صادرات به ایتالیا  ،۹.۳رومانی  ۴.۸و بلغارستان  ۴.۸افزایش یافته
است.در گروههای کاالیی نیز رشد صادرات مواد شیمیایی  ۱۲درصد و کاالهای صنعتی طبقه بندی شده
 ۱۱درصد افزایش یافتهاند......
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گم شدن  ۶۰میلیون دالر ارز دولتی برای واردات کره
5

نشانههای گشایش اقتصادی پدیدار شد

بازگشت ارز صادراتی بر مدار رشد
3

مهمترین اقدامات برای مهار کرونای
«اُمیکرون»

فرمانده ستاد مقابله باکرونا در استان تهران ،ضمن تشریح وضعیت کرونا در پایتخت ،مهمترین اقدامات
برای مبارزه با ســویه «اُمیکرون» کرونا را رعایت پروتکلهای بهداشتی خواند و گفت :اصوال ویروس
کرونا مرز نمیشناســد و به سرعت میتواند فراگیر شود؛ اما همه ویروسها به رعایت شیوهنامههای
بهداشــتی پاسخ میدهند و همچنان زدن ماســک ،رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و عدم حضور در
اماکن پر تجمع در مقاومترین ســوشهای ویروس هم موثر اســت.دکتر علیرضا زالی در گفتو گو
با ایســنا ،با اشــاره به اینکه خوشبختانه تهران در شرایط مطلوبی به سر میبرد ،گفت :از نظر تعداد
موارد ابتالی سرپایی و بستری و بخشهای مراقبت ویژه در شرایط نسبتا خوبی هستیم و نسبت به
هفتههای گذشته شاخصهای مربوطه کاهش یافته است .در طول  ۱۱هفته گذشته این هفته و هفته
ماقبل ،پایینترین میزان مرگ و میر را در پایتخت داشــتیم.وی افزود :خوشبختانه شهرهای مالرد،
رباط کریم ،بهارستان و پیشوا به شرایط آبی رسیدند و در پایتخت شهر قرمز و نارنجی نداریم و عمده
شهرهای استان زرد هستند.او با تاکید بر شکننده بودن شرایط ،تصریح کرد :تعداد قلیلی از مردم در
تهران هنوز واکسینه نشدند که پوشش جامع این بخش میتواند کمک کند که میزان خطر کاسته
شود .همه نقاط خالء و کور در واکسیناسیون ،بالقوه خطرناک است و باید به این سمت حرکت کنیم
که فراگیری واکسیناسیون را افزایش دهیم.وی افزود :گستردگی واکسیناسیون علیرغم اینکه خطر
مرگ و میر را کاهش میدهد ،سبب اثربخشی بیشتر برنامهها بوده و بر میزان بستری نیز اثر مثبتی
داشته و در نهایت سبب ابتر شدن چرخه ویروس در طبیعت میشود .وقتی در یک جامعه باالتر از
 ۸۰درصد واکسیناسیون موثر داشته باشیم ،تدریجا از نظر همهگیری شناسی ،چرخش ویروس هم
که میتواند جهش جدید ایجاد کند ،متوقف میشود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در
مورد سویه جدید کرونا تحت عنوان «اُمیکرون» ،بیان کرد :ما باید بتوانیم مراقبتهای مورد لزوم را
اعم از مبادی هوایی و دریایی به صورت کامل انجام دهیم .خوشبختانه با مصوبه ستاد ملی مقابله با
کرونا دستورالعملهای جدی برای این امر بخصوص درباره پروازهایی با مبداء کشورهای آفریقایی در
دستور کار قرار گرفته است.وی گفت :اصوال ویروس کرونا مرز نمیشناسد و به سرعت میتواند فراگیر
شده و توسعه یابد؛ اما خوشبختانه همه ویروسها به رعایت شیوهنامههای بهداشتی پاسخ میدهند و
کماکان زدن ماسک ،رعایت فاصله گذاری اجتماعی و عدم حضور در اماکن پر تجمع در مقاومترین
سوشهای ویروس هم موثر است.

فوت  ۸۲نفر دیگر بر اثر کرونا
تهران  -ایرنا  -وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد :طی  ۲۴ساعت گذشته  ۸۲بیمار کووید۱۹
در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموعه واکسنهای تزریق شده در کشور از  ۱۰۵میلیون ُدز گذشت.به
گزارش ایرنا و بر اساس اعالم وزارت بهداشت،تا دیروزدوشنبه  ۸آذر  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،
 ۴هزار و  ۳۱۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شد که  ۶۴۵نفر از آنها بستری شدند.مجموع
بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۱۳هزار و  ۱۹۲نفر رسید.طی  ۲۴ساعت گذشته ۸۲ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۲۹هزار و  ۷۱۱نفر رسید.همچنین در شبانه
روز گذشــته ۹ ،استان کشور شامل خوزستان ،گلســتان ،کردستان ،هرمزگان ،خراسان شمالی ،سمنان ،زنجان،
کهگیلویه و بویراحمد و سیســتان و بلوچستان ،هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی نداشته اند .تا کنون
 ۵میلیون  ۸۷۳هزار و  ۴۴۱نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و  ۳۳۸نفر
از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۸
میلیون و  ۶۵۴هزار و  ۵۷۴آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون  ۵۷میلیون
و  ۴۸۳هزار و  ۷۴نفر ُدز اول ۴۶ ،میلیون و  ۶۸۳هزار و  ۱۶۲نفر ُدز دوم و  ۹۹۵هزار و  ۹۷۲نفرُ ،دز سوم واکسن
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۱۰۵میلیون و  ۱۶۲هزار و ُ ۲۰۸دز رسیده
است.در شبانه روز گذشته  ۲۷۵هزار و ُ ۸۳۶دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.اکنون  ۲۲شهر در وضعیت
نارنجی ۲۰۷ ،شهر در وضعیت زرد و  ۲۱۹شهر در وضعیت آبی قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت قرمز نیست.
به گزارش ایرنا ،طی روزهای اخیر به مدد رویکرد دولت سیزدهم در افزایش واردات و تسریع واکسیناسیون ،تلفات
کرونا دو رقمی شــده و روز یکشــنبه هفتم آذر ماه تعداد فوتی ها  ۸۰نفر اعالم شــد که پایین ترین تلفات پس
از عبور خیز پنجم کرونا در کشــور اســت.خیز پنجم و مرگبار کرونا از ابتدای تیر ماه در کشور آغاز شد و وزارت
بهداشت هشتم مهر ماه از عبور این خیز از کشور خبر داد.این خیز در  ۲۸مرداد و هفتم مهر ماه به ترتیب شمار
تلفات از یکصد و  ۱۲۰هزار نفر عبور کرد.همچنین رکورد تلفات روزانه کرونا در این مدت چندین بار شکسته شد
و روز دوم شــهریور ماه با  ۷۰۹مورد مرگ روزانه به باالترین شمار تلفات از ابتدای شیوع کرونا در کشور رسید.با
این وجود ،احتمال ورود سویه جدید کرونا با نام «اومیکرون» هشدارهایی را در پی داشته است.از این رو در کنار
واکسیناســیون ،مردم باید همچنان رعایت پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند تا از گزند کرونا و سویه های
مرگبار آن در امان بمانند.

فصل جدید مذاکرات با کارویژه اقتصادی

ایران در وین چه میخواهد؟
پس از گذشت  ۲۳هفته از پایان ششمین دور گفتگوهای ایران و سایر اعضای
باقیمانده در برجام ،اکنون ساعت صفر برای برگزاری دور جدید مذاکرات برای
رفع تحریمهای ظالمانه فرارسیده است.خبرگزاری مهر ،گروه سیاست -محمد
مهاجرانی :پس از گذشــت  ۲۳هفته از پایان ششمین دور گفتگوهای ایران و
سایر اعضای باقیمانده در برجام ،اکنون ساعت صفر برای برگزاری دور جدید
مذاکرات برای رفع تحریمهای ظالمانه فرارسیده است.قرار است علی باقری به
همراه ســایر اعضای هیئت مذاکره کننده در مقابل سه کشور اروپایی (آلمان،
انگلیس و فرانسه) به همراه چین و روسیه قرار گیرد.این تیم جامع که در بدو
ورود به وین توجه رسانهها را به خود جلب کرد ،افرادی از دستگاههای مختلف
و مرتبط با موضوع رفع تحریمها هســتند که مذاکرهکنندهی ارشد کشورمان
را همراهی میکنند.
تیم جامع و متخصص ایران برای حضور در مذاکرات
طبق اعــام برخی منابع خبری ،دو ماه پیش دســتگاههای درگیر با تحریم
نامهای از وزارت امور خارجه دریافت کردند .در این نامه خواسته شده بود برای
تقویت تیم مذاکره کننده کارشناسانی معرفی کنند که واجد سه خصوصیت
باشــند؛ به موضوعات حوزه کاری خود اشــراف داشته باشند ،پیچیدگیها و
ظرایف تحریم را بشناسند و با حقوق بینالملل آشنایی داشته باشند.این نامه را
تمام دستگاههایی که به نوعی درگیر تحریمهای ظالمانه بودند ،از جمله وزارت
امور اقتصادی و دارایــی ،بانک مرکز ،وزارت صمت ،وزارت نفت و وزارت راه و
شهرسازی دریافت کردند.این خبر مهم را میتوان حاوی چند نشانه مثبت از
عزم جدی تهران برای رفع تحریمهای ظالمانه دانست؛ اول اینکه تیم مذاکره
کننده کشــورمان در  ۵ماهه گذشــته با برنامهریزی و مطالعه دقیق شرایط،
برنامه جامع و مدونی برای رفع تحریمها تنظیم کرده اســت و این موضوع بر
خالف برخی از ادعاهای داخلی مبنی بر بیبرنامگی کشور برای مذاکرات است.
دوم ،افرادی که در این تیم حضور دارند عمدتاً از دستگاههای اقتصادی مانند
بانک مرکزی هســتند و این نشاندهندهی این است که اولویت ایران در آغاز
مذاکرات ،رفع تحریمهای ظالمانه و بهرهمندی از منابع مالی مســدود شــده
کشــورمان است و تا زمانی که این تحریمها رفع نشــود خبری از مذاکره در
خصوص مسائل هستهای نیست!
اسالمی :مذاکرات در خصوص مسائل هستهای نیست
موضوعی که اســامی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان بر آن صحه
گذاشــت و گفت« :مذاکرات آتی در وین درباره بازگشــت طرفهای دیگر به
اجرای تعهدات خواهد بود و نه درباره مسائل هستهای».سوم ،استفاده از تجربه
تیم سابق است که این افراد با حضور در تیم مذاکرهکننده میتوانند به خوبی
گرههای قبلی و فریبکاریهای برخی از اعضا را روشن کنند.چهارم ،حضور چند
معاون وزیر در تیم اعزامی به وین است که نشاندهنده حساسیت فنی ایران بر
موضوعات مورد گفتگو است که این اتفاق برخالف دورههای گذشته که اعضای
تیم مذاکره کننده ،بیشتر محدود به کارشناسان سیاسی بود ،رخ میدهد.
تغییر رویکرد کشورهای منطقه نسبت به ایران
باقــری قبل از عزیمت بــه اتریش ،ترجیح داد به منطقه نیز ســفر کند و در
اولین مقصد به امارات عربی متحده ســفر کرد و با «انور قرقاش» مشاور عالی
سیاست خارجی بن زائد رئیس کشــور امارات و «شاهین المرر» وزیر مشاور
در امور خارجی دولت امارات دیدار و گفتگو کردپس از سفر به امارات ،معاون
سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان به کویت ســفر کرد و با «احمد ناصر
المحمــد الصباح» وزیر خارجه و وزیر مشــاور در امور هیأت وزیران« ،مجدی
الظفیری» قائم مقام وزیر خارجه و «ولید علی الخبیزی» معاون کشــورهای
آســیایی وزارت خارجه کویت دیدار و گفتگو کرد.پیشتر مذاکرهکننده ارشد
کشورمان گفتگوهایی با مقامات ترکیه ،پاکستان ،قطر و عمان داشت.البته صرفاً

باقری نبود که قبل از شروع مذاکرات ،به منطقه سفر کرد ،بلکه در هفتههای
گذشــته «رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امــور ایران به امارات متحده
عربی ،فلســطین اشغالی ،عربستان ســعودی و بحرین سفر کرد که بر اساس
اعالم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این سفر با هدف «رایزنی با شرکاء و
شرکت در تعامالت منطقهای» انجام شده است.
آمریکا :برجام برای کشورهای منطقه مهم است
مالی همچنین در خصوص سفرهای منطقهای خود میگوید« :من فکر میکنم
که تمامی کشــورهای خلیج فارس و برخی از آنها ارزیابی متفاوتی از مزایای
این توافق (برجام) دارند اما همگی موافق هســتند که بازگشت به این توافق
در حال حاضر بســیار مهم است».این اظهارنظر از سوی کشورهای منطقه که
تا چندی پیش صرفاً سیاســتهای تخاصمی خود در مقابــل ایران را دنبال
میکردند ،نشاندهنده موفقیت ابتدایی دیپلماسی منطقهای تیم جدید وزارت
امور خارجه کشورمان است.همزمان با اعزام تیم مذاکرهکننده به وین ،حسین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز از تهران به پشتیبانی و تبیین
خطوط سیاسی کشــورمان در مذاکرات پیشرو میپردازد.امیرعبداللهیان در
یک پیام ویدوئی با اشــاره به فضای سیاسی حول مذاکرات آتی میگوید« :از
ایــن هفته گفتگوهای وین را کلید خواهیم زد .ما همه مقدمات را در صورتی
که طرفهای مقابل به تعهدات کاملشان برگردند ،برای رسیدن به یک توافق
خوب و سریع فراهم کردیم و بهصراحت مواضع و مطالبات خودمان را در ادامه
گفتگوهایی که از گذشته وجود داشته و سندی که به عنوان برجام و قطعنامه
سازمان ملل به تصویب رســیده ،بیان کردیم».به گفته امیرعبداللهیان «نظر
صریح و روشــن جمهوری اسالمی ایران این است که در میز مذاکره حقوق و
منافع ملت ایران باید تأمین شــده و تحریمها لغو شــود و ما امیدواریم که در
مسیر گفتگوهای وین بتوانیم گامهای اساسی و موفقیت آمیز رو به جلویی را
داشته باشیم».
امیرعبداللهیان :ایران در مذاکره دست بسته نخواهد بود
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین میگوید« :قطعاً دست جمهوری اسالمی
ایران بسته نخواهد بود .گزینههای مختلفی در مقابل ما قرار دارد .ما از گزینه
گفتگو و مذاکره در وین کار را شروع میکنیم».در همین راستا ،امیرعبداللهیان
در تماس تلفنی با «جوزپ بورل» مســئول سیاســت خارجی اتحادیه تاکید
میکند« :روشن است که نتیجه نهایی در  ۶دور مذاکرات وین به دست نیامده
است ،لذا تمام مواردی که الزم است مورد حل و فصل قرار گیرند از سوی تیم
مذاکره کننده ایرانی مورد توجــه قرار دارد».وزیر امور خارجه میگوید« :باید
تضمین جدی و کافی وجود داشــته باشــد که آمریکایی که به آن اعتمادی
وجود ندارد ،دوباره از برجام خارج نخواهد شــد».در این میان علیرغم اینکه از
طرف ایران حسننیت و جدیت در مذاکره در دستور کار قرار دارد ،اما همچنان
آمریکاییهــا به عنوان متهم ردیــف اول در تخریب برجام بر مواضع دوگانه و
خصمانه خویش تاکید دارند و درصددند با اعمال فشار و تهدید فضای مذاکرات
را تحت تأثیر قرار دهند.آمریکاییها پس از خروج دونالد ترامپ رئیسجمهور
ســابق آمریکا در روز  ۱۸اردیبهشــت  ۱۳۹۷از برجــام ،آنها دیگر در ترکیب
مذاکرات جایی ندارند ،اما همزمان با برگزاری گفتگوهای ایران و  ۴+۱در محل
مذاکرات (هتل کوبرگ) حضور دارند.
رفتارهای دوگانه آمریکا در مذاکرات
آمریکاییها در ماههای اخیر و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم ،علیرغم
اصرارهایی که برای آغاز مذاکرات و تعیین تکلیف برجام دارند اما حسننیتی
جهت انجام تعهدات برجامی خود نشان نمیدهند و صرفاً قصد دارند با تهدید
و هشدار ،سناریوهای خود را در مورد ایران پیش ببرند.
ادامه در صفحه دوم

ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی
انرژی با تقویت دیپلماسی منطقهای
توسعه دیپلماسی انرژی و امضای قرارداد سوآپ  ۲میلیارد متر مکعبی
گاز بین ایران ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان عالوه بر پایداری شبکه
گاز ایران در استانهای شمالی ،تقویت سهم ایران در تجارت جهانی گاز
را نیز به دنبال خواهد داشــت .به گزارش ایرنا ،ایران در مجموع ذخایر
نفت و گاز رتبه اول را در جهان دارا اســت .این موضوع باعث شــده تا
همواره در هر موقعیتی که به نوعی به انرژیهای هیدروکربوری مربوط
است ،نام ایران نیز مطرح شود.بر این اساس ،آمریکا در تحریم علیه ایران
نیز همواره صنعت نفت و گاز را نشانه رفته ،زیرا این بخش از اقتصاد به
عنوان مزیت مهم ایران شــناخته میشود.در سالهای اخیر اما به دلیل
همین تحریمها و البته برخی ناکارآمدی ها ،نقش ایران در مناســبات
انرژی منطقه و جهانی دستخوش تغییر شد.
گام بلند ایران برای افزایش نقشآفرینی در بازار گاز
در موردی خاص ،واردات گاز ایران از ترکمنســتان که نقش مهمی در
موازنه مصرف داخلی و همچنین نقشآفرینی ایران در بازارهای جهانی
گاز داشت ،متوقف شد.این در حالی بود که با واردات گاز از ترکمنستان
عالوه بر آنکه پایداری شبکه سراسری گاز افزایش پیدا میکرد ،از سوی
دیگر این فرصت فراهم میشــد تا صادرات به کشــورهای همسایه نیز
بیشتر شود .با این حال به دلیل عدم پرداخت بدهی ایران به ترکمنستان
جریان گاز بین دو کشــور موقف شد.ایران در حال حاضر سهمی حدود
 ۲درصدی از تجارت گاز جهان را دارا اســت ،این در شرایطی است که
در جایگاه دومین دارنده ذخایر گازی جهان قرار داشته و در زمینه تولید
گاز نیز در رتبه چهارم قرار دارد .بنابراین باید با استفاده از ذخایر موجود
و همچنین موقعیت استراتژیک خود به سمت توسعه تجارت گاز پیش
برود .نکته مهم آن است که تا سال  ۲۰۴۵میالدی ،در حالی که تقاضا
برای نفت خام تنها  ۸.۵درصد افزایش خواهد داشت ،تقاضای گاز رشد
 ۲۴درصدی را تجربه میکند .از همین رو ایران باید با توسعه مناسبات
خود در تجارت گاز در منطقه و بعد از آن در ســطح جهان ،سهم خود
را در تجارت این ســوخت افزایش دهد و در این میان افزایش مبادالت
(واردات و صــادرات) می تواند کمک کننده باشــد .یکی از مواردی که
عالوه بر درآمدزایی ،سهم ایران را در تجارت جهانی گاز افزایش میدهد،
احیای ســوآپ گازی اســت.در همین رابطه ،اکنون تنها بعد از  ۴ماه از
روی کار آمدن دولت ســیزدهم و همزمان با آغاز مذاکرات احیای برجام
در وین ،توافقی بین  ۳کشــور ایران ،جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
به امضا رســید .توافقی که خبر از سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری
آذربایجان از مسیر ایران را میدهد.در این زمینه آیت اهلل ابراهیم رئیسی
با اشــاره به دیدار و گفتوگو با رئیسجمهوری ترکمنستان اعالم کرد:
بخش محوری در این دیدار توسعه روابط اقتصادی و رفع مشکل ترانزیت
و گاز بود که این موضوع حلوفصل و قرار شد مسئله ترانزیت به گونهای
باشد که ارتباط با کشورهای مختلف تسهیل شود.وی گفت :موضوع گاز
هم که دچار وقفه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به امضای
قرارداد منتهی شد و امیدواریم پس از این هیچگونه نگرانی در این زمینه
وجود نداشته باشد.
توافق گازی منطقهای در حاشیه اجالس سران اکو
قرارداد بزرگ گازی میان ایران ،ترکمنستان و جمهوری آذربایجان که
در حاشیه اجالس سران اکو ،رخدادی مهم در عرصه اقتصادی_سیاسی
محســوب میشــود که میتواند منافع مهم و تاثیرگذاری را برای ایران
ی های منطقهای به همراه داشــته باشد.بر اساس این
در ســایه همکار 
قرارداد ایران ساالنه  ۱.۵تا  ۲میلیارد متر مکعب گاز را از ترکمنستان به
جمهوری آذربایجان منتقل میکند .قراردادی که تامین گاز استانهای
شــمالی و شمالغربی ایران را نیز تضمین خواهد کرد.جواد اوجی ،وزیر
نفت نیز در حاشیه توافق سهجانبه سوآپ گازی بین ایران ،ترکمنستان و
جمهوری آذربایجان گفت :طی یک ماه گذشته ما مذاکرات تنگاتنگی با
طرف آذربایجانی و کشور ترکمنستان در بحث انتقال گاز از ترکمنستان
به جمهوری آذربایجان که در حقیقت ســوآپ گازی محسوب میشود
داشتیم که خوشبختانه امروز منجر به این قرارداد سهجانبه شد.وی افزود:
در ایــن قرارداد ما تقریبا ســاالنه نزدیک به  ۱.۵تا  ۲میلیارد مترمکعب
گاز را از طرف ترکمنســتان و منطقه سرخس دریافت خواهیم کرد و از
آستارا تحویل جمهوری آذربایجان میدهیم .وزیر نفت در خصوص بحث
تسویه بدهی ایران به ترکمنستان در خصوص قراردادگازی تصریح کرد:
با راهکارهای خوب وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران ،بزودی نخستین
قســط پرداخت ما بابت تســویه بدهی به طرف ترکمنستانی پرداخت
میشود.وی با اشاره به اینکه از دیماه  ۱۳۹۵واردات گاز از ترکمنستان
قطع شــده بود ،اظهار کرد :قرارداد ســهجانبه گازی ایران ،ترکمنستان
و جمهوری آذربایجان از اول زمســتان عملیاتی میشود.وزیر نفت سهم
ایران از تجارت گاز در منطقه را کمتر از  ۲درصد عنوان کرد و گفت :این
قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استانهای خراسان رضوی ،شمالی و
جنوبی ،گلستان و سمنان کمک میکند.
اتصال شبکه گاز ایران به قاره سبز
مزیــت بزرگتر برای ایران اما نقشآفرینی در تجارت جهانی گاز اســت.
ورود ایــران به یک قرارداد ســه جانبــه تامین انرژی و قــرار گرفتن
ی تواند در آینده ضمن
کشورمان در مســیر اســتراتژیک انتقال گاز م 
ش های سیاسی با همسایگان
افزایش همکاریهای منطقهای ،از بروز تن 
جلوگیری کند.حضور ایران در قراردادهای گازی منطقه خزر میتواند در
آینده به اتصال ایران به شــبکه گاز اروپا و آغاز صادرات گاز به این قاره
منجر شود.در سال های گذشته اگرچه از صادرات گاز به اروپا چندین بار
سخن به میان آمده بود و حتی چند مسیر مختلف برای صادرات تعریف
شــد ،اما در عمل هیچ کدام از دولت های گذشته توفیقی در این زمینه
نداشتند .حاال با توجه به نزدیکی منطقه خزر به مرزهای اروپا و اتصال
شــبکه های گاز ایران ،ترکمنستان و آذربایجان به یکدیگر می توان این
قرارداد را گامی عملی در جهت صادرات گاز به قاره ســبز دانست .طی
سه دهه آینده وابستگی اروپا به گاز طبیعی وارداتی به  ۷۰درصد در سال
 ۲۰۳۰خواهد رسید .بنابراین روی آوردن اروپا به منابع جدید گاز طبیعی
اجتنــاب ناپذیر بوده و ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان
می تواند یکی از منابع اصلی تامین گاز طبیعی قاره اروپا باشد.ایران سال
گذشته در مجموع  ۱۸میلیارد متر مکعب گاز صادر کرده است که عمده
این صادرات به دو کشــور عراق و ترکیه انجام گرفته و تنوع مشــتریان
میتواند به افزایش صادرات و ارزآوری کمک کند.
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با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

حجتاالسالم موسیپور به ریاست سازمان
تبلیغات اسالمی منصوب شد
حضــرت آیــتاهلل خامنهای
رهبر معظم انقالب اســامی
با پذیرش اســتعفای آیتاهلل
جنتــی و تقدیــر از زحمات
ایشــان؛ طــی حکمــی
حجتاالســام آقــای حاج
شیخ محمدحسین موسیپور
را به ســمت ریاست سازمان
تبلیغات اســامی منصوب
کردند.بــه گــزارش ایرنا از
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ،متن حکم رهبر
انقالب به این شرح است:
الرحیم
الرحمن ّ
بسم اهلل ّ
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در شمار نهادهای قانونی فعال و اثرگذار
در طول چند دهه و منشــاء بصیرتافزایی و آرمانگرایی در بزرگداشــت
یادبودها و مناسبتهای انقالب اســامی بوده و در سای ه مدیریت موفق
جناب آیتاهلل آقای جنتی دامت برکاته خدمات ارزشمندی به کشور کرده
است .اکنون با عنایت به استعفای جناب آقای جنتی و با تشکر و تقدیر از
زحمات فراوان ایشان ،جناب حجتاالسالم آقای حاج شیخ محمدحسین
موسیپور دام توفیقه را به مدیریت این شورا منصوب میکنم.انتظار می رود
مشی این شورا به تبعیت از شیو ه راهنمایان بزرگ دینی ،براساس تبیین
و عمق بخشی به شــعارها و رساندن پیام صادقانه و صمیمی به دلهای
مخاطبان باشــد .این شورا از آغاز بر این اســاس شکل گرفته و حرکت
کرده و باید هرچه بیشتر به آن اهتمام ورزد.توصی ه اینجانب مردمی کردن
بزرگداشــتها ،و فعال کردن مســاجد و نهادهای مردمی ،و به کارگیری
ابتکارات و خالقیتهای جوانان انقالبی ،و طراوت و تازگی بخشــیدن به
مراسم دینی و انقالبی است .توصی ه دیگر چابک و سبک کردن تشکیالت و
زدودن زائدهها و فرسودگیهای آن است.از خداوند متعال توفیقات ایشان
را مسألت می کنم و مجددا ً از آیتاهلل آقای جنتی تشکر می نمایم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۸آذر ۱۴۰۰
حسینی در گفتگو:

سندهمکاری  ۲۵ساله در دولت
پیگیری میشود
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت :سند همکاری  ۲۵ساله ایران و چین از
سوی دولت دنبال میشود و وقفهای در آن ایجاد نخواهد شد.سید محمد
حســینی در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به سرنوشت سند همکاری
 ۲۵ســاله ایران و چین ،اظهار داشت :جلســات اقتصادی دولت به طور
منظم برگزار میشــود و محمد مخبر که رئیس قرارگاه اقتصادی دولت
اســت ،فرصت مناســبی را برای این کار در نظر میگیرد.وی با اشاره به
عضویت دائم ایران در ســازمان همکاریهای شانگهای ،گفت :بر اساس
عضویت ایران در سازمان شانگهای شرایط بهتری صورت گرفته که ما با
کشورهای مختلف از جمله روسیه قرارداد و کارهای بزرگی را انجام دهیم.
معــاون پارلمانی رئیسجمهور تصریح کرد :تبــادل تجاری ایران و چین
جزو سیاستهای دیپلماتیک دولت اســت و بنابراین سند همکاری ۲۵
ســاله ایران و چین از ســوی دولت دنبال میشود و وقفهای در آن ایجاد
نخواهد شد.
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خطیبزاده در نشست خبری مطرح کرد:

ایران با اراده جدی و حسن نیت وارد مذاکرات شده است

هیــات مذاکرهکننده ایران با عزم و اراده جدی وارد وین شــده
و به گفــت و گوهای نتیجهبخش فکر میکند ،گفت :اگر آمریکا
بــا این اصل به میــدان بیاید که بخواهد بنبســت را حل کند،
گفت و گوها در مســیر درست خواهد بود.به گزارش ایرنا ،سعید
خطیبزاده دیروز دوشنبه در نشست خبری با تبریک روز جهانی
همبستگی با مردم مظلوم فلسطین ،گفت :فلسطین برای ما یک
آرمان غیرقابل خدشه است و رنج و آالم مردم مظلوم آن سرزمین
در دهههای گذشــته هیچگاه از ذهن مردم ایران پاک نمیشود.
وی با بیان اینکه رژیم اشــغالگر قدس همه قوانین بینالملی را
زیر پا گذاشته و همچنان در راستای نقض حقوق فلسطین عمل
میکند ،گفت :ما ضمن تاکید مجدد بر عزم جمهوری اســامی
در حمایت از حقوق حقه مردم فلســطین ،عادی ســازی روابط
برخی کشورهای عربی با اسراییل را محکوم می کنیم چون آرمان
فلســطین فراموش شدنی نیست.خطیب زاده در پاسخ به سوالی
درباره یادداشت مشترک وزیر خارجه انگلیس و وزیر خارجه رژیم
صهیونیســتی در روزنامه دیلی تلگراف گفــت :این که وزیر امور
خارجه انگلیس در شب گفت و گوهای وین با طرفی که از روز اول
تمامی تالشش را کرده که برجام امضا نشود و برجام از بین برود
و امروز هم به عنوان مخالف اصلی گفت و گوها در وین و احیای
برجام است ،یادداشت مشــترک مینویسد ،وقتی این آرایش را
میبینید متوجه میشوید که دست کم برخی کشورهای اروپایی
با اراده الزم برای رفع تحریمها به وین نمیآیند.وی یادآورشــد:
عالوه بر این نشــان میدهد نه تنها برخی این کشــورها جدی
نیســتند بلکه بدنبال ایجاد زمینههایی هستند برای این که این
گفــت و گوها و مذاکرات تکثیر پیدا کند و اجرای برجام به طور
موثر اتفاق نیفتد .این کامال روشــن هســت ،تو اول بگو با کیان
دوستی من آنگه بگویم که تو کیستی .خطیبزاده همچنین در
پاسخ به سوالی درباره چگونگی راستیآزمایی رفع تحریمها اظهار
کرد :ما تاکید کردیم که به دنبال راســتی آزمایی اقدامات ایاالت
متحده ذیل قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت هستیم و این یکی از
خطوط اصلی ما در گفت وگوها و مذاکرات خواهد بود.
ایران با اراده جدی و حسن نیت وارد مذاکرات شده است
وی با بیان اینکه هیات مذاکرهکننده بــا عزم و اراده جدی وارد
وین شده و به گفت و گوهای نتیجه بخش فکر میکند،گفت :اگر
تیم طرف مقابل برای اطمینان از رفع تحریمهای فراســرزمینی
وارد مذاکرات شــود ،آن وقت مذاکره در مسیر درستی قرار دارد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود :به گمانهزنیها دامن نزنید اگر
آمریکا با این اصل به میدان بیاید که بخواهد بن بست را حل کند،
گفت و گوها در مسیر درست خواهد بود.خطیب زاده در پاسخ به
این ســوال که آیا هنوز بنبستهای وین باقی مانده است ،گفت:
مســئول وضعیت فعلی که در آن قرار داریم چه از حیث خروج
و چــه تحریم و هم از حیث بن بســتی کــه در دور قبلی اتفاق
افتاد ،ایاالت متحده اســت.آمریکا هم مذاکرات را تطویل کرد و
هم بخشی از بنبستها را طوری تعریف کرده که اگر برای حل و
فصل این بن بستها به وین نیاید شرایط سختی خواهیم داشت.
آنچه میتوانم بگویم این اســت که اراده جــدی با عزم واقعی و
حسن نیت امیدواریم در زمان ممکن برای رفع تحریمهای ایاالت
متحــده اقدام کنیم و اگر این اتفاق بیفتد نتایج آن به ســرعت
قابل اعالم شــدن است.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ایرنا
درباره اظهارات اخیر رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران
مبنی بر مذاکره مستقیم دو طرف و نیز جدیت تهران در مذاکرات
گفــت :ما با اراده جدی و حســن نیت وارد وین شــدهایم و اگر
ایاالت متحده برای رفع واقعی تحریمها بیاید قطعا میتواند بلیت
بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند وگرنه همچنان خارج از میز
برجام خواهد ماند .فراموش نکنند آنانی که این حرفها را امروز
میزنند خود بخشی از این کارزار شکست حداکثری هستند که
ترامپ ایجاد کرده بود.
آمریکاییها در  ۶دور مذاکره به دنبال حفظ میراث ترامپ
بودند
وی ادامه داد :آمریکاییها متاســفانه در  ۶دور مذاکره وقت ما و
انــرژی 4+1را گرفتند تا میراث شکســت خورده ترامپ را حفظ
کنند .توصیه من این اســت برای این هــدف به وین بیایند که
تحریمهایی که از سال  2015علیه ایران اعمال کردند ،برطرف و
بن بســتها حل شود .برچسبهای ساختگی علیه ایران که باید
مر تفع شود.خطیبزاده با بیان اینکه االن در ابتدای گفت و گوها
در دولت جدیدی هستیم که با حسن نیت و عزم و اراده واقعی و

از این اتفاق ناگوار تالش کرد مســئوالنه و با همه ابعاد همکاری،
موضوع را پیگیری کند و تالش کردیم با تشــکیل کمیسیونها
و کارگروههای مشــترک با اوکراین مســایل فنی را جلو ببریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تسلیت مجدد به خانوادههای
داغدیــده ادامه داد :در حالی که دادگاه مســیر خود را طی می
کند ،برخی کشــورها به دنبال تجارت از غــم و اندوه و ناراحتی
خانوادههای جانباختگان هستند.وی یادآورشد :بیانیه جمهوری
اسالمی در این خصوص متعاقبا توسط وزارت امور خارجه منتشر
میشود.

با هدف یک ســری گفت و گوهای نتیجه بخش وارد شده است،
گفت :طرفهای ما این پنجره فرصت را مغتنم بشمارند چون این
پنجره فرصت تا ابد باز نخواهد ماند .این دیپلمات کشــورمان در
پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا میشود هم به برجام
رسید و هم صنعت هستهای را حفظ کرد ،گفت :دوگانهها را قبول
نداریم همانقدر که بر حفظ و صیانت صنعت هسته ای معتقدیم،
همانقدر در جهت رفع تحریمهای ظالمانه حرکت میکنیم و به
خنثیســازی اهرم فشــار می پردازیم و هیچ یک از راهبردها را
جایگزین راهبرد دیگر نکردیم.
هیچ گفت وگوی دوجانبه با هیات آمریکایی انجام نمیشود
ســخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاســخ به این سوال که آیا با
آمریکا در وین مذاکره مســتقیم خواهیم داشت ،گفت :خیر.هیچ
گفت و گوی دوجانبه با هیات آمریکایی انجام نمیشود.
این دیپلمات عالیرتبه کشورمان درباره حواشی ایجاد شده درباره
ترکیب تیم مذاکره کننده ایران گفت :جمله معروفی اســت که
میگوید به متن توجه کنید نه به حواشــی البته این حاشیهای
که همه دوســت دارند بر متن غلبه کند ،از عزم جدی جمهوری
اسالمی ایران برای تشکیل یک تیم ملی ،استفاده از ظرفیت ملی
و اراده جــدی برای رفع تحریمهایی که ضد ایران اعمال شــده،
حکایت دارد.وی افزود :ترکیب هیات مذاکره کننده ایران در وین
نشان میدهد ما در چه ابعادی برای رفع تحریمها تمرکز خواهیم
کرد .اینها با همان رویکرد دولت سیزدهم که رفع تحریمهاست
با جدیت در وین حاضر شــدند.خطیبزاده در پاسخ به اینکه آیا
این خبر آمریکا که یک ملوان ایرانی را نجات داده درســت است
یــا نه ،گفت :از جزییات اطالع نــدارم و موضوع را باید از نیروی
مرزبانی و مسلح بپرسید.سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با
اشاره به سفر باقری معاون سیاسی وزیر خارجه به منطقه گفت:
وزارت امور خارجه بخش موثری از اقدامات خود را در کشورهای
همسایه پیگیری میکرد به ویژه طی ماههای اخیر در چهارچوب
سیاست همســایگی روابط با کشــورهای حوزه خلیج فارس را
پیگیری کرده است .در این راستا آقای باقری طی هفته های اخیر
به عمان و در ادامه به کشــورهای کویت و امارات سفر کرد .این
دیپلمات عالیرتبه همچنین درباره ادعای وزیر دفاع اسراییل مبنی
بر اینکه ایران از چابهار و قشم برای فعالیتهای پهپادی استفاده
میکند ،گفت :این موضــوع ارزش جواب دادن ندارد فقط اینکه
جغرافیای خلیج فارس و امنیت ملی پیرامونی جمهور ی اسالمی
و حاکمیت ملی جمهوری اسالمی قابل خدشه نیست و هرکاری
که در راستای صیانت از این پهنه بدانیم انجام میدهیم.
تالش میکنیم با ابــزار گفت و گو پروندههای اختالفی را
حل کنیم
وی افزود :در واقع فارغ از اتفاقات در وین ،سفرهای دیگری هم از
سوی معاون سیاسی وزیر خارجه انجام میشود .تصمیمات بسیار
خوبی در امارات و کویت اتخاذ شــده است و ما تالش میکنیم
با ابزار گفت و گــو پروندههای اختالفی را حل کنیم.خطیبزاده
همچنین درباره اراده و جدیت کشورهای اروپایی در نشست وین
گفت :من درباره کســی قضاوت نمی کنم اما امیدواریم طرفهای
مقابــل با همین عزم و جدیت هیــات ایرانی در مذاکرات حاضر
شوند.به گفته این دیپلمات عالیرتبه کشورمان ،آنچه برای ایران

فصل جدید مذاکرات با کارویژه اقتصادی

ایران در وین چه میخواهد؟
ادامه از صفحه اول
«رابــرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اخیرا ً در ســخنانی با مضامینی
تهدیدآمیز میگوید« :اگر ایران بخواهد از فرصت مذاکرات به عنوان پوششی برای
تســریع برنامه هستهای خود استفاده کند ،ناگزیر خواهیم شد پاسخی بدهیم که
ترجیحمان نیســت .در این صورت کســی نباید از افزایش فشار بر ایران متعجب
شود».از طرف دیگر «رافائلگروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی که این
روزها بیش از آنکه به مباحث فنی ورود کند ،تبدیل به یک سیاستمدار شده است،
در اظهارنظرهای غیرمرتبط ،قصد ایجاد تشــنج در جو حاکم بر مذاکرات را دارد.
گروســی هفتهی پیش و پس از چندین نوبت اصرار بر گفتگو با مقامات عالیرتبه
سیاسی کشورمان به تهران سفر کرد و عالوه بر محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی
اتمی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز به گفتگو نشست.این
دیپلمات آرژانتینی ترجیح داد تا وقتی در تهران اســت سخن نگوید اما به محض
بازگشــت به وین در اظهاراتی ،مذاکراتش در تهــران را بینتیجه خواند.به اعتقاد
ناظران سیاسی ،شاید منظور مدیرکل آژانس از «نتیجه» توقف کامل پیشرفتهای
هستهای کشورمان در پاسخ به عدم اجرای برجام است و موضوعاتی از قبیل تعمیر
دوربینهای نظارتی که در حمله خرابکارانه رژیمصهیونیستی آسیب دیدهاند ،صرفاً
بهانهای بیش نیست و این نهاد صرفاً اهداف آمریکا علیه کشورمان را دنبال میکند.
کمالوندی :امیرعبداللهیان به گروسی تذکر داد!

مهم اســت اطمینان از رفع تحریمهاست و امیدواریم آنها هم به
همین اولویت و دغدغه ایران احترام بگذارند.سخنگوی وزارت امور
خارجــه تصریح کرد :عزم جــدی ،اراده و ظرفیت در تیم ایرانی
جمع اســت و اگر در طرف مقابل هم این ویژگی ها وجود داشته
باشــد گفت و گوها به ســمت خوبی پیش میرود.خطیب زاده
دربــاره زمانبندی گفت و گوهای وین هم اظهــار کرد :بعد از
آغاز مذاکرات باید درباره زمانبندی صحبت شــود االن نمیتوان
زمان بندی کرد اما امروز درباره بسیاری از موضوعات گفت و گو
خواهد شد.وی درباره ادعایی مبنی بر واقع شدن جنگ سایبری
غیرعلنی بین تهران و تلآویو ،گفت :متاسفانه رژیم اشغالگر قدس
در سالیان گذشــته در عرصه بینالملل جز ترور ،قانون شکنی،
گردنکشی ،و نقض ســازمان یافته حقوق بینالملل کاری نکرده
است .خصومت این رژیم با ملت ایران بر کسی پوشیده نیست طی
سالها ترور و خرابکاری کرده و اقدامات مخرب انجام داده است و
در جای خودش به میزان پاسخ ما را هم دریافت کرده است.وی
در خصوص برخی روایتسازیها در برخی مطبوعات بینالمللی
افزود :این روایتســازیها نکته جدیدی نیســت مهم این است
همه توجه کنند در شــرایطی قرار داریم که متاسفانه سیاسیون
از رســانه به جای آگاهی بخشــی برای ترویج و مهندسی اخبار
استفاده و کار خانه ایجاد خبرهای جعلی و غلط و گمراه کننده
را فعال میکنند و به شرافت و اصالت رسانهها هم رحم نمیکنند.
خطیبزاده خاطرنشــان کرد :فکر میکنم رسانههای ما هم در
برخورد با این نوع روایتسازیهای جعلی بسیار هوشمندانه عمل
کنند و از تیتر سازی غیرواقعی اجتناب کنند .بیش از این که در
فضــای دیپلماتیک این رفت و آمدها را اهمیت میدهیم باید به
نوعی به فضاسازی رسانهای هم توجه کرد.
گفت و گوها با گروســی ناتمام ماند /هیات ایرانی برای
نهایی سازی متن توافق با آژانس دیدار خواهد کرد
این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان همچنین درباره ســفر مدیر
کلآژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت :ســفر گروسی به تهران
در چارچــوب همکاریهای فنی ایران و آژانس انجام شــد گفت
وگوهای خوبی در چارچوب همکاریهای عادی و فنی در سطوح
مختلف انجام شــد.وی اضافه کرد :ایــن گفت وگوها ناتمام ماند
بــه خاطر اینکه در برخی واژه ها و مفاهیم که برای هر دو حتما
حائز اهمیت بوده به توافق قطعی نرســیدیم .اما بندهای توافق
تقریباً نهایی شــده است.خطیبزاده با بیان اینکه مراودات میان
دو طرف همچنان در ســطوح مختلف ادامه پیــدا خواهد کرد،
گفت :هیات جمهوری اسالمی ایران طی روزهای آتی در خصوص
نهایی سازی متن جلســاتی را با آژانس خواهد داشت.سخنگوی
وزارت امور خارجه همچنین با اشــاره به ســفر رییس جمهوری
به ترکمنستان و دستاوردهای اجالس اکو گفت :عالوه بر گفت و
گوهایی در قالب مذاکرات چند جانبه ،گفت و گوهای دو و ســه
جانبه سران کشورها هم انجام شد و دستورهایی در چارچوب این
سازمان پیگیری شــد .این دیپلمات عالیرتبه کشورمان با بیان
اینکه تالش میشــود برخی مشکالت و موانع از سر همکاریها
برداشته شود ،گفت :اجالس اکو گام بسیار جدی و رو به جلو در
ارتقای همکاریها بود.خطیب زاده همچنین درباره ادعاهای کانادا
و دو کشور اروپایی مبنی بر طفره رفتن ایران از پاسخگویی درباره
هواپیمای ساقط شده اوکراینی گفت :جمهوری اسالمی طی ماهها

بنابر روایت بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان ،امیرعبداللهیان
نسبت به رفتارهای سیاسی گروسی ،به او تذکر داده است.کمالوندی همچنین در
خصوص آخرین وضعیت هستهای کشــورمان گفت« :در حال حاضر بیش از ۳۰
کیلوگــرم اورانیوم  ۶۰درصــد داریم و در یکی دو روز آینده میــزان اورانیوم ۲۰
درصد نیز به  ۲برابر ظرفیت تعیین شــده توسط مجلس شورای اسالمی در قانون
اقدام راهبردی خواهد رســید».البته ایران بارها ثابت کرده اســت که فعالیتهای
هســتهای خود را در چارچوب قوانین بینالمللی پیگیری میکند و همواره تحت
شدیدترین نظارتها مورد راســتیآزمایی قرار گرفته است اما دستاوردهای اخیر
هستهای کشورمان که در چارچوب مفاد برجام حاصل شده است ،میتواند پشتوانه
تیم اعزامی به وین را تقویت کند.سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان نیز در پاسخ به تهدیدات اخیر غرب و همچنین بیانیه تروئیکای اروپایی
پس از اظهارات گروســی گفت« :در آســتانه گفتگوهای وین ،آمریکا و تروئیکای
اروپایی بیانیههــای متقلبانه صادر میکنند ،بر تحریمهــا میافزایند ،روایتهای
تحریف شده سرهم میکنند ،در برابر تهدیدات اسرائیل سکوت میکنند».
بیانیههای غیرسازنده پیدرپی غرب علیه ایران
تروئیــکای اروپایی پس از اظهارات مدیرکل آژانــس اتمی بود که طی بیانیهای و
در ادامه سیاسیبازی گروسی تاکید کردند« :اقدام ایران در ارتقای توانمندیهای
هستهای جامعه بینالمللی را در معرض خطرات جدی قرار میدهد».البته این تنها
اقدام غیرسازنده آمریکاییها و شــرکای اروپایی آنها نیست .پس از پایان اجالس
گروه  ۲۰بود که آمریکا و ســه کشــور اروپایی با صدور بیانیهای ایران را به توقف
مذاکرات متهم کردند و مدعی شــدند که« ،ایران گامهای تحریک آمیز هستهای

سفارت ایران در انگلیس و فرانسه موضوع اتباع را دنبال
میکند
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پناهندگان ایرانی غرق شده و
اینکه ایران در ارتباط با بازگشت بقیه مذاکراتی داشته است یا نه،
گفت :متاسفانه باندهای غیر قانونی قاچاق انسان خارج از ملیت
افراد که برایشان دام پهن می کنند اینها را در وضعیت خطیری
قرار میدهند بارها عرض کردم باید مراقب باندچینها باشــند.
در این زمینه ســفارت ما در انگلیس و فرانسه این موضوع را به
طــور جدی دنبال میکنند اطالعات ضد و نقیض گاهی دریافت
میکنیــم اما به طور روتین پیگیــری میکنیم امیدوار یم روز ی
شاهد این اتفاقات در خصوص اتباع خود نباشیم.
در کنار مردم افغانستان هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره
دستاوردهای سفر کاظمی قمی نماینده ویژه رییس جمهوری به
افغانستان گفت :ســفر نماینده ویژه ما به افغانستان در راستای
گفت وگوهای ما با همه طرفهای افغانستانی و به شمول هیات
حاکمه سرپرستی افغانستان و طالبان بوده است.
وی با اشــاره ب ه آغاز فصل سرما در افغانستان اظهار کرد :مردم
افغانســتان در فشارهای شدید اقتصادی قرار دارند و جمهوری
اسالمی ایران به عنوان کشور برادر افغانستان نمیتواند در این
روزهای سخت نسبت به وضعیت مردم افغانستان و بیجاشدگان
ت شدند ،بی تفاوت باشد .بنابراین ما
و کسانی که دچار محرومی 
در همه این روزها و ماهها به رغم همه ســختیها تالش کردیم
که همه گذرگاهها باز باشــد تا مــراودات صورت گیرد.خطیب
زاده ادامه داد :این کارها نیاز به یکســری تنظیماتی داشته که
سفر کاظمی قمی به افغانســتان درخصوص همین تنظیمات
ضروری بــرای ادامه این مراودات در ســطوح مختلف مردمی
بوده اســت .ما در کنار مردم افغانستان همچنان خواهیم ماند.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه طالبان همواره
تاکید کردند که ما اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان عملیات
تروریستی علیه ایران استفاده شود ،آیا طالبان میتوانند به این
وعــده خود عمل کنند؟ گفت :همانطور که در ســفر کاظمی
قمی به افغانستان به صراحت گفته شد هیات حاکمه سرپرستی
افغانستان مسئولیت مستقیمی نسبت به حفظ امنیت و مرزهای
جغرافیایی افغانســتان را دارند.ســخنگوی وزارت امور خارجه
یادآور شــد :متاسفانه ناامنیها و برخی گروههای تروریستی در
حال جمعآوری نیرو و ساماندهی اقدامات تروریستی هستند .به
ویژه داعش تهدید بسیار جدی برای آینده افغانستان و منطقه
اســت .در عین حال ما به همکاری نزدیک خود ادامه میدهیم
تا بتوانیم برای آینده افغانســتان روزهای بهتری داشته باشیم.
خطیبزاده درباره توافقات گازی ایران و ترکمنستان و جریمه
قبلی ایران به ترکمنســتان گفت :از قبل توافقاتی بین ایران و
ترکمنستان انجام شــده و درخصوص بازپرداخت بدهیها هم
اقداماتی انجام شد اما برخی موانع بانکی به رغم تصمیم و اراده
جمهوری اسالمی انجام نشــد .توافقاتی برای سواپ و مراودات
زمینی انجام شده که آنها در مسیر تصمیم گرفته شده به خوبی
جلــو مــیرود .بازپرداخت هم در حال انجام اســت و مراودات
جدیدی بین ایران و ترکمنســتان ایجاد شده است.سخنگوی
دستگاه دیپلماسی همچنین درباره اهمیت دیدار با ترکمنستان
و رفع تنش ناخواسته با آذربایجان گفت :ما رفع سو تفاهمهای
رسانهای را چند وقت قبل آغاز کردیم و توافقات بسیار خوبی در
آذربایجان داشتیم و رایزنی و مالقات در سطح بسیار خوبی انجام
شد.وی افزود  :آقای امیرعبداللهیان هم پست اینستاگرامی در
این خصوص خواهد داشت که اینها حاکی از اهمیت روابط ایران
و جمهوری آذربایجان است و به زودی شاهد روابط خوبی بین
دو کشور در حوزه رسانهای و شاهد رفع سوءتفاهمات رسانهای
خواهیم بود.

نظیر تولید اورانیوم با درصد غنای باال و اورانیوم فلزی غنی شده را شتاب بخشیده
اســت».در پاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی نیز محمد اسالمی رئیس سازمان
انرژی اتمی در مصاحبهای تاکید کرد« :رژیم صهیونیســتی باید پیش از تهدید به
هدف قرار دادن سایتهای هســتهای ایران ،نگاهی به حد و اندازه واقعی خود در
آینه بیندازد».
به نظر میرسد این پاسخ از طرف رئیس سازمان انرژی اتمی حاوی یک پیام ویژه
برای صهیونیستها است.همچنین در روزهای اخیر ،رسانههای غربی مدعی تمایل
آمریکاییها برای شکلگیری یک توافق موقت برای توقف پیشرفتهای هستهای
کشورمان شدند که بهنظر میرسد صرفاً حاوی مصرف داخلی در آمریکا و کاهش
فشار سیاسی بر روی دوش دموکراتها است.
چهار محور مطالبه مقدماتی ایران از غرب
میتوان مطالبات علی باقری و تیم همراهش از کشورهای  ۴+۱را سه مورد خالصه
کرد؛
اول؛ اطمینان از لغو تحریمها قبل از مذاکره برای سایر موارد از طریق «راستیآزمایی
عملی»
دوم؛ ارائه تضمین در سه حوزه مکانیسم ماشه ،عدم اعمال تحریمهای جدید و عدم
سرپیچی از اجرای برجام (مانند اجرای لغو تحریمهای تسلیحاتی ،دسترسی کامل
ایران به منابع مالی)
ســوم؛ اطمینان از عدم تکــرار رفتار آمریکاییها در خــروج از برجام و همچنین
کشورهای اروپایی برای همراهی با آنها.
چهارم؛ اجرای کامل قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد
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نشانه های دالر  ۲۳هزار تومانی در بودجه

گرچه جزئیات بودجه ســال آینده هنوز اعالم نشــده است ،ولی
با توجه به موضعگیری های دولت در مورد جریان بودجه ســال
جاری و آنچه میخواهد در ســال آینده تحویل دهد انتظارات از
آن را باال برده اســت.به گزارش ایسنا ،در صورتی که دولت طبق
وعده داده شده به الزام ارائه الیحه بودجه در  ۱۵آذرماه عمل کند
اولین الیحه بودجه خود را هفته آینده به مجلس تحویل خواهد
داد ،اما این بودجه با توجه به موضعگیریهایی که دولت تاکنون
داشــته و اعالم کرده است انتظار میرود متفاوت از سال گذشته
باشد.انتقادات به نحوه پیش بینی منابع و مصارف در بودجه سال
 ۱۴۰۰در شرایطی از ســوی دولت فعلی به ویژه سازمان برنامه
و بودجــه مطرح بوده و آن را عامل کســری بودجه و در نهایت
استقراض از بانک مرکزی و رشــد تورم دانسته است که تاکید
دارد برای سال بعد منابع به صورت واقعیتر و به نحوی که بودجه
بدون کسری به مجلس برود پیش بینی شده است.هنوز از سقف
منابع و مصارف پیشبینی شده در الیحه بودجه  ۱۴۰۱رونمایی
نشده ولی از اظهارات مسئوالن در سازمان برنامه بودجه و وزارت
اقتصاد به نظر میرســد تمرکز کمتری بر فــروش اوراق بوده و
حرکت به سمت درآمد مالیاتی و فروش اموال مازاد دولت و البته
کاهش یارانه ارزی باشد.
نشانههای دالر  ۲۳هزار تومانی
در ســال جاری منابع عمومی دولــت که منابع اصلی در اختیار
دولت اســت حدود  ۱۲۰۰هزار میلیارد و منابع بودجه عمومی تا
 ۱۴۰۰هزار میلیارد تومان بوده اســت ولی بررسیها در رابطه با
الیحه بودجه  ۱۴۰۱و در بخش منابع و ارقام کالن نشا ن میدهد
که در بخش واگذاری دارایی سرمایه که درآمد نفتی نقش اصلی
را بر عهده دارد ،تا کنون درآمد نفت با فروش روزانه یک میلیون
و  ۲۰۰هزار بشــکه و متوسط فروش  ۶۰دالر بسته شده و قرار
اســت درآمد ارزی نفت با دالر  ۲۳هــزار تومان تبدیل به ریال
شود.این اعداد در مقایسه با ســال جاری رویکرد متفاوتی دارد؛
به طوری که در الیحه بودجه  ۱۴۰۰پیشنهاد فروش روزانه ۲.۳
میلیون بشــکه با متوسط  ۴۰دالر و نرخ تسعیر  ۱۱هزار و ۵۰۰
تومان مطرح بود که در مجموع واگذاری داراییهای سرمایهای را
به  ۲۲۵هزار میلیارد تومان رساند که نزدیک به  ۲۰۰هزار میلیارد
ریال آن از همین فروش نفت بود.
این درآمد نفتی سنگین که با واکنشهای منفی بسیاری مواجه
شــد در نهایت بیش از این ارقام بسته شــد و مجموع واگذاری
دارایی سرمایه ای در قانون بودجه به مرز  ۴۰۰هزار میلیارد تومان
رســید ،ارقام عجیبی که با همکاری دولت و مجلس بسته شده
بود نتیجهای جز عدم تحقق و کســری هنگفت بودجه به همراه
نداشت.در این بین مجلس معتقد به حذف ارز  ۴۲۰۰و نرخ دالر
 ۱۷هزار و  ۵۰۰تومان بود که در نهایت به جایی نرســید.این در
حالی بود که دولت در سال  ۱۳۹۹فروش نفت  ۱.۵میلیون بشکه
در روز با نرخ  ۵۰دالر و ارز  ۴۲۰۰تومان را در دســتور کار قرار
داشت و با همین ارقام هم به بن بست در درآمدهای نفتی خورده
وزیر اقتصاد:

هوشمندسازی اقتصاد
رویکرد قطعی دولت است
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی با بیــان اینکه
هوشمندســازی اقتصاد رویکرد قطعی دولت است،
گفــت :در حال حاضــر از  ۱۵دســتگاه ایکس ری
کانتینری به  ۱۷دســتگاه رسیدهایم و در یکی  -دو
ســال آینده نیز بیش از این مقدار به ظرفیت فعلی
اضافه میشــود که در سه ماه آینده هر سه ماه یکبار
یک افتتاح جدید در حوزه ایکس ریهای کانتینری با
محوریت تولید داخل خواهیم داشت.به گزارش ایسنا،
احسان خاندوزی دیروز(دوشــنبه) به همراه معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور و جانشین وزیر دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح از مرکز شبیه سازی سامانه
جامع امور گمرکی ،کشــفیات گمرک و مانیتورینگ
ســامانههای ایکس ری گمرکات بازدید کرد .در این
بازدید ،با دستور ویدئو کنفرانسی وزیر امور اقتصادی
و دارایی از دوســامانه ایکس ری کانتینری ساخت
شرکت دانش بنیان داخلی در گمرکات شهید رجایی
استان هرمزگان و اینچه برون استان گلستان رونمایی
شد.وزیر اقتصاد در این بازدید با بیان اینکه بخشی از
این پیشرفت در حوزه ایکسریهای کانتینری تولید
داخل به خدمات شهید فخریزاده در گمرک اینچه
برون برمیگردد ،اظهار کرد :هوشــمند شدن نظارت
گمرکی از طریق دســتگاههای ایکس ری کانتینری
تولید داخل یکی از نقاط قابل توجه در فرایند نظارت
و کنترل گمرکی و ترانزیتی اســت که اکنون از ۱۵
دستگاه ایکس ری کانتینری به  ۱۷دستگاه رسیدهایم
و در یکی دو سال آینده بیش از این مقدار به ظرفیت
فعلی اضافه میشــود .وی افزود :در ســه ماه آینده
هر ســه ماه یکبار یک افتتاح جدید در حوزه ایکس
ریهای کانتینــری با محوریت تولید داخل خواهیم
داشت .هوشمندسازی رویکرد قطعی دولتی سیزدهم
است و با سرعت و جدیت به این سمت حرکت خواهد
کرد که در این زمینه از ظرفیت شــرکتهای دانش
بنیان و هوش مصنوعی برای نظارت بر ایکس ریهای
کانتینری استفاده میکنیم.خاندوزی ادامه داد :متصل
کردن ســامانههای اقتصادی کشــور به سامانههای
مرتبــط به حوزه تجارت و گمرک از اولویتهاســت
تا با جدیت بیشتری سامانههای ذیل وزارتخانهها به
یکدیگر متصل شوند که از یکپارچگی اطالعات برای
حکمرانی اقتصادی دقیقتر و هوشــمندتر استفاده
کنیم.

بود.بنابرایــن نرخ  ۲۳هزار تومانی که تاکنون برای بودجه ۱۴۰۱
پیشبینی شــده وممکن است تا زمان تحویل الیحه دستخوش
تغییر شــود به نوعی نشان میدهد که تغییرات ارز  ۴۲۰۰تومان
هم احتماال در راه خواهد بود ،همان طور که تاکنون هم بارها بر
آن تاکید شده است ولی اینکه از هفت قلم کاالی دریافت کننده
ارز  ۴۲۰۰تومانــی تمامی آنها حذف شــوند و یا یارانه کاالهایی
مانند گندم و دارو پابرجا بماند مبهم است.تجربه سالهای گذشته
نشان داده که دولت به طور مستقیم برای حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
در بودجه ورود نمیکند و حداقل در دولت گذشته با وجود اینکه
در اظهارات خود موضع منفی نســبت به حذف ارز  ۴۲۰۰تومان
نداشــتند اما در الیحه بودجه خبــری از حذف ارز  ۴۲۰۰تومان
نبود و تصمیمگیری در این رابطه را با توجه به تبعات پیش رو به
مجلس واگذار میکرد.

گزینه سوم واگذاری داراییهای مالی که واگذاری اوراق و سهام
شرکتهای دولتی اســت که با توجه به جریان فروش اوراق در
سالهای گذشته و بدهی که اکنون بابت پرداخت اصل و سود آن
باقی مانده و از ســویی حاشیههای واگذاری اوراق و تبعات آن در
بورس  ،انتظار میرود که دولت در این رابطه محتاطتر عمل کند.
این در حالی اســت که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تا
پنج سال آینده حدود  ۵۲۵میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق
فروخته شده در سالهای گذشــته پرداخت شود و گزارشهای
اخیر حکــی از آن بود که در این مدت بیش از واگذاری جدید و
تامین کسری بودجه ،اصل و سود اوراق قبلی پرداخت شده است؛
به طوریکه  ۱۱هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق
منتشر شده و  ۷۵۰۰میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع
بودحه منتشر شده است.

افزایش درآمد مالیات از کجا؛ فشار بر مالیات دهندگان یا
فرارها و معافیتها؟
اما در سایر منابع بودجه،درآمدها شامل درآمدهای ناشی از مالیات
و عوارض گمرکی و ســایر درآمدها قرار داد که عمده آن تمرکز
بر افزایش مالیات اســت که اگر به سمت کسب مالیات از محل
فرار های مالیاتی و معافیتهای ســنگین حرکت نکند  ،افزایش
پایهها ممکن اســت رخ دهد که فشار را بر قشر مالیات دهنده
بیشتر خواهد کرد و در نهایت هم پر کننده کسری های درآمدی
نخواهد بود.

درآمد پرسرو صدا ولی توخالی فروش
آنچه در این مدت برآن تاکید شــده فــروش اموال مازاد دولت
برای تامین کسری بودجه است که این هم جای سوال دارد ،چرا
پیشتر هم دولت در بودجه چنین درآمدی گنجاند ولی به نتجیه
نرسید ،برای سال گذشته بود که  ۵۰هزارمیلیارد تومان درآمد از
این محل تصویب شــد و وزارت اقتصاد هم دفاع تمام قدی از آن
داشــت ولی در عمل فروش چندانی صورت نگرفت و نتیجه آن
کســری درآمد از این محل بود ،حــال اینکه دولت فعلی چقدر
و چگونــه میخواهد با توجه به چالشهای واگذاری از این محل
کسب درآمد کند بسیار پر ابهام است.

اما اوراق پرحاشیه...

کشور باید ارزان تر اداره شود

ذخایر ارزی هم که نباید بیاید!
دولت در سالهای گذشته همیشه یک گزینه برای خود داشت
که در صورت کسری به سمت آن میرفت آنهم برداشت از سهم
مازاد  ۲۰درصد صندوق توســعه ملی از درآمدهای نفتی بود که
با توجه به کاهش درآمد نفت در سالهای اخیر با دریافت مجوز
رهبری از این منابع استفاد ه میکرد ،هر چند که در سال جاری
مقام معظم رهبری مجوز برداشــت کامل از ســهم  ۳۸درصد را
صادر نکردند و این منایع مشــروط شد؛ به طوری که در صورت
فروش روزانه یک میلیون بشــکه ،از سهم  ۳۸درصدی صندوق،
 ۲۰درصد به صندوق واریز و  ۱۸درصد به دولت میرسید و مازاد
بر یک میلیون ســهم  ۳۸درصدی به خود صندوق تعلق داشت.
اما این برداشــت جنجال خاص خود را داشت و بانک مرکزی آن
را عامل رشــد تورم میدانست و معتقد بود که با توجه به اینکه
ارزهای صندوق در دسترس نبود و به نوعی استقراض کوتاه مدت
از بانک مرکزی به شــمار میرود عامل افزایش پایه پولی و تورم
است.این در حالی اســت که موضع میرکاظمی-رئیس سازمان
برنامه و بودجه -در مورد استفاده از منابع صندوق در سال آینده
با پاسخ منفی وی همراه بود و تاکید کرده است که دولت به هیچ
عنوان برنامهای برای اســتفاده از منابع صندوق توســعه ملی در
بودجه سال آینده دارد و به سمت خلق پول نمیرود.بنابراین با
حذف این کمک مالی از صندوق توسعه ملی  ،باید جایگزین آن
هم در بودجه  ۱۴۰۱مشخص شود و در مجموع منابعی مطمئن
به تصویب برســد که دولت در میانه راه با کسری مواجه نشده و
بتواند به هدفگذاری و قولهای خود برای بودجه بدون کسری و
بدون استقراض از بانک مرکزی برسد.
حقوق ماجرای خود را دارد
این در حالی است که در سوی دیگر این منابع ،مصارف سنگین
دولت قــرار دارد که در بخش مصارف عمومــی به  ۱۲۰۰هزار
میلیارد است که بالغ بر  ۹۰۰هزار میلیارد تومان آن هزینه جاری
با محوریت حقوق ومزایا قرار دارد و سهم باقی مانده به طور تقریبا
مساوی برای بودجه عمرانی و تملک دارایی مالی بوده است.بر این
اســاس افزایش حقوق سال بعد که به متوسط  ۱۰درصد اعالم
شــده و میتواند برای برخی گروهها تا بیش از  ۳۰درصد متغیر
باشــد  ،در همین حد هم به طور حتم رشد قابل توجه مصارف
دارد و جزو مصارف اجتناب ناپذیر اســت که باید منایع محکمی
برای آن وجود داشته باشد.
با این حال انتقادات نسبت به جریان افزایش حقوق  ۱۴۰۱هم کم
نبوده ولی سازمان برنامه و بودجه معتقد است که از طریق دیگری
جبران خواهد که برنامه مشخصی اعالم نشده ولی به نظر میرسد
به همان جریان حذف یارانه ارزی کاالی اساسی و افزایش مبلغ
یارانه نقدی و یا تامین غیر نقدی اقالم اساسی مردم باشد.در هر
صــورت الیحه بودجه و تمام اعــداد و ارقام و منابع ومصارف آن
امکان تغییر تا ساعتهای اخر قبل از تحویل به مجلس را دارد و
ممکن است آنچه ارائه میشود متفاوت از اعالم نظرها و احتماالت
مطرح شده باشد.
نشانههای گشایش اقتصادی پدیدار شد

حذف دالر ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده

بازگشت ارز صادراتی بر مدار رشد

بهروز محبی با اشــاره به ورود قریب الوقوع بودجه  ۱۴۰۱به مجلس گفت :اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند بودجه
ای بدون کسری است ،ضمن اینکه از طریق اصالح ساختار بودجه باید تالش شود ،کشور ارزان تر از شرایط فعلی اداره
شود.اقتصادآنالین -مهدی بیک؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مهمترین اِلمان هایی که در جریان
بررسی بودجه آینده باید مورد توجه قرار بگیرد ،گفت :بودجه  1401بعد از تدوین توسط سازمان برنامه و بودجه راهی
هیات دولت شده و بر اساس اعالم مسئوالن پس از تصویب در هیات وزیران به زودی راهی مجلس خواهد شد .مهمترین
گزارهای که نمایندگان در بحث بررســی بودجه  1401مورد توجه دارند ،نداشتن کسری در بودجه سال آینده کشور و
تصویب بودجه ای با اعداد و ارقامی واقعی است.محبی یادآور شد :زیربنای بسیاری از مشکالت اقتصادی کشور از جمله
رشد نقدینگی و پایه پولی ،تورم ،افزایش فقر و...کسری بودجه است .امروز همه از ضرورت نداشتن کسری بودجه صحبت
می کنند ،اما باید دید از طریق کدام راهکارهای اقتصادی اســت که می توان بودجه ای با تراز عملیاتی مثبت و بدون
کسری ارائه کرد؟ این مهمترین پرسشی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی باید به آن پاسخ دهد.نماینده مردم سبزوار
با اشاره به اینکه راه حل کلی حذف کسری بودجه در وهله نخست ،دستیابی به منابع پایدار و در مرحله بعدی مدیریت
درســت هزینه ها است ،گفت :بدون دســتیابی به منابع پایدار از یک طرف و مدیریت مطلوب هزینه ها از سوی دیگر،
رســیدن به بودجه ای بدون کسری ،بیشتر به یک رویای در دور دست شبیه است تا واقعیتی که بتوان روی آن حساب
جدی باز کرد.او ادامه داد :این مهم با توجه به این واقعیت که کشــور با تورم باالیی مواجه است ،یک چالش جدی برای
دولت و مجلس اســت .در شــرایطی که اقتصاد ایران با تورم باالی 40درصدی روبه روست به طور طبیعی هزینه های
دولت نیز افزایش پیدا می کند .از ســوی دیگر ،چشم انداز درآمدهای نفتی کشور نیز به دلیل تحریم ها چندان روشن
نیســت .ضمن اینکه اســتحصال قابل توجه درآمدهای مالیاتی با توجه به شیوع پاندومی کرونا و رکود بازار کسب و کار
چندان محتمل نیست .محبی افزود :نباید فراموش کرد ،سال  1400در بحث فروش نفت ،نه 2میلیون و 300هزار بشکه
پیشنهادی دولت و نه 1میلیون و 500هزار بشکه پیش بینی شده توسط مجلس محقق نشدند .موضوعی که نشان می
دهد اقتصاد ایران در ســال  1401نیز نباید حســاب جدی روی درآمدهای نفتی باز کند .اقتصاد ایران برای عبور از این
دوران گذار نیازمند به کارگیری روش هایی است که از طریق آن بهره وری را تا حد باالیی ارتقا دهد ،ضمن اینکه ضروری
است ،هزینه های غیر ضروری کشور در بخش های مختلف کاهش پیدا کند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:
نمایندگان ضمن اصالح ساختار بودجه ،می بایست به دنبال روش هایی باشند که کشور را ارزان تر از شرایط فعلی اداره
کنند .در حوزه درآمدهای مالیاتی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که پایه های مالیاتی توسعه پیدا کند ،بدون اینکه فشار
مضاعفی متوجه حقوق بگیران و تولید کشور شود .در شرایط فعلی اقتصاد ایران با حفره های مالیاتی فراوانی روبه رو است
که این حفره ها باید شناسایی و روند دریافت مالیات از آنها آغاز شود.او ادامه داد :موضوع بعدی بحث مولد سازی دارایی
های دولت است .بر اساس اصل 44قانون اساسی ،دولت باید از طریق کوچک سازی به سمت چابک تر شدن حرکت کند.
این روند باید مبتنی بر یک نقشــه راه معقول از سال  1401برنامه ریزی شود .ضمن اینکه شفاف سازی بودجه شرکت
های دولتی از سال  1401در دستور کار قرار خواهد گرفت .در حوزه واگذاری سهام شرکت های دولتی نیز باید به درستی
برنامه ریزی شود تا بخشی از بودجه از این طریق تامین شود.محبی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنالین در این
خصوص که سرنوشــت تخصیص دالر  4200تومانی در بودجه  1401چه خواهد شد؟ گفت:امروز کلیت مجلس درباره
ضرورت حذف ارز  4200تومانی هیچ شک و شبهه ای ندارد .این ارز باعث رانت می شود و مفسده آمیز است .اما در عین
حال با توجه به وضعیت تورم افسارگسیخته کشور ،نمایندگان نهایتا پذیرفتند که تا پایان سال جاری ،روند تخصیص ارز
ترجیحی به برخی اقالم خاص تداوم داشته باشد .نماینده سبزوار در مجلس گفت :در عین حال ،کمیسیون برنامه بودجه
از دیوان محاسبات ،مرکز پژوهش های مجلس و سایر نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی درخواست کرده که تبعات حذف ارز
ترجیحی را به صورت دقیق و علمی بررسی کنند تا مشخص شود در صورت حذف ارز ترجیحی چه تاثیری در شاخص
های اقتصادی مانند تورم ،فقر ،رشد اقتصادی و...خواهد داشت .این گزارش های تکمیلی به زودی در اختیار نمایندگان
قرار می گیرد تا روند حذف ارز ترجیحی در بودجه  1401آغاز شــود.محبی در پایان خاطر نشان کرد :شخصا معتقدم ،
حذف ارز ترجیحی در اقتصاد ایران به یک ضرورت بدل شــده است .این ضرورت باید با در نظر گرفتن همه جوانب و با
کمک کردن به 5دهک پایینی جامعه باید در دستور کار قرار بگیرد .اقتصاد ایران باید تالش کند ،روند چند نرخی موجود
در قیمت ارز را پایان دهد تا امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری های پایدار برای فعاالن اقتصادی فراهم شود.

در حالی که رییس جمهور چندی پیش از رخ دادن گشایشهایی
در اقتصاد صحبت به میان آورده بود ،روند رو به رشــد بازگشــت
ارز حاصــل از صــادرات تاییدی بر این موضع به شــمار میرود.
به گزارش ایبِنا ،فروردین  ۹۷بخشــنامهای ابالغ شد که براساس
آن ،صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه
اقتصادی کشور شدند ،موضوعی که نحوه اجرای آن به مناقشه داغ
میان تاجران اصیل و شناسنامهدار کشور بدل شد .صادرکنندگان
براین باور بودند که در شرایط تحریم و محدودیت های نقل و انتقال
پول ،الزام بازگشــت ارز صادراتی به روشهای خاص اعالم شده و
همچنین زمان معین ،بسیار سخت است و از سوی دیگر مسئوالن
دولتی و متولیان امر نیز با توجه به منافع ملی و شرایط حساسی که
کشور در آن قرار داشت ،باید چنین سازکاری را تعریف میکردند
تا بیش از این منابع ارزی از کشور خارج نشود .برهمین اساس در
برهههای مختلف سعی کردند با صادرکنندگان همراهی کنند و
روشهای متعددی برای بازگشــت ارز صادراتی به کشور در نظر
بگیرند تا شــاید این روند را سهل کنند .گویا این تعامالت نتیجه
داده بــه نحوی که به تازگی نیز مصطفــی قمری وفا مدیر روابط
عمومی بانک مرکزی از تداوم روند افزایش عرضه ارز در ســامانه
نیما خبر داد و در توییتی نوشــت :مبادالت تجــاری ایران از مرز
 ۶۱.۳میلیارد دالر گذشــت که این رقم رشــدی  ۴۰درصدی در
 ۸ماهه  ۱۴۰۰داشــته است .او همچنین به فروش  ۱۸.۱میلیارد
دالر ارز نیمایی در  ۸ماهه امسال با رشد  ۶۹درصدی در مقایسه با
مدت مشابه سال قبل اشاره کرد .قمری وفا اعالم کرد روند افزایش
عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد .در همین باره ،رییس
کل سازمان توســعه تجارت ایران نیز  ۱۸آبان ماه وضعیت ایفای
تعهدات ارزی صادرکنندگان را مطلوب توصیف کرده و گفته بود:
میزان  ۶۳میلیارد و  ۴۰۰میلیون یورو ،معادل  ۸٠درصد تعهدات
ارزی سررسید شده به چرخه اقتصادی کشور بازگشته و بیش از
سه هزار و  ۸۰۰صادرکننده ،تعهدات ارزی خود را به صورت کامل
ایفا کردهاند.این آمارها نشان از روند صعودی بازگشت ارز حاصل از
صادرات به چرخه اقتصادی کشور دارد که حاکی از تعامل سازنده
بانک مرکزی و صادرکنندگان اســت که باالخره بر سر روش های
مشــخصی به نتیجه رســیدند.در حالحاضر چندین روش برای
بازگشــت ارز صادراتی وجود دارد که «فروش ارز در سامانه نیما»،
«واردات در مقابل صادرات خرد»« ،واگذاری ارز پروانه صادراتی»،
«فروش ارز در ســنا»« ،تهاتر ارزی»« ،صادرات ریالی تاییدشده»
(برای سال  )۹۷و «پرداخت بدهی ارزی» از جمله این روشهاست.
صادرکنندگان واقعی و شناسنامه دار همیشه اعالم کرده و می کنند
که فعاالن اقتصادی سالم ارزهای حاصل از صادرات را به طور قطع
به اقتصاد کشــور باز میگردانند چرا که برای ادامه حیات فعالیت
تجاری خود نیاز به سرمایه در گردش دارند.
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گزیده خبر
سه قلم مواد غذایی که بیشتر
از بقیه گران شدند
گوجه فرنگی ،فلفل دلمهای و رب گوجه فرنگی ســه قلم مواد غذایی
اســت که بیش از سایر اقالم افزایش قیمت داشــتهاند.اقتصادآنالین
 شــادی همایونی؛ به گزارش مرکــز آمار ایران ،گوجه فرنگی ۳۳.۵درصد ،فلفل دلمهای  ۱۸.۵درصــد و رب گوجه فرنگی  ۱۲.۳درصد
نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشتهاند.
برنج در صدر گران شدههای گروه غالت
در گــروه نان و غالت ،اقــام برنج ایرانی درجه یــک با  ۵.۱درصد،
رشتهاش با  ۴.۲درصد و شیرینی خشک با  ۴درصد بیشترین افزایش
قیمت را نســبت به ماه قبل داشتهاند.در گروه گوشت قرمز ،سفید و
فرآوردههای آنها ،مرغ ماشــینی با  ۷.۸درصد و ماهی قزل آال با ۶.۹
درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند.
رشد  ۴.۵درصدی پنیر پاستوریزه
در گــروه لبنیات ،تخممــرغ و انواع روغن ،بیشــترین افزایش قیمت
نســبت به ماه قبل مربــوط به پنیر ایرانی پاســتوریزه با  ۴.۵درصد،
کره پاســتوریزه حیوانی با  ۴.۲درصد و دوغ پاستوریزه با  ۳.۴درصد
بوده اســت .همچنین در این گــروه روغن نباتی جامد با  -۴.۱درصد
و روغن مایع با  -۰.۴درصد بیشــترین کاهش قیمت را نسبت به ماه
قبل داشتهاند.
لیموترش و هلو بیشترین رشد قیمت را داشتند
در گروه میوه و خشکبار ،یشــترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل
مربوط به لیموترش با  ۴.۵درصد و هلو با  ۴.۳درصد اســت .همچنین
در ایــن گروه پرتقال با  -۲۲.۸درصد و موز با  -۱.۴درصد بیشــترین
کاهش قیمت را نســبت به ماه قبل داشــتهاند.در گروه سبزیجات و
حبوبات نیز بیشــترین افزایش قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به
گوجــه فرنگی با  ۳۳.۵درصد ،فلفل دلمهای با  ۱۵.۸درصد و ســیب
زمینــی با  ۱۲درصد اســت .همچنین در این گــروه هویج فرنگی با
 -۲۴.۵درصد و خیار با  -۶.۴درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت
به ماه قبل داشتهاند.
رشــد قیمت ۱۳درصدی رب گوجه فرنگی و  ۵درصدی سس
گوجه فرنگی
در گروه قند و شکر ،آشامیدنیها و سایر خوراکیها بیشترین افزایش
قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با  ۱۳.۳درصد
و ســس گوجه فرنگی با  ۵.۱درصد اســت.در آبان  ۱۴۰۰از  ۵۳قلم
خوراکی منتخب ،تعداد  ۳۸قلم درصد تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم
نقطهای کل کشور یعنی  ۳۵.۳درصد داشتهاند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

sobhe-qtesad

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان
گفت :حرکت جهادی بسیجیان شرکت برق در کنترل
مصرف برق در صنوف و ادارات موثر بوده است و سفیران
برق کاهش  ۱۰درصدی برق درادارت و صنوف اصفهان
را رقم زدند.مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع
برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه فرهنگ بسیج یک فرهنگ نشات گرفته
ازهمکاری و مودت است افزود :همزمان با هفته بسیج باردیگر شرکت توزیع برق
اصفهان تعدادی از پیشکسوتان بازنشســته این شرکت که با تجربه  ۳۰ساله با
تخصص و مهارت های الزم درشــاخه های فنی صنعت برق حضور داشته اند را
در قالب گروه های مروجین فرهنگ بهینه مصرف برق به اصناف و ادارت اصفهان
اعزام کرد تا راهکار های درست و بهینه مصرف برق را به مشاغل مختلف آموزش
دهند.مرســل صالحی ،با اشاره به اینکه در تابســتان امسال طرح به کار گیری
سفیران برق برای اشــاعه فرهنگ بهینه استفاده ازبرق در بین مشاغل مختلف
وادارات پر مصرف به صورت منظم اجرا شد و نتایج خوبی را در بر داشت.
خدمت رسانی در فصل کم آبی تداوم خواهد داشت

تدابیر آبفا برای گذر از تنش آبی روستاهای
آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز :مدیرعامل شرکت آب
و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی اعالم کرد :با تداوم
روند فعلی بارندگی ها تابستان سال آینده  ۶۵۰روستای
استان با تنش آبی مواجه خواهند شد.علیرضا ایمانلو در
نشستی با فرماندار میانه خاطرنشان کرد ۱۵۰ :روستای
میانه جزو روســتاهای در معرض تنش آبی هســتند.وی در عین حال گفت :با
خودیاری مردم؛ آب و فاضالب اســتان اقداماتی انجام خواهد داد تا روستاها در
تابستان با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.ایمانلو افزود :در این خصوص از بنیاد
علوی ،بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام کمک خواهیم گرفت.وی اعالم کرد:
میانه جزو شهرهایی است که قسمت اعظم شبکه فاضالب آن اجرایی شده است
و با اجرای  ۱۰کیلومتر دیگر هیچ نقطه ای از شهر بدون پوشش نخواهد بود.
در آبان امسال؛

تولید انرژی در نیروگاه نکا از مرز هفتصد و
هشتاد و پنج میلیون کیلووات ساعت گذشت
مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا از تولید حدود
 785میلیون و193هزارکیلووات ساعت انرژی در آبان
ماه امسال در نیروگاه شهیدسلیمی نکا خبر داد.محسن
نعمتی با اعالم این خبر افزود :از این میزان تولید بالغ بر
 752میلیون و 543هزارکیلووات ساعت انرژی خالص به
شبکه سراسری برق کشور تزریق شد.وی گفت :در این ماه  84درصد انرژی تولید
شده در واحدهای بخاری و  16درصد در واحدهای بلوک سیکل ترکیبی بدست
آمد طوری که در هشــت ماه ابتدای امســال حدود  5/74درصد انرژی تعهدی
ساالنه نیروگاه ،طبق برنامه محقق شد.

خدمات متنوع اپلیکیشن برق من بدون نیاز به
مراجعه حضوری مشترکین استان
مهندس نصیری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان در حاشیه جلسه
ارزیابی عملکرد مدیریت های شــرق و غرب گرگان با اشــاره به خدمات متنوع
قابل استفاده از اپلیکیشن برق من افزود با نصب این اپلیکیشن کاربردی  ،کلیه
مشترکین محترم استان گلســتان می توانند از دهها خدمت شرکت توزیع این
استان بصورت غیرحضوری استفاده نمایند.تا امروز حدود  ۶۰هزار نفر از متقاضیان
و مشــترکین برق استان گلستان اپلیکیشــن برق من را نصب و از خدمات آن
استفاده می نمایند که طی نظر سنجی انجام شده مشترکین نسبت به سهولت
استفاده و تنوع خدمات غیرحضوری این اپلیکیشن اعالم رضایت داشتند.ین نرم
افزار این امکان را ایجاد می نماید تا مشترکین با ثبت نام در این سامانه بتوانند
تمامی خدمات عمومی مورد نیاز را بدون مراجعه به شرکت توزیع برق و یا دفاتر
خدمات مشترکین و تنها از طریق گوشی تلفن همراه خود در هر زمانی و از هر
نقطهای ،دریافت نمایند.
سرپرست مخابرات و تلمتری شركت انتقال گاز ایران:

لزوم ارتقای تجهیزات مخابراتی و توسعه
زیرساخت های ارتباطاتی
سرپرست مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران ،بر لزوم توسعه زیرساخت
های مخابراتــی و ارتباطاتی و ارتقای تجهیــزات مخابراتی جهت تحقق انتقال
پایــدار گاز طبیعی تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی منطقه  9عملیات انتقال
گاز ،محمدرضا نیک روش فرد سرپرســت مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز
ایران در بازدید از ایســتگاه های مخابراتی منطقه  9با اشــاره به ضرورت توسعه
زیرســاخت های ارتباطاتی و مخابراتی جهت انتقال پایدار و بهره ور گاز طبیعی،
گفت :ظرفیت های فنی و مخابراتی مطلوبــی در منطقه  9وجود دارد که برای
انتقال گاز در این منطقه در حال استفاده و بهره برداری است .وی ضمن تبیین
ابعاد مخابرات صنعتی به ارتقا تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی اشاره کرد و افزود:
طی بازدیدهای صورت گرفته از تجهیزات و ابزارهای مخابراتی موجود در گاز های
استانی گیالن ،مازندران و گلستان و شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت شمال
بسترهای مناسبی برای تبادل مخابراتی و ارتباطاتی جهت تامین گاز استان های
شمالی جهت تحقق اهداف شرکت در انتقال پایدار گاز وجود دارد.

سه شنبه  9آذر  24 1400ربیع الثانی  30 1443نوامبر 2021

4

منافع قرارداد سهجانبه سوآپ گاز برای ایران چه خواهد بود؟

دستیابی پتروشیمی ایالم به دانش ساخت
محصول استراتژیک "دی متیل دی سولفید"

سفیران برق کاهش  ۱۰درصدی برق
درادارت و صنوف اصفهان را رقم زدند

@sobheqtesad

نفت و انرژی

گزیده خبر

صبح اقتصاد-ایالم.با حمایت مدیرعامل پتروشیمی ایالم ،برای نخستینبار ،ایران
به دانش ســاخت محصول اســتراتژیک و وارداتی «دیمتیلدیسولفید» با نام
تجــاری «چوار  ،»65باخلوص باالی  99درصــد با هدف گوگردزدایی کورههای
واحد «الفین» دســت یافت .این محصول درحالی با یک پروژه ابتکاری در واحد
«شیرینســازی گاز» پتروشیمی ایالم با ظرفیت ساعتی یک تن تولید شده که
پیشــتر انحصار تولید «دی.ام.دی.اس» در اختیار شــرکتهای آمریکایی بوده
اســت .محصول «دیمتیلدیســولفید» تولیدی «ایــام» تاکنون مورد تائید
آزمایشگاههای پژوهشگاه صنعت نفت ،پتروشیمی جم و مروارید قرار گرفته است.
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روز گذشــته قرارداد سهجانبه ســوآپ گاز از ترکمنستان به
جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اســامی ایران امضا
شد ،این قرارداد منافعی را برای ایران به دنبال دارد و به گفته
مدیرعامل سابق شــرکت گاز از نظر دیپلماسی انرژی بسیار
ارزشــمند است.به گزارش ایسنا ،از دیماه  ۱۳۹۵واردات گاز
از ترکمنســتان قطع شده بود اما بر اســاس این قرارداد قرار
است ســاالنه  ۱.۵تا  ۲میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان
بــه جمهوری آذربایجــان از خاک جمهوری اســامی ایران
انتقــال یابد و آنطور که جواد اوجــی  -وزیر نفت اعالم کرده
این قرارداد از اول فصل زمســتان عملیاتی می شود.به گفته
وی از حدود دو ماه پیش مذاکره با ترکمنســتان و آذربایجان
در بحث تجارت گاز آغاز شد که در این سفر منجر به امضای
این قرارداد شد .در این قرارداد ما تقریباً ساالنه نزدیک به ۱.۵
تا  ۲میلیارد مترمکعب گاز را از طرف ترکمنســتان و منطقه
ســرخس دریافت خواهیم کرد و از آستارا تحویل آذربایجان
میدهیم .این قرارداد در حقیقت مناسبات انرژی خوبی است
که خوشبخانه امروز این گام برداشته شد و قرارداد بین ایران،
ترکمنستان و آذربایجان به امضا رسید.وزیر نفت سهم ایران از
تجارت گاز در منطقه را کمتر از  ۲درصد عنوان کرد و گفت:
این قرارداد به تأمین ســوخت زمستانی استانهای خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی ،گلستان و سمنان کمک میکند.
اوجی در خصوص بحث تسویه بدهی ایران به ترکمنستان در
خصوص قرارداد گازی تصریح کرد :خوشبختانه با راهکارهای
خوب وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران ،بهزودی نخستین
قسط پرداخت ما بابت تســویه بدهی به طرف ترکمنستانی
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه در
پــی تقاضا برای خریــد ارزان و گمانه زنی
درباره احتمــال توقف افزایش تولید برنامه
ریزی شده اوپک پالس در واکنش به شیوع
اومیکرون بهبود یافت اما به دلیل اطالعات
اندکــی که درباره واریانــت جدید ویروس
کرونا وجــود دارد ،فضای بــازار همچنان
محتاط مانده است.به گزارش ایسنا ،بهای
معامالت نفت برنت ســه دالر و  ۱۱سنت
معادل  ۴.۳درصد افزایش یافت و به  ۷۵دالر
و  ۸۳سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت
روز جمعه  ۹دالر و  ۵۰سنت سقوط قیمت
داشــت.بهای معامالت نفت وست تگزاس
اینترمدیت آمریکا ســه دالر و  ۴۷ســنت
معادل  ۵.۱درصــد افزایش یافت و به ۷۱
دالر و  ۶۲سنت در هر بشکه رسید .شاخص
نفت آمریکا روز جمعه  ۱۰دالر و  ۲۴سنت
سقوط کرده بود.قیمتهای نفت روز جمعه
که انتشــار خبر شناســایی واریانت جدید
ویروس کرونا ،وحشــت به جــان بازارهای

یک برگ برنده برای ایران

پرداخت میشود.
یک برگ برنده برای ایران
حمید رضا عراقی  -مدیرعامل ســابق شرکت ملی گاز ایران

نیز درباره مزایای امضای این قرارداد به ایســنا گفت :آنچیزی
که اهمیت دارد این اســت که اگر ما بتوانیم با همسایگانمان
در خصوص واردات ،صادرات ،سوآپ ،اقداماتی را انجام دهیم
از نظر سیاســت های گازی ،اقتصادی و یا همسایگی مناسب

احتمال توقف افزایش تولید اوپک
پالس نفت را صعودی کرد
مالی انداخت ،بیش از  ۱۰درصد ســقوط
کرده بودند که بزرگترین ریزش قیمت یک
روزه از آوریل ســال  ۲۰۲۰بود.نگرانیهایی
وجود دارد که واریانت جدید ممکن اســت
روند احیای اقتصاد جهانی را منحرف کند
و احتماال به تقاضا برای نفت به آسیب بزند.
وحشت از شیوع واریانت جدید به نگرانیها
نسبت به اشباع عرضه در سه ماهه نخست
ســال  ۲۰۲۱افزود.تاتســوفومی اوکوشی،
اقتصاددان ارشد شرکت نومورا سکیوریتیز
درباره روند بازار اظهار کرد :ما شاهد اصالح
قیمت بودهایم زیرا ریزش قیمتهای نفت در
روز جمعه بیش از حد بــود .اگر بازار افت
بیشتری پیدا کند ،اوپک پالس ممکن است
افزایش برنامه ریزی شده تولید را به منظور

حمایــت از قیمتها متوقــف کند.واریانت
اومیکرون در سراسر جهان شیوع پیدا کرده
و روز یکشــنبه مواردی در هلند ،دانمارک
و اســترالیا شناســایی شــد و کشورهای
بیشتری محدودیتهای سفر را اعالم کردند.
سازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد هنوز
معلوم نیست اومیکرون که نخستین بار در
آفریقای جنوبی شناســایی شده ،مسریتر
یا خطرناکتــر از واریانتهای دیگر ویروس
کرونا اســت یا خیر .دکتر آنتونی فاوچی،
کارشناس ارشــد بیماریهای عفونی آمریکا
روز یکشــنبه به جو بایدن ،رییس جمهور
این کشور اعالم کرد حدود دو هفته زمان
می برد تا اطالعات قطعی درباره اومیکرون
به دســت آید.به گفته منابــع آگاه ،اوپک

پالس دیدارهای فنی خود را به اواخر هفته
جاری موکول کرد تا فرصت بیشتری برای
ارزیابی تاثیر احتمالی شیوع واریانت جدید
بر تقاضا و قیمتها داشته باشد.دیدار کمیته
نظارتی مشترک وزیران اوپک پالس از سه
شنبه به پنج شنبه موکول شد و همان روز
دیدار وزیران گروه اوپک پالس برای تصمیم
گیری درباره سیاست تولید برگزار می شود.
بعضی از تحلیلگران پیــش بینی کردهاند
کــه این گروه ممکن اســت افزایش تولید
برنامــه ریزی شــده را در واکنش به اقدام
مصرف کنندگان در آزادسازی ذخایر نفت
و شیوع واریانت جدید ویروس کرونا متوقف
کند.بر اســاس گزارش رویترز ،هیرویوکی
کیکوکاوا ،مدیرکل تحقیقات شرکت نیسان
ســیکیوریتیز گفت :همه نگاهها به این که
آیا اومیکــرون روی اقتصاد جهانی و تقاضا
برای نفت تاثیر می گذارد ،تصمیمات اوپک
پالس و مذاکرات هسته ای ایران در هفته
جاری معطوف شده است.

تولید بنزین در کشور کاهش نیافته است
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره ادعاهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی و خبری برمبنای کاهش تولید بنزین در کشور و افزایش پدیده قاچاق سوخت جهت
تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کرد.به گزارش ایسنا ،بر اساس این اطالعیه ظرفیت فعلی تولید بنزین کشور در شرایط بهینه  ۱۰۵-۱۰۳میلیون لیتر در روز است .متاسفانه برخی آمار
ارائه شده در سالهای گذشته درحالی از ظرفیت تولید  ۱۱۵میلیون لیتری حکایت دارد که با احتساب ظرفیت تولید بنزین خام در سبد تولید بنزین موتور به عنوان بنزین نهایی ،سعی در
بزرگسازی ارقام داشته است.طی سالهای گذشته درحالی ظرفیت تولید بنزین کشور  ۱۱۵میلیون لیتر عنوان شده است که ظرفیت واقعی کشور  ۱۰۳میلیون لیتر بوده است .در این آمار
 ۱۰میلیون لیتر از  ۱۱۵میلیون لیتر اعالمی متعلق به بنزین خام پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است که در صورت تزریق روزانه حداقل سه میلیون و  ۵۰۰هزار لیتر اکتانافزا
میتواند در سبد نهایی بنزین یعنی بنزینموتور قرار بگیرد.این درشرایطی است که هماکنون چنین ظرفیتی برای صنعت مهیا نیست و نمیتوان روزانه این حجم از اکتانافزا را در داخل کشور
تولید کرد.درحال حاضر تنها دو شرکت شیمیبافت و پتروشیمی بندر امام در مجموع قادر به تولید یک میلیون و  ۸۰۰هزار تا دومیلیون لیتر  MTBهستند؛ بنابراین باتوجه به حجم مورد
نمی توان  ۱۰میلیون لیتر بنزین خام ستاره خلیج فارس را عملیاتی کرد .الزم به یادآوری است که همین حجم تولیدی نیز در دیگر شرکتهای پاالیشی
نیاز و میزان توان تولید اکتان افزا 
از جمله اصفهان،اراک و تبریز مورد استفاده قرار میگیرد.از سوی دیگر باید تاکید کرد که در سال گذشته در بهترین شرایط به صورت میانگین حدود  ۵/۹۳میلیون لیتر در روز بنزین تولید
شده است که این رقم در سال جاری علیرغم حجم تعمیرات اساسی گسترده و انجام عملیات اورهال در پاالیشگاههای بزرگی چون آبادان ،بندرعباس ،اصفهان و تهران نه تنها روند کاهشی
تجربه نکرده است بلکه با حداکثر ظرفیت ،به صورت میانگین تولید روزانه  ۹۵میلیون لیتر را محقق کرده است .بنابراین پتانسیل تولید بنزین در سال گذشته  ۱۰۳میلیون لیتر بوده که امسال
نیز برهمین مبنا میباشد.الزم به ذکر است که در این روند مجموعهای از تغییرات و اصالحاتی در شهریور و مهرماه سال جاری در واحد تقطیر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس انجام گرفت
تا به صورت پیوسته از پاالیش  ۴۰۰هزار بشکه میعانات گازی به  ۴۵۰هزار بشکه برسد و با افزایش  ۵۰هزار بشکه ای خوراک این پاالیشگاه به میزان تولیدات آن افزوده شود.درخصوص
ابهام پیش آمده در روند صادرات نیز باید اذعان کرد که میانگین مصرف بنزین در سال گذشته روزانه  ۵/۷۵میلیون لیتر و میانگین تولید روزانه نیز  ۵/۹۳میلیون لیتر بوده است ،همچنین
نزدیک به دو میلیارد لیتر از قراردادهای فروش محقق نشــده اســت.اما در سال جاری و باتوجه به کنترل اپیدمی کرونا و شرایط ایمنی ایجاد شده در سطح کشور ،مصرف روزانه بنزین در
هشت ماه امسال با یک رشد تصاعدی به روزانه  ۸۶میلیون لیتر رسیده است که نسبت به میانگین مصرف سال گذشته به بیش از  ۱۰میلیون لیتر افزایش یافته است.باتوجه به اینکه در سال
جاری مازاد تولید بنزین به  ۸میلیون لیتر رسیده ،براساس تکلیف قانونی به افزایش موجودی ذخایر مخازن استراتژیک سوخت کشور تخصیص داده شده است؛ این درحالی است که ذخایر
استراتژیک سوخت بواسطه عدم توجه به تراز تولید و مصرف و همچنین پیشفروشهای سال گذشته که هماکنون عملیات آنها به دولت سیزدهم منتقل شده است ،به صفر رسیده بود.

اســت.به گفته وی این قرارداد نیز فرصت خوبی است چراکه
ایران شرایطی دارد که با ترکمنستان ،آذربایجان ،ارمنستان،
ترکیــه و عراق رابط خط لوله دارد و امیدواریم در آینده نیز با
افغانســتان ،پاکستان ،کویت و دیگران نیز داشته باشد ،درهر
صورت این کار مثبت است.
مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امضای
این قراردار منافع زیادی را برای کشور به دنبال دارد ،گفت :از
جزئیات قرارداد مطلع نیستم اما به هرحال حق ترانزیتی است
که ایران می تواند دریافت کند ،باالنس گاز را نیز می تواند از
ترکمنستان دریافت و به آذربایجان تحویل دهد که این مساله
منافعی را برای ما به دنبال خواهد داشت.عراقی با بیان اینکه
اهمیت منافع اقتصادی این قرارداد کمتر مورد توجه اســت،
گفت :اینکه ایران بتواند رابط بین سه کشور باشد ارزش باالیی
دارد ،هرچند منابع مالی نیز به دنبال خواهد داشت اما حجم
مبالغ باال نیست بلکه اهمیت ایجاد رابطه برای ایران بیش از
هرچیزی مورد توجه است.وی با بیان اینکه با توجه به اینکه
با آذربایجان قراردادی نداریم این ارتباط بین ترکمنســتان و
آذربایجان اســت و ما مانند یک پل هستیم که بتوانیم حق
ترانزیت بگیریم و این پل را برقرار کنیم اما در حال حاضر به
ترکیه و عراق به میزان کافی صادرات گاز داریم ولی در ارتباط
با ترکمنستان و پاکستان می تواند آینده خوبی را برای ایران
رقم بزند.مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد :اگر
ایران با ترکمنستان و پاکستان بتواند این رابطه را برقرار کند
از نظر دیپلماسی انرژی بسیار ارزشمند است و منافع زیادی را
برای کشور به دنبال دارد.
شرایط صادرات نفت توسط اشخاص اعالم شد

هرکس بازگشت پول محموله را
تضمین کند ،امکان فروش دارد
مدیر عامل شــرکت ملی نفت ایران گفــت :در صادرات نفتخام و
میعانات گازی یک نگاه پیشــرفته و جدیدی داریم و لزوما بدنبال
آن نیستیم که از روشهای سنتی و قدیمی برای صادرات استفاده
کنیم.محسن خجســتهمهر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا،
درباره روشهای جدید صادرات نفت اظهار داشــت :ما محدودیتی
در شناسایی بازارهای جدید نداریم و خوشبختانه انعطاف و جذابیت
در بازار وجود دارد .وی افزود :در صادرات نفتخام و میعانات گازی
یک نگاه پیشــرفته و جدیدی داریم و لزوما بدنبال آن نیستیم که
از روشهای ســنتی و قدیمی برای صادرات اســتفاده کنیم.مدیر
عامل شــرکت ملی نفت ایران استفاده از بازارهای جدید را از جمله
روشهای جدید صادرات نفت برشــمرد و تصریح کرد :هرکس که
شــرایط خرید نفت و میعانات و این امکان را داشته باشد که بتواند
تضامین الزم را ارائه داده و پول محموله را برگرداند ،میتواند در امر
صادرات همکاری داشته باشــد و در این زمینه منعی وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد :تدابیر الزم برای جلوگیری از مشکالت قبلی
فروش نفت از سوی اشخاص اندیشیده شده است.خجستهمهر درباره
آخرین وضعیت واردات گاز از ترکمنســتان و پرداخت بدهیها نیز
گفت :در حال حاضر برای ایجاد مبــادالت تجاری و واردات گاز از
ترکمنستان در حال مذاکره هستیم ،همچنین مذاکره میکنیم که
بدهیها تهاتر و یا پول آن پرداخت شود .وی همچنین روز شنبه
 6آذرماه در نخستین نشســت خبری خود در جمع خبرنگاران از
توان افزایش  1.5برابری ظرفیت پاالیش و صادرات نفت خام نسبت
به قبــل از تحریمها خبر داده و اعالم کرده بــود :با تحقق الزامها
و مفروضهــا آمادگی داریم ظرفیت پاالیــش نفتخام و صادرات
کشــور را به  1.5برابر پیش از تحریمها برســانیم.به گزارش ایلنا،
جواد اوجی وزیر نفت در جلسه رای اعتماد در مجلس گفته بود :با
استفاده از شیوههای موجود و جدید ،مانند روش تهاتر نفت با کاال
و ســرمایهگذاری خارجی در کشور برای فروش نفت اقدام خواهیم
کرد .او روز سهشــنبه  2آذرماه نیز بیان کــرده بود :ماههای آینده
در بخش صادرات نفت خام و میعانات گازی توفیقهای بیشــتری
حاصل میشود.

روسیه با کاهش تولید نفت در بازار
جهانی مخالفت کرد
مسکو  -ایرنا  -الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه از مخالفت
کشورش با کاهش تولید نفت در بازار جهانی خبر داد.به گزارش ایرنا
به نقل از تاس ،نوواک که مسئول امور نفت و انرژی در دولت روسیه
است ،روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت :روسیه
در زمان حاضر هیچ ضرورتی برای اتخاذ تدابیر فوری در بازار جهانی
نفت باتوجه به شــیوع سویه جدید کرونا (اومیکرون) نمی بیند.وی
افزود :شرکای روسیه در اوپک پالس هم از روسیه درخواست برای
اتخاذ تدابیر در بازار جهانی نفت نکرده اند .سناتور والدیمیر کروگلی
از پزشــکان برجسته روس اعالم کرد که سویه جدید کرونا موسوم
به اومیکرون در روســیه هم شــیوع یافت.به گزارش ایرنا به نقل از
ریانووستی ،کروگلی عضو شــورای فدراسیون روسیه روز یکشنبه
گفت :ســویه آفریقایی کرونا به نام اومیکرون در روسیه هم شیوع
یافته است و به احتمال زیاد گردشگران روس که به مصر سفر کرده
بودند ،این ویروس را با خود به روسیه آورده اند .این اظهارات پزشک
روسی در حالی بیان شــد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان
روســیه دست اندرکار مبارزه با بیماریهای واگیر ،همه گیری سویه
اومیکرون در روســیه را تایید نکرد .به گزارش رسانه ها ،در شماری
از کشورها ازجمله کشــورهای افریقایی و اروپایی سویه اومیکرون
شیوع یافته است .معاون نخست وزیر روسیه با بیان اینکه ضرورتی
برای اتخــاذ تدابیر فوری در بازار جهانی نفــت وجود ندارد ،اظهار
داشت :لزومی برای اتخاذ تصمیمات فوری وجود ندارد.وضعیت باید
به دقت بررسی شود.نشست کمیته نظارتی اوپک پالس برای بررسی
وضعیت بازار جهانی نفت روز  ۲ماه دسامبر (روز پنجشنبه) برگزار
خواهد شد .روسیه از تولیدکنندگان عمده نفت در بازار جهانی است
و روزانه بیش از  ۱۱میلیون نفت تولید می کنند.
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رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

 ۲۲۱۲کامیون دست دوم در راه ورود به جاده های کشور
رییس ســازمان راهداری و حمل و نقل جــاده ای از ترخیص
 ۲۲۱۲دســتگاه کامیون دســت دوم وارداتی و شماره گذاری
 ۹۳۸دســتگاه از آنها خبر داد.به گزارش مهــر ،داریوش امانی
دربــاره ترخیص کامیونهای وارداتی از گمــرک اظهار کرد :با
توجه به پیگیریهایی که داشــته ایم و کارگروههای مشترکی
کــه بین کارگروههای مختلف برگزار کــرده ایم ،روند ترخیص
کامیونها از گمرک افزایش یافته اســت.وی افــزود :تا کنون
 ۲۲۱۲دســتگاه از گمرک ترخیص شده است که  ۹۳۸دستگاه
آن شماره گذاری شده و مابقی در صف شماره گذاری هستند.
رییس ســازمان راهــداری و حمل و نقل جــادهای ادامه داد:
روند اجرایی دســتگاههایی که باید مجوزها را بدهند ،تسهیل
شده است .سازمان اســتاندارد ،موضوع دریافت گواهی اسقاط،
گمرک ،محیط زیست و… کمک کرده اند تا بتوانیم روند بسیار
ســریعتری را برای ترخیص کامیونها در پیــش بگیریم.وی
خاطرنشان کرد :تفاهم نامه سه جانبه ای میان وزارت نفت ،راه
برنامههای همکاری ایران و سوریه

از استقرار صنایع مونتاژ در سوریه تا
صادرات به سایر کشورهای عربی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت (صمت) گفت :اگر بتوانیم صنایع مونتاژ
را در ســوریه مســتقر کنیم ،میتوانیم از ظرفیت تجارت آزاد بین
کشورهای عربی اســتفاده و به مصر ،اردن و سایر کشورها صادرات
داشــته باشیم.به گزارش ایسنا ،ســید رضا فاطمی امین در جریان
ســفر به سوریه گفت :ایران با ســوریه پیوندهای عمیق فرهنگی و
اجتماعی دارد ،اما در بعد اقتصادی این روابط ضعیف است و تقویت
نشده است .وی با اشاره به فعالیت خطوط تولید ایرانی در سوریه از
جمله در بخش لوازم خانگــی و برنامه ریزی برای فعال کردن خط
تولید خودرو در این کشــور ،اظهار کرد :سوریه یک کشور در حال
بازســازی است و امکان سرمایه گذاری گسترده در این کشور وجود
دارد .از طرف دیگر ســوریه در آستانه ورود مجدد به اتحادیه عرب
است.بنابراین به گفته وی اگر بتوانیم صنایع مونتاژ را در این کشور
مستقر کنیم ،میتوانیم از ظرفیت تجارت آزاد بین کشورهای عربی
اســتفاده و به مصر ،اردن و سایر کشورها صادرات داشته باشیم.این
مقام مســئول همچنین در حاشــیه دیدار با وزیر اقتصاد سوریه در
جمع خبرنگاران ،گفت :تمرکز من در این سفر روی روابط اقتصادی
در بخشهای مختلف با کشور سوریه است و حتی میتوان طرحهای
چند جانبهای داشته باشیم .برای مثال میتوان محصوالت متعددی
در سوریه تولید و به دیگر کشورهای عربی و منطقه صادر کرد.
وی درباره ارتقای همکارهای تجــاری و اقتصادی نیز ،تصریح
کرد :اولین نکتهای که ما بر آن متمرکز خواهیم شــد متعادل
کردن تراز تجاری دو کشــور اســت؛ قطعا سوریه با مشکالتی
جدی در زمینه اقتصادی مواجه اســت و شــاید صادرات یک
طرفه تصوری عملی نباشد .بنابراین نکته کلیدی اینجاست که
روابــط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم کــه دو طرف از آن نفع
ببرند.سامر الخلیل ،وزیر اقتصاد سوریه نیز گفت :قانون سرمایه
گــذاری جدید این کشــور فرصتهای خوبــی را فراهم کرده
است .شرکتهای ایرانی از تجربه و توانمندیهای قابل توجهی
برخوردارند ،ما عالقمندیم که آنها را به استفاده از فرصتهای
پیش رو در سایه معافیتهای گمرکی و مالیاتی بهرهمند کنیم.
شــکی نیســت که مقامات اقتصادی تهران و دمشق به دنبال
تکامل تجاری و اقتصادی برآمدند که منافع دو کشور را تامین
میکند.وزیــر صنعت ،معدن و تجــارت ،امروز ،در صدر هیاتی
اقتصادی وارد ســوریه شــد .او در این سفر سه روزه قرار است
ضمن دیدار با حسین عرنوس نخست وزیر سوریه ،با شماری از
وزیران سوری از جمله اقتصاد و بازرگانی خارجی ،نفت ،دارایی،
صنایع ،تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده دیدار و درباره
راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری تهران و
دمشق با آنها گفتوگو کند.

بخش گردشگری جهان زودتر از سال
 ۲۰۲۳به سطح قبل کرونا بازنمیگردد
دبیرکل سازمان جهانی گردشــگری ( )UNWTOطی اظهاراتی
تأکید کرد که رونق بخش گردشــگری جهانــی بهاحتمال زیاد
زودتر از سال  ۲۰۲۳به سطح قبل از همهگیری کرونا باز نخواهد
گشــت.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از تــاس ،زوراب
پولولیکاشویلی ،دبیرکل سازمان جهانی گردشگری ()UNWTO
در گفتگو با تاس تأکید کرد که رونق بخش گردشــگری جهانی
بهاحتمال زیاد زودتر از ســال  2023به سطح قبل از همهگیری
کرونا باز نخواهد گشت.وی گفت :گروهی از کارشناسان سازمان
 UNWTOروند بسیار مثبتی را بهدلیل افزایش تقاضا برای سفر
در سهماهه دوم و سوم سال  2022پیشبینی میکنند.این مقام
سازمان ملل افزود :در زمان حاضر شاهد بهبودی اندک در مناطق
جنوب اروپا ،آمریکای مرکزی و دریای کارائیب هســتیم.وی در
ادامه گفت :تقریباً نیمی از کارشناسان ( 45درصد) فکر میکنند
که گردشــگری بینالمللی در سال  2024یا بعد از آن به سطح
ســال  2019بازمیگردد در حالی که پیشبینی  43درصد نیز
حکایــت از بهبود در ســال  2023دارد.وی تصریح کرد :نرخها،
توزیع یکنواخت واکســن و همکاری مؤثر در پروتکلهای سفر و
مراقبتهای بهداشتی برای هماهنگی اقدامات مرتبطی که حوزه
گردشگری به آنها نیاز دارد ،از اهمیت خاصی برخوردار است.
دبیرکل ســازمان جهانی گردشــگری در مورد مجمع عمومی
آتــی  UNWTOکه از  30نوامبر تا  3دســامبر در مادرید برگزار
میشود ،تصریح کرد :امیدواریم با اعضای خود اولویتهای اصلی
این ســازمان را برای دو سال آینده مشخص کنیم.وی در ادامه
گفت :برای توسعه مناطق روستایی به ثبات و انتقال بومشناختی،
توســعه و تنوع محصوالت ،آموزش ،نــوآوری و تحول دیجیتال
توجه ویژه خواهد شد.

و صمت در خصوص نوســازی ناوگان جادهای از محل تولیدات
خودروســازان داخلی به امضا رسیده است تا  ۱۶۵هزار ناوگان
مســافری و باری از این محل نوسازی شــود.معاون وزیر راه و
شهرســازی در خصوص آمار کامیونهای وارداتی دپو شده در
گمرکات کشور گفت :بر اساس آمار گمرک ایران ۶ ،هزار ناوگان
تا کنون وارد گمرکات شده که  ۲۲۱۲ترخیص شده و مابقی در
گمرکات در حال طی کردن فرآیند ترخیص هستند.وی تأکید
کرد :دستگاههای اجرایی مرتبط با ترخیص کامیونهای وارداتی،
تمام اقداماتی که باید انجام می داده اند را طی کرده اند و حاال
نوبت بخش خصوصی اســت تا اقدامات مربوط به خود را انجام
دهند.به گفته امانی ،گرفتن مجوزهای مربوط به محیط زیست
و آالینده نبودن این کامیونها و همچنین اقدامات در خصوص
دریافت کد رهگیری از بانکهای عامل برای ارائه ارز با منشــأ
خارجی از اقداماتی اســت که باید واردکنندگان انجام دهند تا
کامیونها هر چه سریعتر ترخیص شوند.
اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدترین
گــزارش خود به بررســی روابط تجاری
ایــران و اتحادیه اروپا در  ۹ماهه ســال
جاری میــادی پرداخته که نشــان از
افزایش دو درصــدی همکاریها دارد.به
گزارش ایسنا ،بر اســاس آمارهای ارائه
شده تا پایان ماه نهم سال  ۲۰۲۱میزان
تجارت مشــترک ایــران و اتحادیه اروپا
به  ۳.۴میلیارد یورو رســیده که نسبت
به مدت مشــابه ســال قبل افزایشی دو
درصدی را نشــان میدهد.بر این اساس
ایران از اروپا  ۲.۷میلیــارد یورو واردات
داشــته و  ۵۵۴میلیون یورو نیز به این
اتحادیه صادر کرده است .به این ترتیب
 ۸۱درصد از کل تجارت ایران با اروپا به

ایران چه مقدار کاال به اروپا
صادر کرد؟
واردات اختصــاص دارد.صادرات ایران به
اروپا در سال جاری  ۱۴درصدی افزایش
یافته اســت .در این مدت صــادرات به
ایتالیا  ،۹.۳رومانی  ۴.۸و بلغارستان ۴.۸
افزایش یافته اســت.در گروههای کاالیی
نیز رشــد صادرات مواد شــیمیایی ۱۲
درصد و کاالهــای صنعتی طبقه بندی
شده  ۱۱درصد افزایش یافتهاند.در حوزه
واردات اما آمار نسبت به مدت سال قبل
کاهشــی  ۰.۶درصدی را نشان میدهد.

واردات از هلند کاهش  ۱۴.۸درصدی و
واردات مواد خام غیر خوراکی کاهش ۱.۶
داشته اســت.به این ترتیب تراز تجاری
ایران و اروپــا ،منفی دو میلیــارد یورو
بوده که هرچند نســبت به مدت مشابه
ســال قبل بهبود چهار درصدی را نشان
میدهــد اما همچنان بــا فاصلهای قابل
توجه به نفع اروپا و به ضرر ایران است.در
بررسی روند ماهانه این تجارت مشترک
نیز در ماه سپتامبر صادرات کاالیی ایران

در قیاس با ماه قبل کاهشی  ۲۳درصدی
را نشان میدهد ،هرچند در حوزه واردات
آمار تغییر چندانی نداشــته اســت.در
میان کاالهای صادراتی ایــران به اروپا،
مواد غذایی و حیوانات زنده ،نوشــیدنی
و دخانیــات ،مــواد خام غیــر خوراکی،
سوختهای معدنی و روغنهای گیاهی
اصلیتریــن کاالها بودهانــد .در واردات
نیز مواد غذایی ،نوشــیدنی و دخانیات،
سوختهای معدنی ،روغنهای گیاهی و
مواد شیمیایی بیشترین سهم را داشتهاند.
اصلیتریــن مقاصد صادراتــی کاالهای
ایران آلمان ،ایتالیا و اســپانیا بودهاند .در
میان اصلیتریــن صادرکنندگان کاال به
ایران نیز آلمان ،ایتالیا و هلند قرار دارند.

ابهامات پرونده واردات  ۱۱کانتینر ادوات موسیقی
احتمال ترخیص محموله  ۱۱کانتینری آالت موسیقی که جزو کاالهای ممنوعالورود به شمار میرود در حالی مطرح شد که گمرک از عدم ترخیص آن خبر داد ،اما این ماجرا
ابهاماتی دارد که وزارت صمت میتواند به آنها پاسخ دهد.به گزارش ایسنا ،واردات کاالهای گروه چهار از سال  ۱۳۹۷ممنوع شده و امکان ترخیص ندارند و طی سالهای اخیر هم
محمولههایی از این گروه از جمله خودرو ،لوازم خانگی و غیره در گمرکات دپو شده است .بر اساس گزارشهای گمرک ،حدود  ۸۰میلیون دالر کاالی گروه چهار از زمان ممنوعیت
دپو شده است .آالت موسیقی نیز یکی از کاالهای گروه چهار در بین اقالم دپو شده است.اما اخیرا گزارشهای مبنی بر پیگیری ترخیص محموله  ۱۱کانتینری ابزار و آالت موسیقی
برند «یاماها» در گمرک بوشهر منتشر شد .در نهایت روز گذشته سخنگوی گمرک اعالم کرد که این محموله از سال  ۱۳۹۸وارد گمرک شده ولی به دلیل ممنوعیت واردات اقالم
گروه چهار و مغایرت کدتعرفه و شرح کاال در ثبت سفارش ،گمرک مانع از ترخیص آن شده است.همچنین بر اساس اعالم گمرک به دلیل مغایرت شرح کاال و کد تعرفه در ثبت
ی برای ترخیص این نوع کاالها و یا با آرای قطعی مقام قضایی
سفارش و از سویی همخوانی شرح کاال با محموله وارده ،تنها با اصالح ثبت سفارش از سوی وزارت صمت ،مصوبه ا 
امکان ترخیص وجود خواهد داشت و در غیر این صورت باید کاال مرجوع شود .اما در این ماجرا ابهاماتی وجود دارد که وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) میتواند به آنها
پاسخ دهد .اول با توجه به زمان ورود این محموله به گمرک که سال  ۱۳۹۸بوده ،وزارت صمت باید تاریخ ثبت سفارش را اعالم کند و اگر بعد از سال  ۱۳۹۷ثبت سفارش شده
توضیح دهد که چگونه این محموله در زمان ممنوعیت توانســته ثبت ســفارش شود.اما اگر ثبت سفارش کاال مربوط به قبل از زمان ممنوعیت واردات بوده ،باز هم وزارت صمت
میتواند درباره مغایرت کدتعرفه و شرح کاال در ثبت سفارش توضیح دهد که چرا چنین مغایرتی در ثبت سفارش کاال وجود داشته و این مغایرت چه تاثیری در سرنوشت پرونده
ترخیص این محموله دارد.همچنین به نظر میرســد گمرک تصمیمگیری در رابطه با این محموله را به صمت واگذار کرده ،به طوریکه اگر این وزارتخانه حاضر به اصالح ثبت
سفارش و صدور مصوبه برای ترخیص این محموله و سایر موارد مشابه باشد ،امکان ترخیص وجود دارد.گفتنی است که این موضوعات از وزارت صمت در دست پیگیری است ،اما
تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نشده است.
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گزیده خبر
معاون گمرک ایران خبر داد؛

گم شدن  ۶۰میلیون دالر ارز دولتی برای
واردات کره
معــاون فنی گمرک ایران خاطر نشــان کرد :طبق بررســیهای صورت گرفته
احتمال داده میشــود یکی از واردکنندگان کره حیوانی در سالهای  96تا ،98
بــا دریافت  60میلیــون دالر ارز دولتی این کاال را وارد نکرده اســت.به گزارش
خبرنگار اقتصادی ایلنــا ،مهرداد جمال ارونقی ،در خصوص واردکنندگانی که از
ارز رســمی استفاده کردهاند ،گفت :ستاد مرکزی گمرک ایران طی بررسیهایی
مجدد به نتایج جدیدی دست یافته است.وی ادامه داد :در یکی از این بررسیها
با هماهنگیهای نظارتی مشــخص شــد که یکی از مجتمعهای صنایع لبنی و
واردکنندگان کره حیوانی اظهارنامههای به گمرک ارائه کرده که در بیش از 94
فرقه گمرک متوجه شــده ارزی که برای کاال اظهار کرده بیش بود ارزش داشته
است.این مقام مسئول با اشاره به بررسیهای صورت گرفته و جلسات کارشناسی
با صاحب کاال ،تصریح کرد :صاحب کاال دفاعیات خود را به گمرک ارائه کرده است
و این موضوعات بررسی شده و همچنان شائبه بیش بود ارزش بیش از  60میلیون
دالر توســط گمرک در اظهارنامههای مختلف احصا شده است.به گفته ارونقی،
این اظهارنامهها به ســالهای  96تا  98اختصــاص دارد .وی با بیان اینکه طبق
قانون صاحب کاال میتواند اعتراض کند ،تصریح کرد :اگر صحت این مســئله در
مراجع رسیدگی کننده مانند کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی و تجدید
نظر تایید شود .اقدامات الزم برای بازپسگیری ارز  4200تومانی توسط گمرک
صورت گرفته خواهد شد.
رییس اتاق ایران و تاجیکستان:

راه صادرات به تاجیکستان از طریق
ترکمنستان باز شد
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و تاجیکستان اظهار داشت :نمیتوان بدون
ارتباط با دنیا رشــد اقتصادی داشــت .با برنامههایی که تلویزیون تولید میکند
و مذاکره و ارتباط با دنیا را زیر ســوال میبرد کشــور به هیچ جایی نمیرســد.
محمدحسین روشــنک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد برگزاری
اجــاس اکو و تاثیر آن بر تجارت ایران و تاجیکســتان اظهــار کرد :نتایج همه
سفرهایی که دولتمردان به کشورهای مختلف داشتهاند کوتاهمدت بوده است .این
سفر آقای رییس جمهور به نوعی متفاوت بود چراکه با کشورهای مختلف مذاکره
شد و نگاه منطقهای داشتند .اینگونه موارد کمکهای بسیاری میکند؛ برای مثال
راهآهن مشهد-ســرخس که در دولت آقای هاشــمی و در پی نشست اعضای او
تاسیس شد تاثیر بسیار زیادی بر تجارت کشور دارد.وی افزود :مشکالت خارجی
وجود دارد اما مشــکل اصلی در داخل کشور است که تصمیمات پخته و کاملی
گرفته نمیشود .متاسفانه دستکاری زیادی در ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی،
سیاســی و محیط زیستی شده که منجر به مشکالت شــده است .قیمت ارز یا
کاالهای وارداتی و صادراتی هم از این جمله اســت .االن هم مجلس و هم برخی
از دولتمردان به دنبال دستکاری هستند .این اتفاقات نقش سفرهای این چنینی
را کاهش میدهد .برای مثال پیمان شانگهای بسیار باارزش است اما ما باید خود
را برای استفاده از این پیمانها استفاده کنیم.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و تاجیکســتان در ادامه تصریح کرد :نمیتوان بدون ارتباط با دنیا رشد اقتصادی
داشــت .بــا برنامههایی که تلویزیون تولید میکند و مذاکــره و ارتباط با دنیا را
زیر ســوال میبرد کشور به هیچ جایی نمیرسد.وی اضافه کرد :راه آهن مشهد-
سرخس نقش بسیار بزرگی در تجارت ایران با کشورهای آسیای میانه ،کشورهای
جدا شده از شوروی ،افغانستان روسیه و چین دارد .هر مسیری که در این راستا
راه اندازی شود بسیار مفید خواهد بود .جمهوری اسالمی کمترین پیمانها را در
دنیا با کشورها دارد .تفاهمنامههای ما بسیار کم است و تعرفههای زیادی پرداخت
میکنیم .بنابراین اجالسهایی مانند اکو بســیار مفید است مشروط به اینکه در
داخل کشور آمادگی بهرهبرداری از آنها داشته باشیم.روشنک خاطرنشان کرد :بعد
ســفر رییس جمهور به شانگهای زمینه تجارت با تاجیکستان دچار تحول شد و
جایگاه بازرگانان ایرانی در این کشور ارتقا یافت .امیدواریم که در مورد اجالس اکو
نیز اتفاق مشــابهی رخ دهد.وی متذکر شد :مشکالتی که قبال با تاجیکستان در
زمینه تجارت داشتیم را االن تقریبا نداریم .برای مثال ما نمیتوانستیم از طریق
ترکمنستان به تاجیکستان کاال ارسال کنیم چراکه این دو کشور رابطه خوبی باهم
نداشتند و اجازه ترانزیت کاال از خاک ترکمنستان به تاجیکستان داده نمیشد.
کاالهای صادراتی ما از طریق ازبکســتان ،قرقیزستان و قزاقستان تخلیه و دوباره
بارگیری میشــد خوشبختانه این مشکل حل شد.رییس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و تاجیکستان گفت :مشکل بعدی برخورد تاجیکستان با کاالها و تجار ایرانی
بود که رفتار به نوعی بود که شبیه به ممنوعیت میشد خوشبختانه با سفر آقای
رییس جمهور به تاجیکستان این روند برعکس شده و کامال استقبال میکنند .بعد
از سفری که یکی از مخالفان دولت تاجیکستان به ایران داشت ما بازارها و جایگاه
خود را از دست دادیم .مواد غذایی که ما به این کشور صادر میکردیم بسیار کم
شده و کشورهای دیگر جایگزین شدهاند.
در کمیته گردشگری اتاق تبریز؛

موانع توسعه صنعت گردشگری در آذربایجان
شرقی بررسی شد
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز :در کمیته گردشگری اتاق تبریز ،موانع توسعه
صنعت گردشگری در آذربایجان شرقی بررسی شد.کمیته گردشگری کمیسیون
کارآفرینی ،اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق بازرگانی تبریز با موضوع بررسی
موانع توسعه صنعت گردشــگری در استان تشکیل جلسه داد.در ابتدای جلسه
مهدی قهرمانی ،دبیر کل اتاق بازرگانی تبریز با تشــریح مزیت ها و فرصت های
بی شماری که این صنعت برای رشد و توسعه اقتصادی جوامع به همراه دارد ،با
اشاره به نقش اتاق در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ،هدف از تشکیل
جلسه کمیته گردشگری را گرد هم آوردن ذینفعان و مرتبطین استانی این صنعت
و احصاء معضالت و موانع کســب و کار این بخش و طرح آن در این شورا و رفع
موانع مرتبط با اختیارات استان و همچنین طرح و پیگیری موثر موضوعات خارج
از اختیار اســتان در مراجع ملی عنوان کرد .محمدعلی عالقه بند قدیم ،رئیس
انجمن رســتوران های بین راهی و مراکز رفاهی استان نیز با انتقاد از عدم توجه
برخی ســازمان ها به مصوبات ســتاد کرونا ،مطالبی در خصوص وضعیت فعلی
فعاالن صنف و اهتمام آن ها به حفظ اشــتغال در شــرایط کرونایی عنوان کرده
و اهم مطالبات فعاالن این صنف را حول چهار محور حذف عوارض زیباســازی
شهرداری تبریز از این بخش ،اجازه تردد خودروهای تجاری با پالک منطقه آزاد
ارس در کل استان جهت استفاده در خدمات توریستی ،احیای روز تبریز توسط
شورای اسالمی کالنشهر تبریز و حذف مالیات بر ارزش افزوده از این بخش بیان
کرد.محمد ملکی ،مسئول کمیته گردشگری اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وحدت
نظر و هم صدایی تمام فعاالن صنعت گردشــگری در مطالبه گری خود از دولت
و مجلس ،عوارض نامتعارف شــهرداری را عامل قیمت تمام شده باال در صنعت
گردشگری دانست.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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خدمات بانکی به نابینایان متنوع شد

مدیر عامل بانک توســعه تعاون از پرداخت  3800میلیارد ریال قرض الحسنه
ازدواج جوانان طی هشــت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.حجت اله مهدیان
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت :پرداخت قرض الحسنه ازدواج جوانان
از مهمترین تکالیف بانک توســعه تعاون اســت که بانک آن را فراتر از تکلیف،
بلکه به عنوان مسئولیت اجتماعی و رویکردی تسهیلی برای آسانسازی ازدواج
جوانان دنبال میکند.وی افزود :تســریع در فرآیند ثبت نام زوجین ،راهنمایی،
آسان گیری در تکمیل مدارک مورد نیاز همواره در دستور کار بوده است و شعب
بانک حداکثر اهتمام مســاعدت را در ارائه این خدمت اعتباری به ذینفعان در
نظر دارند.مهدیان خاطر نشان کرد 4467 :فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
جوانان به میزان  3800میلیارد ریال طی هشت ماهه ابتدایی سال جاری رداخت
گردیده است و  1469نفر نیز در صف انتظار قرار دارند.مدیر عامل بانک توسعه
تعاون گفت :بانک مرکزی مدیریت دقیق و هدفمندی بر نحوه پرداخت تسهیالت
تکلیفی دارد و شبکه بانکی نیز ملزم به پاسخگویی شفاف و ارائه عملکرد هستند.
در هفت ماهه نخست  1400رقم خورد؛

پرداخت  100هزار میلیارد ریال تسهیالت
توسط شعب بانک توسعه صادرات
مدیر امور شــعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد که  38شعبه
این بانک در سراســر کشــور در هفت ماهه نخست امسال نزدیک به  100هزار
میلیارد ریال تســهیالت به بخشهای مختلف اقتصــادی پرداخت کردهاند.به
گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران به نقل از پایگاه خبری اگزیم
نیوز ،حبیب احمدی در نشست مجازی با حضور سیدعلی حسینی مدیرعامل،
اعضای هیات مدیره ،کارکنان و روسای شعب این بانک به تشریح عملکرد هفت
ماهه این شعب بانک توسعه صادرات پرداخت و گفت :در بخش اعطای تسهیالت
ریالی در شــعب 99 ،درصد از اهداف تعیین شــده بانک محقق شده که بالغ بر
 64هزار میلیارد ریال بوده و نسبت به دوره هفت ماهه سال گذشته نیز رشدی
 27درصدی را تجربه کرده است.وی میزان تسهیالت ارزی پرداخت شده را نیز
 219میلیون دالر عنوان کرد و گفت :این میزان تســهیالت ارزی پرداخت شده
توسط شعب بانک توسعه صادرات در مقایسه با هفت ماهه سال  1399رشدی
 6درصدی داشــته و از نظر دسترســی به اهداف نیز رقم  149درصد را به ثبت
رسانده است.
جزئیات مالقات های مردمی و کاری مدیرعامل بانک مسکن تشریح شد

گزارشی از مالقاتهای مردمی مدیرعامل
بانک مسکن

بنا بر اعالم روابط عمومی بانک مســکن جلسات مالقات مردمی محمود شایان
مدیرعامل بانک مسکن به صورت هفتگی و مستمر در محل ستاد مرکزی بانک
برگزار می شود.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن -هیبنا  ،روابط عمومی بانک
مسکن در گزارشی ماهیانه ای در خصوص مالقات های مردمی مدیرعامل بانک
متبوع خود نوشــت :طی یک ماه گذشــته مدیرعامل بانک مسکن در  4جلسه
با بیش از  200نفر از مشــتریان و کارکنان بانک مســکن مالقات داشته و وی
به بررسی مشــکالت آنها پرداخته است.روابط عمومی بانک مسکن تاکید کرد:
از عموم مردم ،مشــتریان و کارمندان شــریف بانک مسکن دعوت می شود در
صورتیکه در هر یک از بخش های مختلف بانک با مشکلی مواجهه شدند طبق
ســازوکار پیش بینی شده در جلسات با مدیرعامل بانک حضور پیدا کنند و به
طرح مســائل و مشکالت خود بپردازند.طبق اعالم روابط عمومی بانک مسکن،
عمده مشکالت و مسائل مطروحه از سوی مردم شریف ایران اسالمی مربوط به
چگونگی دریافت تسهیالت یا نحوه بازپرداخت آن است،

دیدار صمیمانه رئیس شعبه تبریز با
ن مرکز استان آذربایجان شرقی
دادستا 
فراز نوری رئیس شعبه اســتان آذربایجان شرقی صندوق تأمین خسارت های
بدنی در دیدار صمیمی با دادســتان محترم مرکز اســتان جناب آقای علیلو و
دادستان محترم آذرشهر جناب آقای امراهی به ارائه گزارشی از عملکرد صندوق
پرداخت.به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی ،فراز نوری
رئیس شــعبه آذربایجان شرقی صندوق تأمین خسارت های بدنی در این دیدار
با دادســتان محترم مرکز استان جناب آقای علیلو  ،ضمن ارائه گزارش عملکرد
مقایســه ای از رویکرد جدید صندوق جهت تســریع در شناسائی گروه هدف
صنــدوق به منظور کاهش بیش از پیش مدت زمان پرداخت خســارت از زمان
وقوع حادثه تا زمان پرداخت خســارت خبر داد.فراز نوری رئیس شعبه صندوق
از پرداخت بیش از  500پرونده در  8ماهه اول سال  1400خبر داد و گفت :که
این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش  16درصدی را نشان میدهد
و مبلــغ تخصیص یافته به این تعداد از پرونده ها 244میلیارد ریال می باشــد.
ایشان ضمن اشاره به سیاست کلی جدید صندوق به جهت تسهیل و تسریع در
پرداخت خسارت زیاندیدگان و خانواده های آسیب دیده حوادث رانندگی و رفاه
حال و کاهش مراجعات آسیب دیدگان مشمول تعهدات صندوق تامین خسارت
های بدنی و با توجه به مواد  31و 36قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به
شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  ،1395به ارائه برنامه
راهبردی شــعبه با رویکرد جلسات مکرر با دادسرهای سطح استان در خصوص
تعامل سازنده در راستای ماده  50اشاره نمود.
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مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مطرح کرد؛

تقدیر از نقش بارز بانک آینده در ایفای مسئولیت اجتماعی

بانک توسعه تعاون از ابتدای سال 3800
میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرده است

@sobheqtesad

بانک و بیمه

گزیده خبر

انجمن نابینان ایران طی پیامی از خدمات بانک آینده ویژه روشــندالن کشور،
قدردانــی کرد.در این پیام منصور شــادکام ،قائممقام انجمــن نابینایان ایران،
خطاب به دکترمحمد فطانت ،مدیرعامل بانــک آینده ،اقدامات این بانک را در
راستای ایفای مسئولیتاجتماعی و تکریم نابینایان ،بسیار ارزنده دانست و اظهار
امیدواری کرد که این امر خداپســندانه و ارزشــمند ،همچنان ادامه یابد.بانک
آینده نخســتین سامانه عملیات بانکی ویژه روشندالن را در سال  1395نصب
و راهاندازی کرد و اکنون شــعب متعددی در سراسر کشور به این سامانه مجهز
است.انجام عملیات بانکی برای روشندالن جامعه با استقرار سامانهای مشتمل بر
دستگاه برجستهنگار و نصب نرمافزار فرمهای بانکی ،فراهم شده است.متقاضیان
اینگونه خدمات میتوانند از انواع خدمات بانکی نظیر :افتتاح حساب ،برداشت و
واریز وجه ،خدمات کارت از حساب را با استفاده از ورودی و خروجیهای صوتی
و بریل ،تکمیل کنند ،سپس فرمهای تکمیل شده توسط چاپگر باجه ،چاپ شده
و برای انجام عملیات در اختیار مسئول باجه ،قرار میگیرد.

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4784

یک مقام مســئول در بانک مرکزی گفت :همه افرادی که وام
ازدواج گرفته دارای ضامن کارمند نبودهاند و حتما بانکها برای
ایــن افراد ،ضامن غیرکارمند و معتبر هم گرفتهاند.به گزارش
ایبِنا؛ شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در
خصوص روند پرداخت تسهیالت ازدواج در سال جاری اظهار
داشت :بر اساس بند الف تبصره  ۱۶قانون بودجه سال جاری،
مقرر شــده که تمام بانکها تســهیالت قرضالحسنه ازدواج
بدهند که سقف این تسهیالت  ۷۰میلیون تومان است و برای
خانمهایی که کمتر از  ۲۳ســال دارند و یا آقایانی که کمتر از
 ۲۵ســال دارند ،این وام  ۱۰۰میلیون تومان است .که همین
مبالغ برای ایثارگران دو برابر یعنی  ۱۴۰و  ۲۰۰میلیون تومان
است.دانشــمندی افزود :بر اساس آخرین آمار ،از ابتدای سال
تا  ۵آذرماه ســال جاری ۶۸۲ ،هزار و  ۴۱۷نفر با مبلغ حدودا
 ۵۹هزار میلیارد تومان ،تســهیالت وام ازدواج را گرفتهاند و
 ۲۲۰هزار و  ۷۷۳نفر هم موفق به دریافت وام ازدواج نشدهاند
که بررسی که داشتیم از مجموع این تعداد ۱۰۰ ،هزار نفر به
دالیلی همچون تغییر بانک ،از دریافــت وام انصراف دادهاند.
وی ادامه داد :در سامانه ازدواج قانونی داریم که متقاضی بعد
از دریافت پیامک ظرف  ۱۲روز کاری برای مراجعه به شــعبه
فرصــت دارد .اگر در این دوازده روز به شــعبه مراجعه نکرد،
اسم وی از لیست حذف میشود .همچنین پس از مراجعه به
شعبه ۴۵ ،روز کاری فرصت دارد که برای تکمیل مدارک اقدام
کند و اگر ظرف  ۴۵روز اقدام نکرد ،اســمش حذف میشود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت :بر اســاس آماری که
داریم از این تعداد ۱۰۰ ،هزار نفر به دالیل شــخصی ،انصراف
دادهانــد ۶۵ ،هزار نفر ظرف  ۴۵روز کاری به شــعبه مراجعه
نکردهانــد و حدود  ۶۰هزار نفر هم به دالیل مختلف از جمله
داشتن چک برگشتی ،نداشتن ضامن و سایر دالیل ،موفق به
دریافت وام نشــد ه و حذف شدهاند.وی یادآور شد :ضامنی که
قانون در نظر گرفته ،بر اســاس اعتبارســنجی ،یا یک ضامن
معتبر با سفته و یا حساب های یارانهای افراد متقاضی است.
در این میان ،قانونگذار تفسیری از معتبر بودن ضامن نکرده
است؛ یعنی نگفته است که یک ضامن معتبر دقیقا چه کسی
اســت که به نظر ما معتبر به تشخیص بانک عامل مشخص
میشود.این مقام مســئول در بانک مرکزی افزود :ما سامانه

یارانه امکان ضمانت ندارد

اعتبارسنجی داریم که مشخص میکند که شخص متقاضی
چک برگشتی دارد یا خیر ،اقساط بانکی چه وضعیتی دارد و
چه سابقه بانکی دارد .بنابراین اعتبارسنجی ضامن و متقاضی
در آن ســامانه مشخص میشود و بانکها میتوانند بر اساس
تشخیص خودشان و بر اســاس اعتبارسنجی که از متقاضی
میکنند ،نســبت به دریافت ضامن اقدام کنند و هیچ شرط
خاصی که چگونه اعتبارســنجی کنند و یا یک ضامن معتبر
تعریف کنند وجود ندارد و قاعدتا تعیین آن به تشخیص بانک
عامل است.به گفته دانشمندی ،در قانون به بانک مرکزی در
خصوص تفسیر قانون اختیاری داده نشده است ،اعتبار معتبر
بودن ضامن را اگر قانونگذار بخواهد میتواند تفسیر کند ،ولی
به هر حال بانکها ضامن ســپرده مردم هستند و به گونهای
باید تسهیالت بر اســاس قانون عملیات بانکی بدون ربا داده
شود که در ازای دادن تسهیالت اطمینان داده شود که اقساط

بازگشت پیدا میکند .بنابراین تشخیص معتبر بودن ضامن ،به
عهده بانک عامل هست و بانک مرکزی در این امر نمی تواند
دخالتی داشته باشد.وی تاکید کرد :در غیر این صورت دولت
باید این تســهیالت را تضمین کند و مثال گفته شود که هر
کسی آمد ضامن شد و اگر اقساط وام را پرداخت نکرد ،دولت
پول مردم را به بانک پس میدهد .در غیر این صورت بانکها
مکلفند ضمانت معتبر را بگیرند و در نتیجه اگر این اقســاط
معوق شد ،اشکال از بانک عامل است که ضامن معتبر نگرفته
است.وی ادامه داد :آمار نشان میدهد که بانکها قصدی برای
عدم پرداخت وام ازدواج ندارند ولی اینکه در خصوص ضامن
ســختگیری میکنند به خاطر این اســت که قانونگذار یک
محدودیتــی را برای بانک عامل گذاشــته و گفته یک ضامن
معتبر .خب اگر دست بانک برای گرفتن ضامن باز باشد ،مثال
گفته شود دو نفر کاســب بازار و یا سند خانه در رهن بانک،

مردم کدام استان بیشتر سجامی شدند؟

بورس باز هم کاهشی شد

تازه ترین آمارهانشان میدهد که در آبان سال جاری  ۱۰۱هزار و  ۷۱۶احراز هویت
در ســامانه (سجام) صورت گرفته است که تهرانی ها با بیش از  ۱۹هزار مورد ،در
صدر لیســت سجامی شده ها در کشور ایستاده اند.به گزارش ایسنا ،در آبان سال
جاری ،تعداد  ۷۹هزار و  ۱۳۸ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه
در ســامانه «سجام» صورت گرفته و تعداد احراز هویت شدهها نیز با عبور از ۱۰۰
هزار سهامدار در این ماه به  ۱۰۱هزار و  ۷۱۶مورد رسیده است.الز م به ذکر است،
بر اســاس آمار منتشر شده ،در مهر ماه امسال تعداد ثبت نام در سامانه «سجام»
 ۹۴هزار و  ۱۱۹و تعداد احراز هویت شدهها نیز  ۱۲۱هزار و  ۶۲۳مورد بوده است.
همچنین تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در آبان ماه به تفکیک هر
اســتان حاکی از آن است که پنج استان «تهران با  ۱۹هزار و  ۶۰۵مورد ،کرمان با
 ۵۸۲۸مورد ،اصفهان با  ۵۲۸۵مورد ،خراسان رضوی با  ۴۹۰۲مورد و خوزستان با
 ۴۰۵۹مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

روند نزولی در بازار ســرمایه همچنان ادامه دارد و شــاخص کل بورس دیروز بیش از  ۴۰۰۰واحد
کاهش یافت.به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس دیروز با  ۴۱۸۳واحد کاهش در رقم یک میلیون و
 ۳۶۳هزار واحد ایستاد.شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۸۲۱واحد نزول کرد تا به رقم  ۳۷۴هزار و
 ۱۶۷واحد رسید.معاملهگران این بازار  ۳۸۷هزار معامله به ارزش  ۲۶هزار و  ۶۸۹میلیارد ریال انجام
دادند.معدنی و صنعتی چادرملو ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان ،پتروشیمی
فناوران ،سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بورس اوراق بهادار تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین
تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی فناوران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس
گذاشــتند.در آن سوی بازار سرمایه شــاخص کل فرابورس با  ۹واحد افزایش رقم  ۱۹هزار و ۴۰۳
واحــد را ثبت کرد.معاملهگران این بازار  ۲۳۴هزار معامله به ارزش  ۳۴۵هزار و  ۲۸۱میلیارد ریال
انجام دادند.بیمه پاسارگاد و زغال سنگ پروده طبس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و
در مقابل پتروشیمی مارون ،صنعتی مینو ،فرابورس ایران ،گروه توسعه مالی مهر آیندگان و اعتباری
ملل نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

به عنوان ضامن باشــد .ولی چون قانونگذار بانک را در گرفتن
ضامن محدود کرده اســت ،فکر میکنم این مشکالت بعدی
پیش آمده اســت؛ زیرا قبال محدودیتــی برای گرفتن ضامن
توسط بانکها نبود و بر همین اساس هم بخشنامههای قبلی
بانک مرکزی صادر شده بود.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در ادامه در خصوص حساب
یارانهها نیز یادآور شــد :این حســاب (یارانه نقدی) در حال
حاضــر در وثیقه بانکها در خصــوص پرداخت وامهای یک
میلیون تومانی است که قبال در دوره کرونا پرداخت شده است.
بنابراین تا زمان اتمام اقســاط تسهیالت یک میلیون تومانی
کرونا ،این حســابها در وثیقه بانکها است ،در نتیجه برای
دریافت یک وام دیگر نمیتواند به عنوان وثیقه استفاده شود.
این مسئول اضافه کرد :همچنین باید توجه داشت که اقساط
وام  ۷۰میلیــون تومانی ۵۸۳ ،هزار تومان اســت ،حال فرض
کنید دو نفری که ازدواج کردهاند و یارانه هم دریافت میکنند،
مجموعا حدود  ۹۰هزار تومان در ماه از محل واریز یارانه نقدی
دریافت میکنند و این یارانه در وثیقه بانک هم نباشد ،این رقم
 ۹۰هزار تومان در ماه در مقابل  ۵۸۳هزار تومان قســط وام
ازدواج ،پوشش مناسبی نیست .بنابراین از نظر کارشناسی ،اگر
حساب یارانهها آزاد باشد و در وثیقه بانک ها نیز نباشد ،االن
مبلغ یارانه پوشــش اقساط وام ازدواج را نمیدهد.دانشمندی
تصریــح کرد :در مجموع از لحاظ قانونی ،یک ضامن معتبری
که بانک تشــخیص دهد که میتواند قســط متقاضی را به
بانک پس دهد ،بالمانع اســت .حال این ضامن معتبر کارمند
دولت و یا دارای شــغل آزاد باشــد ،اگر معتبر به تشــخیص
بانک باشــد ،مانعی وجود ندارد .ولی چــون قانونگذار گفته
اســت یک ضامن متعبر ،بنابراین ما نمیتوانیم برای بانکها
تعیین کنیم که چه کســی معتبر اســت و چه کسی معتبر
نیست .بنا بر اعتبارســنجیای که از ضامن و یا از متقاضیان
میشود ،بانک شخصا میتواند بگوید چه ضامنی معتبر است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در پایان با اشــاره به اینکه
حــدود  ۶۸۲هزار نفر از ابتدای ســال تا پنجم آذر ماه جاری
تســهیالت ازدواج گرفتهاند ،تاکید کرد :همه این افراد دارای
ضامن کارمند نبودهاند و حتما بانکها برای این افراد ،ضامن
غیر کارمند و معتبر هم گرفتهاند.
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی:

تداوم روند افزایشی عرضه ارز
صادراتی در سامانه نیما
مدیــرکل روابط عمومی بانــک مرکزی در صفحه توییتــر از تداوم
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و ادامه روند
افزایش عرضه ارز در سامانه نیما خبر داد.به گزارش ایرنا« ،مصطفی
قمری وفا» در صفحه توییتر درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات به
چرخه اقتصادی کشور ،نوشت :مبادالت تجاری ایران در  ۸ماه ۱۴۰۰
از مرز  ۶۳.۱میلیارد دالر گذشــته که رشــد  ۴۰درصدی نسبت به
مدت مشابه پارسال داشته است.وی افزود ۱۸.۱ :میلیارد دالر ارز نیز
در ســامانه نیما در  ۸ماهه امسال به فروش رفته که رشد  ۶۹درصد
نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.وی خاطر نشان کرد :روند افزایش
عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد.

بانک مرکزی اروپا تحت فشار تورم
بی سابقه کشورهای حوزه یورو
بانک مرکزی اروپا تحت فشار تورم بی سابقه کشورهای حوزه یورو
اقتصاددانان مــی گویند که منطقه پولی یورو در حال حاضر تحت
فشــار ناشی از ســریع ترین تورم کشــورهای این منطقه از زمان
تأسیس پول واحد در پایان قرن بیستم قرار گرفته است.به گزارش
خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ ،اقتصاددانان می گویند که
منطقه پولی یورو در حال حاضر تحت فشــار ناشی از سریع ترین
تورم کشــورهای این منطقه از زمان تأســیس پول واحد در پایان
قرن بیســتم قرار گرفته است.بر اســاس میانگین  40تخمین در
نظرسنجیهای بلومبرگ که قبل از انتشار آمار روز سه شنبه انجام
شــده است ،قیمت مصرف کننده در منطقه یورو با  19کشور عضو
در ماه نوامبر  4.5درصد افزایش یافته اســت .هر پاســخ دهنده در
این نظرسنجی شتابی را از ســطح  4.1درصدی ماه گذشته پیش
بینی می کند که در حال حاضر بیشــترین سرعت از زمان بحران
مالی  2008بوده اســت.در آلمــان ،بزرگترین اقتصاد این منطقه،
فشار ناشــی از هزینههای زندگی حتی بیشتر است ،به طوری که
میانگین تخمیــن تورم در حال حاضر و قبل از انتشــار داده های
روز دوشنبه  5.5درصد اعالم شد.بوندسبانک (بانک مرکزی آلمان)
این هفته هشــدار داد که نرخ تورم ممکن اســت حتی به  6درصد
نیز برسد.چنین جهش بیسابقه قیمتها ،که منعکسکننده افزایش
هزینههای انرژی و تنگناهای عرضه جهانی است ،به چالش ارتباطات
بانک مرکزی اروپا که سیاســتگذاران آن به زودی با یک تصمیم
بزرگ در مــورد آینده محرکهای اقتصادی مواجه خواهند شــد،
میافزاید.آنها اصرار دارند که این دوره تورم گذرا اســت و فشار الیه
های زیرین ضعیف تر از آن هســتند که بتوانند پایدار باشند.مائوا
کازین ،اقتصاددان بلومبرگ اکونومیکس در گزارشی که روز جمعه
در پیشبینی دادهها منتشر شد ،گفت :ما انتظار نداریم که ارزیابی
بانک مرکزی اروپا درباره فشــار (الیه های) زیرین قیمتها قبل از
نشست دسامبر تغییر کند .این فشارها احتماالً پایدارتر خواهند بود.
معیــار اصلی قیمت ها که اقالمی مانند انــرژی و غذا را حذف می
کند نیز در حال افزایش است.پیشبینی میانگین  2.3درصدی برای
تورم ،باالترین رقم از ســال  2002خواهد بود .باالترین پیشبینی
برای تورم کل منطقه یورو در این نظرسنجی توسط موسسه Capital
 Economicsاعالم شد که اقتصاددانان آن انتظار نرخ  4.7درصدی را
دارند .کمترین میزان آن  4.2درصد است که توسط شش موسسه
از جمله بانک آمریکا پیش بینی شده است.
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سازمان جهانی بهداشت:

خطر اومیکرون بسیار زیاد است

سازمان جهانی بهداشت امروز احتمال داد که سویه اومیکرون
در سراسر جهان گســترش یافته و خطر بسیار زیادی داشته
باشد.به گزارش ایرنا ،خبرگزاری رویترز به نقل از توصیه فنی این
سازمان خطاب به  ۱۹۴کشور عضو نوشت که این سویه ویروس
کرونا ممکن است در برخی از مناطق «پیامدهای شدیدی» در
پی داشــته باشد.در این توصیهنامه از کشورهای عضو خواسته
شــده تا واکسیناســیون گروههای اولویتدار را شتاب داده و
اطمینان یابند که برنامههای الزم برای تخفیف آثار همهگیری و
حفظ خدمات اساسی بهداشتی اتخاذ شده باشد.سازمان جهانی
بهداشت نوشت :اومیکرون تعداد بیسابقهای جهش در بخش
ســنبله دارد که موجب میشود از لحاظ تأثیر احتمالی بر خط
سیر همهگیری ویروس کرونا نگرانکننده باشد .برآورد میشود
که رویهم رفته مخاطرات جهانی مرتبط با ســویه نگرانکننده
جدید اومیکرون بسیار زیاد باشــد.این نهاد وابسته به سازمان
ملل افزود که الزم اســت که پژوهش بیشتری برای درک بهتر
توانایی اومیکرون در گریز از مصونیت ناشی از واکسیناسیون یا
بیماری پیشین انجام شــده و پیشبینی میشود که دادههای

ی در مرز اتیوپی
احتمال تشدید درگیر 
و سودان

تهران  -ایرنا  -بهدنبال نبرد خشونتآمیز میان نیروهای مسلح سودان و اتیوپی
در منطقه مرزی «الفشــقه» که کشته شدن دســتکم  ۲۱نظامی سودانی را
به دنبال داشــت ،فرمانده ارتش این کشور امروز (دوشــنبه) وارد نوار مرزی با
اتیوپی شــد.به گزارش ایرنا ،تلویزیون سودان گزارش داد که هدف از سفر ژنرل
«عبدالفتاح البرهان» به منطقه الفشقه ،بازرسی از نظامیان سودانی مستقر در نوار
مرزی سودان با اتیوپی است.به گفته منابع نظامی سودان ،در نبرد خشونتآمیز
سحرگاه شنبه میان نظامیان سودانی و اتیوپیایی در الفشقه  ۲۱نظامی سودانی
ی میان نظامیان
کشته و دستکم  ۳۰نفر دیگر از این نیروها زخمی شدند.درگیر 
دو کشــور پس از هجوم نیروهای اتیوپیایی به خاک ســودان در منطقه شرق
«برکه نورین» در شــهرک «ملکامو» در  ۱۷کیلومتری نــوار مرزی رخ داد.نوار
مرزی ســودان و اتیوپی از ماه نوامبر گذشــته شاهد تنشهای نظامی میان دو
کشــور بود؛ زمانی که ارتش سودان نظامیان خود را در منطقه الفشقه مستقر
کرد و مناطق وســیعی از اراضی منطقه را که بیش از  ۲۵ســال تحت کنترل
شــبه نظامیان اتیوپیایی بود ،پس گرفت.اتیوپی ارتش سودان را متهم میکند
که با نفوذ در اراضی و اشــغال زمینهای کشاورزی متعلق به آن کشور ،اوضاع
را در نوار مرزی تشدید کرده است .رسانههای سودانی همچنین به نقل از دفتر
ســخنگوی نیروهای مسلح سودان گزارش میکنند که نظامیان سودانی که در
تالش برای تامین محصول در منطقه الفشقه هستند ،مورد حمله گروههایی از
ارتش اتیوپی قرار گرفتهاند.از ســوی دیگر ،خبرگزاری رسمی سودان () SUNA
اعالم کرد :نیروهای سودانی برای محافظت از کشاورزان در فصل برداشت در این
منطقه مستقر شده اند.درگیری چند دههای سودان با اتیوپی بر روی بخشهای
وســیعی از اراضی کشاورزی متمرکز شده است که خارطوم میگوید ،بر اساس
توافقنامهای که مرز میان دو کشور را در اوایل قرن  ۲۰مشخص کرد ،این اراضی
در داخل مرزهای سودان قرار دارد.
علیاف:

روابط ایران و جمهوری آذربایجان در همه
زمینهها توسعه خواهد یافت

رئیسجمهــور آذربایجان با اشــاره به دیدار با همتای ایرانــی و امضای قرارداد
ســهجانبه بین ایران ،جمهوری آذربایجان و ترکمنســتان گفت :روابط ایران و
جمهــوری آذربایجان پس از این در همه زمینهها توســعه خواهد یافت ،مردم
و دولتهای دو کشــور برادرند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ،الهام
علیاف رئیس جمهور آذربایجان پس از دیدار خود با حجت االســام رئیســی
رئیس جمهور کشــورمان و انعقاد قرارداد انتقال گاز ترکمنستان از مسیر ایران
به جمهوری آذربایجان گفت :ما به روابط با ایران بسیار اهمیت میدهیم .روابط
ایران و جمهوری آذربایجان پس از این در همه زمینهها توســعه خواهد یافت،
مردم و دولتهای دو کشور برادرند.وی افزود :مسائل مورد مذاکره قرارگرفته بین
طرفین یک بار دیگر نشــان داد که روابط ایران و جمهوری آذربایجان در سطح
باالیی اســت ،ما دارای روابط عمیق و تاریخی هستیم.رئیس جمهور آذربایجان
با اشــاره به انعقاد این تفاهمنامه سهجانبه نیز گفت :این یک همکاری مشترک
زیباســت که نیت طرفین را نشان میدهد ،این توافق از نظر اقتصادی نیز اتفاق
بســیار خوبی است.بر اساس توافق انجامگرفته بین  3کشور ،ترکمنستان روزانه
 5تــا  6میلیــون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان میفروشــد ،این گاز از
مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت خواهد شد .ایران گاز مصرفی مورد
نیاز خود برای  5استان کشور را نیز از حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد.
قرارداد امضاشــده از اول دیماه سال جاری بدون ســقف زمانی اجرا میشود.
طبق این قرارداد ،جمهوری اســامی ایران در مرز ترکمنستان گاز صادراتی از
این کشــور را تحویل خواهد گرفت و مابهازای آن را در مرز جمهوری آذربایجان
تحویل خواهد داد.
بازگشت شبح اعتراضات

معترضان لبنانی امروز هم به خیابانها آمدند

لبنانیها صبح دیروز (دوشنبه) در اعتراض به افزایش قیمتها و وخامت شرایط
اقتصادی این کشــور ،برخی مســیرها در مناطق مختلف این کشور را مسدود
کردند.به گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه خبری روســیا الیوم ،لبنانیها صبح
امروز در اعتراض به افزایش قیمتها و وخامت شــرایط اقتصادی این کشــور،
برخی مســیرهای منتهی به بیروت را با الســتیکهای شعلهور مسدود کردند.
معترضان در بیروت مســیر ســاحلی المزرعه ،قصقص ،مسیر شهر الریاضیه به
سمت منطقه الکوال ،تلة الخیاط و مسیر مواصالتی البربیر-سباق الخیل را مسدود
کردند.همچنین آنها میدان الشــهدا در بیروت را بستند.عالوه بر اینها ،جمعی از
معترضان لبنانی بزرگراه البداوی واقع در شمال لبنان را در هر دو جهت مسدود
کرده و بزرگراه ساحلی بداوی را بستند.لبنانیها در منطقه بقاع نیز در اعتراض
به وخاکت شــرایط اقتصادی ،مسیر تعلبایا در هر دو جهت و جاده جب جنین-
غزه را مسدود کردند.در مناطق جنوبی لبنان نیز مسیر بزرگراه القنابه به سمت
میدان ایلیا با الستیکهای شعلهور مسدود شدند و مرکز کنترل ترافیک لبنان از
توقف عبور و مرور در هر دو مسیر رفت و برگشت در بزرگراه السعودی به سمت
النجمه در صیدا خبر داد.

بیشــتری ظرف هفتههای آتی در اختیار باشــد.این سازمان
افزود :پیشبینی میشود که افراد واکسینه شده نیز به کووید
 ۱۹مبتال و بیمار شــوند هر چند که تعــداد این موارد اندک
و قابل پیشبینی خواهد بود.ســازمان جهانی بهداشت دیشب
اعالم کرده بود که هنوز مشــخص نیست سویه جدید ویروس
کرونا در مقایسه با دیگر سویهها مسریتر بوده یا باعث بیماری
شدیدتری شود.در بیانیه مذکور آمده بود :دادههای اولیه نشان
میدهد که میزان بستری شــدن در بیمارستانهای آفریقای
جنوبی رو به افزایش است ،اما این ممکن است به دلیل افزایش
تعداد کلی افراد مبتال باشد ،نه به دلیل عفونت منحصر به سویه
اومیکرون.این سازمان در مخالفت با محدودیتهای مسافرتی
اتخاذ شــده توسط برخی از کشورها گفته بود :محدودیتهای
مسافرتی ممکن اســت اندکی در کاهش شیوع ویروس کرونا
نقش داشته باشــد ،اما فشار زیادی بر زندگی و معیشت مردم
وارد میکند.سازمان جهانی بهداشت جمعه شب ( ۵آذر) حرف
یونانی اومیکرون را به سویه جدید کرونا که در آفریقای جنوبی
شناساییشده ،اختصاص داد.

منابع غربی درباره مذاکرات وین چه میگویند؟
رسانههای غربی در روزهای اخیر در گفتوگو با مقامها
و منابع دیپلماتیک به گمانهزنی درباره فضای مذاکرات
وین و نتیجه احتمالی آن و بررسی سناریوهای مختلف
پرداختهاند.بــه گــزارش گروه بینالملــل خبرگزاری
فارس ،روز (دوشنبه) هتل «پله کوبورگ» وین میزبان
مذاکرات رســمی ایران و گروه ( ۴+۱آلمان ،فرانســه،
روســیه ،چیــن و انگلیس) با هدف رفــع تحریمهای
غیرقانونی آمریکاست .تیم مذاکرات بلندپایه جمهوری
اســامی ایران به ریاســت «علی باقری» از روز شنبه
وارد ویــن شــده و تاکنون دیدارهایی غیررســمی در
قالبهای مختلف از جمله رایزنی سهجانبه روز یکشنبه
با نمایندگان چین و روســیه در راستای ایجاد آمادگی
و تصریح مواضع داشــته اســت« .میخائیل اولیانوف»
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بینالمللی مستقر
ش تیمهای مذاکرهکننده را مثبت
در «وین» اتریش نگر 
ارزیابی کرده و گفته همچنان احتمال رسیدن به توافق
وجود دارد و نهایت تــاش برای تکمیل موفقیتآمیز
مذاکرات برای احیای برجام ضروری اســت.دیپلمات
ارشد روس همچنین ترکیب هیات اعزامی ایران به این
دور از مذاکرات در شهر وین را «چشمگیر» خوانده و آن
را دلیلی بر نیت جدی تهران تفسیر کرده است« .علی
باقری» معاون سیاســی وزارت امور خارجه جمهوری
اســامی ایران و رئیس هیأت مذاکرهکننده ایرانی در
وین هــم در جدیدترین اظهارنظر خود با بیان این که
جمهوری اسالمی ایران با اراد ه جدی و با تدارک قوی
برای لغــو تحریمهای غیرقانونــی و ظالمانه وارد این
گفتوگوها شــده ،اظهار داشــت ترکیب هیأت ایرانی
نشان دهنده این عزم و جدیت برای برداشتن گامهای
جدی در زمینه لغو تحریمهــای غیرقانونی و ظالمانه
آمریکا علیه ملت ایران است«.حسین امیرعبداللهیان»
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم در گزارشی
درباره یکصد روز حضورش در این ســمت و در آستانه
مذاکرات وین اعالم کرد که «جمهوری اسالمی در این
مذاکرات ،دستبسته نخواهد بود و گزینههای مختلفی
در مقابل مــا قرار دارد و در رســیدن به توافق جدی
هستیم».ایران همانطور که از ابتدای گفتوگوهای وین
که شــش دور آن بدون حصول نتیجه در زمان دولت
سابق ایران انجام شــد ،گفته هدفش از این مذاکرات
رفــع تمامی تحریمهای آمریکا به صورت یکجا ،مؤثر و
قابل راستیآزمایی و همراه با تضمینهای عینی است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در همین زمینه تاکید
کرده است :نظر صریح و روشن جمهوری اسالمی ایران
این است که در میز مذاکره حقوق و منافع ملت ایران
باید تأمین شده و تحریمها باید لغو شود و ما امیدواریم
که در مسیر گفتوگوهای وین بتوانیم گامهای اساسی
و موفقیت آمیز رو به جلویی داشته باشیم.
غربیها با چه نگاه و هدفی به مذاکرات آمدهاند؟
دولت بایدن که از زمان کارزار انتخاباتی خود برای ورود
به کاخ سفید از تصمیمش برای بازگرداندن آمریکا به
برجام گفته بود ،حدود دو ماه و نیم بعد از رســیدن به
قدرت در آمریکا با حضور غیرمستقیم در مذاکرات وین
مدعی تالش برای تحقق این وعده شد .اما از همان ابتدا
گفت که احیای برجام را با هدف دســتیابی به توافقی
به زعم واشــنگتن جامعتر دنبال میکند تا مســائلی
مانند برنامه موشــکی ایران و حضــور منطقهای آن را
هم پوشــش دهد .زیادهخواهیهای واشنگتن در کنار
عدم پذیرش رفع تحریمهــا بهرغم اذعان دولت بایدن

به شکست سیاست فشــار حداکثری دولت ترامپ در
قبــال ایران و خــودداری از دادن تضمین در خصوص
تکرار نشــدن اقدام به خروج آمریکا از توافق ،دورهای
قبلی مذاکرات را بینتیجه گذاشــت .در روزهای اخیر
هم بعد از اعالم زمــان مذاکرات وین پس از وقفه پنج
ماهه ،مقامهــای آمریکایی و اروپایی بارها در اظهاراتی
طلبکارانه بدون اشــاره به نقض مکرر تعهدات برجامی
خود ،درباره پیشــرفتهای هستهای ایران ابراز نگرانی
کرده و در خصوص محــدود بودن زمان احیای برجام
هشدار دادهاند .آنها همچنین مانند همیشه به تهدید
«روی میــز بودن همه گزینهها» و طرحهای جایگزین
متوسل شدهاند.رســانههای جریان اصلی هم در اشاره
بــه اظهارات مقامهــا ،دیپلماتها و منابــع غربی ،به
گمانهزنــی درباره فضای این گفتوگوها و نتیجه آن و
بررسی فهرست گزینههای غرب در صورت شکست این
مذاکرات پرداختهاند.
آمریکا و گزینههای همیشه روی میزش
شــبکه آمریکایی «انبیســی نیوز» اخیــرا ً به نقل از
دیپلماتهــای غربی ،مقامات ســابق و کارشناســان
آمریکایی گــزارش داد در حالی که ایران و قدرتهای
جهانی آماده از سرگیری مذاکرات وین میشوند ،ایاالت
متحده و متحدانــش در حال بحث درباره فهرســت
گزینههــای «طرح ب» در صورت شکســت مذاکرات
هستند.به ادعای این گزارش ،در شرایطی که احتمال
دستیابی به موفقیت در مذاکرات وین دور از دسترس
به نظر میرســد و ایران در تضاد با بازرسان هستهای
ســازمان ملل متحد است ،مقامات آمریکایی و اروپایی
با مجموعهای از انتخابهای ناخوشایند-از تحریمهای
تشدید شده تا اقدام نظامی بالقوه-روبرو هستند.چیزی
که از زبــان «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا
هم ماه گذشته شنیده شد که گفت ایاالت متحده آماده
است تا در صورت شکست مذاکرات به گزینههای دیگر
روی بیاورد.طبــق این گزارش ،ایــن گزینهها عبارتند
از :متقاعد کردن چیــن به توقف واردات نفت از ایران،
تشدید تحریمها ،از جمله هدف قرار دادن فروش نفت
ایران به چین ،پیگیری توافق هســتهای موقتی کمتر
جاهطلبانه ،راهاندازی عملیات مخفیانه برای خرابکاری
در برنامه هســته ای ایران و دســتور حمله نظامی به
تاسیســات هســتهای ایران یا حمایت از اقدام نظامی
اســرائیل.اما به تحلیل این رســانه آمریکایی ،در همه
این گزینهها اما و اگرهای زیادی وجود دارد که کارایی
آنها را زیر سوال میبرد و باعث میشود که مذاکرات
وین همچنان بهترین گزینه پیش روی واشــنگتن در
قبال ایران باشد .به گزارش انبیسی ،مقامات کنونی و
سابق آمریکایی و اروپایی اذعان میکنند که هر کارزار
تحریمی جدید ممکن اســت ماهها طول بکشد تا اثر
کند که به ایران زمان بیشــتری برای توســعه برنامه
هســتهای خود میدهد و حتی در آن زمان هم ممکن
است تحریمها اثر مطلوب را نداشته باشد.در خصوص
گزینه خرابکاری در برنامه هستهای ایران هم این رسانه
آمریکایــی اذعان کرده که گرچــه خرابکاری مخفیانه
باعث خســارت و تأخیر در برنامه ایران شده ،اما تهران
با مضاعف کردن تالشهایش برای غنیسازی اورانیوم
و تقویت برنامه هستهای خود به چنین اقداماتی پاسخ
داده اســت.رویترز هم به نقــل از دیپلماتهای غربی
درباره گزینه آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق
چین گزارش داده هدف اعالمشده آمریکا در مذاکرات

پیش رو در وین بررسی احیاپذیر بودن توافق هستهای
است ،اما هدف اعالمنشده آن ممکن است جلب حمایت
روســیه و چین برای اعمال فشــار بر ایران در صورت
شکست مذاکرات باشــد.این دیپلماتها در گفتوگو
با رویترز مدعی شــدهاند یک راه برای اعمال فشــار بر
ایران جهــت «احیای برجام» یا پذیرش توافقی جدید
این اســت که بتوان پکن و مســکو را مجاب کرد این
تهران است که مانع ادامه مسیر است نه واشنگتن.این
در حالی اســت که چین و روسیه بارها آمریکا را مقصر
وضعیت فعلی برجام دانسته و خواستار رفع تحریمهای
یکجانبه وضعشده از سوی آمریکا علیه ایران شدهاند.
آمریکا به دنبال «توافق موقت» با ایران!
خبرگــزاری رویترز اخیرا ً در گزارشــی دیگر به نقل از
منابع دیپلماتیک درباره مذاکرات هشــتم آذر در وین
ادعــا کرد ،آمریکا ایده مذاکره بر ســر «توافق موقت»
با ایران را مطرح کرده اســت.طبق این گزارش« ،یک
ســناریو که دیپلماتها میگویند واشنگتن پیشنهاد
کرده این اســت که تا زمانی کــه توافق دائمی حاصل
نشده باشــد ،مذاکره کردن بر سر یک توافق موقت با
تهران است .با این حال آنها میگویند که این موضوع
زمان میبرد و اطمینانی وجود نــدارد که ایران میلی
به پذیرش چنین چیزی داشته باشد».نشریه «پالتیکو»
هم روز جمعه در یادداشــتی با بیان این که اختالفات
حزبی در آمریکا به مانعی بر ســر به نتیجه رســیدن
مذاکرات وین تبدیل شــده ،به نقل از یک مقام دولت
بایدن نوشــت ،آمریکا بهطور فعاالنه برای رســیدن به
توافق موقت تالش نمیکند اما اعالم کرده که این اقدام
نیز گزینهای محتمل است که ممکن است مطرح شود.
امکان توافق هست
شبکه خبری آمریکایی «ســیانان» روز یکشنبه در
گزارشــی بهرغم ادعاهای رســانهای در خصوص کم
بودن احتمال موفقیــت مذاکرات وین ،به نقل از چند
مقــام آگاه اعالم کرد که هنوز زمان برای رســیدن به
یک توافق با ایران وجود دارد.چند دیپلمات اروپایی به
ســیانان گفتند که هنوز زمان برای رسیدن به یک
توافق با ایران وجود دارد ،اما به طور محتمل این زمان
تا خاتمه سال آتی میالدی خاتمه خواهد یافت .به گفته
این دیپلماتها ،در این برهه هنوز طرح ثانویهای وجود
ندارد.شورای سردبیری روزنامه «وال استریت ژورنال»
نیز در یادداشــتی تحت این عنوان که «ایران شــماره
هستهای بایدن را دارد» به دولت بایدن درباره حصول
توافق ضعیف با ایران هشــدار داده است.در مقدمه این
یادداشت آمده اســت :مذاکرات هســتهای ایران روز
دوشنبه (امروز) در اتریش از سر گرفته خواهد شد و به
نظر میرسد که بدبینی ،قاعده امروز باشد .ایران از دادن
امتیازات سر باز میزند در حالی که ایاالت متحده این
سیگنال را دارد نشان میدهد که شاید صبرش حدی
دارد ،امــا تمایل دولت بایدن برای یک توافق (با ایران)
را دســتکم نگیرید ،هر توافقی را.این رسانه آمریکایی
معتقد است ماههاست که دولت بایدن در حال التماس
به ایران برای بازگشــت به میز مذاکــرات بوده ،آنهم
میزی که ایــاالت متحده به معنای واقعی حتی در آن
حضور ندارد .شورای سردبیری این رسانه جمهوریخواه
رد مذاکره مســتقیم با آمریکا از سوی ایران را تحقیر
عامدانه ایاالت متحده خوانده اما گفته این باعث انصراف
واشنگتن نشده است.

کرملین:

قصد حمله به کشوری را نداریم

سخنگوی کرملین تاکید کرد ،ادعاها دال بر اینکه روسیه قصد حمله به کشوری را دارد کامال بیپایه و اساس هستند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری تاس ،دیمیتری
پسکوف ،سخنگوی کرملین در واکنش به اظهارات ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین دال بر اینکه والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه باید علنا بگوید که مسکو هیچ
برنامهای برای حمله به اوکراین ندارد ،گفت :ادعاها دال بر اینکه روسیه قصد حمله به کشوری را دارد و سرزنشها دال بر اینکه روسیه به صورت خصمانه رفتار میکند ،کامال
بیپایه و اساس و اشتباه هستند.وی افزود :روسیه هرگز در فکر هیچ برنامهای برای حمله به هیچ کشوری نبوده ،نیست و نخواهد بود .روسیه یک کشور صلحطلب است که
به برقراری روابط خوب با همسایگانش عالقه دارد.سخنگوی کرملین تصریح کرد :ادعاها درباره برنامههای تهاجمی روسیه احتماال به منظور پنهان کردن آمادگیها برای یک
سناریو ضربتی با استفاده از زور در دونباس باشد.پسکوف گفت :ما نگرانیم و این موضوع را نیز مطرح کردهایم که این ادعاها احتماال به منظور پنهان کردن آمادگیها و تدارکات
اوکراین برای یک سناریوی ضربتی با استفاده از زور در دونباس باشد .چنین چیزی یک بیاحتیاطی مطلق خواهد بود.وی افزود :احساسات ضد روسی که توسط رسانههای
آمریکایی ،انگلیسی و اوکراینی و همچنین زلنسکی تشدید شدهاند ،غیرقابل قبول هستند.
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گزیده خبر
والاستریت ژورنال نوشت:

طالبان نفوذی با پوشش غربی ،عامل اصلی
تصرف افغانستان

سه ماه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سقوط دولت آن کشور
به دســت طالبان ،به قول روزنامه وال استریت ژورنال ،حاال روشن شده است
که افراد نفوذی گروه طالبان در داخل وزارتخانهها ،سازمانها و دانشگاهها ،در
سقوط بدون مقاومت شهرها و پایتخت این کشور نقش «چشمگیر» داشتند.
به گزارش ایسنا ،شماری از مقامهای طالبان به این روزنامه گفتند که ماموران
مخفی طالبان با ریشهای تراشیده ،پوشش غربی و عینکهای آفتابی ،سالها
در داخل موسسات دولتی و سازمانهای کمکرسان بینالمللی در این کشور
نفوذ داشــتند.در گزارش این روزنامه آمده که «این افراد در کابل و شهرهای
دیگر افغانســتان در آســتانه خروج آمریکا از نقش نفوذی خود بیرون آمده،
همسایگان و همکاران خود را غافلگیر کردند .آنها با بیرون کشیدن سالحهای
خود از مخفیگاهها ،به طالبان کمک کردند تا به ســرعت کنترل شهرها را به
دست گیرند».به گزارش بی.بی.سی در چند هفته پیش از سقوط کابل ،سایر
شــهرهای عمده این کشور یکی پس از دیگری به سرعت و با مقاومت اندک
نیروهای دولتی تحت حمایت آمریکا سقوط کردند .کابل ،پایتخت کشور نیز
در  ۱۵اوت ،در چند ساعت ،بدون شلیک یک گلوله به دست طالبان افتاد.به
نوشــته این گزارش ،سلیم صعد ،مقام ارشد طالبان که مدیریت عملیاتهای
بمبگــذاری انتحاری و قتلهای هدفمند را در گذشــته در پایتخت بر عهده
داشت به این روزنامه گفته که «ماموران نفوذی ما در به دست گرفتن کنترل
نقاط استراتژیک پایتخت نقش داشتند».افراد تحت مدیریت سلیم به نام واحد
«بدری» وابسته به شبکه حقانی است ،شبکهای که از سوی ایاالت متحده به
ط با شبکه القاعده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
خاطر رواب 
این مقام طالبان که از دفتر فرمانده امنیتی فردوگاه کابل مجهز با مانیتورهای
مداربسته تلویزیونی ،صحبت میکرد ،به خبرنگار وال استریت ژورنال گفت:
«ما حتی در همین دفتر نیز افراد خودمان را داشــتیم».در سالهای گذشته
تصور میشــد که نیروهای ائتالف به رهبری آمریکا و نیروهای مسلح دولت
سابق افغانستان در برابر آدمهایی میجنگند که لباسهای محلی میپوشند و
ریشهای بلند دارند و در اطراف شهرها هستند ،اما حاال به نوشته این روزنامه
روشن شده که شبک ه عملیاتی شــهری طالبان در سقوط دولت سابق نقش
اساسی داشته است.به گفته این مقام ارشد طالبان ،پس از فرار اشرف غنی از
کابل و توقف «بحث برانگیز» طالبان در بیرون دروازههای کابل ،این نیروهای
نفــوذی طالبان بودند که پایتخت را تصرف کردند.به گفته مقامهای طالبان،
افراد نفوذی آنها پیش از سقوط کابل کنترل برخی نهادهای حساس امنیتی
را به دســت گرفته و نیروهای امنیتی دولت سابق را خلع سالح کرده بودند.
مقامهــای طالبان به این روزنامه گفتند که این افراد نگذاشــتهاند محتویات
داخل کامپیوترهای دفاتر دولتی از بین برده شــوند و آنها همچنین از تاراج
برخی نهادهای دیگر مانند انســتیتو باستان شناســی افغانستان جلوگیری
کردهاند.محمد رحیم عمری ،از فرماندهــان رده میانی نیروی بدری طالبان
گفته اســت که شــبکه نفوذی آنها در پایتخت شامل سه بخش میشدند:
افراد جنگجو ،افرادی که کمک مالی جمعآوری میکردند و دســتاندرکاران
امور تبلیغاتی.شــماری از همکاران برخی از افراد نفوذی طالبان که اکنون به
خارج پناهنده شدهاند ،به وال استریت ژورنال گفتند که از دیدن این افراد در
کنار طالبان «شوکه» شدهاند.بیشترین افراد نفوذی طالبان در پایتخت مربوط
به شــبکه حقانی بودهاند ،این امر به تقویت جایگاه این گروه انجامید که در
حکومت طالبان دســت باالیی دارند.واحد «بدری» طالبان توسط «بدرالدین
حقانی» تأسیس شد ،فرماندهیکه در سال  ۲۰۱۲در اثر یک حمله هواپیمای
بدون سرنشــین ایاالت متحده در پاکستان کشته شد.این واحد اکنون تحت
فرمان برادرش ،سراج الدین حقانی ،وزیر داخله طالبان و فرمانده شبکه حقانی
است که مرکز قدرتش در مناطق قبایلی شرقی افغانستان و پاکستان است.او
در «باالترین سطح فهرست افراد تحت تعقیب» پلیس فدرال آمریکا قرار دارد.

واشنگتن به مذاکرات اتمی با پکن می
اندیشد

روزنامه نیویورکتایمــز گزارش داد ،دولت بایدن که نگــران افزایش قدرت
روزافزون چین در عرصه های گوناگون اســت ،به دنبال آن اســت تا با پکن
در حوزه توان اتمی ،وارد مذاکره شــود.به گزارش ایرنا ،در ادامه گزارش این
روزنامه آمریکایی آمده است :آمریکا و چین هیچ خط مستقیم ارتباطی مربوط
به امور هستهای با چین نداشتهاند .همچنین دو کشور تاکنون هرگز مذاکرات
جدی در مورد امور دفاع موشــکی آمریکا در اقیانوس آرام یا توانمندی های
چین علیه ماهواره های آمریکا در زمان هرگونه مناقشــه احتمالی نکرده اند.
نیویورک تایمز در شــرایطی از نگرانی آمریکا در باره توان هســته ای چین
نوشــته که هیچ اشــاره ای به زرادخانه های مملو از سالح های اتمی رژیم
صهیونیســتی که هیچ نظارتی بر آن وجود نــدارد و اصلی ترین تهدید برای
امنیت خاورمیانه و حتی جهان محسوب می شود ،نکرده است.مقامات چین
به طور مداوم هرگونه ایده برای وارد شــدن به مذاکرات کنترل تسلیحاتی با
آمریــکا را رد کرده و دلیل این مخالفت مذاکره را این گونه تشــریح کردهاند
که آمریکا پنج برابر بیشتر از چین کالهک هستهای مستقر کرده است.با این
حال دولت بایدن که نگران از توانمندی های هســتهای چین بوده و تاکنون
با پکن در مورد این مســئله مذاکره ای نداشــته ،به دنبال تغییر این شرایط
است.آمریکا برای اولین بار تالش می کند مقامات ارشد چین را به مذاکره در
مورد توانمندیهای هستهای پکن ترغیب کند .مقامات واشنگتن در تشریح
این راهبــرد آمریکا اعالم کردند که بایدن و مشــاورانش قصد دارند در این
مسیر به آرامی حرکت کنند و ابتدا تمرکز هرگونه مذاکره را بر جلوگیری از
وقوع مناقشه تصادفی بگذارند سپس بر راهبرد هسته ای هر کدام از طرفین
و نآرامیهای مرتبطی که ممکن اســت از حمالت در فضا رخ دهد ،متمرکز
شوند.به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ،پس از این خواهد بود در سالهای آتی
شــاید دو کشور بتوانند مذاکراتشان را در زمینه کنترل تسلیحات آغاز و در
نهایت به یک معاهده دوجانبه برســند.مقامات دولت بایدن فوریتی در آغاز
این نوع مذاکره با چین می بینند .در این راستا مشاوران بایدن نگران هستند
که یک رقابت تسلیحاتی جدید در مورد تسلیحات مافوق صوت ،سالح های
مربوط به فضا و تسلیحات سایبری میان دو کشور تشدید شود که در نهایت
می تواند پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.مقامات دولتی آمریکا
مدعی هستند که توانمندی های چین در این زمینه تهدیدی برای امیدهای
بایدن در کاهش نقش تســلیحات هسته ای در امور دفاعی آمریکا می باشد.
در این راســتا بود که جو بایدن در مذاکرات مجازی خود با شــی جینپینگ
همتای چینی خود مسئله « مذاکرات ثبات راهبردی» میان دو کشور را مطرح
کرد.مقامات دولت بایدن تالش داشــته اند که مذاکراتی تسلیحاتی مشابه با
روسیه را با چین آغاز کنند.آمریکا همچنین در این راستا نگرانی دیگر دارد و
آن تکنولوژی جدید مورد استفاده چین و همچنین دیدگاه استراتژیستهای
هسته ای چین درباره تسلیحات غیرمتعارف می باشد.
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جهدبکناتهکهبجاییرسی
ربسرآنکوهچبسیربگهاست
پیرهنیچاکنکردیهبعشق

چهره روز
ناصر حجازی
ناصر حجازی ( ۲۳آذر  ۲ – ۱۳۲۸خرداد  )۱۳۹۰دروازهبان
پیشــین تیم ملی و مربی فوتبال اهل ایران بود .حجازی
یکی از بهترین دروازهبانان تاریخ ایران و دروازهبان اول تیم
ملی فوتبال ایران در دهه  ۱۳۵۰بود و  ۲قهرمانی در جام
ملتهای آسیا ۱ ،قهرمانی در بازیهای آسیایی و شرکت
در المپیــک و جام جهانی فوتبال را در کارنامه دارد .ناصر
حجازی در تهران زاده شــد.و همراه پدر ،مادر ۴ ،خواهر و
یک برادر در این شــهر ،زندگی میکرد .پدرش زادهٔ محلهٔ
الله تبریز بود و در تهران آژانس امالک داشــت و مادرش
زادهٔ خرم دره بود.وی دوره دبستان را در دبستان هخامنش
و دوره دبیرســتان را در دبیرستانهای ابومسلم ،سعادت،
سینا ،سهند و شرق طی کرد .وی در تیم فوتبال دبیرستان
ابومسلم در پست گوش راست و دروازهبانی بازی میکرد او همچنین به همراه تیم تاج قهرمانی در جام تخت
جمشید و جام باشگاههای آسیا را تجربه کرده است.فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال ناصر حجازی را
چهل و یکمین دروازهبان برتر قرن بیستم جهان و دومین دروازهبان برتر قرن بیستم قاره آسیا پس از محمد
الدعایه عربستانی معرفی کردهاست.روزنامه نیو نیشن سنگاپور در  ۲۷فوریه  ۱۹۸۰حجازی را به عنوان یکی
از  ۱۰دروازهبان برتر جهان برگزید و وبسایت ایاسپیان نام او را در فهرست « ۱۰بازیکن برتر قارهٔ آسیا در
تمامی ادوار مسابقات جام جهانی» قرار دادهاست.ناصر حجازی با رکورد  ۸۳۷دقیقه در بسته نگاه داشتن
دروازه ،دارای رتبه  ۱۳۴جهان و رتبه دوم ایران از نگاه فدراســیون آمار و تاریخ فوتبال جهان اســت .ناصر
حجازی در  ۳۰اردیبهشت  ۱۳۹۰در حین تماشای دیدار تیم فوتبال استقالل مقابل پاس همدان در روز آخر
لیگ برتر بهدلیل وخامت حالش به کما رفت و در حالی که از بیماری سرطان ریه رنج میبرد ،در تاریخ ۲
خرداد  ،۱۳۹۰ساعت  ۱۰:۵۵صبح ،در بیمارستان کسری در تهران درگذشت.

پیشنهاد

اتنشویافرغویکتا،کجا
بسهکهببوسیتوزمینشزدور
گرتوردآییزپیکاروان

فرهنگ

هجوم کرکس های سیاه به مرکز انباشت زباله در هندوراس
خبرگزاری فرانسه

ورزشی

کیزرباوهبقباییرسی؟
ازسرآنزلفبتاییرسی؟
اتهکهببوسیدنپاییرسی
زودهبآوازرداییرسی

خواندن ذهن یک عروس دریایی
توسط محققان «کلتک»
محققان موسسه فناوری کالیفرنیا(کلتک )Caltech-موفق شدند با استفاده
از یک جعبه ابزار ژنتیکی ،ذهن یک عروس دریایی را در تمام بدنش پخش
اســت ،بخوانند.به گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی ،مغز انسان ۱۰۰
میلیارد نورون دارد که  ۱۰۰تریلیون اتصال ایجاد میکنند .درک مدارهای
دقیق ســلولهای مغزی که همه رفتارهــای روزمره ما مانند حرکت دادن
اندامها ،پاسخ به ترس و سایر احساسات را تنظیم میکنند ،یک معمای فوق
العاده پیچیده برای دانشمندان علوم اعصاب است .اما اکنون سؤاالت اساسی
در مورد علوم عصبشناختی رفتار ،ممکن است از طریق یک موجود بسیار
سادهتر مانند یک عروس دریایی کوچک پاسخ داده شود.محققان «کلتک»
اکنون نوعی جعبه ابزار ژنتیکی ساختهاند که برای بررسی مغز یک نوع عروس
دریایی که در زمان رشد کامل ،قطری حدود یک سانتی متر دارد.

کونسیسائو :طارمی اشتباه تصمیم میگیرد
ســرمربی تیم پورتو درباره روند گل نزدنهای مهدی طارمی صحبت کرد.به گزارش ایســنا و به نقل از استار ،در چارچوب هفته
دوازدهم لیگ برتر پرتغال ،پورتو با نتیجه  ۲بر یک برابر ویتوریا گیمارش پیروز شد .این پیروزی پورتو را با  ۳۲امتیاز و به لطف
تفاضل گل بهتر نســبت به اسپورتینگ لیســبون در صدر جدول قرار داد.به این ترتیب روند گل نزدنهای طارمی در هفتههای
اخیر ادامه پیدا کرد .سرجیو کونسیسائو ،سرمربی تیم پورتو بعد از این دیدار درباره مهاجم ایرانی خود گفت :طبیعی است که این
اضطراب را داشته باشید ،در آخرین بازی(لیورپول) فرصت دیگری برای شوت زدن (اشاره به طارمی) وجود داشت .حاال وقتی باید
پاس بدهد ،شوت میکند .وقتی باید خودخواه باشد خودخواه نیست ،وقتی باید خودخواه نباشد خودخواه است .مهم برای ما این
بود که چند بار تا محوطه جریمه حریف آمدیم و فرصت برای زدن گل داشتیم .تا گل ویتوریا ،چهار موقعیت ایجاد کردیم .اگر
به این پویایی ادامه دهیم ،مطمئن هستیم بازیها بعد گلهای بیشتری میزنیم .از طرف ما بازی خوبی بود .به بازیکنان تبریک
میگویم .مهدی طارمی ،مهاجم ایرانی پورتو در این مسابقه در ترکیب اصلی تیمش حضور داشت و حتی برای پورتو گلزنی کرد
اما این گل بعد از بازبینی توسط کمک داور ویدیویی ،مردود اعالم شد.

تخت گاز

«پسر» برگزیده جشنواره بالروسی شد
فیلم سینمایی «پسر» در بیست و هفتمین جشنواره
بین المللی فیلم «لیستاپاد» بالروس موفق به کسب
جایزه بهترین فیلم بخش ســینمای جوان شــد.به
گزارش ایسنا ،فیلم ســینمایی «پسر» به کارگردانی
نوشــین معراجی و تهیهکنندگی مهدی فرد قادری
در تازهترین حضور بینالمللی خود در بخش رقابتی
ســینمای جوان جشــنواره فیلم مینسک معروف به
لیستاپاد ،جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد .بیست
و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مینسک از  ۲۰تا
 ۲۶نوامبر (از  ۲۹آبان تا  ۵آذرماه) در بالروس برگزار
شد.فیلم «پسر» پیش از این ،در بخش مسابقه اصلی
جشنواره مسکو ،موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم
انجمن منتقدین روســیه و بهترین بازیگر مرد شــده و در بخش آینده روشن جشنواره روتردام و
وایادولید اسپانیا نیز به نمایش درآمده است .پخش بینالمللی فیلم «پسر» توسط شرکت پرشیا
فیلم با مدیریت علی قاسمی است.
دیگر عوامل این فیلم عبارتند از:
بازیگران :ســهیل قنادان ،ناهید حدادی ،دنیا حیدری ،مجتبی فالحی ،اتابک نادری ،آیســان گل
بابایی ،کیمیا کامیار ،مریم نقیب و راحله صادقی ،مدیر فیلمبرداری :علی شورورزی ،صدا بردار :امین
جعفری ،صداگذار :سامان شهامت ،تدوین :رامین نجفی ،آهنگساز :آرمان معراجی ،دستیارکارگردان
و برنامه ریز :نگار نقوی ،مدیر تولید :فرید آجرلو ،طراح گریم :الهام اطیابی ،طراح صحنه :ثنا نوروز
بیگی ،تصحیح رنگ و نور :علیرضا هدایی ،منشی صحنه :معصومه محمدخانی ،اجرای گریم :سمیرا
کحالی ،عکاس :سمیه شوقیان ،طراح پوستر :حسین زارعی ،مشاور رسانهای :علی کشاورز

رددبکش،اتهبدواییرسی
خیزوربو،اتهبنواییرسی

از هر دری خبری

کتاب عصیان
کتــاب عصیان یکی از رمانهای کوتاه و بســیار جذاب
نویســنده اتریشی ،یوزف روت است که در آن بیرحمی
جامعه انسانی به تصویر کشیده شده است .این نویسنده
در طول عمرش کتابها و مقاالت بســیار زیادی نوشت
و بیشتر شهرت خود را مدیون آن دسته از آثارش است
که بــه زندگی پس از جنگ در اروپــا میپردازد .کتاب
حاضر نیز جزء همین دسته است .داستان «عصیان» که
به شکل سوم شخص روایت میشود داستان یک سرباز
اتریشــی به نام «آندریاس» است که در جنگ اول پای
خود را از دســت داده است ولی ایمان و وفاداریاش به
دولت و عدالت حاکم بر حکومت پابرجاست .عدالتی که
چون عدل الهی عادالنه است .در شروع داستان نیز ،که
در یک بیمارســتان صحرایی است ،آدمهای زیادی هســتند که نابینا و فلج شدهاند و یا منتظر عمل
جراحیاند و تقریبا همه آنها ناله و شکایت دارند اما در این میان آندریاس بسیار آرام است و حتی از
مخالف صحبتهای دیگران است.خود آندریاس به عنوان یک کهنهسرباز بازگشته از جنگ اول ،یکی از
پاهایش را از دست داده و اکنون جز یک نشان نظامی چیزی براش باقی نمانده است .با این حال مانند
بقیه شاکی نیست و دولت را ســرزنش نمیکند .اما همرزمان آندریاس ،بعد از پشتسر گذاشتن همه
چیزهایی که در جنگ اتفاق افتاده و عواقبی که اکنون گریبانگر آنها شده است دیگر نه خدا را قبول
دارند و نه حکومت و سرزمین پدری را.بعضی از همقطارانش به حکومت بدوبیراه میگفتند .از نظر آنها
همیشه در حقشان بیعدالتی شده بود .انگار که جنگ ضرورت نداشته است! انگار عواقب جنگ چیزی
جز درد ،قطع عضو ،گرسنگی و تنگدستی بود! چه میخواستند؟ آنها نه خدا را قبول داشتند نه قیصر را
و نه سرزمین پدریشان را .حتما کافر بودند« .کافر» بهترین تعبیر برای کسانی است ...

گنجینه

شورولت کوروت  ۱۷۰۰اسب بخاری ،غول مرحله آخر
نســخه استاندارد شــورولت کوروت  Z06 C7یک هیوالی تمامعیار بوده چراکه پیشرانه  ۸سیلندر  ۶.۲لیتری سوپرشارژردار آن قدرت
 ۶۵۰اســب بخاری تولید کرده است .البته این کوروت  Z06 C7که مشاهده میکنید فرسنگها با نسخه استاندارد فاصله دارد .در آغاز
باید گفت پیشرانه استاندارد جای خود را به نمونه  ۸سیلندر  ۷لیتری  LSتولید شده توسط بوروفسکی داده است .در این نیروگاه آهنین
پیستونهای سفارشی ،میللنگ و یاتاقانهای جدید ،انژکتورهای سوخت بوش و توربوشارژر بزرگ بکار رفتهاند.همکار این پیشرانه تا بن
دندان تیون شده گیربکس کام ًال جدیدی است که توسط شرکت سامسوناس تولید شده و از کالچ کربنی چهارصفحهای و دیفرانسیل
متمایز سود میبرد .خودروی موردبحث در حال حاضر قدرت  ۱۹۰۰اسب بخاری را به چرخ های عقب تحویل میدهد و مالک آن اخیرا ً
ســری به خیابانها زده اســت.این هیوال برای درگ های رولینگ ساخته شده و میتوان آن را با تنظیمات بوست بسیار زیادی راند .در
آرام ترین حالت میتوان بوست  ۱۶پوندی داشت که قدرت پیشرانه را به حدود  ۱۲۰۰اسب بخار میرساند .زمانی که بوست به  ۲۰پوند
برسد قدرت خودرو به  ۱۲۷۵اسب بخار خواهد رسید و در بوست  ۲۴این قدرت برابر با  ۱۴۰۰اسب بخار خواهد بود .در صورت استفاده
از سوخت مسابقهای  C16و افزایش بوست به  ۴۰همان قدرت  ۱۸۰۰اسبی یاد شده در دسترس خواهد بود.

کووید ۱۹-شدید ممکن است
به پیری زودرس منجر شود!
دانشــمندان آمریکایی در بررســی جدید خود نشــان دادهاند که
کووید ،۱۹-ممکن اســت تغییراتی مشــابه پیــری را در بیماران
کووید ۱۹-ایجاد کند و به بروز پیری زودرس منجر شود.به گزارش
ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال نت ،افراد مبتال به کووید ۱۹-در درجه
نخست ،از بیماری تنفســی رنج میبرند .با وجود این گزارش شده
است که کووید ،۱۹-به بروز نشانههای عصبی در بخشهای خاصی
از جمعیت آسیبدیده نیز منجر میشود.تصویربرداریهای عصبی
و بررسیهای شناختی نشان دادهاند که کووید ۱۹-به بروز اختالل
در قشــر پیشانی مغز منجر میشــود که نقشی حیاتی در عملکرد
شــناختی دارد .همچنین ،بررسیها نشان دادهاند که کووید ۱۹-به
بروز اختالالت شناختی بلندمدت منجر میشود.

اختالل در ساعت بدن باعث
بیماریهای التهابی میشود
محققان «کالج سلطنتی جراحان در ایرلند»( )RCSIدر مطالعه اخیرشان
از ارتباط میان اختالل در ساعت بدن و ابتال به بیماریهای التهابی خبر
دادهاند.به گزارش ایســنا و به نقــل از تی ان ،تحقیقات جدید محققان
«کالج ســلطنتی جراحان در ایرلند» نقش اختالل در ســاعت بدن و
ایجاد التهاب در سلولهای ایمنی را نشان میدهد.ساعت زیستی بدن
ریتمهای  ۲۴ساعته ایجاد میکند که این کار انسان را سالم نگه میدارد
و سبب هماهنگی بدن او با چرخه روز/شب میشود .یکی از این کارها،
تنظیم ریتم ســلولهای ایمنی بدن به نام ماکروفاژها است.هنگامی که
این ریتم ســلولی به دلیل مواردی مانند الگوهای نامنظم در خوردن،
خوابیدن یا شیفت کاری مختل میشود ،این سلولها مولکولهایی تولید
میکنند که باعث التهاب میشوند.

