سخنگوی دولت در نشست خبری:

گزارشسازیها رئیسجمهور را فریب نمیدهد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

ســخنگوی دولت با بیان اینکه دیوار میان مردم و مســئوالن دولت شکسته شده است ،گفت :دیگر آمارسازی و گزارشسازیها رئیس جمهور را فریب نخواهد داد.به
گزارش خبرنگار مهر ،علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز (سهشنبه) در اولین نشست خبری خود با بیان اینکه ما تقریباً به  ۱۰۰روزگی دولت رسیدهایم
و شنبه آتی موعد  ۱۰۰روزه دولت سیزدهم است و باید ببینیم در این مدت چه گامهایی برداشته شد ،گفت :البته دولت الزام قانونی برای ارائه گزارش عملکرد ۱۰۰
روزه ندارد اما مطالبات عمومی و رسانهای ،دولت را موظف به تشریح و پاسخگویی میکند.از این رو وزارتخانهها برای اطالع رسانی در خصوص گام برداشته شده و در
راستای مطالبات مردمی ،گزارش عملکرد  ۱۰۰روزه میدهند.وی با طرح این پرسش که دولت در این سه ماه و  ۱۰روز چه کرده است؟....
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میرکاظمی:

بودجه  ۱۴۰۱با فرض ادامه تحریمها تدوین شد

سرلشکر سالمی در دیدار وزیر بهداشت:

مجاهدت و فداکاری دوساله کادر
درمان در تاریخ کشور بیسابقه است

3

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

تخصیص ۳۲هزار میلیارد تومان
برای اشتغالزایی در سال جاری
احســان خاندوزی از تزریق اعتبارات  ۳۲هزار میلیارد تومانی پیش بینی شــده در بودجه سال جاری به
منظور اشــتغالزایی پایدار متناسب با نرخ بیکاری استانها ظرف یک ماه آینده خبر داد.به گزارش ایسنا،
سید احسان خاندوزی در جلسه علنی صبح دیروز سه شنبه مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی
گزارش کمیســیون جهش و رونق تولید در مورد نحوهی اجرای بند «الف» تبصره  ۱۸قانون بودجه سال
جاری به منظور حمایت از تولید و اشتغال بیان کرد :یکی از اتفاقات مبارک که در بودجه سال  ۱۴۰۰رخ
داد این بود که برخالف سالهای قبل بدون....
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وزیر نفت اعالم کرد؛

احتمال تبدیل شدن ایران به واردکننده بنزین
4

جنجال ممنوعهها؛ از «بوش» تا «یاماها»!
5

در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه با آیت اهلل رئیسی مطرح شد؛

انتقاد شدید رئیسی از نقض تعهدات
آمریکا و اروپا در برجام

امانوئل مکرون در تماس تلفنی با آیتاهلل رئیسی درباره مبارزه مشترک با کرونا ،همکاریهای منطقهای و
گفتگوهای هستهای به تبادل نظر پرداخت.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ،در این گفتگوی
تلفنی ،رئیس جمهور فرانسه خواستار همکاری مشترک در مباره با سویه جدید کرونا شد که مورد استقبال
رئیس جمهور ایران قرار گرفت.ســید ابراهیم رئیسی در این تماس تلفنی گفت :ایران همواره به تعهدات
خود در موضوع هســته ای پایبند بوده و آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها پایبندی ایران را تأیید کرده
اســت.رئیس جمهور با طرح این سوال که چرا با وجود پایبندی ایران به برجام و انجام تعهداتش ،آمریکا
نقض عهد کرد و اروپاییها نیز به تعهدات خود عمل نکردند ،خاطرنشــان کرد :باید از کســانی که نقض
عهد کردند پرسید چرا آنان به تعهدات خود پایبند نبودند؟ و ما بار دیگر تأکید میکنیم به تعهدات خود
پایبند هستیم.رئیس جمهور با اشــاره به آغاز مذاکرات برای لغو تحریمها ،گفت :اعزام یک تیم جامع به
مذاکرات بیانگر اراده جدی ایران در این مذاکرات است.رئیسی از رئیس جمهور فرانسه خواست تالش کند
در همکاری با دیگر کشــورهای حاضر در وین ،مذاکرات به نتیجه برســد و تحریمهای ایران ملغی گردد.
رئیس جمهور تأکید کرد :تحریم نتوانسته است ایران را در مسیر پیشرفت متوقف کند و امروز همه دنیا
میدانند که ناقضان برجام چه کســانی هســتند و آنها باید به تعهدات خود بازگردند.رئیسی تأکید کرد:
شرایط فعلی نتیجه عمل نکردن آمریکاییها و اروپاییها به تعهدات خود در برجام است.رئیس جمهور با
اشــاره به سفر اخیر مدیر کل آژانس انرژی اتمی به تهران و اعالم وی مبنی بر پایبندی ایران به تعهدات
هستهای خود ،گفت :مدیرکل آژانس انرژی اتمی در ایران هیچ سخنی از عدم پایبندی ایران به تعهدات
بیان نکرد و ما اکنون نیز آمادهایم به همکاری کامل خود با آژانس ادامه دهیم.رئیسی تأکید کرد :کسانی
کــه نقــض عهد را در برجام آغاز کرده اند ،باید اعتماد طرف مقابــل را جلب کنند تا مذاکرات به صورت
واقعی و نتیجه بخش پیش برود.رئیس جمهور با اشاره به گفتگوی خود با رئیس تیم مذاکره کننده ایران
در وین و چشم انداز روشن حل مسایل خاطر نشان کرد :اگر آمریکاییها تحریمها را بردارند و اروپاییها
هم به تعهدات خود عمل کنند به هیچ عنوان نگران انجام تعهدات از جانب ایران نباشــید .چون بارها در
عمل نشان داده ایم به تعهدات خود پایبند هستیم.رئیسی بار دیگر تأکید کرد :ایران در مذاکرات نتیجه
گرا است و گفتگوها باید به لغو تحریمها منجر شود.رئیس جمهور گفت :اگر برای آژانس بین المللی اتمی
مرجعیت قائل هستید و به آن استناد میکنید همین آژانس ،بارها اعالم کرده است که جمهوری اسالمی
ایران به تعهدات هسته ای خود پایبند بوده است.رئیسی از رئیس جمهور فرانسه خواست برای برداشتن
تحریمهای ظالمانه و انجام تعهدات از ســوی آمریکاییها و اروپاییها ،تالش کند.رئیس جمهور در بخش
دیگری از سخنانش با اشاره به انجام واکسیناسیون گسترده در ایران گفت :با توجه به انتشار اخباری مبنی
بر سویه جدید کرونا همه باید مراقب بوده و از تجربیات قبلی نیز برای مقابله با آن استفاده کنیم.رئیسی با
توجه به ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا ،گفت :ما برای کنترل کرونا از کشورهای مختلف خصوصاً چین
واکسن وارد کردیم و اکنون در حال افزایش تولید واکسن در شرکتهای داخلی هستیم.رئیس جمهور با
اشاره به اقدام خالف حقوق بشری آمریکا در ممانعت از ورود تجهیزات پزشکی به ایران ،گفت :ما توانستیم
با استفاده از توان داخلی واکسن تولید کنیم و بر کمبودهای پزشکی فائق آییم.رئیسی همچنین به انجام
واکسیناسیون اتباع خارجی از جمله مهاجرین افغانستانی ،اشاره کرد و گفت :ایران براساس وظایف انسانی
خود به مهاجرین مانند هموطنان خودمان خدمات پزشکی ارایه می کند«.امانوئل مکرون» رئیس جمهور
فرانسه نیز در تماس تلفنی خود با محکوم کردن خروج آمریکا از برجام ،گفت :برجام را مسئولیت مشترک
خــود میدانیم و همواره تالش کردم که همه طرفها به چارچــوب برجام برگردند.مکرون افزود :در این
زمینه مذاکراتی نیز با بایدن رئیس جمهور امریکا داشته ام و مصمم هستیم مذاکرات را ادامه دهیم تا به
نتیجه برسد.رئیس جمهور فرانسه در پایان تصریح کرد :فرانسه مایل است تا گفتگو با ایران برای پیشرفت
در حل و فصل مسایل را ادامه دهد.

فرمانده هوافضای سپاه:

قدرت «موشکی و دفاعی» ایران پایدار و مثالزدنی است
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :امروزه امنیت و قدرت موشکی و دفاعی ایران پایدار و مثالزدنی است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم از بیجار ،سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با حضور در شهر بیجار و منزل شهیدان
خدمت این شهرستان با خانوادههای آنان دیدار و گفتوگو کرد.وی در این دیدارها با تبریک و تسلیت شهادت فرزندان هوافضای استان کردستان افزود:
این عزیزان در راه خدمت به آرزوی دیرینه خود و به فیض شــهادت نائل آمدند ،لذا امیدواریم ما هم بتوانیم ادامهدهنده راه پرافتخار آنان باشیم.فرمانده
نیروی هوافضای سپاه پاسداران خاطرنشان کرد :شهدا در هشت سال دفاع مقدس جانانه در برابر دشمن ایستادند و باعث پیروزی کشورمان شدند و امروز
نیز ما میتوانیم در مقابل جنگ اقتصادی و رسانهای دشمن با ایستادگی و مجاهدت پیروز این میدان سخت شویم.سردار حاجیزاده با بیان اینکه امنیت
و آرامش با ثبات کنونی در کشور به برکت خون پاک شهداست ،تصریح کرد :امروزه امنیت و قدرت موشکی و دفاعی ایران پایدار و مثالزدنی است و این
واقعیت را دشمنان مدام به زبان میآورند ،لذا میطلبد برای حفظ این شرایط ،از راه و روش شهدا پیروی کنیم.فرمانده نیروی هوافضای سپاه یادآور شد:
امروزه قدرت موشکی ،دفاعی و پهپادهای ما خاری در چشم و باعث وحشت دشمنان شده و کوچکترین تحرک را سخت پاسخ خواهیم داد.

امیرعبداللهیان خطاب به «گوترش»

تهران به همکاریهای فنی با آژانس ادامه میدهد
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ،با «آنتونیو گوترش »
دبیرکل سازمان ملل متحد درباره مسائل منطقهای و بینالمللی از جمله
تحوالت افغانستان و مذاکرات هستهای در وین به صورت تلفنی به گفتگو
و تبادل نظر پرداخت.به گزارش ایســنا  ،امیرعبداللهیان در این گفتگوی
تلفنی خاطر نشــانکرد :علیرغم بد عهدی و بیعملی آمریکا و سه کشور
اروپایی ،تهران با حســن نیت و جدیت وارد مذاکرات هستهای وین شده
است و در تالش بر دســتیابی به یک توافق خوب است.وزیر امور خارجه
کشورمان در توصیف ویژگیهای یک توافق خوب افزود :طرفهای مقابل
میبایســت به تعهدات کامل خود در برجام برگردند .در این صورت ایران
نیز اقدامات جبرانی خود را متوقف خواهد کرد .همچنین این نکته اهمیت
دارد که هر نوع توافق حاصله ،قابلیت راستی آزمایی موثر داشته باشد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه به گفتگوهای سازنده و رو به جلوی
رییس ســازمان انرژی اتمی کشــورمان و رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در تهران اشاره کرد و افزود :تهران به همکاریهای
فنی با آژانس ادامه می دهد.امیر عبداللهیان همچنین در خصوص برگزاری
شــش دوره مذاکرات قبلی خاطر نشــان کرد :ما این مذاکرات را نادیده
نمیگیریم ،اما به عنوان دولت جدید این حق را برای خود قائل هستیم که

با مالحظات خود مسائل مورد اختالف را مرور و در مورد آن گفتگو کنیم.
آنتونیو گوتــرش دبیر کل ســازمان ملل متحد ضمن اســتقبال از آغاز
مذاکــرات و حمایت کامل خود از احیای کامل برجام ،نســبت به حصول
نتیجه مذاکرات ابراز امیدواری کرد.وی درخواســت ایران در مورد راستی
آزمایی برای رفع تحریمها را معقول دانســت.دبیرکل تالش همه طرفها
برای ایجاد اعتماد بین طرفین را ضروری دانست و بر حمایت همه جانبه
ســازمان ملل تاکید کرد.در ادام ُه وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل
سازمان ملل درباره مســائل افغانستان گفتگو کرد.امیر عبداللهیان ضمن
تاکید بر تشکیل دولت فراگیر ،وضعیت انسانی خطرناک در آستانه فصل
سرما را نگران کننده خواند.وی وجود بحران مهاجرت ،تحریم منابع مالی
مردم افغانســتان و اقدامات تروریستی داعش را از جمله عوامل بحران زا
در افغانستان دانســت.آنتونیو گوترش ضمن ابراز نگرانی نسبت به بحران
گسترده بخصوص بحران انسانی در افغانستان ،بر ضرورت تزریق نقدینگی
به اقتصاد این کشور تاکید کرد.دبیر کل سازمان ملل افزود :ما در تالشیم تا
ساز و کاری برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان از طریق ایجاد یک
صندوق پولی بین المللی به کمک بانک جهانی و چند کشور دیگر  ،علیرغم
وجود تحریم ها ایجاد کنیم.

باقری:

جمعبندی  ۶دور مذاکرات قبلی یک پیشنویس است نه یک توافق
رئیس هیات مذاکره کننده ایران با  ۴+۱گفت :آن چه از  ۶دور مذاکرات قبلی پیش روی ماست یک پیشنویس است نه یک
توافق و پیشنویس محل مذاکره است  .به گزارش ایسنا ،علی باقری در این ارتباط ادامه داد :تا وقتی در مورد همه چیز توافق
نشده باشد در مورد هیچ چیزی توافق نشده است .وی افزود :بر این اساس همه مباحثی که در  ۶دور گفتوگوهای وین به یک
جمع بندی رســیده قابل مذاکره است و این مورد اذعان همه طرفهای گفتوگو در نشست روز دوشنبه هم بود .نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام به
ریاست مشترک علی باقری ،رئیس هیأت مذاکرهکننده ایران و انریکه مورا ،معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و با حضور هیأتهای ایران ،روسیه،
چین ،فرانســه ،انگلیس ،آلمان و اتحادیه اروپا عصر روز دوشــنبه برگزار شد.هیأت ایرانی با هدف تمرکز جدی بر مسئله رفع تحریمها علیه ملت ایران با ترکیبی
حقوقی-اقتصادی در این جلســه حضور یافته است.دو معاون دیپلماســی اقتصادی و امور حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه و همچنین معاون امور ارزی و
بینالملل بانک مرکزی ،معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ،معاون بینالملل و بازرگانی وزارت نفت و مشاور اقتصادی معاون اول رئیسجمهور و رئیسکل اسبق
بانک مرکزی از جمله اعضای هیأت ایرانی حاضر در نشست وین بودند .علی باقری پس از نشست روز دوشنبه ایران و  ۴+۱در جمع خبرنگاران گفت :در نشست
امروز دو دستور کار داشتیم ،یکی درباره وضعیت اجرای برجام و دیگری چشم انداز اعضا به وضعیت پیش رو به ویژه مذاکرات بود .هر کدام از کشورها دیدگاه خود
را بیان کرد و ایران هم تصریح کرد که عامل وضعیت کنونی اقدام آمریکا در نقض برجام و نقض قطعنامه  ۲۲۳۱و خروج از برجام است و سایر اعضا هم بر این
موضع تاکید داشتند.وی ادامه داد :نکته دیگر که در نشست تاکید شد ،بحث استمرار این وضعیت است ،یعنی سیاست فشار حداکثری آمریکا که در پی خروج
آمریکا از برجام علیه ایران اتخاذ شد ادامه دارد در حالی که دولت فعلی با سیاستهای قبلی مخالفت داشته و دارد.

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه فداکاری دوساله کادر درمان در تاریخ
کشور بیسابقه است ،گفت :با تأکید رهبر انقالب تا انتهای کار در کنار
وزارت بهداشت هســتیم.به گزارش خبرگزاری مهر ،سرلشکر حسین
ســامی فرمانده کل سپاه در دیدار وزیر بهداشــت درمان و آموزش
پزشکی گفت :کرونا با تمام مشکالت و مصیبتهایی که ایجاد کرده ،اما
موجب همدلی بیشتر مردم شده و پیوند عمیقتری بین کادر درمان و
مردم ایجاد شده است ،زیباترین فداکاریها را در این مدت شاهد بودیم.
وی افزود :شخصیت سازی جدید و زیبایی از جامعه توسط کادر بهداشت
و درمان شکل گرفت و همکاری و تعامل بین سپاه ،کادر درمان و مردم
پیش از پیش ،نمایانگر شد .نگرش مثبت جامعه نسبت به خادمان حوزه
سالمت و سپاه پاسداران ،تقویت شد.فرمانده کل سپاه گفت :احترام و
توجه به بیماران توسط پزشکان در شفابخشی آنها ،تأثیر بسیار زیادی
دارد .نیروهای بهداشــتی و درمانی در شرایط کرونا ،بسیار مظلوم واقع
شــدند و فداکاری مثال زنی داشتند که الزم است تالشهای بی وقفه
و سختکوشانه آنها بیشتر منعکس شود.سردار سالمی کرد :سرعت
واکسیناسیون کرونا در کشور به ویژه در ماههای اخیر ،بسیار خوب بود.
اگرچه تهیه واکســن هم مهم بود ،اما رکوردهای واکسیناسیون کرونا
در ایران بسیار ارزشــمند است .پوشش واکسیناسیون کرونا در ایران،
افزایش قابل توجهی یافت که این موجب باال رفتن اعتبار ایران شــد و
این اعتبار در حوزه پزشکی ،اعتبار مردم را هم باال برد .این موفقیتها
به طور قطع تصادفی نیســت و در این شرایط ،همه باید مراعات کنیم
که شــرایط مدیریت شده کرونا در کشــور ،تداوم داشته باشد تا برای
موجهای بعدی بیماری ،نگرانی کمتری داشــته باشیم.وی یادآور شد:
نیروهای بهداشتی و درمانی در این مدت فداکاریهای زیادی داشتند
که نمونه این مجاهدتها را در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم.فرمانده
کل سپاه گفت :باید بر روی واکسنهای داخلی تمرکز کرده و از ظرفیت
تولیدات دانشمندان ارزنده ایران اسالمی استفاده کنیم .سپاه پاسداران
نیز برنامههای بســیار خوبی در این حوزه دارد ،زیرساختهای تولید
واکسن را فراهم کردهایم و منتظر صدور مجوزهای مورد نیاز هستیم.
ســردار سالمی افزود :موقعیت ،موفقیت و جایگاه دولت برای ما بسیار
مهم است البته در تمام دولتها تالش خود را کردهایم تا موفقیتهای
دولت ،باعث ســربلندی و افتخار انقالب اسالمی شود.وی تصریح کرد:
بر اساس آمارها به ویژه در حوزه واکسیناسیون و کنترل کرونا ،وزارت
بهداشــت در دولت ســیزدهم در این مدت کوتاه ،عملکرد درخشانی
داشته است.فرمانده کل ســپاه گفت :دغدغه دولت و سپاه پاسداران،
محرومیت زدایی اســت .برای رفع محرومیت و دسترسی به خدمات
بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر برخوردار ،عالوه بر تربیت و استفاده
از نیروهای بومی ،وزارت بهداشــت و سپاه پاسداران میتوانند نسبت
به ســاخت و راه اندازی مراکز درمانی بسیار پیشرفته اقدام کنند.وی
افزود :بهرهمندی از فرهنگ کار جهادی در جامعه پزشکی ،امر مهمی
اســت که میتواند به محرومیت زدایی در حوزه پزشــکی کمک کند.
کار جهادی عالوه بر حل مشــکالت مناطق کمتر توسعه یافته از نظر
دسترسی به خدمات پزشکی ،میتواند تأثیر بسیار مثبتی در روحیات
جامعه پزشکی داشته باشد.فرمانده کل سپاه گفت :وزارت بهداشت در
کنار باال بردن مهارتهای پزشــکی و اطالعات علمی جامعه نسبت به
ســامت ،به مسائل فرهنگی ،اخالقی و معنوی نیز توجه دارد .در دین
مبین اســام ،احیای یک نفر ،احیای بشــریت است بنابراین سالمت،
موضوعی فرامذهبی ،فرا منطقهای و فرا جغرافیایی است.گفتنی است
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در این دیدار با اهدای لوحی ،از
تالشها و همکاریهای گسترده سپاه پاسداران و بسیج مستضعفین در
کنترل کرونا و واکسیناسیون تقدیر کرد.

 ۱۱۹فوتی و  ۴۲۵۳ابتالی جدید کرونا
در کشور
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت ،متاسفانه در  ۲۴ساعت
گذشــته  ۱۱۹بیمار کووید ۱۹-در کشــور جان خود را به دلیل این
بیماری از دســت دادند.به گزارش ایسنا ،تا دیروز  ۹آذر  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۴ ،هزار و  ۲۵۳بیمار جدید مبتال
به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۸۰۱نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۶میلیون و  ۱۱۷هزار و ۴۴۵
نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۱۹ ،بیمار کووید۱۹
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به
 ۱۲۹هزار و  ۸۳۰نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۵میلیون  ۸۸۳هزار
و  ۴۷۰نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده
اند.ســه هزار و  ۳۳۴نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های
مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

شناسایی سویه اُمیکرون
در  ۱۷کشور و منطقه در جهان
دســتکم  ۱۷کشــور و منطقه در جهان مواردی از ابتال به سویه
جدید کروناویروس موسوم به اُمیکرون را تایید کرده اند.به گزارش
ایسنا ،بررسی شبکه خبری سی ان ان حاکی از آن است که سویه
اُمیکرون در  ۱۷کشــور و منطقه در جهان شناسایی شده است.
اسپانیا و اتریش اولین موارد ابتال به این سویه را طی  ۲۴ساعت
گذشــته گزارش کرده اند و آلمان نیز اولین مورد ابتال به سویه
اُمیکرون را در بیماری که به خارج از کشــور سفر نداشته ،تایید
کرده است.اســترالیا ،اتریش ،بلژیک ،بوتسوانا ،کانادا ،جمهوری
چک ،دانمارک ،آلمان ،هنگ کنگ ،رژیم صهیونیســتی ،ایتالیا،
هلند ،پرتغال ،آفریقای جنوبی ،اسپانیا ،سوئد و انگلیس ،کشورها
و مناطقی هســتند که تاکنون مواردی از ابتال به سویه اُمیکرون
را تایید کرده اند.
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گزیده خبر
اسالمی :آمریکا باید همه تحریمها را لغو کند
تهران-ایرنا -رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه مذاکرات وین درباره بازگشت
آمریکا به برجام اســت ،گفت :آمریکاییها باید همه تحریمها را لغو کنند.محمد
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به مذاکرات وین اظهار کرد:
این مذاکرات درباره بازگشت آمریکا به برجام است و آنها باید همه تحریمها را لغو
کنند و این باید عملی و قابل راستی آزمایی باشد.معاون رییس جمهوری و رییس
ســازمان انرژی اتمی درباره نتایج سفر رافائل گروسی به ایران هم گفت :دیدار ما
با رافائل گروســیدرباره مســائل ما با آژانس انرژی اتمی و کامال روتین بود که
دنبال می شود و چیز خاص و اضافهای نداریم .به گزارش ایرنا مذاکرات برای رفع
تحریمهای ایران از روز گذشته در وینآغاز شده است .در این دور از مذاکرات که
با ریاست علی باقری کنی برگزار میشود تیم کارکشته و مجربی از کارشناسان و
دیپلماتهای پیشین حضور دارند .باقری رئیس هیأت ایرانی در پایان جلسه افتتاحیه
ت وگوهای رفع تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران گفت :ما در این نشســت
گف 
بر این نکته تاکید داشــتیم که عامل اصلی شرایط کنونی اقدام کشوری است که
بــا نقض توافق و نقص قطعنامه شــورای امنیت از توافق خارج شــد و بر خالف
قانون و مقررات بین المللی ،تحریمهای گذشته را مجددا ً باز گرداند و همینطور
تحریمهای جدیدی را علیه ملت ایران وضع کرد.مذاکره کننده ارشد کشورمان در
وین افزود :در نهایت قرار بر این شد که اوالً موضوع لغو تحریمها بهعنوان دستورکار
اولیه کمیسیون مشترک برجام قرار بگیرد و برهمین اساس قرار شد صبح سهشنبه
نهم آذرماه کارگروه بررسی موضوع لغو تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه علیه ملت
ایران آغاز به کار کند.وی یادآورشد :این خود یک دستاورد قابل توجه است که همه
کشورهای عضو گروه  ۴+۱به مطالبه بهحق جمهوری اسالمی تن دادهاند و تاکید و
تصریح کردهاند که باید ابتدا وضعیت تحریمهای غیرفانونی رژیم آمریکا علیه مردم
ما روشن شود و بعد از آن در مورد سایر موارد بحث و بررسی و تصمیمگیری شود.

خطیبزاده :تمرکز تیم مذاکره کننده
رفع تحریمهاست
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :تیم مذاکره کننده هستهای برای اطمینان
از رفع تحریمها وارد وین شده است و آنچه در وین اتفاق میافتد تمرکز بر رفع
تحریمهاست.ســعید خطیبزاده در گفتو گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره
به آغاز مذاکرات هســتهای در وین برای رفع تحریمها گفت :آنچه که در وین
اتفاق میافتد ،تمرکز بر رفع تحریمهاست .چیزی نه کمتر از این را میپذیریم
و نه بیشــتر از آنچه در برجام در حوزه هستهای آمده است ،تعهدی میدهیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور تصریح کرد :موضوعاتی مانند مذاکرات گام
بــه گام و تعهدات جدید هیچ جایگاهی در گفــت و گوی ما ندارد.خطیبزاده
گفــت :دولت با عزم جدی با یک هیات کامال آماده وارد مذاکرات وین شــده
تا اطمینان پیدا کند آنچه در وین اتفاق میافتد رفع تحریمهاســت .البته اگر
طرفهای مقابل هم به جای وقتکشــی ،تطویل و بهانهگیریهای بچهگانه با
نیتی درست برای رفع تحریمها وارد وین شده باشند ،میتوانیم بگوییم مذاکرات
در مسیر درست قرار دارد.
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سخنگوی دولت در نشست خبری:

گزارشسازیها رئیسجمهور را فریب نمیدهد

سخنگوی دولت با بیان اینکه دیوار میان مردم و مسئوالن دولت
شکسته شده است ،گفت :دیگر آمارسازی و گزارشسازیها رئیس
جمهور را فریب نخواهد داد.به گزارش خبرنگار مهر ،علی بهادری
جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز (سهشنبه) در اولین نشست
خبری خود با بیان اینکه ما تقریباً به  ۱۰۰روزگی دولت رسیدهایم
و شنبه آتی موعد  ۱۰۰روزه دولت سیزدهم است و باید ببینیم در
این مدت چه گامهایی برداشته شد ،گفت :البته دولت الزام قانونی
برای ارائه گزارش عملکرد  ۱۰۰روزه ندارد اما مطالبات عمومی و
رسانهای ،دولت را موظف به تشریح و پاسخگویی میکند.از این رو
وزارتخانهها برای اطالع رســانی در خصوص گام برداشته شده و
در راستای مطالبات مردمی ،گزارش عملکرد  ۱۰۰روزه میدهند.
وی با طرح این پرســش که دولت در این ســه ماه و  ۱۰روز چه
کرده اســت؟ ،افزود :برای ارزیابی بایــد به دوران قبل از  ۱۰۰روز
بازگشت تا دانســت دولت به اجمال چه کردهاست .آغاز شهریور
مســاله و معضل اصلی کشور شرایط ناشــی از مساله کرونا بود و
دو سال است حاکم بر شرایط زندگی همه ما شده است .ما شاهد
آمار گســتردهای از عزیزان از دست رفته بودیم .آماری که تلخی
زیادی برای شــهروندان به همراه داشت.سخنگوی دولت تصریح
کرد :باید تلخی از دست دادن هم وطنان خود ،تلخی نبود داروها
و کاالهای اساســی و نبود واکسن را اضافه کنیم .صنوف مختلف
برای واکســن صف کشــیده بودند و برای دسترسی به واکسن و
حفاظت از خود با یکدیگر رقابت داشــتند.بهادری جهرمی افزود:
علی رغم تالش دولتمردان سابق مردم در دسترسی به سرم عادی
مضیقه داشــتند .آزادیهای عمومی به شدت کاهش پیدا کرده
بود و ممنوعیت تردد داشــتیم .کرکرهها بســته شده بود و مردم
تلخی فشار اقتصادی هم میچشیدند.وی خاطرنشان کرد :حتماً
مدیران سابق دغدغه مردم را داشتند و تالشهایی هم انجام دادند،
اما با این شــرایط دولت کار را تحویل گرفــت و امروز فردی در
کشور استرس دسترسی به واکســن ندارد و در سریعترین زمان
و نزدیکتریــن مکان میتواند به آن دسترســی پیدا کند .امروز
دیگر تردد شــبانه ممنوع نیست و آمار تلفات ما به زیر  ۱۰۰نفر
رسیده و ما  ۷برابر بیشتر میتوانیم به حفظ جان عزیزان خود امید
داشته باشیم.سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز سبدهای کاال با
احترام درب منازل تحویل داده میشــود ،گفت :مردم با سفارش
اینترنتی مــرغ ،تخم مرغ و برنج و روغــن میتوانند آنها را درب
منازل تحویل بگیرند .رئیس جمهور پیش از نشســتن بر کرسی
دولت ورود واکسن به کشــور را آغاز کرد.بهادری جهرمی اضافه
کرد :ســرعت تزریق واکسن کرونا  ۴۰برابر شده و مردم میتوانند

طعم خوش میهمانیهای دورهمی را راحتتر بچشــند ،عالوه بر
آن کادر درمان نیز میتوانند نفســی بکشند و روحیه تازه کنند؛
فشــار کاری کادر درمان کاهش پیدا کــرده و مضاف بر آن دیگر
مشکل مطالبات معوق را ندارند .امروز همچنین فرزندان ما طعم
شیرینی حضور در ورزشگاهها را میچشند.وی بیان کرد :این موارد
نتایج کار بخش خاصی از دولت نیست و همه دست به دست هم
دادند تا این اهداف محقق شــدند ،البته همه این اقدامات بدون
اســتقراض از بانک مرکزی انجام شده است که محصول تالش و
کار شــبانهروزی است؛ اینها موفقیت دولت نیست بلکه موفقیت
دولت و مردم است.ســخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اســتمرار
این شــرایط منوط به همکاری مردم و رسانهها است ،گفت :اگر
در تمام حوزهها الگوی همدلی دولت ،مردم و رســانهها را داشته
باشــیم نتیجه موفقیت آمیز خواهد بود .امروز در حوزه سیاست
داخلی ،مردم ما دولتمردان را در کنار خود میبینند و خیالشــان
راحت است که مقامات عالی دولتی در کوتاهترین زمان ممکن ،از
نزدیک و در صحنه به ارزیابی مســائل خواهند پرداخت و مسائل
را صحتسنجی میکنند.بهادری جهرمی تاکید کرد :امروز مردم

عالیترین مقام کشور پس از رهبر انقالب را در کنار خود میبینند.
امروز مردم امیدوار و مطالبهگر هســتند .امروز دیوار میان مردم
و مسئوالن دولت شکسته شــده است و در بازدیدها دیگر شاهد
تشــریفات زائد نیستیم؛ دیگر آمارسازی و گزارشسازیها رئیس
جمهور را فریب نخواهد داد.وی با اشاره به نزدیکی سالروز تصویب
قانون اساسی ،گفت :امروز به تصمیمات شورایی رسیدهایم و دیگر
تصمیم گیری ها شــورایی انجام میشــود .جمعهای مشورتی و
نخبگانی کنار هم میآیند و نشستهای منظم با جامعه نخبگان
شکل گرفته است و تصمیم گیریها جمعی و نخبگانی است و این
باعث میشــود و مردم و نخبگان پای کار حل مشکالت میآیند؛
امروز دولتمردان با پشتوانه کارشناسی در صحنه ،تصمیم گیری
میکنند.سخنگوی دولت بیان کرد :در حوزه دیپلماسی ،تصور این
بود که بحران کرونا پاسخی بیرون از مرزها دارد در حالی که امروز
با دیپلماسی فعال خارجی دیگر با کمبود واکسن مواجه نیستیم
بلکه شاهد انبارهای انبوه واکســن و انتظار برای مطالبه واکسن
مردم هستیم .بدون استقراض بانک مرکزی و با فروش بهتر نفت
و دیپلماســی فعال خارجی محقق شده است.بهادری جهرمی با

بیان اینکه شاهد اکو و شانگهای و دیپلماسی فردی رئیسجمهور
هستیم ،افزود :با این تفاسیر اگر قرارداد دو روز پیش در اکو نبود،
عالوه بر قطعی برق که سابق بر این رخ میداد باید نگران قطعی
گاز هم میبودیم اما در این سفر تدابیر الزم برای جلوگیری از این
امر اتخاذ شد.وی خاطرنشان کرد :ما در گمرک ،رکوردهای روزانه
صادرات و ترخیص کاال را دو مرحله شکستهایم .بحران افغانستان
در منطقه ،بحران سادهای نبود که دولت با تدبیر و مدیریت از کنار
آن گذشت و در طول همین سه ماه ،بیش از  ۲۰سند بینالمللی
با سایر کشورها امضا کردیم و بیش از  ۱۰۰گفتگو و مالقات تلفنی
با مقامات عالی کشورها داشتیم.سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه
دیپلماسی خارجی ما امروز منفعل نیست ،تصریح کرد :کشورهای
دیگر پیام فعال شدن دیپلماسی خارجی ایران را دریافت کردند .در
کنار این اخبار امروز ما خبر فعال شدن ورود گردشگران خارجی
و صدور ویزا برای آنها را شاهد هستیم و این مسائل دارد به مسیر
عادی خود باز میگردد.بهادری جهرمی اظهار داشت :اگر مردم و
پس از آن رســانهها و پس از همه اینها دولت ،در کنار هم جمع
شوند هیچ گرهای نخواهد بود که با همت آنها باز نشود.وی با اشاره
به اینکه نشــاط دارد به جامعه باز میگردد و اگر دست به دست
هم دهیم اهداف و آرمانهای جدی ما در کوتاه مدت قابل وصول
خواهد بود ،افزود :در هفته آینده گزارشهای مســتمر و مفصلی
نسبت به عملکردهای تفکیکی بخشهای مختلف خواهیم داشت.
سخنگوی دولت اظهار داشت :برای مثال تدوین سند تحول دولت
کار ســادهای نبود که از ابتدای تشــکیل دولت شروع شده بود و
شــامل  ۳۷بند میشود .در حوزه فعال شدن حیاط هیئت دولت،
اولین خواسته من پس از حضور در دولت ،بازگشایی آن بوده است.
بهادری جهرمی افزود :اولین جلســه شورای اطالع رسانی برگزار
شد و مقدمات حضور و پاسخگویی وزرا فراهم شده است و حتماً
از نظرات و دیدگاههایی که بیان شــد در آینده اســتفاده خواهد
شــد.وی با بیان اینکه دولت رســانه را بخشی از خود میداند که
برای شناخت مسائل اساسی و انعکاس نظرات مردم به آن کمک
میکند ،افزود :امروز شرایط کشور به گونهای نیست که بخواهیم
درگیر حواشی شویم .اگر رسانهها برای تمرکز در مسائل اساسی
در کنار ســخنگوی دولت باشــند ،دولت میتواند مسئوالن را به
پاسخگویی موظف کند.سخنگوی دولت در پایان گفت :سخنگوی
دولت پل ارتباطی مســئوالن و مردم و نماینده افکار عمومی در
جلســات دولت خواهد بود .خواهش من این است که رسانهها در
حد تــوان نیازهای اصلی مردم را مطالبه جدی خود قرار دهند و
کمک کار دولت باشند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

اقتصاد کالن

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

میرکاظمی:

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

بودجه  ۱۴۰۱با فرض ادامه
تحریمها تدوین شد

تخصیص ۳۲هزار میلیارد تومان
برای اشتغالزایی در سال جاری

رییس ســازمان برنامه و بودجه
در دیــدار با وزیر امــور خارجه
گفــت :الیحه بودجــه  ۱۴۰۱با
فرض ادامه تحریمها بســته شده
است ،از ابتدا هم دولت گفته بود
برای اقتصاد برنامه دارد و ســفره
مردم را به مذاکرات گره نخواهد
زد.به گزارش تســنیم ،در ادامه
نشســتهای سازمان برنامه و بودجه با دســتگاههای اجرایی پیرامون
ساختار جدید بودجه در سال آینده ،نشستی با حضور وزیر امور خارجه و
جمعی از معاونان این وزارتخانه و رییس سازمان برنامه و بودجه و جمعی
از معاونین ســازمان برگزار شد.سید مسعود میرکاظمی در این نشست
گفت :بودجه سال آینده بر مبنای سند آمایش تدوین شده است ازاینرو
ظرفیتهای داخلی هر استان تا سطح شهرستان تعیین و سهم هریک
از این مناطق در رشــد اقتصادی اســتان و کشور مشخص شده است.
معاون رییس جمهور با اشاره به اهمیت شهرهای مرزی ،گفت :اولویت
دولت سیزدهم افزایش تعامالت با کشورهای همسایه و منطقه است و
در این راستا در برنامههای این سازمان شهرهای مرزی مورد توجه قرار
میگیرند.وی با بیان اینکه الیحه بودجه  1401با فرض ادامه تحریمها
بســته شده است؛ تأکید کرد :ما از لغو تحریمها و استیفای حقوق ملت
استقبال میکنیم ،اما با توجه به سوابق کشورهای غربی دوباره کشور را
هشت سال معطل مذاکرات نمیکنیم؛ تا سفره مردم بیش از این آسیب
نبیند.رییس ســازمان برنامه و بودجه افزود :اگر در کشور تورم کنترل
شــود و فضای کار برای مردم فراهم گردد ،قطعاً گرههای اقتصادی باز
خواهند شــد ،در بودجه سال آینده رشــد اقتصادی 8درصدی با فرض
ادامه تحریمها دیده شده است؛ این هدف با توجه به کنترل کرونا و رکود
ناشی از عملکرد دولت قبل واقعبینانه است.حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشــورمان هم در این نشست با حمایت از اصالح ساختار
بودجه ،گفت :تنها در صدروزه اول دولت ســیزدهم با مبنا قرار گرفتن
سیاست همســایگی اتفاقات خوبی افتاده است؛ هم در حوزه پیوستن
ایران به شــانگهای و هم اجالس اخیر اکو که شاهد امضای قرارداد مهم
گازی بودیــم.وی اضافه کرد :اقتصاد یکــی از مأموریتهای ویژه وزارت
خارجه اســت و در قالب همکاریهای منطقهای و پیمانهای مختلف
درصدد تسهیل تجارت و افزایش صادرات ایران هستیم.وزیر امور خارجه
در مورد برجام هم تأکید کرد :همانطور که قب ً
ال هم از سوی ایران گفته
شده است ما با حســننیت و جدیت وارد مذاکرات شدهایم اما بهشرط
آنکه نتیجه لغو عملی همه تحریمها باشد.
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احســان خاندوزی از تزریق اعتبارات
 ۳۲هــزار میلیارد تومانی پیش بینی
شده در بودجه سال جاری به منظور
اشــتغالزایی پایدار متناســب با نرخ
بیکاری استانها ظرف یک ماه آینده
خبر داد.به گزارش ایسنا ،سید احسان
خاندوزی در جلسه علنی صبح دیروز
سه شنبه مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون
جهش و رونق تولید در مورد نحوهی اجرای بند «الف» تبصره  ۱۸قانون
بودجه ســال جاری به منظور حمایت از تولید و اشتغال بیان کرد :یکی
از اتفاقات مبارک که در بودجه سال  ۱۴۰۰رخ داد این بود که برخالف
سالهای قبل بدون اینکه مصارف پیشبینی شده در تبصره  ۱۴بودجه
صرفا هزینه شــود برای پویایی و به کارگیری آن در رشــد اقتصادی و
اشــتغالزایی آن را به بند «الف» تبصره  ۱۸بودجه انتقال داد که در آنجا
منابع پیش بینی شده دولت برای اشتغالزایی با منابع بانکی تلفیق شد و
به اهرمی برای رفع بیکاری و اشتغالزایی پایدار تبدیل گردید.وی در ادامه
اظهار کرد :نکته مهم دیگر تخصیص این منابع متناســب با نرخ بیکاری
در هر اســتان بود یعنی این منابع بانکی و دولتی که با هم ترکیب شد
بنا شــد متناسب با نرخ بیکاری هر استان تخصیص داده شود ،اما آنچه
که در عمل اتفاق افتاد در خردادماه ســال جاری دســتورالعمل اجرای
این تبصره مصوب شــد ،اما آنچه که باعث شد انتظارات مجلس شورای
اســامی و دولت در این زمینه تحقق نیابد این بود که سازمان برنامه و
بودجه تاکید کرد که باید موافقتنامههای بیندســتگاهی طی شــود و
بر این موضوع تاکید کرد .ما در ســه ماه آغاز به کار دولت جدید سعی
کردیم تا این مراحل کنار زده شود و هرچه سریعتر این  ۳۲هزار میلیارد
تومان اختصاص یابد.وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد :نکته
حائز اهمیت دیگر تعیین سهم استانها بود که سلسله جلساتی در این
زمینه برگزار شد و درخواست استانها به صورت مکتوب جمعآوری شد
و در کارگروههای تخصصی ملی مورد ارزیابی قرار گرفت .قرارداد عاملیت
بانکی و اینکه چگونه کار از سوی بانکها صورت گیرد نیز مورد بررسی
قرار گرفت .هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است صرفا تزریق منابع راهکار
اشتغالزایی نیست و لذا برنامه تمام دستگاهها را برای نحوه هزینهکرد این
 ۳۲هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی پایدار جمعآوری کردیم.وی در
ادامه اظهار کرد :قرار است در  ۱۳آذرماه تمام استانها برای نحوه اجرای
بند «الف» تبصره  ۱۸فراخوانده شوند .سهم اشتغال هر استان مشخص
شــده و انشاءاهلل ظرف یک ماه آینده اعتبارات برای اشتغالزایی در سال
جاری تزریق میشود و کوتاهیهای گذشته جبران میگردد.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

اقدامات گهرزمین در تولید و سرمایه گذاری ،قابل توجه است
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین دکتر سعید محمد مشاور
رئیس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی در بازدید از
غرفه گهرزمین در سیزدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه
بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی سازی کیش عنوان کرد :شرکت گهرزمین در بحث
تولید و ســرمایه گذاری اقدامات شایسته ای انجام داده است و قابل توجه است .درواقع این
حجم فعالیت ،اشتغالزایی خوبی را به همراه داشته است .وی با اشاره به توانمندی ها و قابلیت
های شرکت گهرزمین پیشنهاد داد این شرکت در مناطق آزاد سرمایه گذاری نماید.

روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت سنگ آهن گهرزمین
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رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛

برای رفع کسری بودجه با وزارت اقتصاد
همکاری کنید
رییسجمهور گفت :تمام دستگاههای اداری موظفند
اموال مازاد را در مدت معین شناسایی و قیمتگذاری
کنند و برابر مقــررات به فروش رســانند.به گزارش
اقتصاد آنالین ،سید ابراهیم رییسی رییسجمهور در
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،اظهار امیدواری
کرد برنامه مولدســازی اموال مازاد دولت با همکاری
همه دســتگاهها و قوای کشور هرچه سریعتر اجرایی
شود.وی گفت :تمام مدیران برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی باید با وزارت اقتصاد
و دارایــی برای تأمین بودجه از این طریــق همکاری کنند.رییسجمهور همچنین اهتمام
مسئوالن را برای تثبیت قیمتها و آرامش بازار اقدامی ارزنده و ضروری دانست و خواستار
تداوم نظارت دقیق و جدی بر قیمتها و تنظیم بازار شد.در این جلسه ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی از راهکارهای پیشنهادی برای اجرای برنامه مولدسازی داراییهای دولت از طریق
فــروش اموال مازاد با هدف تأمین بخشــی از منابع بودجه گزارش داد و مقرر شــد برای
برطرف شــدن موانع فروش اموال مازاد دولت مجوزهای الزم دریافت شود.در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت همچنین طرح تأمین منابع مالی از طریق تهاتر و با هدف افزایش
سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی در حوزههای نفت ،نیرو و راه و شهرسازی مطرح و مقرر
شد برای تسریع در اجرای این طرحها ،مقررات و آییننامههای الزم تهیه شود و به تصویب
مراجع ذیصالح برسد.در ادامه جلسه گزارشی از وضعیت تنظیم بازار و نقش مثبت اجرای
طرحهای دولت برای تثبیت قیمتها بهویژه اقالم خوراکی ارائه شد که نشان میدهد اجرای
طرح ســفارش خرید مرغ و تخممرغ از طریق سامانههای فضای مجازی و تحویل مستقیم
آن به متقاضی در تهران و کرج در ثبات قیمتها و توزیع ،آسانتر ،مؤثر و موفق بوده است.
وزیر کار اعالم کرد؛

تعداد ناامیدشدگان جویای کار به ۲.۲میلیون
نفر رسید
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از طراحی زیســت بوم ملی اشتغال ایران با همکاری همه
دستگاه ها خبر داد.به گزارش تسنیم ،حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در جلسه علنی دیروز (سهشنبه 9 ،آذر) مجلس ،پس از ارائه گزارش کمیسیون ویژه جهش
و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل  44قانون اساسی در خصوص نحوه اجرای بند(الف)
تبصره ( )18قانون بودجه ســال  1400کل کشور  ،گفت :در حوزه اشتغال مخاطبان غالباً
بیکاران صرف نیســتند ،لذا  5گروه در این حوزه وجود دارد .بر این اساس  2.4میلیون نفر
بیکاران مطلق 2.2 ،میلیون نفر اشتغال ناقص 2 ،میلیون نفر ناامیدشدگان جویای کار2.7 ،
میلیون نفر شــاغالن کم درآمد و  4.5میلیون نفر شــاغالن غیررسمی هستند که مجموع
این افراد بالغ بر  14میلیون نفر می شود .وی ادامه داد :براین اساس اگر بخواهیم اشتغال
شایسته ایجاد کنیم 14 ،میلیون نفر جامعه هدف را تشکیل می دهند ،البته برخی از این
موارد در بخش های دیگر نیز حضور دارند ،مانند افرادی که در حوزه شاغالن غیررسمی و
کم درآمد فعالیت می کنند.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت :جمعیت بیکار و
شبه بیکار در حدود  6.7میلیون نفر ،جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعاً  14میلیون نفر
هستند؛ نرخ مشارکت کنونی  41درصد است و نرخ بیکاری رسمی که شامل بیکاری مطلق
اســت 9.6 ،درصد است.عبدالملکی تصریح کرد :نرخ بیکاری رسمی جوانان بین  18تا 35
ســال  17.6درصد اســت؛ جوانان  15تا  29ساله نیز کسانی هستند که در حال اشتغال و
تحصیالت نیستند که به آنها نیت گفته می شود .متاسفانه در استان های غربی ،شمالی و
سیســتان و بلوچستان شاهد بیکاری  40درصدی این بخش هستیم.وی بیان کرد :برنامه
های اشــتغال زیادی در کشور اجرایی شــده ،اما این سوال وجود دارد که چرا تاکنون این
مسائل حل نشده است ،که باید پاسخ داد؛ برنامه های اشتغالمان متاسفانه به صورت جزیره
ای مطرح و اجرایی شــده اســت .به عنوان مثال سیستم بانکی به دنبال گزارشات ارائه وام
دادن بوده ،اما منهای مابقی زنجیره های اشــتغال .همچنین سیستمی درصدد ارائه مجوز
بوده منهای بخش های دیگر اشتغال که این رویه در بخش های مختلف به صورت جزیره
ای و بخشی انجام شده است.وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد :ده ها هزار میلیارد
تومان در طول این سال ها هزینه شده ،اما مسئله اشتغال هنوز باقی مانده است؛ کاری که
در دولت سیزدهم شروع شده درخصوص نگاه زیست بومی به مقوله اشتغال است.
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گزیده خبر
مالیاتهای جدید در راه است...
درحالیکه همچنان راههای فرار و دور زدن مالیات باز است و تجربه اجرای پایههای
جدیــد مالیاتی چون مالیات خانه و خودروهای لوکس و خانههای خالی تاکنون
موفق نبوده ،وزارت اقتصاد میخواهد به ســمت ایجاد مالیاتهای جدیدی چون
مالیات بر عایدی ســرمایه ،مالیات بر مجموع درآمد و  ...حرکت کند.به گزارش
ایسنا ،در بخشی از برنامه غیرتورمی وزارت اقتصاد که چند روزی از رونمایی آن
میگذرد ،به منظور رفع ناترازی بودجه و افزایش منابع بودجه ،این وزارتخانه سه
برنامه چون ایجاد پایههای مالیاتی (مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات بر مجموع
درآمد ،مالیات بر ارزش زمین و  ،)...اصالح نظام مالیاتی از رویکرد ممیز-محور به
سیستم محور (سامانه مودیان ،شفافیت تراکنشها و  )...و ساماندهی معافیتهای
مالیاتی و تبدیل آنها به معافیتهای پایه خانوار دارد.هادی ســبحانیان ،معاون
خاندوزی در تشریح جزئیات این برنامه نیز اعالم کرد که وزارت اقتصاد به سرعت
در حال حرکت به ســمت مالیات بر عایدی ســرمایه و مالیات بر مجموع درآمد
اســت که یکی از مقدمات آن آماده سازی سامانه مودیان است که در کوتاهترین
زمان این سامانه شروع به فعالیت میکند.با توجه به اینکه ،طبق نظام مالیات بر
مجموع درآمد همه منابع درآمدی اشخاص حقیقی در پایان سال با نرخ مشخص
و پس از لحاظ معافیت پایه ،هزینه قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاســبه و اخذ
میشود ،اقتصادانان آن را بهترین گزینه برای اصالح نظام مالیاتی ایران میدانند و
معاون وزیر اقتصاد نیز تحقق این مالیات را راهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی
دولت و ایجــاد عدالت مالیاتی میداند که وزارت اقتصاد در حال آماده ســازی
الیحه آن اســت.عالوه براین ،اوایل خردادماه  ۱۴۰۰پس از حدود سه سال بحث
بر سر ارائه الیحه از سوی دولت یا طرح از سوی مجلس ،سرانجام مجلس شورای
اســامی کلیات طرح مالیات بر عایدی ســرمایه را به تصویب رساند .طبق این
طرح ،اگر فردی طال ،ارز ،مســکن و خودرو خریداری و ســپس اقدام به فروش
آن کند ،باید از محل ســود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه ،بخشی
را به عنوان مالیات پرداخت کند .اما کارشناسان نقدهایی به این طرح وارد کردند
که خارج نکردن موضوع تورم ،مهمترین ایراد این برنامه عنوان شد .بنا به گفته
منتقدان ،این مالیات برای اینکه بتواند عادالنه اجرا شود باید در محاسبه عایدی
ســرمایه میزان تورم در زمان فروش ســرمایه مورد نظر را هم درنظر بگیرد .به
عنــوان مثال ،اگر فردی خودرویی به ارزش یک میلیارد تومان خریداری کرده و
پس از شــش ماه قیمت آن به  ۱.۵میلیارد تومان رسیده است ،در زمان فروش
آن با محاســبه میزان افزایش قیمت ( ۵۰درصد) و رشد تورم در این مدت (۲۰
درصد) و اختالف آنها با هم  ۳۰درصد خالص عایدی ســرمایه این فرد میشود
که دولت میتواند بخشــی از آن را به عنوان مالیات دریافت کند.در این زمینه،
طبق آخرین اعالم وزیر اقتصاد در  ۱۸آبان ماه بررســی جزئیات طرح مالیات بر
عایدی سرمایه تا یک ماه آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس به پایان میرسد و
براساس گفته محمدرضا پورابراهیمی  -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اســامی  -نیز در ماههای پایانی سال ،این طرح به صحن علنی مجلس خواهد
رسید.بنابراین ،قرار است مالیاتهای جدیدی در نظام مالیاتی کشور متولد شوند
درحالیکه هنوز بسترهای فرار مالیاتی بسته نشده و طبق آخرین اعالمها رقم آن
 ۱۰۰هزار میلیارد تومان اســت که  ۵۰درصد آن مربوط به فرارمالیاتی و مابقی
ناشــی از اجتناب مالیاتی است و تا زمانی که بستر فرار مالیاتی باز باشد ،هر چه
مالیاتهای جدید یا ســنگینتری نیز وضع شود ،همچنان امکان دور زدن آنها
وجــود دارد که ایجاد پایههای مالیاتی جدید را مثمــر ثمر نخواهد کرد.در این
زمینه ،مسئوالن وزارت اقتصاد وعده پیادهسازی سامانه مودیان و قانون پایانههای
فروشــگاهی را در جهت هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی میدهند که
وعده جدیدی نیســت و بارها این وعده از سوی سنئوالن مربوطه تکرار شده اما
تاکنون به نتیجه نرسیده است که باید منتظر ماند و دید این وعده خاندوزی نیز
همانند مسئوالن پیشــین صرفا در حرف باقی میماند یا عملی میشود؟عالوه
براین ،از سال گذشته اجرای دو پایه مالیاتی جدید چون مالیات خانههای خالی و
مالیات خانه و خودروهای لوکس به قانون تبدیل شد اما تاکنون عزم جزمی برای
اخذ این مالیاتها دیده نشده و طبق گزارش تفریغ بودجه سال گذشته تاکنون
هیچ مالیاتی از خانه و خودورهای لوکس دریافت نشده است.

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

سرپرست شرکت گاز مازندران:

مشترکانی که درست مصرف کنند تشویق
می شوند
مقدم بیگلریان درباره جزئیات تعرفه ابالغی گاز گفت:
تعرفه ابالغی مربوط بــه گازهای خانگی و صنعتی در
ماههای ســرد ســال از  ۱۶آبان ماه تــا یکم فروردین
ســال بعد است که این تعرفه ابالغ شده از اول آذر ماه
اعمال شد.وی درباره اینکه مشترگان خانگی که مصرف
گازشان در دوره سرد سال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش پیداکند ،افزود:
به ازای هریک واحد کاهش معادل  ۳واحد و تا سقف  ۴۵درصد از تخفیف پاداش
صرفه جویی برخوردار میشوند.بیگلریان گفت :برای مشترکان گاز صنعتی هم
اگر در  ۵روز متوالی به میزان  ۳۰درصد مصرف گاز نسبت به روزهای مشابه قبل
کاهش یابد تا  ۱۰درصد از تخفیف برخوردار میشوند.وی با بیان اینکه وضعیت
مصرف گاز در استان بصورت پلکانی شامل اقلیم دو و سه محاسبه میشود گفت:
مبنای مصرف گاز در اقلیم دو  ۲۵۰متر مکعب و در اقلیم سه  ۲۰۰متر مکعب
در نظر گرفته شده است.بیگلریان با اشاره به این که مشترکان گاز میزان مصرف
خود را در مقایسه با سالهای  ۹۶و  ۹۷حدود  ۱۰درصد کاهش دهند تا مشمول
پاداش  ۱۵درصدی صرفه جویی شوند.
سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز خبر داد؛

افزایش پایداری شبكه انتقال گاز
در استان گیالن
اجرای پروژه های ایمن ســازی خطــوط لوله گاز در
تقاطــع با رودخانه های مرســه رود کالچای و چلوند
آستارا و همچنین نواحی رانشــی گنبک و دره ذغال
سنگ به اتمام رســید.به گزارش روابط عمومی ،محی
الدیــن مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد :شــرایط
جغرافیایی منطقه بهواسطه جنگل ،کوه و همچنین مجاورت با دریا ،این منطقه
را از دیگر مناطق عملیاتی متمایز و همچنین وجود رودخانههای خروشــان در
منطقه ،مشــکالت نگهداری از خطوط لوله و حفظ و حراست از آنها را دشوارتر
کرده و ایمنسازی خطوط لوله در تقاطع رودخانهها از اهمیت ویژهای برخوردار
اســت.وی افزود :در سال های اخیر منطقه  ۹برای جلوگیری از مشکالت ناشی
از ســیل و طغیان رودخانهها ،پروژههای ایمنســازی خطوط لوله گاز در بستر
رودخانهها در اســتان های شمالی را در دســتور کار قرار داده است.سرپرست
منطقه  9با اعالم اینکه عملیات ایمن سازی خط لوله در تقاطع با رودخانه های
چلوند آستارا و مرسه رود کالچای در استان گیالن به اتمام رسید
مدير منطقه  8عمليات انتقال گاز:

تحقق استراتژي هاي سازماني نيازمند تالش
گروهي است
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :مدير منطقه  8عمليات
انتقــال گاز در بازديد از مســير صعب العبور خط 40
اينچ تكاب -مياندوآب ،بر كنترل ،نظارت و ايمن سازي
خطوط لوله تاكيد كرد.فيروز خدائي در حاشــيه اين
بازديد با اشــاره به نقش عظيم تاسيسات و مراكز بهره
برداري در پايداري انتقال بهينه گاز گفت :در حال حاضر شــرايط براي ورود به
فصل سرد سال مهيا بوده و نياز است با ايمن سازي ،اورهال و بازديدهاي بموقع
از مسيرهاي خطوط لوله ،از انتقال پايدار و بهره ور اين انرژي خدادادي مطمئن
شويم.خدائي افزود :حساسيت و اهميت انتقال گاز به مبادي مصرف در استانهاي
سردسير موجب گرديده همكاران ما با مسئوليت پذيري باال وظايف خود را بنحو
احســن انجام داده و با همفكري و مشــاركت همديگر بتوانند همچون سالهاي
گذشــته در تامين سالمت شبکه انتقال گاز کشور كوشا باشند.وي بر سرآمدي
در چشــم انداز انتقال پاك ،ايمن ،پايدار و بهره ور گاز طبيعي بعنوان ماموريت
سازماني اشاره كرد.

ساخت واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده
هرمزگان
شــرکت نفت ســتاره خلیجفارس عالوه بر ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در
مناطق زلزله زده استان ،ساخت  10واحد مسکونی را در این مناطق آغاز کرده
است.به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس،
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیجفارس بیان کرد:
شــرکت نفت ســتاره خلیجفارس عالوه بر ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی در
مناطق زلزله زده استان ،ساخت  10واحد مسکونی را در روستای گیشان غربی
آغاز کرده اســت.نرگس صداقت ادامه داد 3 :گروه اجرایی عمرانی شرکت نفت
ســتاره خلیجفارس برای احداث ضرب العجل ســاختمانهای مسکونی در این
منطقه مشغول به فعالیت هستند تا هرچه زودتر از مصائب و سختیهای پیش
آمده به ساکنان این مناطق کاسته شود و شرایط بازگشت این عزیزان به زندگی
عادی تســریع یابد.وی با بیان اینکه آوار برداری در روستای گیشان غربی ظرف
کمتر از یک هفته تمام شد و در روستای زرتو نیز در حال اتمام است.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان :

کمبود اعتبار و تحریم مشکل راه آهن
گرگان -مشهد
مدیرکل راه و شهرســازی استان گلســتان گفت :هزینه اولیه پیش بینی شده
برای احداث خط ریلی گرگان -مشــهد حدود  ۲۰هزار میلیارد ریال اســت که
برای اجرایی شدن آن نیازمند سرمایهگذار هستیم.حسین محبوبی در خصوص
احداث راه آهن گرگان _ مشهد اظهارکرد :پروژه احداث راه آهن گرگان -مشهد
یکی از مسیرهای ریلی کشور بوده که دارای مطالعات مصوب است.مدیرکل راه
و شهرســازی استان گلســتان افزود :با وجود کلنگ زنی اولیه این پروژه توسط
مقامات کشــوری ،پیشروی آن به جهت کمبود بودجه و تحریمها متوقف شده
اســت.محبوبی همچنین تصریح کرد :اعتبار اولیه بــرای احداث این خط ریلی
حدود  ۲۰هزار میلیارد ریال برآورد شــده که برای اجرایی شــدن آن نیازمند
سرمایهگذار هستیم.وی گفت :این پروژه دارای پتانسیل باالیی برای حمل و نقل
کاال و مسافر به استانهای همجوار و کشورهای همسایه خواهد بود.مدیرکل راه
و شهرسازی استان گلستان بیان کرد :اجرای این پروژه عالوه بر توسعه اقتصادی
استان ،اهمیت ویژه ای جهت ایمنی تردد مسافران دارد.الزم به ذکر است پروژه
راه آهن گرگان _ مشهد  ۷۵۰کیلومتر طول داشته که بیش از  ۲۰۰کیلومتر آن
در استان گلستان واقع شده است.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

 8صفحه سال هفدهم شماره 4785
چهارشنبه  10آذر  25 1400ربیع الثانی  1 1443دسامبر 2021

4

وزیر نفت اعالم کرد؛

احتمال تبدیل شدن ایران به واردکننده بنزین

نفت با تاکید بر اینکه افزایش ظرفیت پاالیشــی از رســالتهای مهم دولت سیزدهم است ،درباره افزایش مصرف فرآوردههای نفتی کشور
هشدار داد و گفت :رییسجمهوری هم در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشته که اگر دغدغهای در تامین خوراک باشد برطرف
شود.به گزارش تسنیم ،جواد اوجی در نشست با سرمایهگذاران شرکتهای پتروپاالیش کشور گفت :تاکنون تالشهای زیادی انجام شده
اســت ،اما مصرف نیز به همان میزان افزایش یافته ،اگر کرونا نبود شــاید مصرف بنزین در کشور بیش از  120میلیون لیتر در روز بود در
حالی که تولیدمان  106میلیون لیتر در روز است.وی ادامه داد :در چند سال اخیر برای افزایش ظرفیت پاالیش کشور سرمایهگذاری نشده
و طرحها به بهرهبرداری نرســیده است که اگر این طرحها زمین بمانند دغدغهای که امروز برای کسری گاز وجود دارد به مرور وارد حوزه
فرآوردهها هم میشود و دو تا سه سال آینده باید به مقدار نصف مصرف فرآورده کشور ،واردات داشته باشیم.وزیر نفت با تاکید بر اینکه یکی
از برنامههای دولت سیزدهم و رسالتهای مهم آن افزایش ظرفیت پاالیشی است ،اظهار کرد :برای این موضوع نظام پای کار آمده است،
طرحها مصوب شــده و مجوز الزم هم داریم و خوشــبختانه زحمات زیادی کشیده شده هرچند پیشرفت پروژهها همچنان با حد مطلوب
فاصله دارد.اوجی با بیان اینکه رییسجمهوری هم در این باره مکاتباتی با مقام معظم رهبری داشــته اســت که اگر دغدغهای در تامین
خوراک باشد برطرف میشود ،بیان کرد :ظرفیت پاالیشی کشور تعریف چندانی ندارد و مصرف در بخش حمل و نقل و استفاده در صنایع
و نیروگاهها افزایشی است بنابراین این طرحها باید به بهرهبرداری برسد و وزارت نفت هم حمایت میکند ،این نشستهای مشترک هم هر
دو تا سه ماه یه بار برگزار میشود.وی همچنین اعالم کرد که هر طرحی هم که پیش نرود شامل لغو مجوز و واگذاری به دیگر شرکتها
میشود.در ادامه این نشست ،مسئوالن هشت پروژه پتروپاالیشی شامل سه پروژه با خوراک میعانات گازی و پنج پروژه با خوراک نفت خام
گزارشی به وزیر نفت ارائه کردند.
جو بایدن ،رییس جمهور آمریکا با انتقادات
زیادی به دلیل افزایش قیمت بنزین روبرو
شــده امــا در کوتاه مدت نمــی تواند کار
چندانــی برای پایین بــردن قیمتها انجام
دهد.به گزارش ایسنا ،رییس جمهور آمریکا
در کوتاه مدت سه گزینه برای تاثیرگذاری
روی قیمتهای بنزین دارد :نخست این که
علیه یک کشــور تولیدکننده نفت بزرگ
اعالم جنگ کند .پــس از این که عراق در
ســال  ۱۹۹۰به کویت حمله کرد ،قیمت
نفــت افزایش پیدا کرد و پــس از این که
آمریــکا اعالم کرد ائتالفــی را برای بیرون
کردن عــراق از کویــت فرماندهی خواهد
کرد ،افزایش بیشــتری پیدا کرد و نتیجه
آن شــوک قیمت نفت ســال  ۱۹۹۰بود.
این افزایش قیمت موقتی بود زیرا عملیات
نظامی طوالنی نشد اما هر گونه اقدام نظامی
که تاثیر فوری روی یک عرضه کننده بزرگ
داشته باشد ،می تواند به سرعت قیمت نفت
و متعاقبا قیمت بنزین را تغییر دهد.
دوم این که رییس جمهور آمریکا می تواند
با تغییر مالیاتهای بنزین ،قیمت بنزین را
تغییر دهد اما این گزینه هم بعید اســت.
مالیات بنزین فدرال  ۱۸.۴ســنت در هر
گالن است و از ســال  ۱۹۹۳افزایش پیدا
نکرده است .افزایش مالیات بنزین از لحاظ
سیاسی اقدام دشواری خواهد بود بنابراین
این یک مکانیزم ممکن برای افزایش قیمت
بنزین اســت اما مکانیزم محتملی نیست.
مگــر این که مالیات بنزیــن کاهش داده
شــود .دو گزینه قبلی معموال به افزایش
قیمــت بنزین منجر می شــود .اما گزینه
سوم که رییس جمهور آمریکا هفته گذشته

دست و پا زدن بایدن برای پایین
بردن قیمت بنزین

اعالم کرد ،آزادســازی نفت از ذخایر نفت
استراتژیک است .جو بایدن هفته گذشته
اعــام کرد به منظــور پایین بردن قیمت
بنزین ۵۰ ،میلیون بشــکه نفت از ذخایر
نفت اســتراتژیک برداشت می کند.ذخایر
نفت استراتژیک آمریکا با ظرفیت نگهداری
مجاز  ۷۲۷میلیون بشکه ،بزرگترین ذخایر
نفت اســتراتژیک جهان است .این ذخایر
در غارهــای نمکــی زیرزمینــی در خط
ساحلی خلیج مکزیکو نگهداری میشوند.
تصمیم برای آزادسازی نفت از ذخایر نفت
اســتراتژیک تحت قانون سیاست و حفظ
انرژی ،تحــت اختیــارات رییس جمهور
است و در شــرایط اضطراری ،نفت از این
ذخایر برداشت می شود.هدف از ایجاد این
ذخایر ،اســتفاده در شرایط اضطراری و در
صورت قطع واردات نفت به آمریکاســت.

نکتــه جالب دربــاره واژه اضطــراری این
اســت که ذخایر نفت استراتژیک معموال
برای اهداف سیاســی مورد اســتفاده قرار
گرفتــه انــد و سیاســتمداران از افزایش
قیمتها بارها و بارها به عنوان بهانه ای برای
برداشت از ذخایر نفت استراتژیک استفاده
کرده اند.در هر صورت برداشــت از ذخایر
نفت اســتراتژیک می تواند تاثیر موقتی بر
قیمتهای بنزین داشته باشد البته تا زمانی
که عامل اصلــی باال رفتن قیمتها ،کمبود
عرضه نفت باشد.تولید نفت آمریکا از زمان
شیوع کووید  ۱۹حدود  ۱۱میلیون بشکه
در روز در مقایســه با رکورد  ۱۲.۳میلیون
بشکه در روز در ســال  ۲۰۱۹بوده است.
انتظار می رود تولید نفت آمریکا در ســال
 ۲۰۲۲با بازگشت شــرکتهای حفاری ،به
 ۱۱.۹میلیون بشــکه در روز رشــد کند.

هرچند دورنمای تولید نفت آمریکا افزایش
تولید در ســال آینده را نشان می دهد اما
همچنان کمتر از رکورد تولیدی است که
در سال  ۲۰۱۹داشت.آموس هوچ اشتاین،
مشاور ارشــد امنیت انرژی جهانی وزارت
خارجه آمریکا روز دوشــنبه در مصاحبه
با شــبکه  CNBCگفت :آمریکا آماده است
حتی میزان بیشــتری نفت از ذخایر نفت
استراتژیک آزاد کند .آمریکا به اندازه کافی
نفــت دارد تا نفت بیشــتری عرضه کند.
 ۳۲میلیون بشــکه از  ۵۰میلیون بشــکه
نفت در قالب ســواپ از ذخایر استراتژیک
آزاد خواهند شــد و در مقطع دیگری باید
به ذخایر برگردانده شوند.این اظهارات در
آستانه نشست وزیران اوپک پالس مطرح
شده که قرار اســت طی آن درباره برنامه
افزایش تولید به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه
در روز در ژانویه ،توقف آن یا حتی کاهش
تولید تصمیم گیری شــود .همچنین این
اظهــارات در حالی مطرح شــده که اداره
اطالعات انرژی آمریــکا اعالم کرد قوانین
اخیر و آزادســازی ذخایر نفت استراتژیک
میزان این ذخایر را تا ســال  ۲۰۳۲نصف
خواهد کرد.برداشت از ذخایر شامل ۸۷.۶
میلیون بشــکه تحت قانون زیرســاخت و
مشــاغل بین سال  ۲۰۲۸تا  ۲۰۲۳و ۱۶۰
میلیون بشــکه تحت قانون ترمیم حمل و
نقل جــاده ای و قانــون بودجه دو حزبی
است.بر اســاس گزارش اویل پرایس ،اداره
اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد اگر سطح
ذخایر نفت استراتژیک تا سال  ۲۰۳۲واقعا
نصف شــود ،به پایینترین سطح از مارس
سال  ۱۹۸۳نزول خواهد کرد.

خبری جدید برای استخراج کنندگان
غیرمجاز رمزارز
سخنگوی صنعت برق ضمن هشدار به استخراج کننندگان غیرمجاز
رمزارز ،گفت :درصورتی که دستگاههای این افراد شناسایی و کشف
شود ،عالوه بر مجازات قبلی بر اساس مقراراتی که اخیرا به وزارت نیرو
ابالغ شــده است ،انشعاب این افراد قطع خواهد شد.مصطفی رجبی
مشهدی در گفتوگو با ایســنا ،با اشاره به آخرین اکتشافات در این
حوزه ،اظهار کرد ٥٨٠٠ :مرکز غیر مجاز با حدود  ۲۲۲هزار دستگاه
ماینر شناسایی شده که مصرفشان حدود  ٥٠٠تا  ٦٤٠مگاوات یعنی
معادل یک نیروگاه  ١٠٠٠مگاواتی است.وی با بیان اینکه رمزارزها از
حدود یک و دو سال پیش مصرف خود را افزایش دادند ،اظهار کرد:
رمزارزهای غیر مجاز به نوعی به شبکه برق و حقوق دیگران دستبرد
میزنند و ســودهای کالنی را می برند ،رمزارزهای مجاز اما از تعرفه
بدون یارانه اســتفاده می کنند و قیمت برق برای آن ها در باالترین
ســطح قرار دارد و مشکلی وجود ندارد.سخنگوی صنعت برق با بیان
اینکه به صورت روزانه پایش صورت می گیرد و تعداد آمارهای کشف
رمز ارز به روز می شود ،گفت :تاکنون به کمک مردم و روش هایی که
برای این منظور در نظر گرفته شده ،کشفیات صورت گرفته است و
برنامه هایی را نیز برای مقابله بیشتر با آن ها در نظر گرفته ایم.رجبی
مشــهدی اظهار کرد :از سه روش برای شناســایی مراکز و استفاده
کنندگان غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می شود ،به طوری
که مقایســه مصرف انرژی ،بازرسی های همکاران و اطالع رسانی و
مشــارکت مردم ،روشهایی اســت که در حال حاضر برای شناسایی
این مراکز مورد اســتفاده قرار می گیرد.وی با بیان اینکه از آنجا که
این اقــدام تجاوز به حقوق مردم تلقی می شــود ،مقابله با مراکز یا
افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای اســتخراج رمزارز استفاده
می کنند ،ادامه خواهد یافت ،گفت :باتوجه به اینکه محدودیت تامین
انرژی وجود دارد نباید یک عده سودجو بقیه را در مضیقه تامین برق
قرار دهند و این مساله مشکالتی را برای تامین برق تابستان و حتی
زمستان به وجود آورده است.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد

طبق قانون بودجه یارانه گاز
مشترکان پرمصرف باید حذف شود
یک عضو کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،تاکید کرد:
در قانون بودجه ســال جاری به دولت تاکید شــده تا تعرفه گاز
مشترکان پرمصرف غیر یارانه ای شــود.به گزارش ایسنا ،مالک
شریعتی نیاســر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی
در صفحه شــخصی خود در توئیتر ،نوشــت «:در بند ی تبصره
 ۸قانون بودجــه ،۱۴۰۰به دولت تکلیف کردیــم کهتعرفه گاز
پرمصرفها غیریارانه ای شــود و هزینه رایگان کردن خانوارهای
محروم کم مصرف از این محل تأمین شود.اجرای روش افزایشی-
پلکانی گام نخســت در عادالنهتر شــدن یارانه هاست ،گرچه در
تعرفه های جدید ،همچنان پرمصرف ها یارانه می گیرند».اصالح
نظام تعرفه گذاری آب ،برق و گاز و اعمال سیاســت های قیمتی
برای مشترکان پرمصرف از جمله مواردی بوده که کارشناسان این
حوزه بر نقش آن روی بهینه سازی مصرف تاکید دارند.نمایندگان
مجلس نیز در بودجه ســال  ۱۴۰۰بر اجرای نظام تعرفه گذاری
افزایشی  -پلکانی تاکید کردند.

فروش روزانه دو میلیارد فوت مکعب
گاز از میدان جفوره عربستان
آرامکوی ســعودی انتظار دارد تا سال  ۲۰۳۰حدود دو میلیارد فوت
مکعب در روز گاز از میدان گازی جفوره صادر شود.به گزارش ایسنا،
عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است ،برنامه
توسعه ذخایر گازی غیرمرســوم را دنبال می کند .منابع غیرمرسوم
منابعی هستند که مستلزم روشهای استخراج پیشرفته مانند روشهای
بکار رفته در صنعت گاز شیل هستند.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان،
وزیر انرژی عربســتان ســعودی ،در کنفرانس تجاری سازی منابع
غیرمرســوم اظهار کــرد :پروژه میدان جفوره بیش از پنج تا شــش
میلیارد ریال ( ۱.۳تا  ۱.۶میلیارد دالر) هزینه خواهد داشــت.جفوره
بزرگترین میدان گازی غیرمرسوم عربستان سعودی است که ذخایر
آن  ۲۰۰تریلیون فوت مکعب برآورد شده است.امین ناصر ،مدیرعامل
آرامکــو در همین کنفرانس گفت :گاز بنیانی برای عبور به ســمت
منابع انرژی تجدیدپذیر اســت.بر اســاس گزارش رویترز ،عربستان
سعودی پیش از این اعالم کرده بود قصد دارد آالیندگیهای گازهای
گلخانهای را تا ســال  ۲۰۶۰صفر کند .آرامکوی سعودی فروش ۲.۲
میلیارد فوت مکعب در روز گاز تا ســال  ۲۰۳۶را هدف گذاری کرده
اســت .میدان جفوره حدود  ۵۵۰هزار بشکه در روز مایعات گازی و
میعانات تولید می کند.
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جنجال ممنوعهها؛ از «بوش» تا «یاماها»!

اینکه هر مدت یکبار ســر و صدای رایزنی برای ترخیص برخی از کاالهای دپو شــده در
گمرک که وارداتشان ممنوع است ،بلند میشود ،عمدتا به همان تصمیم یکباره دولت در
سال  ۱۳۹۷برای ممنوع کردن واردات حجم زیادی کاال که خود مجوز واردات آن را صادر
کرده بود ،برمیگردد .اما در این بین منافذی بود که راه را برای دور زدن این ممنوعیت
یا حتی واردات قانونی باز گذاشت.به گزارش ایسنا ،تغییر سیاست ارزی دولت در ابتدای
سال  ۱۳۹۷و اعالم ارز  ۴۲۰۰و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ،در کنار تمامی تبعاتی که
به همراه داشــت موجب تصمیم گیریهایی شد که آثار آن هر مدت یکبار خود را نشان
میدهد،زمانی که قرار شــد تمامی واردات با ارز  ۴۲۰۰انجام شود و با توجه به اختالف
قیمت با بازار آزاد و رانت موجود ،حجم واردات نیز باال رفت ولی طولی نکشید که دولت
برای جبران بخشی از این آسیب و صرفه جویی ارزی دست به محدود کردن واردات زد،
از این رو لیستی حداقل  ۱۰۰۰قلمی را ممنوع اعالم کرد و در این بین واردات گروه چهار
که عمدتا اقالم غیر ضروری هستند ممنوع اعالم شد.

دولت مجوز واردات داد ولی واردات را ممنوع کرد!
ایــن در حالی بود که همزمان با اعالم ممنوعیت ،حجم زیادی از کاالهای گروه چهار در
گمرک و بنادر دپو شــده بود که اغلب دارای ثبت سفارش تائید شده وزارت صمت و یا
ثبت ســفارشهای صادر شدهای بود که واردکننده در جریان خرید و واردات قرار داشت
ولــی به یکباره با این ممنوعیت مواجه شــد و دیگر امکان ترخیص فراهم نبود ،بر این
اساس مدتها رایزنی برای تعیین تکلیف این کاالها انجام شد تا اینکه بیش از یکسال بعد
و در بهمن  ،۱۳۹۸دولت مصوبه ای صادر کرد که صاحبان این اقالم بتوانند در مهلت سه
ماهه نسبت به تعیین تکلیف اقدام کنند .همین مصوبه هم ماجرای خود را داشت و در
آن امکان ویرایش و یا تمدید ثبت ســفارش تا پایان سال  ۱۳۹۸برای «اظهار» کاالهای

دارای ثبت سفارش مورد توجه بود و اعالمی در مورد ترخیص نداشت ،از سویی با توجه
به شــدت گرفتن شیوع کرونا و وضعیت نامناسبی که حاکم بود مسئوالن گمرک اعالم
کردند که در این مدت سه ماه عمال اتفاقی برای تعیین تکلیف این کاالها نیفتاده است،
در نهایت بار دیگر در خردادماه  ۱۳۹۹مصوبه تمدید و این بار ترخیص مورد تاکید قرار
گرفت ولی باز هم برخی موانع از جمله تائید منشــا ارز ،مانع از خروج این اقالم شــده و
در شــهریور ماه با پایان زمان تعیین شده ،دپوی این کاالها پابرجا ماند ولی بعد از پایان
مصوبه یعنی زمانی که امکان ترخیص کاالهای گروه چهار وجود نداشــت ،بارها حواشی
ترخیص اقالم این گروه پیش آمد.

بوش و یاماها فقط دو نمونه هستند
خودروهای دپو شــده در گمرک از جمله تبعات تصمیمهای ناگهانی سال  ،۱۳۹۷برای
ممنوعیت واردات است که طی آن ترخیص بیش از  ۱۲هزار دستگاه موجود در گمرک
که بالغ بر  ۱۰هزار دســتگاه آن ثبت ســفارش داشت متوقف شد و در این چند سال با
وجــود مصوباتی که برای تعیین تکلیف این خودروها صادر شــد اکنون بیش از ۲۰۰۰
دستگاه در گمرک مانده است .از دیگر موارد ،جریان  ۴۲۰کانتینر لوازم خانگی برند بوش
بود که با ثبت ســفارش قبل از ممنوعیت ،واردات و اظهار کاالی خود تا ســال گذشته
را ادامــه داد و بانک مرکزی هم در زمان ممنوعیت برای آن منشــا ارز تائید کرده ولی
با وجود داشــتن رای دیوان عدالت اداری و تمامی رایزنیهایی که صورت گرفته بود در
نهایت امکان ترخیص پیدا نکرد و جریان آن همچنان ادامه دارد.از مدتی پیش هم خروج
محموله  ۱۱کانتینری آالت موسیقی برند یاماها حاشیه ساز شد و با وجود ورود درسال
 ۱۳۹۸یعنی زمان ممنوعیت ،در آســتانه ترخیص هم قــرار گرفته که در نهایت با ارائه
مستندات گمرک ،مقام قضائی ترخیص آن را متوقف کرده است.

امتیاز ویژه یا مجوز قانونی؟
این دو مورد از اقالم ممنوع الورودی هستند که به هر ترتیب اقدام آنها برای ترخیص
حتما باید به اســناد داشتن مجوزهای دستگاه های مربوطه از جمله وزارت صمت،
بانک مرکزی صورت گرفته باشد تا در گمرک تائید و ترخیص شود و بخشی از آن
میتواند به همان حق قانونی و یا مصوبه ترخیص اقالم با ثبت سفارش بانکی بر گردد
که قبل از ممنوعیت واردات برایشان ایجاد شده است ،ولی باید این را هم مورد توجه
قرار داد که اقالمی مانند بوش و یاماها تنها بخشی از میلیون ها دالر اقالم دپو شده
گروه چهار است که اگر به هر صورتی برای آنها حقی ویژه ایجاد شده باید سایر اقالم
هم از این شــرایط برابر برخوردار شــوند و اگر هم مجوز ها دارای ایراد بوده و مبهم
اســت ،هر گونه ترخیص این اقالم اقدامی ممنوع خواهد بــود که با نفوذ و رایزنی
صاحب کاال صورت خواهد گرفت.در چنین پروندههایی عدم شــفاف سازی و پاسخ
گویی دســتگاه های مجوز دهنده و مجری قابل تامل است و بر ابهامات آن اضافه
میکند؛ به طوری که حاضر نیستند در مورد جزئیات ثبت سفارشی که صادر کرده
اند ،تامین ارزی که انجام دادهاند و ســایر مجوزها مانند استاندارد و فرایند ترخیص
در گمرک شفاف سازی کنند.

دولت یکبار تکلیف را مشخص کند
در هــر صورت اگــر دولت یکبار و طی یک فرایند صحیح نســبت به به تعیین تکلیف
اقــام گروه چهار مانده در گمرک اقدام و وضعیت را شــفاف کند ،دیگر صاحبان کاال و
دستگاههای مربوطه هم تکلیف خود را دانسته و شاید چرخه تجاری کشور کمتر شاهد
هر بار رایزنی ،مجوزهای شــائبه برانگیز و پروندههای مبهم ترخیص اقالم ممنوع الورود
باشد.

هشدار درباره تهدید اومیکرون علیه رشد اقتصاد جهان

کرونا امسال  ۱تریلیون دالر به صنعت گردشگری جهان ضرر وارد میکند

آژانسهای رتبه بندی فیچ و خدمات ســرمایهگذاران مودی هشــدار دادند که سویه جدید کرونا یعنی اومیکرون می تواند به
چشــم انداز رشــد جهانی آسیب برساند و در عین حال قیمت ها را باالتر ببرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز،
آژانس های رتبه بندی فیچ  Fitch Ratingsو خدمات ســرمایهگذاران مودی  Moody›s Investors Serviceروز دوشــنبه هشدار
دادند که کرونای اومیکرون می تواند به چشم انداز رشد جهانی آسیب برساند و در عین حال قیمت ها را باالتر ببرد.این خبر
پس از آن منتشر شد که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که سویه جدید کرونا دارای خطر بسیار باالیی برای افزایش موارد
ابتال است.النا دوگار ،دستیار مدیر عامل مودی در ایمیلی به رویترز گفت :سویه اومیکرون خطراتی را برای رشد و تورم جهانی
ایجاد میکند ،به خصوص که در دورهای از زنجیرههای تامین طوالنیتر ،تورم باال و کمبود بازار کار رخ میدهد.به گفته دوگار،
سویه جدید کرونا همچنین احتماالً در طول دوره تعطیالت کریسمس و فصل سفر به تقاضا آسیب خواهد رساند.وی گفت :اگر
سویه جدید بر ریسک پذیری بازار جهانی تأثیر بگذارد ،فشار مالی بیشتری به صادرکنندگان اوراق بدهی با نیازهای بزرگ مالی
وارد خواهد شد .به عنوان مثال ،کشورهای دارای بازار نوظهور که به استقراض در بازارهای بین المللی متکی هستند ممکن
اســت با خطرات تامین مالی مجدد مواجه شوند.موسسه رتبه بندی فیچ به طور جداگانه اعالم کرد که تا زمانی که اطالعات
بیشتری در مورد قابلیت انتقال و شدت ویروس جدید منتشر نشود ،برای گنجاندن اثرات ویروس جدید در پیش بینی های
رشد اقتصادی خیلی زود است.

سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد با اشاره به بحران مالی ناشی از شیوع کرونا در بخش گردشگری پیش بینی کرد
که ضرر ناشی از همه گیری احتماالً امسال به  ۱تریلیون دالر خواهد رسید.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی،
ســازمان جهانی گردشگری ســازمان ملل متحد ( )UNWTOروز دوشنبه اعالم کرد که درآمد حاصل از گردشگری بینالمللی
در ســال  2021میتواند به  800میلیارد دالر برســد که نسبت به سال  2020پیشــرفت کمی داشته ،اما کمتر از نصف رقم
 1.7تریلیون دالر ثبت شــده در ســال  2019است.به گفته این سازمان ،سهم گردشگری از اقتصاد در سال  2021معادل 1.9
تریلیون دالر (بر اســاس تولید ناخالص داخلی مســتقیم گردشگری) تخمین زده میشود که بسیار کمتر از رقم ثبت شده در
دوران قبل از همهگیری یعنی  3.5تریلیون دالر است .سازمان جهانی گردشگری در گزارش خود نوشت :علیرغم پیشرفتهای
اخیر ،نرخهای نابرابر واکسیناســیون در سراســر جهان و سویههای جدید کووید 19-میتواند بر بهبودی کند و شکننده تأثیر
بگذارد.در این گزارش آمده اســت :فشار اقتصادی ناشی از همهگیری میتواند بر تقاضای سفر تأثیر بگذارد که با افزایش اخیر
قیمت نفت و اختالل در زنجیره تأمین تشــدید شده است.این سازمان همچنین انتظار دارد که ورود گردشگران بینالمللی در
سال  2021بین  70تا  75درصد پایینتر از سطح سال  2019باقی خواهد ماند ،یعنی کاهشی مشابه در سال .2020بر اساس
گزارش سازمان  ،UNWTOبخش گردشگری جهانی در سال گذشته  2تریلیون دالر از درآمد خود را به دلیل بیماری همه گیر
از دست داده است.

نوبت دوم

آگهي فراخوان سرمايه گذاري و مشاركت
ساخت آالچيق وكافه كتاب اكوپارك و پياده رو سالمت
شهرداري صدرا

شــهرداري صدرا در نظر دارد به استناد مجوز شماره ص 56 / 10 / 17591 / 1400مورخ  1400 / 05 / 12استاندار
محترم فارس،پروژه هاي -1احداث آالچيق و كافه كتاب اكو پارك  -2پروژه احداث آالچيق و كافه كتاب پياده
راه سالمت خود را از طريق فراخوان جذب سرمايه گذار به اشخاص حقيقي وحقوقي واجد شرايط با توان مالي به
شيوه(طراحي،احداث ،بهره برداري ،واگذاري)  BOLTبه آدرس :شهر صدرا  -بلوار پاسداران  -اكوپارك صدرا
و پياده رو ســالمت در حاشيه بلوار بوستان با آورده سرمايه گذار به مبلغ تقريبي برآورد اوليه اجراي آالچيق و
كافه كتاب اكوپارك  21.400.000.000ريال و اجراي آالچيق و كافه كتاب پياده راه سالمت  24.140.000.000ريال با
مجموع برآورد اوليه دو پروژه مبلغ  45.540.000.000ريال  ،از طريق جذب سرمايه گذار به روش مشاركتي با دوره
ساخت از زمان ابالغ  8ماه و دوره بهره برداري  9ساله اقدام نمايد.
لذا از سرمايه گذاران واجدالشرايط داراي سوابق و تجربه كافي در زمينه هاي فوق با توان مالي انجام كامل پروژه
دعوت به عمل مي آيد درج آگهي از تاريخ  1400 / 09 / 11لغايت  1400 / 09 / 24در ســاعات اداري جهت
بازديد محل پروژه به سازمان فرهنگي شهرداري صدرا به آدرس ساختمان مركزي و دريافت اسناد فراخوان به
آدرس :شيراز -شهر صدرا -بلوار پاسداران -ساختمان مركزي شهرداري صدرا -واحد قراردادها مراجعه نمايند.
مبلغ كل برآورد اوليه  45.540.000.000 :ريال مي باشد ،مبلغ تضمين شركت در فراخوان  2،277،000،000ريال مي
باشد كه به صورت ضمانت نامه بانكي با اعتبار حداقل  3ماهه يا فيش واريزي نقدي به حساب 100830670088
بانك شهر شعبه صدرا به نام سپرده شهرداري صدرا مي باشد ،بابت خريد اسناد شركت در مناقصه واريز مبلغ
 1،500،000ريال به حساب  100805891412نزد بانك شهر.
* به پيشنهادات مبهم ،مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده و خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* سپرده نفرات اول ،دوم و سوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
* هزينه درج آگهي و هزينه كارشناسي به عهده برنده فراخوان مي باشد.
* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود.
* ساير شرايط و جزئيات در اسناد فراخوان مندرج است.
* آخرين مهلت فروش اســناد فراخوان تا ســاعت  14مورخ  1400 / 09 / 24و آخرين مهلت تحويل پاكات
پيشنهادات تكميل شده به واحد حراست شهرداري صدرا تا ساعت  12ظهر مورخ  1400 / 09 / 27مي باشد.
* بازگشايي پاكات رأس ســاعت  14 / 30روز يكشنبه مورخ  1400 / 09 / 28در ساختمان مركزي شهرداري
انجام مي پذيرد.

شهرداري صدرا

اهدای تندیس زرین سرآمد اقتصادی به شرکت
بازار تهاتر ایرانیان
مدیر عامل شرکت بازار تهاتر ایرانیان از ارایه طرح تهاتر کارت به
عنوان یکی از مدل های ارزان قیمت و پیشــروی تامین مالی به
وزارتخانه اقتصاد خبر داد و تاکید کرد :با توجه به سیاست دولت
مبنی بر تامین مالی توسعه اقتصادی از طریق روشهای کم هزینه
و کم خطر با اثربخشی خوب،خوشبختانه مدل تهاتر کارت با اقبال
خوبی از سوی فعاالن اقتصادی مواجه شده که درنهایت مقرر شد طی نشستی مشترک با
وزیر اقتصاد،جزییات تهاتر کارت تبیین شــود.به گزارش برنا ،عالءالدین ختایی در حاشیه
اجالس سراســری تجلیل از سرآمدان اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب
فوق ابتدا به بیان مقدمه ای درباره جزییات این اجالس پرداخت و گفت:برگزاری این اجالس
فرصت مناسبی بود تا متدهای روز دنیا در حوزه فروش و راهکارهای توسعه و دسترسی به
بازارها و ایجاد فضاهای جدید که منجر به افزایش تولید می شود مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت بازار تهاتر ایرانیان به عنوان یکی از مجموعه های پشتیبان تولید
در این اجالس حضور یافت تاکید کرد :هر چند که هدف اصلی برگزاری این اجالس تجلیل
از سرآمدان اقتصاد کشور بود اما با توجه به حضور نمایندگان مجلس ،اعضای هیات رییسه
دانشگاه ها و نیز معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در این اجالس،زمینه مساعدی برای تبادل
تجربیات در امر مکانیزمهای جدید مالی فراهم شد.ختایی اظهارداشت :در حاشیه اجالس
مذکور،مکانیزم تهاتر به عنوان یکی از راهکارهای نوین که سبب برون رفت از رکود اقتصادی
و کاهش هزینه های فروش برای تولید کنندگان می شود به معاون وزیر اموراقتصاد و دارایی
پیشنهاد شــد.وی خاطر نشان ساخت :با توجه به شرایط ناشی از تحریم که سبب کاهش
گردش مواد اولیه و تولید محصول در بخش های مختلف دولتی ،خصولتی و خصوصی شده
اســت وهمچنین با در نظر گرفتن آثار تورمی ناشی از تزریق نقدینگی ،اگر دولت از روش
تهاتر کارت برای درآمدزایی و ســایر مشــکالت اقتصادی استفاده کند،این امر می تواند به
صورت گسترده و بدون نیاز به نقدینگی راهگشا باشد.ختایی یادآورشد :همزمان با طرح مدل
اقتصادی تهاتر کارت با معاون وزیر اقتصاد ،مقررشد که با برگزاری نشست مشترک با وزیر
اقتصاد،شرایط برای اجرایی کردن تهاتر در فضای کسب و کار تشریح شود.وی با ذکرمثالی
ادامه داد :به عنوان مثال در حال حاضر سیستم بانکی به عنوان یکی از مجموعه های وزارت
اقتصاد با چالش امالک مازاد مواجه است.در حالی که یکی از ساز و کارهای اثربخش برای حل
این معضل ،راهکار تهاتر است و با اطمینان می توان گفت که با اتکاء به این روش می توان
از انباشت امالک مازاد بانکها جلوگیری کرد.مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان خاطرنشان ساخت:
در دولت قبل ،طرح تهاتر با استقبال خوبی از سوی وزیر وقت اقتصاد مواجه شد به طوری که
آیین نامه ضد تحریم مربوط به آن نیز تصویب شد اما با تغییر دولت ،اجرای جامع و کامل
تهاتر به تعویق افتاد.ختایی درباره برخی محورهای پیشنهادی مدل تهاتر تاکید کرد :پیشنهاد
تسویه حساب بدهی های بانکی از طریق مکانیزم تهاتر و با بهره گیری از اوراق تسویه خزانه
از محورهای پیشنهادی بازار تهاترایرانیان بود.

درخواست مشاور رئیس جمهور از چادرملو برای
سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی
دکتر سعید محمد ،مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و
ویژه اقتصادی کشور همزمان با گشایش سیزدهمین نمایشگاه بورس ،بانک و بیمه ( کیش
اینوکس) با حضور در غرفه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و اطالع از طرح های توسعه
این شرکت ،درخواست کرد  :چادرملو در مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی هم
سرمایه گذاری کند  .وی تاکید کرد :ما آماد همکاری و حمایت از طرح های این شرکت در
مناطق آزاد به ویژه در اســتان سیستان و بلوچستان و چابهار هستیم گفتنی است شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو به همراه  ۶شرکت سرمایه پذیر خود( فوالد ارفع ،غدیر ایرانیان،
فوالد شاهرود ،فوالد سرمد ابرکوه ،پامیدکو و سی پی جی پارس ) در سیزدهمین نمایشگاه
کیش اینوکس حضوری فعال دارد.
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گزیده خبر
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق:

آخرین وضعیت بازگشت پولهای بلوکه شده
ایران در عراق
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت :در مورد نحوه بازگشت
پول ،وزارت نیرو باید با مسئوالن عراقی مذاکره کرده و به نتیجه برسد .با این
حال وزارت نیــرو کاال در برابر پول وارد نمیکند بلکه خود پول را میخواهد.
آنچه که مهم است این است که وزارت نیرو به پول خود خواهد رسید .میزان
پولهای ایران در عراق بین  5تا  7میلیارد دالر است که کل گاز فروخته شده
به این کشــور توســط وزارت نیرو نیز به صورت دالری بوده است.یحیی آل
اسحاق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آزادسازی پولهای بلوکه
شــده ایران در عراق اظهار کرد :ما یک میزان پول از عراق طلبکار هستیم که
به دلیل شرایطی که داشت در بازپرداخت آن تاخیر کرده بود .به نظر میرسد
شرایط این کشور کمی آزادتر شده ،از طرف دیگر مذاکرات انجام شده بین دو
کشور درحال نتیجهگیری است .بنابراین عراق بخش زیادی از پولهای ایران
در این کشور را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود :عراقیها مشــکل مالی داشتند و عالوه بر این فشارهای آمریکا هم
وجود داشــت که مانع از بازپرداخت این پولها میشد .فشارهای سیاسی هم
کاهش یافته و در مجموع شرایط این کشور به شکلی شده که میتوانند بخشی
از پولهای ایران را بپردازند.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح
کرد :در مورد نحوه بازگشــت پول ،وزارت نیرو باید با مسئوالن عراقی مذاکره
کرده و به نتیجه برسد .با این حال وزارت نیرو کاال در برابر پول وارد نمیکند
بلکه خود پول را میخواهد .آنچه که مهم اســت این اســت که وزارت نیرو به
پول خود خواهد رسید .میزان پولهای ایران در عراق بین  5تا  7میلیارد دالر
اســت که کل گاز فروخته شده به این کشور توسط وزارت نیرو نیز به صورت
دالری بوده است.وی در پاسخ به سوالی پیرامون مدت زمان بازگشت این پول
به ایران بیان کرد :فعال مدت زمانی برای بازگشــت پول مشخص نشده و باید
در مذاکرات مشخص شود .رابطه ما با عراق یک رابطه منطقی و دوستانه است.
ضمن اینکه حقوق خود را دریافت میکنیم ولی اینطور نیست که این کشور را
تحت فشار قرار دهیم یا آنها نخواهند که پول ایران را بپردازند .یعنی دو کشور
تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه یک رابطه منطقی و دوســتانه جریان دارد ،به
اقتضائات زمانی با یکدیگر همکاری میکنیم و امیدواریم که این مشــکل هم
حل شود.آل اسحاق در واکنش به خبر منتشر شده مبنی بر قطع واردات برق
و به حداقل رســاندن واردات گاز عراق از ایران گفت :بعید میدانم که چنین
خبری درست باشد ،وضعیت عراق به شکلی است که نیاز کامل به برق و گاز
ما دارد .هنوز هم عوامل دیگری که بتوانند جایگزین شده و این نیاز را جبران
کنند ،به این زودیها امکانپذیر نیست لذا اصل این صحبت مبنا ندارد .عراق
هم نیاز دارد و هم االن امکان تامین دیگری برای این کشــور موجود نیست و
هم اینکه دلیلی ندارد که ایران و عراق با یکدیگر تعارض داشته باشند.وی در
ادامه خاطرنشــان ساخت :موضوع ایجاد اتحادیه اقتصادی بین ایران ،ترکیه و
عراق که پیشنهاد آن توسط عراقیها داده شد ،مهمتر از موضوع پولهای بلوکه
شده است .اگر چنین پیمان منطقهای ایجاد شود ،تاثیرات بسیار مثبتی خواهد
داشت .ما ظرفیتهای بسیار باالیی داریم که حتی در آینده ممکن است دیگر
کشورها هم به آن ملحق شوند .منتها این پیشنهاد یک عزم جدی میخواهد
همه مسئولین مربوطه در ایران هم از اصل تشکیل چنین اتحادیهای استقبال
میکنند.
سخنگوی گمرک:

رکورد ترانزیت کاالی خارجی از ایران در
آبانماه شکسته شد
سخنگوی گمرک گفت :با عبور یک میلیون و  ۱۵۳هزار تن کاالی خارجی از
مسیر ایران در آبانماه ،رکورد ترانزیت ماهانه از کشور شکسته شد.
به گزارش ایرنا از گمرک« ،ســیدروح اله لطیفی» با بیان اینکه در هشت ماه
نخست امسال هشت میلیون و  ۱۰۱هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران عبور
کرده است ،تصریح کرد :از این میزان یک میلیون و  ۱۵۳هزار تن آن در آبان
ماه بوده اســت که رکوردی تازه در ســه سال گذشته برای یک ماه را به ثبت
رسانده ،این در حالی است که کل ترانزیت خارجی در سال  ۹۸و  ۹۹به هفت
میلیون و  ۵۰۰هزار تن در هر سال رسیده بود.وی در خصوص کارنامه تجارت
خارجی در آبان ماه اظهار داشــت :در این ماه  ۱۱میلیون و  ۵۹۲هزار تن کاال
به ارزش هشت میلیارد و  ۳۱۹میلیون دالر تجارت انجام شده است ک ه نسبت
به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش  ۲۷درصد رشد را نشان می دهد.لطیفی
خاطرنشان کرد :سهم صادرات کشور در مدت  ۳۰روز آبان ماه ،هشت میلیون
و  ۵۵۷هزار تن به ارزش چهار میلیارد و  ۲۶میلیون دالر بود که نسبت به مدت
مشابه از لحاظ ارزش  ۱۶درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکــه چین با خرید  ۲میلیون و  ۴۴۳هزار تن کاال به ارزش یک
میلیارد و  ۳۸۹میلیون دالر اولین مقصد صادراتی کاالهای ایرانی بوده اســت،
افزود :عراق با یک میلیون و  ۸۹۶هزار تن به ارزش  ۶۴۰میلیون دالر ،ترکیه با
 ۳۵۵هزار تن به ارزش  ۳۷۱میلیون دالر ،امارات با  ۶۸۷هزار تن کاال به ارزش
 ۳۴۵میلیون دالر و افغانستان با  ۲۶۷هزار تن کاال به ارزش  ۱۴۵میلیون دالر
در جایگاه های بعدی صادرات کشور قرار گرفتند.سخنگوی گمرک خاطرنشان
کرد :گاز طبیعی مایع شده ،متانول ،پلی اتیلن ،محصوالت نیمه تمام از آهن،
پروپان مایع شده ،شمش آهن ،اوره ،قیر ،کاتود ،میله های آهنی یا فوالدی۱۰ ،
قلم کاالی اول صادراتی کشــور در این ماه بوده است.وی با بیان اینکه در آبان
ماه سه میلیون و  ۳۵هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و  ۲۹۳میلیون دالر
وارد کشــور شده است ،تصریح کرد :امارات با فروش یک میلیون و  ۱۴۹هزار
تــن کاال به ارزش یک میلیــارد و  ۴۸۱میلیون دالر ،چین با  ۳۰۶هزار تن به
ارزش یــک میلیارد و  ۱۱۰میلیون دالر ،ترکیه با  ۲۲۲هزار تن به ارزش ۳۸۲
میلیون دالر ،آلمان با  ۳۷هزار تن با ارزش  ۱۶۸میلیون دالر و سوییس با ۹۱
هزار تــن به ارزش  ۷۳میلیون دالر ،پنج تامین کننده اول کاالهای مورد نیاز
کشور در این مدت بودند.
بــه گفته لطیفی ،تلفن همراه با  ۳۷۵میلیون دالر ،گندم با  ۲۶۱میلیون دالر،
ذرت با  ۱۸۷میلیون دالر ،برنج با  ۸۳میلیون دالر و دانه سویا با  ۷۱میلیون
دالر به ترتیب پنج کاالی اول وارداتی کشور در آبان ماه بوده است.سخنگوی
گمرک تاکید کرد :در ســه ماه اخیر رکوردهای خوبی در ســه رویه گمرکی
در تجارت خارجی ثبت شــده اســت و همچنین در زمینه ترخیص کاال در
شــهریورماه با خروج  ۵.۳میلیون تن ،رکورد واردات جابهجا شد ،در مهرماه با
صادرات پنج میلیارد و  ۲۹۸میلیون دالر رکورد صادرات شکسته شد و در آبان
ماه با عبور یک میلیون و  ۱۵۳هزار تن کاالی خارجی از کشور رکورد ترانزیت
تغییر کرد.بر اســاس آخرین اعالم گمرک ،کل تجارت خارجی کشور تا پایان
آبان ماه  ۱۱۰میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاال به ارزش  ۶۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون
دالر بود که ســهم صادرات  ۸۳میلیون و  ۷۰۰هزار تن به ارزش  ۳۱میلیارد
و  ۱۰۰میلیون دالر و ســهم واردات  ۲۶میلیون و  ۵۰۰هزار تن کاال به ارزش
 ۳۲میلیارد دالر بوده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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گزیده خبر
حضور فعال بانک تجارت در هشتمین
نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه
بانک تجارت با برپایی غرفه ســیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه
گذاری کشــور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصی
سازی (کیش اینوکس  ،)۲۰۲۱آخرین خدمات و سرویسهای سوپرمارکت مالی
خود را به نمایش گذاشــت.به گزارش روابط عمومی بانــک تجارت ،این بانک
و شــرکتهای عضو هلدینگ مالی تجارت با حضور در ســالن پارت  Aغرفه ۶
نمایشگاه ،از عصر دوشنبه هشــتم آذر ماه تا پنجشنبه هفته جاری به مدت ۴
روز به معرفی خدمات خود میپردازند.شــرکتهای بیمه تجارت نو ،کارگزاری
تجارت ،صرافی تجارت ،صندوق ســرمایه گذاری کاردان و همچنین مدیران و
کارشناسان بخشهای مختلف بانک تجارت در این نمایشگاه پاسخگوی بازدید
کنندگان هســتند.در افتتاحیه این نمایشگاه که عصر دوشنبه با حضور سعید
محمد مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری گشایش یافت،
محمدرضا نوایی لواســانی ،رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
کیش ،علیرضا دلیری ،معاون علمی و فناوری رئیسجمهور ،ستار هاشمی معاون
فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و حســین سالح ورزی نائب رییس
اول اتاق بازرگانی ،صنایع و کشاورزی ایران نیز به سخنرانی پرداختند.با استقرار
دولت ســیزدهم و در راستای سیاست های جدید و رویکردهای اعالمی در ماه
های آتی ،رویداد پیش رو ،با مشارکت سیاست گذاران ،دست اندرکاران ،فعاالن
بازارهای مالی ،بازار ســرمایه و سایر ذینفعان و عالقمندان ،فرصت تازهای برای
بازنگری اقدامات انجام شده ،ترسیم چشماندازهای نو در حوزه اقتصاد و گسترش
ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاههای اقتصادی ایجاد خواهد کرد .

معرفی خدمات سوپرمارکت مالی دی در
نمایشگاه اینوکس کیش
نشست معرفی خدمات سوپرمارکت مالی دی در نمایشگاه اینوکس جزیره کیش
برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی بانک دی ،در حاشیه برگزاری نمایشگاه
بانک ،بورس و بیمه جزیره کیش مسئوالن و مدیران گروه مالی دی ،بیمه دی،
شرکت کارگزاری دی ،شرکت خدمات ارزی و صرافی دی و شرکت امید بنیان
به بحث و گفتگو درباره خدمات و امکانات ســوپرمارکت مالی ،بیمه و خدمات
کارگزاری و صرافی بانک دی خواهند پرداخت.محورهای این دو نشست معرفی
خدمات سوپرمارکت مالی ،بیمه ،خدمات کارگزاری و خدمات صرافی دی است
که با حضور مهدی عســگری معاون ســرمایه گذاری و توسعه گروه مالی دی،
ســجاد رامندی عضو هیات عامل و معاون بیمه های اشــخاص بیمه دی ،غالم
حسن آرمات مدیرعامل شرکت کارگزاری دی ،مجید دانشور عضو هیات مدیره
شرکت خدمات ارزی و صرافی دی و سید مهد حجازی مدیرعامل شرکت امید
بنیان دی به ارائه توضیحاتی در زمینه خدمات متنوع شــرکت های تابعه گروه
مالی دی خواهند پرداخت.عالقمندان به آشــنایی با این خدمات می توانند در
روزهای  9و  10آذر ماه ســاعت  ۱۸در محل غرفه گروه مالی دی در نمایشگاه
بانک ،بیمه و بورس حضور بهم رسانند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با هیبنا تاکید کرد:

راهبری تامین مالی جهش تولید با روحیه
جهادی مدیرعامل بانک مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اهمیت تامین مالی
در پیشــبرد اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت :با توجه به روحیه
جهادی مدیرعامل بانک مســکن تحقق این مهــم و راهبری تامین مالی طرح
امیدوار کننده اســت.محمدرضا رضایی کوچی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه
خبری بانک مســکن -هیبنا  ،با بیان اینکه اجرای قانون جهش تولید و تامین
مسکن ،در حوزه مسکن و اشتغال کشور انقالب ایجاد خواهد کرد ،اظهار داشت:
این طرح می تواند بســیاری از اقشار جامعه را که در شرایط فعلی آرزوی خانه
دار شــدن دارند ،را صاحب خانه کند.رئیس کمیســیون عمران مجلس شورای
اسالمی به هماهنگی دولت و مجلس در اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره
کرد و افزود :مســیر اجرای قوانین با تعامل قوا هموار خواهد شــد ،ضمن اینکه
انصافا دستگاه های متولی در این حوزه در دولت سیزدهم از جمله وزارت راه و
شهرسازی به عنوان مجری قانون و بانک مسکن به عنوان بازوی اجرایی تامین و
راهبری منابع مالی با مجلس و کمیسیون عمران مجلس تعامل داشتند.

مدیرعامل بانک ملی ایران :باید به سمت
بانکداری جامع برویم
مدیرعامل بانک ملی ایران در نخستین جلسه پایش و بررسی عملکرد واحدهای
بانک در تهران تاکید کرد که باید به ســمت بانکــداری جامع برویم.به گزارش
روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر محمدرضا فرزین در این نشست که امروز
با حضور عباس شفیعی رییس هیات مدیره ،حسن مونسان عضو هیات عامل و
معاون شــعب ،روسای شعب ادارات امور و شعب مستقل برگزار شد ،اظهار کرد:
باید بانکداری شــرکتی را به طور کامل رصد کنیم و ساختار بانکداری سرمایه
گذاری و بانکداری ثروت راه اندازی شــود.وی با اشاره بر اهمیت جذب منابع در
بانک اظهار کرد :واحدها باید تمــام تالش خود را برای جذب منابع به ویژه در
ماه های پایانی ســال به کار گیرند.مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه
باید خود را برای اجرای طرح ملی مسکن و سایر تکالیفمان آماده کنیم ،تصریح
کرد :بانکی منابع خوب خواهد داشــت که تسهیالت خوبی را نیز پرداخت کند.
امید داریم به ســطح تعادلی دست یابیم که بتوانیم سهم خود در بازار بانکی را
حفظ کنیم.فرزین ادامه داد :بانک ملی ایران با مشکالت عدیده ای دست و پنجه
نرم می کند که امیدواریم بتوانیم این مشکالت را مرتفع کنیم و بانک به جایگاه
اصلی خود که همان ارایه خدمات مالی ارزنده به تمام اقشار مردم است ،بازگردد.

با خودگردان (خوددریافت) بانک پاسارگاد،
هیچ دری به روی شما بسته نیست
پارســینه :نیمهشب ،درست زمانی که همه شهر و بانکها تعطیل هستند،
ناگهان در یک موقعیــت اضطراری قرار میگیرید؛ موقعیتی که در آن باید
بــرای عزیزی پولی واریز کنید تا کارش بهنحوی راه بیفتد اما تنها پول نقد
در اختیار دارید .در این شرایط چه کار میکنید؟در شرایطی که هیچ بانکی
باز نیست ،و در حساب بانکی خود موجودی کافی ندارید .هرچند ما معموالً
برای انتقال پول بهصورت فیزیکی ،نه فقط در مواقع ضروری و در شــرایط
اضطرار ،بلکه در هر زمانی ،فکر میکنیم که باید حتماً به شعبه بانک مراجعه
کرده و با منتظر مانــدن در صف و پس از تکمیل انواع فرم و انجام مراحل
مختلــف ،پول نقد را انتقال دهیم .اما بانک پاســارگاد راه بهتری پیش پای
مشتریان خود نهاده است.
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ارتباط معنادار رشد نرخ سود بین بانکی و تورم
یک کارشناس حوزه پولی و بانکی میگوید ،با افزایش نرخ سود بین بانکی ،نیاز بانکها به
منابع بانک مرکزی کاهش مییابد که این موضوع کاهش حجم پول بانکها و تا حدودی
کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت.به گزارش ایبِنا ،جدول تغییرات هفتگی نرخ سود بین
بانکی ،نشان میدهد این نرخ در ادامه روند صعودی هفتههای اخیر خود با عبور از رکورد
 ۹ماه گذشــته ،از مرز  ۲۱درصد هم گذشت .نرخی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان
میتواند با کم کردن وابستگی بانک ها به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری نقدینگی
خود ،در کنترل تورم نیز تاثیرگذار باشد چرا که در این شرایط نیازی به تامین نقدینگی
بانکها از ســوی بانک مرکزی نیست و شاهد افزایش حجم پول در بانکها نخواهیم بود.
نرخ ســود بینبانکی یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول اســت که به نرخهای سود یا
بهره در سایر بازارها جهت میدهد .در بازار بین بانکی ،بانکها و موسسات اعتباری برای
تامین مالی کوتاه مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله میکنند
و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت کنند .در این بازار ،بانکهایی که
دارای مازاد منابع هســتند به بانکهای دچار کسری هستند قرض میدهند تا بتوانند از
طرف دیگر نرخ سود را در بازار مدیریت کنند.همچنین این بازار کمک میکند تا بانکها
برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از انبساط حجم نقدینگی
جلوگیری میشود .نرخ سود بین بانکی هم اکنون  ۲۱.۰۹درصد است که البته در مرداد
و شهریورماه امسال و همزمان با تغییر دولت در محدوده قیمتی  ۱۸درصد در نوسان بود
اما در مهرماه وارد کانال  ۱۹درصدی شد و این سیر صعودی ادامه داشت تا اینکه در آبان
ماه به قله  ۲۰درصد رســید و به حرکت رو به جلــوی خود ادامه داد و در نهایت در یک

چرا دالر در بازار باز هم
باال رفت؟
در حالیکه هفتههای اخیر ،اخبار مثبتی مبنی بر افزایش تزریق
ارز به چرخه اقتصادی کشــور و آزادســازی بخشــی از منابع
مســدودی مطرح شد اما هیچ کدام از آنها نتوانست مانع روند
صعودی قیمتها در بازار ارز شود .حاال امیدها به مذاکرات برجام
بسته شده تا شاید بتواند افسار قیمت دالر در بازار را مهار کند.
به گزارش ایســنا ،نوسانات بازار ارز در ایران همانند سایر بازارها
در کشورهای دیگر تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی قرار میگیرد
اما این بازار در کشور ما به دلیل نبود ثبات اقتصادی ،تورم باال،
نرخ منفی بهره واقعی و سایر عوامل بیش از باقی کشورها تحت
تاثیر اخبار قرار میگیرد .آزادسازی منابع مسدودی ایران ،رفع
تحریمها و مذاکرات حول برجام از جمله اخبار مهم برای اقتصاد
ایران هستند که بازار ارز نسبت به باقی بازارها در کشور ،اولین
واکنش منفی یا مثبت بســته به نوع خبر را نشان میدهد .در

هفته منتهی به چهارم آذرماه به  ۲۱.۰۹درصد رسید.به اعتقاد برخی کارشناسان ،افزایش
نرخ سود بین بانکی حاکی از کاهش نقدینگی بانکها است که از سوی دیگر ،کمتر شدن
این نرخ هم میتواند نشانگر افزایش حجم در حساب جاری بانکها باشد چرا که در این
صورت بانکها مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزی خواهند شد که به رشد حجم پول
میافزاید .این در حالی است که با افزایش حجم پول بانکها ،شاهد روند صعودی تورم نیز
خواهیم بود اما در مقابل وقتی بانکها با کاهش حجم پول و کاهش وابستگی به منابع بانک
مرکزی مواجه شوند میتوان انتظار کاهش تورم را نیز داشت.حجتاهلل فرزانی ،کارشناس
مســائل بانکی می گوید :افزایش نرخ ســود بین بانکی اگرچه نشان از کسری بانکها در
تسویه روزانه خود دارد اما گویای چند موضوع مثبت است که نباید از آن چشم پوشی کرد.
فرزانی در گفت وگو با ایبِنا تصریح کرد :بانک ها در تسویه روزانه خود دچار کسری شدهاند
و نیاز به تامین وجه نقد بین بازار بانکی پیدا کردهاند که با توجه به گسترش تقاضای این
موضوع از سوی بانک ها ،با افزایش نرخ سود بین بانکی روبرو شدیم به نحوی که در حال
حاضر این نرخ به بیش از  ۲۱درصد رســیده است .وی ادامه داد :بانک ها اخیرا بخشی از
منابع وجه نقدی که بابت ریسک نقدینگی برای تامین سپردهها کنار می گذاشتند را صرف
موضوعاتی کردند که منجر به کسری نقدینگی آنها شد .یکی از این موارد میتواند خرید
اوراق بدهی دولت باشــد که تاثیرگذاری باالیی در کســری بانکها دارد چرا که دولت به
صورت هفتگی در حال انتشار اوراق است و بانکها و صندوق های با درآمد ثابت هم موظف
به خرید هســتند .این کارشناس مسائل بانکی گفت :در این شرایط ،بانکها در خصوص
تامین وجه نقد خود دچار مشــکل میشوند و در نتیجه به بازار بین بانکی ورود میکنند

هفتههای اخیر ،اخبار مثبتی از سوی مسئوالن از رئیس جمهور
گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر گشایشهای ارزی و
افزایش درآمدهای ارزی مطرح شد و اظهاراتی مبنی بر آزادسازی
بیش از  ۳.۵میلیارد دالر از منابع مسدودی ایران نیز اعالم شد
که تاکنون صحتوسقم این موضوع مشخص نشده است .طبق
روال همیشگی انتظار این بود که بازار ارز پس از انتشار این اخبار
به سمت کاهش قیمتها حرکت کند اما برعکس واکنش بازار
ارز به گشــایشهای ارزی تداوم صعود قیمتها بود که در این
زمینه ،علی سعدوندی _یک کارشناس اقتصادی  -درباره اینکه
چرا با وجود انتشار اخبار افزایش عرضه ارز ،قیمتها در بازار ارز
کاهشی نشد؟ به ایسنا گفت :این مساله بیانگر این است که سطح
سرمایه اجتماعی در ایران به پایینترین سطح خود رسیده است
و سخنان مسئوالن در میان مردم شنیده و پذیرفته نمیشود.وی
افــزود :دیگر نمیتوان با گفتار یا خبر درمانی بازار ارز را کنترل
کرد بلکه باید اصالحات ســاختاری در اقتصاد همچون کنترل
تورم صورت گیرد .گفتار درمانیهای موقت ،اعتبار سیاستگذار
پولی را از بین میبرد که این موضوع ،اجرای سیاستهای ارزی
و پولی به خصوص تورم را در راستای مهار آن با شکست مواجه

تقدیر از خدمات ارزشمند و صادقانه صندوق
تأمین خسارتهای بدنی
در مراسم بزرگداشت هفته بسیج در استان اردبیل رئیس کل دادگستری استان حضرت
حجت االسالم والمسلمین حاج آقا کثیرلو از خدمات ارزشمند و صادقانه شعبه اردبیل
صندوق تأمین خســارتهای بدنی تقدیر نمود.به گزارش روابط عمومی صندوق تأمین
خسارتهای بدنی؛ مراســم بزرگداشت هفته بسیج در استان اردبیل با تقدیر ازخدمات
ارزشمند و صادقانه شعبه اردبیل صندوق در سالن والیت سپاه و با مشارکت سازمان بسیج
حقوقدانان ســپاه حضرت عباس (ع) ،اداره کل دادگستری استان و اداره کل زندانهای
استان برگزار گردید.بنا بر این گزارش در این مراسم مدیر ستاد دیه استان اردبیل جناب
آقای محبوبی با ارائه گزارش آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و عمد سبک مالی اظهار
داشت :که با اقدامات و پیگیری و حمایتهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حال
حاضر استان اردبیل فاقد زندانی ناشی از حوادث رانندگی میباشد.مدیر ستاد دیه استان
خاطر نشــان کرد :از ابتدای افتتاح شعبه صندوق در استان تعداد قابل توجهی زندانیان
ناشــی از حوادث رانندگی با همکاری صندوق تأمین خسارتهای بدنی آزاد و به آغوش
خانواده بازگشــته و با حمایتهای اقتصادی این نهاد از آســیبهای اجتماعی و روانی
جلوگیری و منجر به تحکیم خانوادهها شده است.

مشارکت پست بانک ایران در تامین مالی جمعی
کسب و کارهای دانش بنیان
پست بانک ایران به عنوان بانک دولتی متولی بانکداری خرد و بخش  ITو  ICTو شرکت
گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (شرکت مورد تایید فرابورس ایران جهت برگزاری طرح
های تامین مالی جمعی)  ،قرارداد تعهد ســرمایه گذاری در اوراق مشارکت تامین مالی
جمعی امضا کردند.به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران :براساس قرارداد منعقده،
تعهد پست بانک ایران به سرمایه گذاری به میزان میانگین10درصد از مبلغ سرمایه مورد
نیاز هر پویش تامین مالی جمعی در طرحهای موضوع قرارداد جمعا تا سقف  34میلیارد
ریال اســت .بنابر این گزارش :تعهد سرمایه گذاری گواهی شراکت متقاضیان طرحهای
تامین مالی جمعی مورد تایید کارگروه ارزیابی شــرکت فرابورس ایران بر روی ســکوی
کارن کراد میباشــد.گفتنی اســت :در این قرارداد منظور از متقاضیان طرحهای تامین
مالی جمعی دقیقا برگزیدگان برنامه تلویزیونی «کارویا» است که این برنامه برای ترویح
کارآفرینی ،معرفی کســب و کارهای دانش بنیان و جذب ســرمایه برای رشد و توسعه
شــرکتهای دانش بنیان تهیه شده است که توسط شرکت صندوق نوآوری و شکوفایی
تولید و از طریق صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش و منتشر می شود که در
انتهای هر برنامه شرکتهای منتخب برای تامین مالی از عموم مردم بر روی سکوی دارای
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند رفت.

بیمه تعاون برای رشته بیمه های زندگی خود
مشاور جذب می کند
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون ،این شرکت برای فرهنگسازی هرچه بیشتر صنعت
بیمه و خدمت رسانی مضاعف در پوشش بیمه های زندگی ،اقدام به جذب مشاور فروش
می کند.طرح جذب مشاور بیمه های زندگی که با عنوان «لودستون» معرفی شده است،
ضمن افزایش تعداد مشاوران شرکت و بزرگ شدن سازمان فروش ،منجر به افزایش سهم
بیمه های زندگی در صنعت بیمه نیز خواهد شد که بر این اساس ضمن توسعه اشتغال
به گسترش دامنه استفاده کنندگان از خدمات بیمه ای کشور نیز منجر خواهد شد.شایان
ذکر اســت که بر اســاس این طرح پاداش های ماهانه برای صدور بیمه نامه به مشــاور
تخصیص داده خواهد شد؛ همچنین در صورت جذب نماینده از سوی مشاور نیز پاداشی
برای معرفی به او داده خواهد شد.

و چون نیازمند وجه نقد هستند در نتیجه تقاضا نیز افزایش مییابد .فرزانی اظهار کرد :از
سوی دیگر بانکهای دولتی که عمدتا نزد سایر بانکهای دیگر سپردهگذار هستند نیاز به
نقدینگی پیدا کردهاند و این نیاز باعث شــده است که از بانکهایی که سپردهپذیر بودند،
درخواست وجه کنند و منابع خود را بخواهند .برهمین اساس بانکهایی که سپردهپذیر
هستند و عمدتا شامل بانکهای خصوصی میشوند مجبور هستند که با ورود به بازار بین
بانکی ،نقدینگی خود را با نرخ باالتری از ســایر بانکها تامین کنند تا بتوانند سپرده بین
بانکی بانکهای دیگر را پرداخت کنند .وی با تاکید براینکه مجموع این عوامل باعث شد که
افزایش نرخ سود بین بانکی را شاهد باشیم ،افزود :از سوی دیگر این اتفاق برای بانکهای
سپرده گذار درآمدزایی دارد و نیاز به ورود بانک مرکزی به بازار را کاهش میدهد چراکه
برخی بانکها عالقمند هستند که منابع خود را با نرخ باال در اختیار سایر اعضا در بازار بین
بانکی قرار دهند .این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه با این اتفاق نیاز به منابع بانک
مرکزی کاهش مییابد ،تصریح کرد :با افزایش نرخ سود بین بانکی بانکهایی هستند که
حاضراند منابع خود را در اختیار بانکهای دیگر قرار دهند بنابراین وابستگی به منابع بانک
مرکزی کاهش می یابد .در نتیجه حجم اضافه برداشت ها نیز مقداری کاهش مییابد که
این موضوع کاهش رشــد نقدینگی و تورم را در ئی خواهد داشت.فرزانی با بیان اینکه در
این صورت طبیعتا مبلغ جریمه اضافه برداشتها که رقم باالیی است هم کاهش مییابد،
گفت :به طور کلی با افزایش نرخ ســود بین بانکی شــاهد کاهش هزینههای مالی برای
بانکها خواهیم بود ضمن اینکه هزینه برای بانکهایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی
داشتند نیز کاهش خواهد یافت.

میکند.این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه ریاســت بانک
مرکزی باید در اختیار یک فرد متخصص نه سیاسی و حاکمیتی
باشد ،گفت :اگر اکنون رئیس کل بانک مرکزی یک فرد مستقل
از دولت و اقتصاددان بود ،خبر آزادســازی منابع ارزی و افزایش
عرضه در بازار متشــکل ارزی میتوانســت بر کاهش قیمتها
در بازار ارز تاثیرگذار باشــد.در شــرایطی که فعاالن بازار ارز از
تاثیر مثبت آزادســازی منابع ارزی قطع امید کردند ،امیدها به
مذاکرات برجام بسته شده است که با سفر اخیر مدیر کل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی بــه ایران و اعالم وی مبنی بر به نتیجه
نرسیدن مذاکرات در این زمینه ،پالس منفی به بازار ارز داده شد.
هرچند امیر عبدالهیان ،وزیر امور خارجه کشورمان اعالم کرد که
ایران با اراده کامل وارد مذاکرات وین برای حصول توافق خوب
میشــود و با توجه به خروج غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی
طرف اروپایی ،چنانچه آنها با اراده الزم برای اجرای تعهداتشان
وارد مذاکرات بشوند ،امکان دسترسی سریع به توافق وجود دارد.
پــس از این موضوع ،روند صعودی قیمتها در بازار ارز در یکی
دو روز اخیر شــدت گرفت و دالر به  ۲۹هزار تومان رســید که
کامران ندری در گفتوگو با ایسنا درباره عوامل موثر بر افزایش

نرخ دالر گفت :بازار ارز تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی اســت
که سفر اخیر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران
و اعالم وی مبنی بر به نتیجه نرسیدن این سفر ،خبر منفی بود
که بازار به آن واکنش نشان داده است.وی افزود :پیش از این نیز
اعالم کردم که روند ارز به دلیل تورم باال ،نرخ منفی بهره واقعی
و ساختار معیوب اقتصادی به صورت مالیم صعودی خواهد بود
و تاکنون نیز تغییری در این متغیرهای کالن رخ نداده است که
انتظار کاهش قیمت در این بازار را داشت اما جهش یکباره نرخ
ارز می تواند ناشــی از جو روانی و اخبار باشد که سفر گروسی
و اظهار نظر او در این باره سیگنال منفی برای بازار ارز داشت.
الزم به ذکر است که بعد از ظهر روز دوشنبه  ۸آبانماه دور جدید
گفتوگوها میان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و گروه ۴+۱
با هدف رفع تحریمها و در قالب برگزاری کمیســیون مشترک
برجام در شهر وین پایتخت اتریش آغاز شد .اگرچه هنوز برای
قضاوت در مورد دســتاوردهای عملی مذاکرات آغاز شده بسیار
زود است اما اظهارنظرهای مختلفی که توسط مقامات حاضر یا
نزدیک به مذاکرات بیان شده نشان دهنده سازنده و رو به جلو
بودن مذاکرات است.

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها قرارگاه محرویت زدایی

یک گام دیگر برای حمایت از معلولین کم برخوردار
بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها که از
سال  1380فعالیت خود را آغاز کرده است ،از
همان شــروع کار خود ،با نگاهی کارشناسی و
پژوهش محور به مسائل اجتماعی و فرهنگی
تالش کرده تا شرایط خدمتگزاری و کمک به
محرومان جامعه را فراهم آورد .این بنیاد دارای
 830نمایندگی در کل کشور و  160نمایندگی
در اســتان تهران می باشــد و همچنین 450
هــزار مهرجو در کل کشــور را تحت حمایت
دارد .او بیــش از  11هزار خانواده در اســتان
تهران تحت حمایت قرارگاه محرومیت زدایی
می باشند.ســرکار خانم فاطمه چوپانی مدیر
قرارگاه محرومیتزدایی بنیاد بینالمللی خیریه
آبشار عاطفه ها طی مصاحبه ای اذعان داشتند
 :روز جهانی معلولین را پیشاپیش به معلولین
عزیز تبریک عرض می نمایم .بنیاد بین المللی
خیریه آبشار عاطفه ها به مناسبت روز و هفته
معلولین  ،برای خانواده های عزیز تحت حمایت
این بنیاد که معلول هستند اهداء ویلچر و سبد

در استان تهران هزینه بیش از  1000دستگاه
ویلچر را در سطح استان تهران از خیرین جمع
آوری کرده است که قسمتی از این هدایا برای
معلولین استان تهران و همچنین برای معلولین
اســتان های کــم برخوردار کشــور باالخص
استان های سیســتان و بلوچستان،کهگیلویه
و بویر احمد،اردبیل،ایالم،بوشــهر،کرمان،چه
ار محال بختیاری،خراســان جنوبی،خراسان

کاال را در برنامه خود قرار داده است که قرارگاه
محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشار
عاطفه ها توسط خیرین و نیکوکاران عزیزمان

شمالی،خوزستان،کردستان،کرمانشاه،لرستان
الحمداهلل تدارک دیده شده است.ارزش ریالی
هر یک از این دستگاه ها بیست و سه میلیون

ریال معادل دو میلیون و ســیصد هزار تومان
اســت و عالوه بر اهدای این ویلچر،اهدای پک
سبدکاال را نیز برای این عزیزان در برنامه کاری

خــود قرار داده ایم ،کــه در روز  9آذر با یاری
پروردگار این مهــم در قالب رزمایش همدلی
برگزار گردید.ایشــان ضمن تشکر از خیرین و
نیکوکاران استان تهران و سراسر کشور که در
همه لحظات و همه برنامه هایی که دارند چه
بحث جهیزیه  ،چه بحــث اهدای ویلچر برای
معلولین و  ...همیشــه کنار این عزیزان بودن
تشــکر کردند و آروزی سالمتی و طلب دعای
خیر جهت نیکوکاران گرامــی را از خداومند
منان خواستاریم.
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اومیکرون؛ آینده سیاسی بایدن را تهدید می کند

سویه جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون که به گفته کارشناسان بسرعت منتقل
می شــود و ممکن است اثربخشی واکسن های موجود کرونا را کاهش دهد ،با توجه به
وعده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای سرکوب «ویروس کرونا» چالش جدیدی
را برای وی ایجاد کرده و آینده سیاســی اش را تهدید میکند.به گزارش ایرنا ،تارنمای
هیل نوشــت :در حالی که کارشناسان هشــدار می دهد که هنوز مسائل ناشناخته ای
درباره ســویه جدید ویروس کرونا وجود دارد ،محدودیت های سفر به سرعت به منظور
جلوگیری از شــیوع بیشتر آن اعمال شده و دولت آمریکا روز دوشنبه از مردم خواست
برای افزایش ایمنی بدن دز سوم یا تقویتی واکسن کرونا را دریافت کنند.برای بایدن با
توجه به این که نتایج نظرسنجی های اخیر این نگرانی را برای دموکرات ها ایجاد کرده
که در انتخابات آتی کنگره اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهند ،این سویه
جدید فضای سیاســی دشواری را که در نتیجه تورم باال و کمبود کاالها به خاطر فشار
بر زنجیره ایجاد شده ،وخیم تر می کند.جمهوریخواهان انتقادها از بایدن را که نتوانسته
به وعده خود برای کنترل همه گیری کرونا عمل کند افزایش داده اند .این در حالیست
که بایدن در مقابل دوربین های تلویزیونی به مردم اعتماد می دهد که مهار این بیماری
با  ۵۱رای مخالف؛

سنا از تصویب بودجه نظامی آمریکا
بازماند

جمهوریخواهان سنا در حالی به الیحه پیشنهادی بودجه پنتاگون
رای منفی دادند که یکی از موارد اختالف آنها با دموکرات ها ،اعمال
تحریم علیه روســیه به ویژه در پروژه گازی نورد استریم  ۲است.به
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل ،ســنای آمریکا در تصویب
بودجه  ۷۶۸میلیارد دالری پنتاگون ناکام ماند و به این ترتیب ،این
الیحه که با مخالفت جمهوریخواهان ســنا مواجه است ،به نسبت
 ۵۱رای مخالفت به  ۴۵رای موافق ،شکســت خورد.در این میان،
پنج سناتور دموکرات ازجمله «الیزابت وارن» و «برنی سندرز» هم
به  ۴۶سناتور جمهوریخواهی پیوستند که به این الیحه رای منفی
دادند .این در حالی است که الیحه برای تصویب به  ۶۰رای موافق
نیاز دارد.اختالفها بر ســر توافق درباره  ۱۸متمم است که شامل
تحریم «نورد استریم  »۲پروژه انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان
میشود و از حمایت سناتور جمهوریخواه «تد کروز» برخوردار است.
الیحه تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان ،تحریم نورد استریم
 ۲را لحاظ کرده است .همچنین جمهوریخواهان سنا خواستار رای
دادن به متممهایی در حمایت از اوکراین یا علیه چین هستند.

دستور پنتاگون برای تحقیق درباره
حمالت سال  ۲۰۱۹در «باغوز» سوریه

لوید آســتین ،وزیر دفاع آمریکا به یک ژنرال ارشد ارتش کشورش
دســتور داده تا درباره حمله  ۱۸مارس ســال  ۲۰۱۹در سوریه که
منجر به تلفات غیرنظامی شد ،تحقیق کند.به گزارش ایسنا ،به نقل
از رویترز،روزنامه نیویورک تایمز اخیرا نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد
که نشــان داد یگانی از نیروهای ویژه آمریکا که در سوریه فعالیت
میکرد درباره دو حمله در باغوز ســوریه در  ۱۸مارس سال ۲۰۱۹
که تلفات غیرنظامی داشــته پنهان کاری کرده است؛ حمالتی که
طی آن ها  ۶۴زن و کودک کشــته شدند.در همین راستا پنتاگون
اعالم کرد لوید آســتین از یک ژنرال خواسته ظرف محدوده زمانی
مشخصی در این باره تحقیق کند.جان کربی ،سخنگوی پنتاگون به
خبرنگاران گفت که طبق این دســتور ژنرال مایکل گرت ،فرمانده
فرماندهی ارتش آمریکا ۹۰ ،روز فرصت خواهد داشــت تا بررسی
پرونده مــرگ غیرنظامیان را تکمیل کنــد.وی توضیح داد :گرت
موظف اســت گزارشهای تحقیقاتی را که قب ًال در مورد این حادثه
انجام شــده است ،بررسی و تحقیقات بیشتری را نیز از سوی خود
انجام دهد ،مشروط بر اینکه یافتهها و توصیههای خود را ظرف ۹۰
روز ارائه کند .انتشــار گزارش نیویورک تایمز واکنشهای مختلفی
را به دنبال داشت .ســازمان ملل متحد نظامیان اشغالگر آمریکا را
مسؤول کشتار دهها غیرنظامی در نزدیکی روستای الباغوز در حومه
دیرالزور در سال  ۲۰۱۹دانســت و الیزابت وارن ،سناتور دموکرات
آمریکایی از کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای کشورش خواست
تا درباره این حمله تحقیق کنند.
دبیرکل ناتو:

حمله به اوکراین ،برای روسیه گران
تمام میشود

دبیرکل ناتو ،روســیه را از حمله به اوکراین بر حذر داشــته و
هزینههای آن را «ســنگین» دانســت.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگــزاری آناتولــی ،ینس اســتولتنبرگ ،دبیر کل ائتالف
نظامی ناتو ،در آســتانه نشست دیروز (سهشنبه) وزرای خارجه
این ائتــاف در لتونی ،گفت :هرگونه اقدام آتی روســیه علیه
اوکراین هزینههای ســنگینی در پی داشته و عواقب سیاسی و
اقتصادی شــدیدی را متوجه روسیه خواهد ساخت.نشست دو
روزه وزرای خارجه این ائتالف ،برای بررســی طیف وسیعی از
مسائل از جمله تقویت نظامی روسیه در مرزهای اوکراین برگزار
میگردد.استولتنبرگ ،در کنفرانس خبری مشترکی با اگیلس
لویتــس ،رئیس جمهوری لتونی ،گفت :مــا همچنین نگران و
ناظر بر وضعیت مرز اوکراین هستیم .این دومین باری است که
روســیه نیروهایش را در سال جاری به شکلی غیرعادی در این
منطقه متمرکز کرده است.دبیرکل ناتو با بیان اینکه «ما شاهد
تسلیحات ســنگین ،نیروهای زرهی ،پهپاد ،سامانههای جنگ
الکترونیک و دهها هزار سرباز آماده رزم هستیم» ،تاکید کرد که
روسیه ،برای کاهش تنشها ،باید در مورد اقداماتش شفافسازی
کند.اســتولتنبرگ گفت :ناتو در مقابل روسیه رویکردی ثابت و
منسجم دارد ،ما نیروی دفاعی و بازدارنده خود را پر قدرت نگه
میداریم و همزمان ،آماده گفتوگو با روســیه نیز هستیم.وی
تاکید کرد که به خاطر «اقدامات خصمانه روســیه» در ســال
 ۲۰۱۴علیه اوکراین نظیر «الحاق غیرقانونی کریمه» ،تالشهای
مداوم مسکو برای «بیثبات کردن» شرق اوکراین و «حمایت»
از جداییطلبان در دونباس ،متحــدان ناتو حضور خود در این
منطقه را در سالهای اخیر ،افزایش دادهاند.

یکی از اولویت هایش را تشکیل می دهد.شش ماه نخست ریاست جمهوری بایدن نشان
داد کــه مدیریت قوی تری برای کنترل ویروس به نســبت دولت دونالد ترامپ رئیس
جمهوری پیشین آمریکا دارد اما اکنون اوضاع بر علیه او است زیرا با وجود واکسیناسیون
تعداد مبتالیان به کرونا و مرگ و میر ناشــی از آن افزایش یافته است.بیشــتر مرگ و
میرها در بین جمعیت واکسن نزده است که در مقابل تزریق واکسن مقاومت می کنند.
دموکرات ها می گویند جمهوریخواهان به شکل موثری توانسته اند بهبود اوضاع بعد از
برنامه واکسیناسیون را با ایجاد تردید درباره اثربخشی واکسن ها و دیگر محدودیت های
کرونایی کاهش دهند.با این حال هنوز معلوم نیســت که آیا این گروه از سیاستمداران
جمهوریخواه یا بایدن و دموکرات ها از ســوی رای دهندگان در انتخابات  2022یا بعد
از آن تنبیه خواهند شد.کارشناســان بهداشتی آمریکا توافق دارند که راه خروج از همه
گیری از طریق واکسیناســیون است اما دستور بایدن درباره واکسیناسوین گسترده در
بخش های کســب وکار همچنان در دادگاه های آمریکا با آینده نامعلومی مواجه است.
روز دوشــنبه دادگاه فدرال ،دستور بایدن برای کادر بهداشت و درمان بیمارستان ها را
که در  10ایالت آمریکا بودجه فدرال را دریافت می کنند و از دســتور نوامبردولت برای

الوروف :آمریکا ،روسیه را محاصره نظامی کرده است

ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه ،آمریکا را به ایجاد تنش نظامی در نزدیکی
مرزهای این کشور متهم کرد و گفت :آمریکا با پایگاه های نظامی از همه طرف روسیه
را محاصره کرده اســت.به گزارش ایرنا از مسکو  ،الوورف در نشستی با عنوان «برنامه
ساالنه علمی و آموزشی بنیاد گورچاکوف برای حمایت از دیپلماسی عمومی» تصریح
کــرد« :ایــن واقعیت که ایاالت متحده ما را از همه طرف بــا پایگاه های نظامی خود
محاصره کرده اســت ،حقایقی اســت که هر دانش آموزی می داند و با این وجود ،این
تنش دائماً نزدیک مرزهای روســیه در حال افزایش اســت».وزیر امور خارجه روسیه
همچنین گفت :ایــاالت متحده در حال اجرای طرح های تقابلی در منطقه آســیا و
اقیانوســیه برای مهار سایر کشورها اســت.الوروف تصریح کرد :در منطقه ای که قب ً
ال
تمایالت وحدت بخش مثبت و ســازنده برای جستجوی اجماع و مصالحه حاکم بود،
طرح های «تقابلی آشــکار» برای مهار برخی کشورها توســط آمریکا ارائه می شود.
ســرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه در این نشســت گفت :فکر اجالس سران
دموکراســی های ایاالت متحده سواالت زیادی را مطرح می کند ،از جمله این سوال
که چرا دموکراســی باید به معنای آمریکایی آن در نظر گرفته شــود.وی تصریح کرد:
اکنون رئیس جمهور آمریکا (جو بایدن) در حال تشکیل اجالس سران دموکراسی ها
است و کام ً
ال با سلیقه خود  ۱۱۰کشور را برای حضور در این اجالس تعیین کرده است
که این فهرســت ســواالت زیادی را ایجاد می کند .الوروف افزود :فکر اجالس سران
دموکراسی ها تنها متضمن حق ایاالت متحده است ،بدین معنا که واشنگتن به سلیقه
خود دمکراسی را تعریف و اختصاصی کند.آمریکا میزبان اجالس سران برای دموکراسی
اســت که سران کشورها ،فعاالن حقوق بشــر و تجار را از  ۹تا  ۱۰دسامبر ( ۱۸تا ۱۹
آذرماه) از طریق ویدئو کنفرانس گرد هم می آورد .آنها  ۱۱۰کشــور و منطقه را برای
این اجالس دعوت کردند.

واکسیناســیون اجباری شــکایت کرده بودند ،به طور موقت متوقف کرد .دادگاه چنین
اســتدالل کرد که این دستور باعث کمبود کادر درمانی می شود.اما خستگی مفرط دو
سال همه گیری چالش بایدن را دشوارتر کرده است.مقامات کاخ سفید کاهش محبوبیت
بایدن در نظرسنجی ها را به دلیل خستگی مردم از همه گیری می دانند و درعین حال
چنین استدالل می کنند که کشور به طرز اجتناب ناپذیری در وضعیت بهتری نسبت
به دوران ریاســت جمهوری ترامپ قرار دارد.در جبهه اقتصادی ،ادعا می شود بیکاری
به شــکل چشمگیری کاهش یافته و فرصت های شغلی بهتری ایجاد شده هر چند که
مشکالت واقعی در زنجیره عرضه کاالها و افزایش تورم وجود دارد.نظرسنجی واشنگتن
پســت و ای بی سی که اوایل ماه جاری منتشــر شد نشان داد که چگونه دیدگاه های
عمومی درباره نحوه مدیریت همه گیری از سوی دولت بایدن در  6ماه گذشته کاهش
یافته است.نظرســنجی که در آوریل گذشته انجام شد نشــان داد که  64درصد مردم
آمریکا مدیریت بایدن در دوران همه گیری را قبول دارند اما نظرسنجی دیگری که در 7
تا  10نوامبر ( 16-19آبان) انجام شده تنها توانست  47درصد رای مثبت رای دهنگان
را درباره این مساله کسب کند.

خانواده قربانیان  ۱۱سپتامبر به دنبال غرامت
از طالبان

 ۱۵۰خانواده قربانی حمالت  ۱۱ســپتامبر از دولت آمریکا خواستهاند تا پولهای
مســدودی طالبان در این کشور را به جای غرامت به آنها پرداخت کند.به گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه نیویورک تایمز ،مقامهای طالبان افغانستان که اوت سال
جــاری میالدی و پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشــور بار دیگر قدرت
را به دســت گرفتهاند ،میگویند حساب بانک مرکزی افغانستان در بانک مرکزی
نیویورک با هفت میلیارد دالر مســدود شــده و حاال باید به آنها برگردانده شود.
اما خانوادههای قربانیان  ۱۱ســپتامبر از دولــت آمریکا میخواهند تا این پول را
به عنوان غرامت به آنها پرداخت کند.مقامهای بلندپایه دولت واشــنگتن حاال در
حال بررســی پاسخی برای این درخواست هستند که کالف سر در گم مشکالت
امنیتی ،حقوقی ،سیاسی و دیپلماتیک واشــنگتن است.دولت جو بایدن ،رئیس
جمهوری آمریکا قرار اســت تا روز جمعه به دادگاه بگوید که چه نتیجهای به نفع
منافع ملی خواهد بود ،حتی در شرایطی که ایاالت متحده با مسائل گستردهتری
ناشی از پایان حضور نظامی آمریکا در افغانستان دست و پنجه نرم میکند .عالوه
بر به رسمیت شناختن طالبان در افغانستان ،این موارد شامل نحوه ارائه کمکهای
بشردوستانه به افغانستان هم میشوند که ممکن است از مهاجرت دسته جمعی
افغانها جلوگیری کند.وزارت دادگستری آمریکا در حال مذاکره با وکالی شاکیان
 ۱۱سپتامبر در مورد توافق احتمالی برای تقسیم پول در صورت حمایت دولت از
تالش آنها برای مصادره آن اســت و شورای امنیت ملی کاخ سفید با آژانسهایی
در سراسر دولت همکاری میکند تا این مساله را ارزیابی کند.دو نفر از شاکیان در
بیانیهای گفتند که دولت باید به آنها در رسیدن به این هدف کمک کند.
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گزیده خبر
ی خود در
پنتاگون به دنبال تغییر راهبرد نظام 
قبال روسیه و چین

پنتاگون که همواره از توان نظامی چین و روســیه ابراز نگرانی کرده ،به دنبال
تقویت موضع و آرایش نظامی خود در مقابل مسکو و پکن است.به گزارش ایرنا به
نقل از خبرگزاری فرانسه ،پنتاگون روز گذشته براساس نتایج یک بازبینی اعالم
کرد که ارتش آمریکا استقرار نیروها و پایگاههایش را که هدف فعالیتشان چین
و روســیه بوده ،ارتقا خواهد داد.مقامات پنتاگون اعالم کردند؛ وزارت دفاع این
کشور قصد دارد تجهیزات و تاسیسات نظامی خود را در گوام و استرالیا ارتقا دهد؛
اقدامی که به نظر میرســد با هدف تقویت فعالیت های نظامی آمریکا با تمرکز
بر چین انجام می شود.جزئیات طرح «بازبینی موضع و آرایش نیروهای نظامی»
که از زمان آغاز فعالیت دولت بایدن در دستورکار قرار گرفته بود ،محرمانه بوده
تا رقبای آمریکا از جمله روسیه و چین به اقدامات مخفیانه واشنگتن و یا طرح
های محرمانه آمریکا با متحدانش پی نبرند.با این حال «مارا کارلین» یک مقام
امور سیاســتگذاری ها در پنتاگون اعالم کرد که براساس این بازبینی ،اولویت
منطقهای برای ارتش آمریکا منطقه «ایندو پاسیفیک»(  )Indo-Pacificاست.این
مقام آمریکایی خاطر نشان کرد که یکی از اهداف این بازبینی همکاری بیشتر با
متحدان و شرکا در سراسر منطقه برای پیشبرد ابتکارعملهایی است که به ثبات
منطقه کمک می کند و مانع از اقدام چین و تهدیدها از ســوی کرهشمالی می
شود .به عالوه اینکه این بازبینی بازدارندکی با توانمندی جنگی علیه روسیه در
اروپا را تقویت می کند و به نیروهای ناتو این توانایی را می دهد تا موثرتر اقدام
کنند.کارلیــن در ادامه به حضور آمریکا در خاورمیانه پس از جنگ های عراق و
افغانستان اشــاره کرد و گفت :ما مسئولیت های جهانی داریم و باید آمادگی و
مدرن سازی نیروهایمان را تضمین کنیم .یکسری تحوالت ما را ملزم می کند تا
تغییرات مداومی به موضع و آرایش نیروهای مان در خاورمیانه بدهیم.
سفیر روسیه در آمریکا:

درخواست آمریکا برای خروج دیپلماتهای
روس به معنای اخراج آنها است

سفیر مسکو در واشــنگتن ضمن اشاره به درخواست آمریکا از دیپلماتهای
روس برای ترک خاک این کشور ،گفت :معنی این اقدام ،آنچه ادعا می شود،
نیســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک« ،آناتولی آنتونوف»
سفیر روسیه در آمریکا در بیانیهای اعالم کرد که واشنگتن در مورد درخواست
خروج دیپلماتهای روس از خاک آمریکا ،حقایق را تحریف میکند و در واقع
این اقدام اخراج دیپلماتها محســوب میشــود.وی در این باره گفت :طرف
آمریکایی در تالش است تا افکار عمومی داخلی و جهانی را گمراه کند و عمدا ً
حقایق را تحریف کند .چیزی به ما نســبت داده میشــود که هیچ ربطی به
واقعیت ندارد .وضعیت دقیقاً برعکس است.آنتونوف همچنین در ادامه افزود:
در مورد سایر ماموریتهای دیپلماتیک ،یک دوره پنج ساله اقامت در آمریکا
وجــود دارد .این بیانیه که خروج  ۵۵دیپلمــات روس را نمیتوان به عنوان
اخراج تلقی کرد ،نیز قابل انتقاد نیست .به وضوح به ما اشاره شد که در صورت
امتنــاع از اجرای این الزام ،روسها از مصونیت و ســایر امتیازات دیپلماتیک
محروم خواهند شد .بنابراین ،بحث در واقع در مورد اخراج است.وی پیشتر از
کارشکنیهای واشنگتن در صدور روادید برای دیپلماتهای روس خبر داده
و گفته بود که در تاریخ  ۳۰ژانویه سال میالدی آینده ( ۱۰بهمن) ،تعداد ۲۷
دیپلمات روس و خانوادههایشــان خاک آمریــکا را ترک میکنند حال آنکه
همین تعداد هم در  ۳۰ژوئن ( ۹تیر  )۱۴۰۱اقدام مشــابهی را انجام خواهند
داد.وی در ایــن باره افزود :آمریکا دیپلماتهــای ما را بیرون میکند و گروه
بزرگی از همکاران من شامل  ۲۷نفر ،در  ۳۰ژانویه این کشور را ترک میکنند.
اقدامات مذکور توســط آمریکا در حالی صورت میگیرد که واشنگتن مدعی
اســت که روسیه با متمرکز کردن نیرو در مناطق مرزی ،در تدارک حمله به
اوکراین است -ادعایی که مسکو رد میکند.

info@sobh-eqtesad.ir
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چهره روز
احمد شاملو
احمــد شــاملو ( ۲۱آذر  ۲ – ۱۳۰۴مــرداد )۱۳۷۹
متخلص به الف .بامداد و الف .صبح ،شاعر ،فیلمساز،
روزنامهنگار ،پژوهشــگر ،مترجم ،فرهنگنویس و از
دبیران کانون نویسندگان ایران بود.شاملو تحصیالت
مدرســهای نامرتبی داشــت؛ زیرا پدرش افسر ارتش
بود و پیوسته از شهری به شهری گسیل میشد ،و از
همین روی خانوادهاش هرگز نتوانست مدتی طوالنی
جایی ماندگار شــوند .زندانی شدنش در سال ۱۳۲۲
پایان همان تحصیالت
بهســبب فعالیتهای سیاسی ِ
نامرتب بود.شهرت اصلی شــاملو بهخاطر نوآوری در
شــعر معاصر فارسی و سرودن گونهای شعر است که
با نام شــعر سپید یا شعر شاملویی که هماکنون یکی
از مهمترین قالبهای شــعری مورد اســتفادهٔ ایران بهشمار میرود و تقلیدی است از شعر سپید
فرانســوی یا شعر منثور شناخته میشود .احمد شــاملو در  ۲۱آذر  ۱۳۰۴در خانه شماره ۱۳۴
خیابان صفیعلیشاه تهران از پدرى بنام حیدر(كه اصالتاً از قريه شاملو در٢٠كيلومترى تبريز بعداز
بخش خواجه و از تبار اسماعيل ميرزاى صفوى) و مادرى بنام كوكب ،چشم به جهان گشود و به
گفتهٔ شاملو در شعر «من بامدادم سرانجام…» از مجموعه مدایح بیصله مادرش کوکب شاملو ،از
مهاجران قفقازی بود که طی انقالب بلشویکی  ۱۹۱۷روسیه ،به همراه خانوادهاش بااالجبار به ایران
کوچانده شده بود .سرانجام احمد شاملو در ساعت  ۹یکشنبه شب دوم مرداد  ۱۳۷۹در خانه خود
در دهکده فردیس درگذشــت .پیکر او در روز پنجشنبه  ۶مرداد از مقابل بیمارستان ایرانمهر و با
حضور دهها هزار نفر از عالقهمندان وی تشییع و در امامزاده طاهر کرج در نزدیکی مزار گلشیری،
محمد مختاری و پوینده به خاک سپرده شد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

نمایشگاه ساالنه حیوانات خانگی در شهر بانکوک تایلند
خبرگزاری فرانسه

ورزشی

دانشمندان هشدار میدهند که ارگانیسمهای بیگانه ممکن است به
فضاپیماهای ما راه پیدا کرده و زمین را آلوده کنند و در واقع با اینکه
خطر ورود این ارگانیسمها به زمین کم است ،اما ما خودمان در حال
افزایش احتمال آن هســتیم.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس،
دانشمندان در مقالهای جدید استدالل کردهاند که تقاضای فزاینده
برای اکتشاف فضا ،شانس آلودگی زمین توسط ارگانیسمهای بیگانه
و همچنین آلودگی ســیارات دیگر توســط ارگانیسمهای زمینی
را افزایش میدهد.محققان به ســابقه بشــر در انتقال میکروبها و
بیماریها به محیطهای جدید روی زمین اشاره میکنند ،جایی که
آن موجودات میتوانند تهاجمی شــوند و به گونههای بومی آسیب
برسانند.

کتاب استونر
ِ
شخصیت کامال
معمولی یک
کتاب استونر داســتان
ِ
معمولی اســت ولی باعث شد نویسنده آمریکایی آن
یعنی جان ویلیامز به شــهرت برسد .البته این رمان
پس از انتشار (شاید مانند بسیاری از کتابهای خوب
دیگر) مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی
رسید که اکنون از آن به عنوان یکی از کالسیکهای
بزرگ ادبیات معاصر آمریکا یاد میکنند .جان ویلیامز
برنده جایزه کتاب ملی نیز شده است .داستان کتاب
استونر بســیار ساده و سرراست اســت و نکته قابل
توجه این اســت که نویسنده در همان ابتدای کتاب
خالصهای از کتــاب ارائه میکند و خواننده در طول
کتاب نباید منتظر اتفاقات ناگهانی و عجیب باشــد.
اســتونر یک فرد کامال عادی است و سخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشت .از همین رو به
این رمان ،یک کتاب معمولی با یک قهرمان معمولی میگوییم .اما قلم اســتادانه جان ویلیامز از
این داستان ساده ،روایتی زیبا و در عین حال تلخ میسازد .چیزی که باعث میشود با یک کتاب
تاثیرگذار روبهرو باشیم .سختکوشی ،عشق ،ازدواج ،فرزند ،خیانت ،دشمنی ،جنگ ،بیماری ،مرگ
و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل میدهند.قطعاً هنگام مطالعه کتاب استونر
حس خواندن کتابهای کالســیک به شما دست میدهد .شــما با استونر وارد دانشگاه میزوری
میشوید ،احساسات مختلفی تجربه میکنید ،عصبانی میشوید ،عاشق میشوید و شاهد دو جنگ
غمگین اســتونر همراه میشــوید که در آن
جهانی نیز خواهید بود .با یک زندگی عادی و گاهی
ِ
استونر هرچیزی که آرزویش را داشت (دوستی ،عشق ،ازدواج و معلمی) به طور ناقص تجربه کرد.
شخصیتی که گاهی قوی بود و گاهی ضعیف ،مثل همهی ما....

فرهنگ

مسی برای هفتمین بار برنده توپ طال شد
لیونل مسی به عنوان برنده توپ طالی  ۲۰۲۱جهان معرفی شد.به گزارش ایسنا ،بهترین بازیکن سال  ۲۰۲۱جهان و برنده توپ طالی
مجله فرانســوی فرانس فوتبال دوشنبه شب برگزار شد و طی آن لیونل مسی مهاجم آرژانتینی توانست عنوان برترین بازیکن جهان را
کسب کند و توپ طال را به دست بیاورد.توپ طالی  ۲۰۲۰به دلیل شیوع ویروس کرونا و پایان زودهنگام رقابتها در بعضی از کشورها
برگزار نشــد و حاال بعد از یک سال ،بار دیگر این مراسم برگزار شد.لواندوفسکی سال گذشته در مراسم برترینهای فیفا عنوان بهترین
بازیکن سال جهان را کسب کرد.
جایزه کوپا -برنده :پدری  :پدری بازیکن جوان برنده جایزه کوپا شد .اخیرا نیز پدری ،بازیکن جوان بارسلونا به عنوان بهترین بازیکن
جوان سال انتخاب شد.
جایزه بهترین دروازه بان (یاشین) -برنده :جانلوئیجی دوناروما  :دوناروما بعد از قهرمانی در یورو توانست عنوان بهترین دروازه
بان سال را در این مراسم به دست بیاورد.
جایزه بهترین مهاجم -برنده :روبرت لواندوفســکی  :مهاجم بایرن مونیخ توانست جایزه بهترین مهاجم سال را به دست بیاورد و
این عنوان را به افتخارات خود بیفزاید.
جایزه بهترین باشگاه -برنده :چلسی  :قهرمان فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا توانست عنوان بهترین باشگاه را به خود اختصاص دهد.
این بخش جدیدی در مراسم توپ طال است که از امسال گنجانده شده است.

تخت گاز

رقابت «پدران» ایرانی در هند
تهران -ایرنا -فیلم ســینمایی «پدران»
به کارگردانی سالم صلواتی در پنجاه و
دومین دوره جشــنواره گوا هند حضور
یافت.به گزارش گروه فرهنگی ایرنا ،فیلم
سینمایی پدران که در بخش پانورامای
جهان در پنجاه و دومین دوره جشنواره
گوا هند کــه از  ۲۰الی  ۲۸نوامبر (۲۹
آبان تا  ۷آذرمــاه) در ایالت گوا برگزار
میشــود حضور دارد .این جشنواره در
رده  Aجشــنوارههای جهان قرار دارد.
پدران پس از حضور در جشــنواره گوا
در بخــش مســابقه اصلی بیســتمین
دوره جشــنواره فیلم داکا (بنگالدش) و
پنجمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم
ســلیمانیه ،همچنین در بخش مسابقه
اصلی دهمین دوره جشــنواره ماالتیای ترکیه به نمایش درآمد.این فیلم توسط محمدرضا گوهری به
نگارش درآمده و سالم صلواتی آن را به عنوان اولین فیلم سینمای خود جلوی دوربین برده و همچنین
شهرام مسلخی تهیهکنندگی آن را برعهده داشته است.علیرضا ثانی فر ،هدایت هاشمی ،گالره عباسی،
مهشید ناصری ،کیوان پرمر ،مهدخت موالیی ،نوید الیقی ،سارینا ترقی ،یوسف یزدانی ،مرتضی خانجانی،
شیدا مودب ،سعید پورشعبانی ،سعید باغبان و طالب عبداللهی بازیگران فیلم سینمایی پدران را تشکیل
میدهند.در خالصه داستان این فیلم آمده است :رویارویی دو نسل میتواند حادثه بیافریند؛ در «پدران»
حادثهای دو نسل را رو در روی یکدیگر قرار میدهد.

احتمال آلودگی زمین با
ارگانیسمهای بیگانه!

با کالسکههای جدید مرسدس بنز آشنا شوید!
مرسدس بنز با همکاری شرکت آلمانی هارتان در حال عرضه سه کالسکه جدید است .این کالسکهها که از استراتژی نامگذاری مرسدس
استفاده میکنند با نام های آوانگارد ،پرفورمنس و ای ام جی  GTشناخته میشوند .بخش داخلی دو کالسکه اول دارای کتان ارگانیک
تائید شده و صندلیهای ارگونومیک طراحی شده برای پایداری و مانور پذیری باال هستند .با وجود شاسی آلومینیومی ،کودک شما قادر
خواهد بود بدون وزن غیرضروری کالســکه حس آزادی در خیابان را داشــته باشد.کالسکهای ام جی  GTدارای رنگ خاکستری آلپاین
بوده که به یاد خودروهای مسابقهای سیلور آرو به این رنگ درآمده است .این کالسکه همچنین با سیستم مهار  ۵نقطهای عرضه شده و
دارای دستگیره قابل تنظیم در ارتفاع ،ترمزدستی و شبرنگهایی برای کمک به والدین میباشد .این کالسکه همچنین دارای رینگهایی
با طراحی محصوالت ای ام جی ،پوشش صندلی باکیفیت و دوخت مشکی و قرمز است.البته برخالف خودروهای مسابقهای مرسدس،
این کالسکه محصولی مناسب پیست نبوده چراکه از سیستم تعلیق هارتان و چرخ های بزرگ و قفل شونده سود میبرد .کالسکه GT
همچنین کوچکترین نمونه بین این سه کالسکه بوده و زمانی که تا شود ابعاد  ۶۹در  ۵۸.۵در  ۳۱سانتیمتر خواهد شد .افرادی که به
دنبال گزینه بیشتری هستند میتوانند آوانگارد را انتخاب کنند که با  ۵رنگ عرضه میشود.

شناسایی مشخصه منحصر به
فرد مغز در چند دقیقه
محققان دانشــگاه «اکول پلیتکنیک فدرال لوزان» سوییس در مطالعه
اخیرشــان اظهار کردهاند هر مغزی یک مشخصه منحصر به فرد یا به
عبارتی «اثر انگشت» دارد و دانشمندان میتوانند در کمتر از دو دقیقه
آن را شناســایی کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس اف ،اثر انگشت،
مشــخصهای فوقالعاده منحصر به فرد اســت که در هر فردی متفاوت
اســت .به گفته دانشمندان مغز انســان نیز «اثر انگشت» خود را دارد
و تحقیقات جدید نشــان میدهد که میتوان آن را بســیار سریعتر از
آنچه قبال تصور میشد ،شناسایی کرد.تحقیقات قبلی محققان دانشگاه
ییل نشــان داده بود که کانکتومها( نقشهای از شبکه عصبی مغز) این
اثرانگشت منحصر به فرد را تولید میکنند .حتی محققان توانستند یک
فرد خاص را صرفا بر اساس اسکن مغزش شناسایی کنند.

پشت پرده مزارع مخفی سوسک
در چین!
پرورش سوســک در چین در مقیاس وسیع انجام میشود .در حال
حاضر صدها مزرعه پرورش سوســک در چین وجود دارد که تعداد
کل سوســکهایی که ســاالنه در آنها تولید میشــوند از جمعیت
انسانهای جهان بیشتر است.به گزارش ایسنا ،حشرات تولید شده
در این مزارع منحصر به فرد ،بیشتر در تولید لوازم آرایشی و دارویی
و یا برای خوراک دام استفاده میشوند.در سال  ،۲۰۱۸یک شرکت
دارویی چینی بــه نام «گود دکتــر»( )Gooddoctorادعا کرد که از
طریق فروش یک «معجون شفابخش» ساخته شده از سوسک که
ساالنه توسط هزاران بیمارستان و میلیونها بیمار چینی برای درمان
بیماریهای تنفسی ،معده و سایر بیماریها استفاده میشود۶۸۴ ،
میلیون دالر درآمد کسب کرده است.

