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وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشست مشترک مجلس و دولت، گفت: طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته است.
به گزارش ایسنا، جواد اوجی با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت که به مناسبت روز مجلس در صحن مجلس برگزار شد، عنوان کرد:  وزارت نفت گزارشی از 
فروش نفت و گاز صادراتی و محصوالت پتروشیمی در صد روز اخیر داشته است، طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته 
و همچنین گزارشی در مورد تبصره ۱۴؛ تامین منابع مالی که در ۸ ماه گذشته صد درصد تحقق داشته است به مجلس ارائه شد.وی ادامه داد: در مورد تبصره ۱۸ 

استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در مناطق کم برخوردار؛ پروژه های خوبی را در این  مناطق در حوزه صنعت....
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ایران به دنبال توافقی خوب و پایدار؛ 
ولی نه به هر قیمتی

جمهوری اســامی ایران در عین حالی که با جدیت وارد مذاکرات 
وین شــده، ولی خودش را هم درگیر زمان نمی کند و دستیابی به 
یک توافق خوب، عادالنه، پایدار و قابل راستی آزمایی موثر در حوزه 

لغو تحریم ها را مهم تر از دستیابی سریع به یک توافق می داند.
به گزارش فارس، بعد از خروج یکجانبه دونالد ترامپ از برجام )برنامه 
جامع اقدام مشــترک( در ۱۸ اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۷، طرف های 
اروپایی عضو این توافق ۱۱ تعهد را برای جبران خسارات ناشی از این 
خروج عهده دار شدند، ولی عما هیچ اتفاقی رخ نداد و ایران هم که 
برای یک ســال صبر راهبردی را پیشه کرده بود در ۱۸ اردیبهشت 
۱۳۹۸ در بیانیه ای که از ســوی شورای عالی امنیت ملی صادر شد، 
کاهش تعهدات هســته ای را البته در چارچــوب برجام آغاز کرد.در 
همین راستا نیز پنج گام برداشته شد.در این مدت ابتکاراتی از سوی 
برخی طرف ها از جمله فرانسوی ها برای نجات برجام مطرح شد که 
عما با کارشکنی های دولت ترامپ به در بسته خورد. با آمدن دولت 
بایدن و اعام آمادگی دولت جدید در آمریکا برای بازگشــت مجدد 
به برجام، در نهایت در دولت دوازدهم و به منظور احیای این توافق 
از نیمــه فروردین تا پایان خرداد ماه ۶ دور مذاکره بین ایران و گروه 
۱+۴ در وین برگزار شد که به دلیل کارشکنی های آمریکا و علیرغم 
پیشرفت هایی که حاصل شده بود، نتیجه ای به دست نیامد. با روی 
کار آمدن دولت جدید در ایران نیز این رایزنی ها متوقف شد و دولت 
جدید بعد از بررسی هایی که در این مدت صورت داد و رایزنی هایی 
که با طرف های مقابل برجامی انجام شد، در نهایت مقرر شد مذاکرات 
جدید با گروه ۱+۴ آغاز شود، آن هم با هدف رفع تحریم های آمریکا.

براســاس توافقات صورت گرفته، دور جدیــد مذاکرات ایران و گروه 
۱+۴ )آلمان، فرانســه، انگلیس، روسیه و چین( در دولت سیزدهم از 
روز دوشنبه هشتم آذر ماه در شهر وین کلید خورد، مذاکراتی برای 
رفع تحریم های ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه آمریکا.»علی باقری« 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه هدایت تیم ایرانی در این مذاکرات را 
برعهــده دارد و در ترکیب تیم ایرانی این بار دو معاون از وزارت امور 
خارجه )معاونان دیپلماسی اقتصادی و امور حقوقی و بین المللی( و 
همچنین معاون امور ارزی و بین الملل بانک مرکزی، معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، معاون بین الملل و بازرگانی وزارت نفت و مشاور 
اقتصادی معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل اســبق بانک مرکزی 
حضور دارند. براساس اعام جمهوری اسامی ایران، هیأت ایرانی با 
هدف تمرکز جدی بر مسئله رفع تحریم ها علیه ملت ایران، با ترکیبی 
حقوقی و اقتصادی در این نشســت شرکت کرده و این ترکیب خود 
تأییدی بر اراده ایران برای حصول نتیجه است.آنگونه که پیش از این 
نیز بارها از سوی مقامات ایرانی از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه جمهوری اسامی ایران بیان شد، تهران با حسن نیت و 
جدیت در این مذاکرات حاضر شــده و به دنبال توافقی خوب است. 
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه هم روز دوشنبه 
هشــتم آذر ماه )+( و همزمان با این مذاکرات در نشست هفتگی با 
خبرنگاران گفت: هیأت ایران با عزم و اراده جدی برای حصول توافق 
وارد وین شــده و به گفت وگوهای نتیجه بخــش فکر می کند و اگر 
آمریکا برای رفع واقعی تحریم ها به وین بیاید می تواند بلیت بازگشت 
به اتاق برجام را دریافت کند. اگر آمریکا با این عزم به وین بیاید که 
بن بست و مواردی که در دورهای قبلی باعث به نتیجه نرسیدیم را 

بخواهد حل کند...
ادامه در صفحه دوم

نگـــاه

رئیس جمهور گفت: در بودجه ۱۴۰۱ طوری می کوشیم تا دغدغه های مقام 
معظم رهبری نسبت به اصاح ســاختار بودجه و دغدغه های مجلس در 
آن دیده بشــود، می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته باشد و 
بودجه ای بدون کسری باشد و تورم را مهار کند.به گزارش تسنیم، آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس 
شورای اسامی که از صبح دیروز در محل قوه مقننه با حضور اعضای هیئت 
دولت و نمایندگان مردم در حال برگزاری است، طی سخنانی اظهار داشت: 
یکی از جلوه های مهم مکتب شهید مدرس و مکتب سیاسی امام)ره( برای 
عالم این اســت که می توان با دین مداری جامعه امروز را سعادتمند کرد. 
پرچمی که امروز به دســت رهبر معظم انقاب است، می خواهد به جوامع 
بشــری این پیام را بدهد که دین می تواند این جوامع را اداره و سعادتمند 
کند.وی افزود: باید در پیشــگاه خداوند پاسخگوی امانتی باشیم که مردم 
به ما ســپرده اند؛ قانون گذاری و ریل گذاری برای حرکت جامعه مسئولیت 
مهمی است که مجلس به عهده دارد.رئیس جمهور گفت: مجلس، جلوه اراده 

مردم و تشخیص آنان است و این نکته مهمی است که ما جلوه اراده مردم 
را بــرای ریل گذاری جهت حرکت کشــور در اختیار داریم. مهم تر از اصل 
قانون، اجرای قانون اســت و همه باید خود را موظف به اجرا بدانند؛ همه 
اشــخاص و مسئوالن بدون استثناء باید خود را در چارچوب قانون تعریف 
کنند و قانون را معیار عدالت در جامعه بدانند، چرا که امروز معیاری بهتر 
از این برای اجرای عدالت نداریم.رئیسی بیان کرد: همه سلیقه های سیاسی 
باید قانون مدارانه حرکت کنند؛ در قوانین، به روز بودن و کارآمد بودن آنها 
مهم است، اما مهم تر از آن تنقیح قوانین است که مقام معظم رهبری نیز 
در سیاست های اباغی نظام قانون گذاری بر آن تأکید کرده اند، این موضوع 
وظیفه همه است اما محوریت کار به عهده مجلس است.وی اظهار داشت: 
برای اجرای قوانین نیازمند همدلی و هماهنگی همه بخش های مسئول در 
کشور هستیم و مسئله هماهنگی قوا یک تاکتیک نیست، بلکه یک راهبرد 
و یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت. حاشیه ها نباید به متن بیاید؛ ممکن 

است اختاف دیدگاه ها باشد اما این ها حاشیه است....

 نبض بازار در دست دالالن است

بازار کاغذ؛ ملتهب تر از همیشه
فروش ارز فقط به متقاضی واقعی با شرایط خاص

 بازار ارز تحت کنترل

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت:

21 کشور در اولویت بازارهای هدف صادراتی ایران

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: فروش ارز سهمیه ای صرفاً با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود و مقررات اخیر 
بانک مرکزی مبنی بر دریافت ارز ســهمیه ای مشروط به ارائه مدارکی خاص، اقدامی مثبت بوده است.به گزارش 
مهر، در ابتدای هفته جاری ایجاد شکاف میان نرخ ارز در صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر 
به چالش هایی شــد؛ علت این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشــورهای اروپایی بود زیرا این موضوع 
استنباط می شد که قیمت ارز بعد از مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود.گزارش میدانی خبرنگار 
مهر در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف های پرتراکم 
جلوی در صرافی ها حکایت می کرد قیمت دالر اعام شــده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در 
بازار آزاد می شد این دالر را با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز فروخت.این مسئله موجب شد ضمن ورود دستگاه های 
انتظامی به بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را به منظور تغییر در شیوه فروش ارز توسط 
صرافان مجوزدار صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز شد.در بخشنامه بانک مرکزی آمده 

بود خرید ارز سهمیه ای اگر....

دستمزد کارگران مطابق با تورم نیست 
 احتمال ورود »اُمیکرون« به کشور

یک سویه »نگران کننده« 
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ با بیان اینکه عدم شناسایی 
اُمیکرون، به این معنا نیســت که این ســویه هنوز وارد کشور نشده، گفت: حتی بدون وجود خطر کرونای 
اُمیکرون هم نیاز به بازنگری در وضعیت بازگشــایی ها وجود دارد؛ زیرا هیچکس بازگشایی های همزمان را 
توصیه نمی کند.دکتر مسعود یونســیان در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونای اُمیکرون، گفت: باید 
توجه کرد که سویه اُمیکرون، برخاف سایر سویه ها که ابتدا عوارض و تغییراتی را در بیماری زایی و سرعت 
انتقال می دیدیم و بعد این عوارض به آن سویه منتسب می شد، اما اکنون سویه ای پیدا شده که در آن تعداد 
باالیی جهش ایجاد شده است. این سویه قبل از اینکه بتواند تغییراتی در بیماری زایی یا سرایت آن، عائم یا 
حساسیتش نسبت به واکسن ها خودش را نشان دهد، شناسایی شده و بنابر احتیاط، سازمان جهانی بهداشت 

اعام کرده که آن را به عنوان یک سویه نگران کننده طبقه بندی کنیم..

۵0 جهش در سویه اُمیکرون
وی افزود: در ســویه اُمیکرون حدود ۵۰ جهش در ویروس عامل بیمــاری زای کووید ۱۹ رخ داده که ۳۰ 
جهش در منطقه اسپایک ویروس بوده است و حتی تعدادی از این جهش ها در نقطه خاصی که اصطاحا 
به آن RBD یا ناحیه ای که به گیرنده سلول متصل می شود، بوده است. بنابراین احتمال اینکه تغییراتی در 
ســرایت پذیری و حتی در زمینه حساسیت بیماری به واکسن رخ داده باشد، وجود دارد، اما هنوز اطاعات 

کافی در دسترس نیست و حداقل به چند هفته زمان نیاز دارد.

اُمیکرون از دلتا خطرناک تر است؟
یونسیان در پاسخ به اینکه آیا سویه اُمیکرون می تواند از سویه دلتا خطرناک تر باشد، گفت: در حال حاضر 
نمی توان در این باره قضاوت کرد. بر همین اساس هم وقتی یک تغییری در ویروس رخ دهد که نمی توان 
دقیق اعام کرد که آیا وضعیت بیماری بر اساس این تغییر بدتر شده یا بهتر می شود، معموال پیش زمینه را 
بر این می گذاریم که شرایط بدتر می شود تا در این صورت احتیاطات الزم انجام شده و چیزی را از دست 
ندهیم. بنابراین تصور ما این است که این سویه ممکن است از دلتا هم بدتر باشد. نه به این معنا که اکنون 
شواهدی دال بر بدتر بودن این سویه داریم، بلکه به این جهت که اگر واقعا بدتر از دلتا بود، مشکلی برایمان 
پیش نیاید. روال سازمان جهانی بهداشت هم آن است که هر زمان درباره این موضوع تردید دارد، بنا را  بر 
بدتر بودن قرار دهد. حال ممکن است بعد از چند هفته حتی این طبقه بندی را تغییر دهند و سویه امیکرون 
را از واریانت نگران کننده به واریانت مورد توجه تنزل دهند.وی درباره وضعیت سکانس ژنی در کشور برای 
شناســایی سویه های جدیدی مانند امیکرون، گفت: باید توجه کرد که ما در کشور دانش فنی و تجهیزات 
سکانسینگ را داریم و سه مرکز در کشور این اقدام را انجام می دهند، اما تجهیزات الزم که به آن سکانسینگ 
نسل جدید گفته می شود، این تجهیزات، کیت و لوازم آن را به اندازه کافی نداریم. بنابراین کفایت علمی و 

تکنولوژی آن را داریم، اما منابع و مواد اولیه مصرفی آن را به اندازه کافی در اختیار نداریم.

نحوه شناسایی »اُمیکرون«
 PCR برای شناسایی اُمیکرون، گفت: باید توجه کرد که PCR یونســیان درباره نیاز به نوع خاصی در تست
روش ارزان تر، متداول تر و در دســترس تری برای تشــخیص کرونا است. حال برای تشخیص اُمیکرون، از 
یکسری کیت های خاص PCR می توان استفاده کرد که این کیت سه ژن را شناسایی می کند. در زمانی هم 
که آلفا آمده بود، از این کیت استفاده می کردند و اگر دو ژن شناسایی می شد و ژن سوم شناسایی نمی شد، 
اعام می کردند که کرونای آلفا است. از این نظر هم اُمیکرون بسیار شبیه آلفا است. حال از آنجایی که اکنون 
در کشور و بسیاری از نقاط دنیا سویه آلفا را نداریم، می توان از این کیت خاص PCR برای غربالگری اُمیکرون 
استفاده کرد. البته نتیجه قطعی نمی دهد، اما می تواند برای غربالگری استفاده شود. همین کیت در داخل 
کشور تهیه شده است. در عین حال بسیاری از صاحب نظران توصیه می کنند که از این کیت PCR استفاده 
شود. حال افرادی که پاسخ تست شان با این کیت مثبت  می شود، به احتمال باال مبتا به سویه اُمیکرون 
هستند. در آن زمان می توانند بر روی این تست های مثبت که با PCR خاص گرفته شده، سکانسینگ انجام 

دهند تا هزینه کمتری صرف شود.

احتمال ورود اُمیکرون به کشور
وی با بیان اینکه نمی توان به طور قطعی گفت که اُمیکرون هنوز وارد کشــور نشــده است، گفت: ممکن 
اســت این سویه وارد کشــور شده باشد، اما هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته است. حتی در آمریکا هم که 
تا حد باالیی سکانســینگ انجام می دهند، اعام شده که هنوز نمی دانیم سویه اُمیکرون وارد شده یا خیر. 
بنابراین عدم شناسایی ما، به این معنا نیست که این سویه هنوز وارد کشور نشده است. باید زمان بگذرد و 
سکانسینگ بیشتری انجام شود و بعد درباره آن قضاوت کنیم. در عین حال باید فرض را بر این گذاشت که 

اُمیکرون وارد همه کشورها شده و احتیاطات الزم را انجام داد.

رئیسی: 

 در بودجه ۱۴۰۱ بر اصالح ساختار، عدم کسری 
و مهار تورم تأکید داریم
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در گذشت ابوی گرامی جنابعالی را که عمری در راه خدمت 
به مردم و عمران و آبادی شهرســتان رفســنجان سپری 
نموده،حضور حضرتعالی صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می 
نماییم و از خداوند متعال خواستاریم به لطف خویش،روح 
آن پدر بزرگوار را شاد و مقامش را در جوار قدسی درگاهش 

بلند مرتبه فرماید.

جناب آقای مهندس بهرام پور

 ریاست محترم هیات مدیره
 و مدیرعامل مجتمع صنعتی رفسنجان

هیات مدیره و کارکنان 
مجتمع صنعتی رفسنجان

۸۲ فوتی جدید کرونا در کشور
۸ استان بدون فوتی در ۲۴ 

ساعت گذشته
بنابر اعام روابط عمومی وزارت بهداشــت، در ۲۴ ســاعت 
گذشــته ۴۳۱۲ بیمار کرونا در کشــور شناســایی شدند و 
متاســفانه ۸۲ تن نیز به دلیل این بیمــاری جان خود را از 
دســت دادند.به گزارش ایســنا، تا دیــروز ۱۰ آذر ۱۴۰۰ و 
بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۳۱۲ بیمار جدید 
مبتا به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۶۶۰ نفر از 
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ 
میلیون و ۱۲۱ هزار و ۷۵۷ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ 
ســاعت گذشــته، ۸۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختــگان این بیماری به ۱۲۹ هزار و 
۹۱۲ نفر رسید.در شبانه روز گذشته، ۱۴ استان کشور، مرگ 
و میر صفر و یک داشــته اند؛ به این ترتیب اســتانهای قم، 
اردبیل، مرکزی، هرمزگان، ایام، بوشهر، خراسان شمالی و 
قزویــن، هیچ موردی از مرگ و میر نداشــته اند. همچنین 
استانهای سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمانشاه، لرستان، 
همدان و مازنــدران، فقط یک مورد مــرگ و میر بیماران 
کرونایی داشته اند.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۸۹۲ هزار 
و ۵۷۴ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده اند.۳۳۲۸ نفر از بیماران مبتا به کووید۱۹ در بخش 
های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۳۸ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۱۵۶ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشــور انجام شده اســت.در حال حاضر هیچ 
شهری کشور در وضعیت قرمز نیست، ۲۲ شهر در وضعیت 
نارنجی، ۲۰۷ شهر در وضعیت زرد و ۲۱۹ شهر در وضعیت 
آبی قرار دارند.همچنین بنابر اعام وزارت بهداشــت، در 
شــبانه روز گذشته ۳۷۴ هزار و ۶۵۶ ُدز واکسن کرونا در 
کشور تزریق شده است.تا کنون ۵۷ میلیون و ۷۷۶ هزار 
و ۹۱۷ نفــر ُدز اول، ۴۷ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۳۴۶ نفر 
ُدز دوم و یک میلیون و ۱۰۵ هزار و ۵۶ نفر نیز ُدز ســوم 

واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
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رئیسی: گزیده خبر

در بودجه ۱۴۰۱ بر اصالح ساختار، عدم کسری و مهار تورم تأکید داریم
ادامه از صفحه اول

 و متــن، همان انســجام و هماهنگی قوا و دســت اندرکاران 
امور مردم اســت لذا نباید گرفتار حاشیه ها بشویم. وحدت و 
انســجام قوا برای خدمت به مردم، گره گشایی از زندگی آنان، 
حل مشکالت و برداشــتن گام های بزرگ مفید است.رئیسی 
افزود: تشــخیص اولویت ها یک ضرورت است و مسائل زیادی 
در کشــور وجود دارد اما مشکالت در شهر و روستا و در سطح 
کشــور راه حل هایی دارد؛ مجلس به این امــور پرداخته و در 
کمیســیون های تخصصی به آن پرداخته است، معتقدیم که 
باید از نظرات نخبگان اســتفاده شــود و من در دولت خود را 
موظف به این می دانم و تأکید کرده ام که از نگاه های نخبگانی، 
دانشــگاهی، نمایندگان مجلس و کمیســیون های تخصصی 
استفاده شود که می تواند راه گشا باشد.رئیس جمهور در ادامه 
با بیان اینکه »مشورت با مجلس و صاحب نظران را برای خود 
به عنوان یک سرمایه تلقی می کنیم«، به دغدغه های نمایندگان 
از جمله مســائل اقتصادی و سایر مسائل اشــاره و ابراز کرد: 
این حق نمایندگان اســت که طرح بدهند اما اگر این طرح ها 
به همراه کارشناسان دولت و سایر کارشناسان بررسی شود و از 
غنای کافی برخوردار باشــد، به مشکل نخواهیم خورد.رئیسی 
گفت: این که رهبــر معظم انقالب در نشســت با نمایندگان 
مجلس بر مســئله الیحه تأکید کردند و هم چنین شاید دلیل 
تقّدم الیحه بر طرح این باشــد که به روی طرح در بخش های 
اجرایی کار کارشناسی انجام گرفته باشد اما تأکید می کنم که 
طراحان محترم از دیدگاه ها، نظرات دولت و ســایر بخش های 
تخصصی استفاده کنند که طرح ها مانند لوایح طوری باشد که 

در عمل به مشــکل نخوریم چون وقتی به قانون تبدیل شد، 
دولت موظف به اجرای آن اســت.وی با تأکید بر لزوم اجرای 
مواد باقی مانده از برنامه ششــم توسعه، راجع به مسئله بودجه 
ســال آینده گفت: آیین نامه های بودجه سال 1401 در دولت 

تصویب شــده و برخی دیگر در حال تصویب اســت؛ دولت از 
نیمه ســال کار خــود را آغاز کرد و اولویت  شناســی ها باید از 
فروردین ماه انجام می گرفت ولی به دلیل برخی بی توجهی هایی 
که قباًل شده، مقداری به تأخیر افتاده است اما وزرای محترم به 

مجموعه های خود تأکید دارند که آیین نامه ها زودتر تهیه شود و 
برخی شان تصویب شده است که با سرعت به نقطه نهایی برسد 
تا نگرانی وجود نداشته باشــد.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: 
بودجه 1401 اولین سند مالی است که ان شاءاهلل در چند روز 
آینده تقدیم مجلس خواهد شد؛ دولت در این زمینه از نظرات 
کارشناسی مجلس اســتفاده کرده است و طوری می کوشیم 
تا دغدغه های مقام معظم رهبری نســبت به اصالح ســاختار 
بودجه و دغدغه های مجلس در آن دیده بشــود، می خواهیم 
بودجه 1401 کمترین نقص را داشته باشد و بودجه ای بدون 
کســری باشــد و تورم را مهار کند؛ هم چنین رشد اقتصادی 
قابل قبولی در آن دیده شــود و در دولــت دراین باره بحث و 
بررسی می شود.رئیسی اضافه کرد: پذیرای نظرات نمایندگان 
حتی قبل از ارائه پیش نویس به مجلس هســتیم؛ می خواهیم 
که بودجه بتواند روستا و شهر را آباد کند و عدالت محور باشد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: سامانه های اطالعات، 
ناترازی بانک ها و ضرورت توانمندســازی بخش خصوصی در 
خصوصی سازی مورد توجه دولت است و دنبال می شود. قوانین 
چندگانه ای که باید مورد توجه باشــد، 7 قانون درباره فضای 
کســب وکار و رونق تولید مورد تأکید دولت اســت و توجه به 
این قوانین می تواند فضای کسب وکار را در کشور متفاوت کند.

رئیس جمهور در پایان یادآور شــد: در همین مکان و از همین 
تریبون وعده دادم که نشستی با مجلس محترم خواهیم داشت 
تا نکات مورد نظر مطرح شود و الحمدهلل این جلسه برگزار شد، 
این نشست ها می تواند تکرار بشود تا تبادل نظرات انجام بگیرد 

و برای حل مشکالت مردم مؤثر و مفید خواهد بود.

باقری با وزیر امور خارجه اتریش دیدار کرد
 علی باقری کنی مذاکره کننده ارشــد ایران که برای شــرکت در نشســت 
کمیســیون مشــترک برجام باهدف لغو تحریم ها به وین سفر کرده است در 
ادامه رایزنی های دیپلماتیک دیروز چهارشــنبه با میشائیل لینهارت وزیر امور 
خارجه اتریش دیدار کرد.به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به وین، دو طرف در 
این مالقات پیرامون مسائل روابط دوجانبه و بین المللی و همچنین مذاکرات 
وین با هدف لغو تحریم ها بحــث و تبادل نظر کردند.اتریش به عنوان میزبان 
این مذاکرات بطور طبیعی خواســتار به نتیجه رسیدن این روند دیپلماتیک و 
حصول توافق نهایی اســت تا برگی دیگر به سوابق کشورش در زمینه میزبانی 
مذاکرات بیــن المللی مهم و تاریخــی اضافه کند.ســومین روز از مذاکرات 
وین، دیروز )چهارشــنبه( و در حالی پیگیری می شــود که قرار است پس از 
دو روز مذاکره درباره موضوعات اصلی، چشــم انداز ادامه گفت وگوها با محور 
لغو تحریم ها مشــخص شود.دقایقی پیش جلسه کارگروه مسائل هسته ای در 
سطح کارشناســان و با حضور نمایندگان ایران، گروه 1+4 و اتحادیه اروپا در 
هتل کوبورگ وین آغاز شد. این جلسه به موجب توافق دوشنبه گذشته میان 
مذاکره کنندگان ارشــد اعضای برجام کار خود را آغاز کرده اســت.هم زمان 
هیات ایرانی سرگرم برگزاری جلسات کارشناسی با موضوع رفع تحریم ها است. 
کارشناسان کشورمان دیروز در جلسه کارگروه رفع تحریم با حضور نمایندگان 
ایران، گروه 1+4 و اتحادیه اروپا ضمن تشــریح دیدگاه های جمهوری اسالمی 
ایران پیشنهادهای تازه ای را در خصوص نحوه پیشبرد گفت وگوها ارائه کردند.

نمایندگان جمهوری اســالمی ایران بار دیگر بر موضع اساسی تهران مبنی بر 
لزوم رفع مؤثر تحریم ها علیه ملت ایران تأکید کرده و دیگر اعضا را به مشارکت 

سازنده در گفت وگوها تشویق کردند.

غریب آبادی:
 مداخله فوری در مورد زندانیان تحریمی 

انجام می شود
دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه گفت: زندانیان تحریمی و زندانیانی که 
شرایط وخیمی در زندان های خارج از کشور دارند جزء اولویت های ما به شمار 
می رود و ما مداخله فوری خواهیم کرد.به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، 
کاظم غریب آبادی دبیر ســتاد حقوق بشر در حاشیه نشست مشترک معاون 
امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران و 
معاون کنســولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران با 
بیان اینکه ما 4 میلیون ایرانی خارج از کشــور داریم که باید از ظرفیت آن ها 
اســتقاده کنیم، گفت: باید از ایده های ایرانیان خارج از کشور و ظرفیت آن ها 
استفاده شــود، همچنین اگر این افراد در حوزه حقوقی و قضایی با مشکالتی 
روبرو شدند این وظیفه حاکیمت است که به مشکالت آن ها رسیدگی کند.وی 
در ادامه با اشاره به زندانیان ایرانی خارج از کشور بیان داشت: متاسفانه برخی از 
ایرانی زندانی در خارج از کشور از لحاظ بهداشت، تغذیه، سالمت و نوع رفتار با 
آن ها وضعیت اسفناکی دارند، این در حالیست که برخی از این افراد سرپرست 
خانواده بوده و ممکن اســت خانواده آن ها در داخل کشور با مشکالتی مواجه 
باشند.دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: ما تالش خواهیم کرد در هفته های آینده 
جلساتی را با بنیاد تعاون ایرانیان برگزار کرده و در مورد حمایت از خانواده های 
برخی از زندانیان خارج از کشور، تصمیم گیری شود.غریب آبادی تصریح کرد: 
از سویی دیگر برخی از زندانیان ایرانی در خارج از کشور به موضوعات حقوقی 
آشنایی ندارند و این وظیفه ما است تا به مشکالت آن ها رسیدگی کنیم.غریب 
آبــادی تصریح کرد: باید ایرانی هایی که بــه زعم آن ها به دلیل نقض مقررات 
تحریمی غیرقانونی و یکجانبه آمریکا دستگیر شدند آزاد شوند و اگر این اتفاق 
صورت نگیرد ما شاهد حسن نیت کشورها نخواهیم بود.دبیر ستاد حقوق بشر با 
تاکید بر اینکه ما دو اولویت برای پیگیری زندانیان تعریف کردیم گفت: زندانیان 
تحریمی و زندانیانی که شرایط وخیمی در زندان های خارج از کشور دارند جزء 
اولویت های ما به شــمار می رود و ما مداخله فوری خواهیم کرد.وی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره های قبل به وضعیت زندانیان ایرانی خارج 
از کشــور رسیدگی می شد، گفت: همواره این موضوع جزء دغدغه حاکمیت و 
نظام بوده است لذا ما با عزم جدی ورود پیدا خواهیم کرد.وی درباره زندانیان 
دوتابعیتی بیان داشــت: ما زندانی دوتابعیتی نداریم این درحالی است که ما 
تابعیت مضاعف را از لحاظ قانونی به رســمیت نمی شناسیم، اما بدون شک ما 
تسهیالت الزم برای هموطنان خود در نظر می گیریم.غریب آبادی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اینکه آیا افرادی شامل ممنوع الورودی به کشور می شوند ادامه 
داد: ما اصطالحی به این عنوان نداریم، حال ممکن اســت این سوال برای یک 
ایرانی مطرح شود که اگر وارد کشور شود وی را دستگیر می کنند در حالی که 

اگر کسی جرمی مرتکب شده شرایط فرق خواهد کرد.

همکاری مجلس و دولت مسئوالنه است
دغدغه ای جزء حل مشکل مردم ظلم به 

انقالب است
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: امروز اگر دغدغه ای جز حل مشکل 
مردم داشــته باشــیم به خود، به انقالب و مردم ظلم کــرده ایم.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تســنیم، محمدباقــر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اسالمی در نشست مشــترک بین مجلس و دولت که صبح دیروز 
)چهارشنبه 10 آذر( به میزبانی مجلس برگزار شد، گفت: امروز، روز مجلس 
است و آیت اهلل شــهید مدرس ترس از خدا داشت و چشم غره مستکبران 
و قلدرانی مانند رضاخان را برنتابید و برای عزت و اســتقالل کشور، افتخار 
آفرید.وی با اشــاره به عملکرد 100 روز دولت ســیزدهم، ادامه داد: بنده به 
عنوان یک نماینده مجلــس، انصافا گواهی می دهم که در این مدت دولت، 
تالش مجاهدانه و پرکاری داشــته و حتی پنجشنبه و جمعه ها هم مشغول 
کار بوده اســت.نماینده تهران در مجلس بــا تاکید بر اینکه مردمی بودن و 
توجه مســئوالن به سفرهای استانی مسئله ای بســیار حائز اهمیت است، 
عنوان کرد: مســئوالن باید بین مردم باشــند و صحبت ها و درددل مردم 
را گــوش دهند و میزهــای کاری نباید ما را از مردم غافل کند. البته برخی 
به ســفرهای اســتانی رئیس جمهور نقد های دارند اما نفس سفر و در بین 
مردم بودن و درد دل مردم را شــنیدن باعث می شــود که ما از مردم غافل 
نشویم.رئیس مجلس اقدام دولت در واکسیناسیون عمومی را کاری کارستان 
دانســت و افزود: دولت طی هفتاد روز و با کار مجاهدانه، 700 نفر تلفات در 
روز را به حدود 100 نفر رســاند.قالیباف درباره مذاکرات برجامی خطاب به 
رئیس جمهور، گفت: در حوزه سیاست خارجی با رفع تحریم از طریق مذاکره 
خوب و عزتمندانه و توافق خوب و عادالنه، حق ملت ایران باید گرفته شود 
و این تحریم ظالمانه را از دوش ملت برداشته شود.وی درباره  رابطه دولت و 
مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم و دولت سیزدهم باید رابطه ای ماندگار 
و مثال زدنی برای آیندگان داشــته باشند؛ همکاری ما بدون شک همکاری 
مســئوالنه و  عزتمندانه اســت. مجلس خود را یار و یــاور یکایک اعضای 
هیئت دولت و رئیس دولت برای حل مشکالت مردم می داند.رئیس مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: فلسفه حضور یکایک ما زیر سقف مجلس در 
سالروز شهادت شهید مدرس این اســت که دغدغه مردم را داشته باشیم. 
اگر دغدغه ای غیر از دغدغه مردم داشته باشیم، به خود، مردم و شهدا ظلم 
کرده ایم. مطمئنم دولت برای تعیین اولویت های واقعی مردم تالش می کند.

قالیباف اضافه کرد: از دولت محترم همانطور که رئیس جمهور اشاره کردند 
می خواهیم که اجرای احکام برنامه و بودجه را علی رغم همه ســختی ها در 
دستور کار قرار دهد؛ مخصوصاً در موضوعات مهم بورس، معیشت، اشتغال، 
مسکن، جوانی جمعیت و باال بردن قدرت خرید مردم اقدامات اساسی انجام 
دهد.وی با بیان اینکه مردم برای تحقق برخی اولویت ها دارند »لِه« می شوند 
و به آنها ســخت می گذرد اما مقتدرانه ایستاده اند، اظهار داشت: دولت باید 
به نظرات کارشناسی نمایندگان که در بطن مردم هستند، توجه کند و آنها 
را کارشناس و همراه امین خود بداند.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح 
کــرد: بنده و همکارانم در کمک به حل مشــکالت مردم دریغ نمی کنیم و 
می دانیم که بار مسئولیت حل مشکالت مردم بر دوش دولت است؛ صادقانه 
و محکم پای کار هســتیم. اگر همکاری و همدلی دولت و مجلس منجر به 
هم افزایی و کارآمدی برای حل مشکالت مردم نشود، هیچ ارزشی ندارد. ما 
امروز محکوم به این هســتیم که کارآمدی دین در جامعه را نشان دهیم و 
همکار و همراه دولت خواهیم بود.قالیباف افزود: ما همیشه درباره مسائل و 
مشکالت کشور با یکدیگر بحث می کنیم، حرف می زنیم و بعضا از گذشته 
ها گله می کنیم اما باید دیگر از این رویه عبور کنیم و به این مســاله واقف 
باشــیم که مهمتر از گذشته آن است که در آینده می خواهیم چه کنیم و 
البته باید گذشته هم آسیب شناسی شود.وی ادامه داد: بحث اصالح ساختار 
بودجه بحث امروز و دیروز نیست و از قبل انقالب بودجه ما دچار مشکل بوده 
و نیت همه هم بر این بوده که این مشــکل را حل کنند که باید رویه هایی 
که در گذشته پیش گرفته ایم، اصالح شود.نماینده تهران در مجلس اظهار 
داشــت: مردم می گویند هر هفته روسای قوا در جلسه سران قوا به یکدیگر 
چه می گویند و چه موضوعی را حل می کنند و می خواهند چه تصمیماتی 
بگیرند که بنده باید بگویم جلســات سران قوا حتما مهمترین جلسه برای 
اداره کشور و حل مشکالت است. اما اگر دیگر مسئوالن و همه ما با یکدیگر 
مســائل کشور را دنبال نکنیم، قطعا ما سه نفر در سران قوا هم نمی توانیم 
کاری کنیم و الزم اســت همه با یکدیگر برای رفع مشــکالت تالش کنیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ما باید تصمیمات سخت، باقوت و 
شجاعانه بگیریم. اگر تصمیمات ما عاقالنه، عالمانه و انقالبی باشد قطعا مردم 
هزینه آن را می دهند اما باید مطمئن باشــند که این تصمیمات در طرح و 

اجرا کامال عاقالنه و عادالنه باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: دولت عزم جدی برای حل 
مشکالت کشور دارد و با همدلی دولت و مجلس کارها جلو خواهد رفت.به گزارش 
خبرنگار مهر، سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در حاشیه 
جلسه علنی دیروز چهارشنبه )10 آذرماه( مجلس شورای اسالمی و بعد از نشست 
مشــترک دولت و مجلس، در جمع خبرنگاران گفت: در هفته جاری به مناسبت 
هفته مجلس نشســت نمایندگان با مسئوالن شــورای عالی قضایی و رئیس قوه 
قضائیه و همچنین نشســت وکالی ملت با رئیــس جمهور و اعضای هیئت دولت 
برگزار شد.وی افزود: در این نشست دغدغه های نمایندگان در موضوعات اقتصادی 
و معیشتی مردم مطرح شد.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بحث و بررسی پیرامون 
بودجه سال 1401 را از موضوعات مهم این جلسه خواند و گفت: مسئوالن دولتی 
بر هماهنگی دولت و مجلس در راستای کاهش کسری بودجه و توجه به عدالت در 
توزیع بودجه و آمایش سرزمینی تأکید کردند.موسوی گفت: در این جلسه رؤسای 
کمیســیون های برنامه و بودجه، انرژی، جهش تولید و اقتصادی مطالبات خود را 
مطرح کردند.وی ادامه داد: معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و وزیر نفت نیز گزارش هایی را در خصوص عملکرد دولت به نمایندگان ارائه کردند. 
مباحث مطرح شده در این جلســه عموماً ناظر بر هماهنگی و هم افزایی دولت و 
مجلس برای حل مشکالت مردم بود.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: 
در جمع بندی رئیس مجلس به مسائل اقتصادی به عنوان موضوع و چالش اصلی 
کشــور اشاره کرد و مسئله آب و کاهش جمعیت را به طور جدی مورد توجه قرار 
داد.موسوی گفت: رئیس جمهور نیز در اظهاراتش بر هماهنگی و هم افزایی دولت 

و مجلس تأکید داشت تا در سال آینده شاهد کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی 
باشیم. عالوه بر این سه نفر از نمایندگان نیز به قید قرعه دغدغه های مردم را بیان 
کردند.وی اظهار داشت: نمایندگان از عملکرد 100 روزه دولت ارزیابی دقیقی دارند، 
زیرا با افکار عمومی مواجه هســتند، لذا نظرات خــود را بیان کردند. وزرا و رئیس 
جمهور نیز اعالم کردند که از نظرات مشورتی نمایندگان در تدوین بودجه استفاده 
خواهند کرد.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور اعالم کرد 
که به زودی الیحه بودجه 1401 به مجلس ارائه خواهد شد و امیدواریم دولت در 
موعد مقرر قانون بودجه را به مجلس ارائه کند.موسوی با اشاره به اظهارات رئیس 
مجلس مبنی بر همراهی دولت با مجلس برای حل مشکالت کشور، گفت: در جلسه 
امروز فضای همدلی و صمیمیت بین دولت و مجلس وجود داشت اما در عین حال 
مباحث بســیار جدی از سوی نمایندگان مطرح شد. معاون اول رئیس جمهور نیز 
چشــم انداز و گزارش دقیقی از فعالیت های دولت در 100 روز گذشته ارائه کرد و 
چشــم انداز آینده را برای مردم ترسیم کرد.وی با بیان اینکه دولت اشراف خوبی بر 
مسائل دارد، افزود: در صورت هماهنگی بین قوه مجریه و قوه مقننه، بودجه 1401 
با همدلی دولت و مجلس با نگاهی دقیق و درست تدوین خواهد شد به گونه ای با 
ام المسائل کسری بودجه مواجه نباشیم.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: 
نمایندگان معتقد بودند بودجه 1401 باید در افق برنامه هفتم تدوین شود و دولت 
قبل از ارائه بودجه نظر کمیسیون های تخصصی و مجلس را بگیرد.موسوی گفت: 
دولت عزم جدی برای حل مشکالت کشور دارد و با همدلی دولت و مجلس کارها 

جلو خواهد رفت.

ادامه از صفحه اول
 و از آن نقطه وارد وین شود، قطعا گفت وگوها مسیر 
آســانتری را خواهد داشــت و اگر آمریکا همچنان 
به مســیر قبلی ادامه دهد، قطعا ایران انتخاب های 
متعددی خواهد داشــت.وزیر امور خارجه کشورمان 
نیز در گفت وگویی که دوشــنبه شــب با »آنتونیو 
گوترش« دبیرکل ســازمان ملل داشــت در تشریح 
ویژگی های یک توافق خوب گفت: طرف های مقابل 
می بایست به تعهدات کامل خود در برجام برگردند. 
در این صــورت ایران نیز اقدامــات جبرانی خود را 
متوقف خواهد کرد. همچنین این نکته اهمیت دارد 
که هر نوع توافق حاصله، قابلیت راستی آزمایی موثر 
داشته باشد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
همچنین در یادداشــتی با بیان این که توافق ممکن 
و در دســترس اســت، تصریح کرد: درخواست های 
فرابرجامــی را نخواهیم پذیرفت و درباره موضوعات 

فراتر از برجام وارد مذاکره نمی شویم.

  تــا وقتی راجع به همه چیــز توافق صورت 
نگیرد، درباره هیچ چیز توافق نشده 

به گزارش فارس، علی باقری معاون سیاســی وزیر 
امور خارجه و رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در 
مذاکرات با 1+4 در جمع خبرنگاران بعد از نشست 
افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام در پاسخ به این 
سؤال که آیا گفت وگوها در کارگروه رفع تحریم ها آیا 
از همان نقطه  پنج ماه پیش شــروع می شود یا قرار 
است مباحث جدیدی صورت می گیرد، اظهار داشت:  
آن چیــزی که از ۶ دور گذشــته گفت وگوها پیش 

روی ماســت، یک پیش نویس است نه یک توافق، 
پیش نویس محل مذاکره اســت به همین جهت تا 
وقتی راجع به همه چیز توافق صورت نگیرد، درباره 
هیچ چیز توافق نشــده اســت. بر این اساس همه 
مباحثی کــه در ۶ دور گفت وگوهای وین به جمع 
بندی رســیده قابل مذاکره است و این مورد اذعان 
همه طرف های گفت وگو در نشســت هم بود. وی 
همچنین بار دیگر موضع قبلی ایران را تکرار کرد و 
آن این که »تحریم ها باید یک جا برداشته شود.«به 
گزارش فارس، براســاس توافق صــورت گرفته در 
نشســت افتتاحیه در روز دوشنبه در وین مقرر شد 
که نشست کارگروه رفع تحریم در سطح کارشناسان 
و با حضور نمایندگان ایران، 1+4 و اتحادیه اروپا در 
هتل کوبورگ برگزار شــود که این نشست برگزار و 
مذاکره کنندگان ایرانی ضمن تشــریح دیدگاه  های 
جمهوری اســالمی ایران و ارائه پیشنهاداتی جدید 
درباره نحوه پیشــبرد گفت وگوها، بر لزوم رفع مؤثر 
تحریم ها علیه ملت ایران تأکید کرده و دیگر اعضا را 
به مشارکت سازنده در گفت وگوها تشویق کردند. در 
این جلسه، نمایندگان سایر کشورها نیز  آمادگی و 
جدیت خود را برای تعامل در موضوع رفع تحریم ها، 

اعالم کردند. 

 ایران به دنبال توافقی خوب است، ولی خودش 
را درگیر زمان نمی کند

حال در این میان، بحــث زمان حصول توافق مورد 
سؤال بســیاری از تحلیلگران و رسانه هاست. این که 
آیا قرار اســت بزودی اتفاقی رخ دهد، یا این موضوع 

به درازا خواهد کشید؟ آنگونه که مقامات کشورمان 
بارها اعالم کرده اند جمهوری اسالمی ایران از اراده و 
خواست کافی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و 
خوب، پایدار و قابل راستی آزمایی موثر در حوزه لغو 
تحریم ها که منافع ملت ایران را تامین کند، برخوردار 
است و این آمادگی را دارد که در صورت اتخاذ مواضع 
سازنده از سوی طرف های مقابل و تامین حقوق ملت 
ایران، در کمترین زمان ممکن به توافق دست یابد. با 
این حال روشن است که جمهوری اسالمی ایران در 
عین حال که در این مذاکرات با جدیت وارد شده و 
از ابتدا نیز بارها اعالم کرده که به دنبال مذاکره برای 
مذاکره و مذاکرات فرسایشی نیست، ولی خودش را 
هم درگیر زمان نمی کند و »دستیابی به یک توافق 
خوب، منصفانه، عادالنه و دقیق را مهم تر از دستیابی 
ســریع به یک توافق« می داند.آن گونه که حســین 
امیرعبداللهیــان در این زمینه عنوان کرده اســت: 
این فرصت، پنجره ای نیســت که تــا ابد باز بماند و 
آمریکا و سه کشور اروپایی می بایست به خوبی این 
را درک کنند. جمهوری اسالمی ایران در کنار تالش 
متین، قوی و فعال دیپلماتیک برای لغو تحریم های 
ظالمانه ایاالت متحده، همزمان برنامه مؤثری برای 
خنثی سازی تحریم ها و در سایه برنامه توسعه پایدار 
اقتصادی کشور دارد. در این خصوص نیز علی باقری 
در گفت وگویی، اظهار داشت: از آنجا که اراده جدی 
برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق 
را داریم، نســبت به آینده خوشــبین هستیم، ولی 
چون اعتماد به طرف مقابل نداریم، ســاده اندیش 

هم نیستیم.

ایران به دنبال توافقی خوب و پایدار؛ ولی نه به هر قیمتی

موسوی در جمع خبرنگاران:

دولت عزم جدی برای حل مشکالت دارد

وزیر دفاع: وحدت کلمه رمز موفقیت و استمرار انقالب است
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح ضمن ارزیابی مثبت خود از نشست مشترک مجلس و دولت، تصریح کرد: رمز موفقیت انقالب اسالمی وحدت کلمه است که 
خدا را شــاکریم این تعامل بین قوا وجود دارد.به گزارش ایســنا ، محمدرضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به 
نشســت مشــترک مجلس و دولت که به مناسبت روز مجلس در صحن برگزار شد، عنوان کرد: همانطور که امام راحل فرمودند، وحدت کلمه رمز موفقیت و استمرار 

انقالب اسالمی است.
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گزیده خبر  نبض بازار در دست دالالن است

بازار کاغذ؛ ملتهب تر از همیشه
در حال حاضر به دلیل مشــکالت تامین ارز، ریل گذاری های غلط و عدم تســلط 
کافی دولت و تنظیم گران، بازار کاغذ بیش از پیش آشــفته شده و به دست دالالن 
و ســوداگران افتاده است.به گزارش خبرنگار مهر، چند سالی است که بازار کاغذ هر 
چند وقت یک بار با نوســانات شــدیدی مواجه می شود؛ منابع مورد نیاز این بازار بنا 
به سیاست های غلط گذشته عالوه بر داخل، از خارج نیز تأمین می شود که البته در 
بخش کاغذ روزنامه کشور وابستگی صد در صدی و در بخش کاغذ تحریر وابستگی 
بیش از ۷۰ درصدی به واردات دارد. همین وابستگی موجب شده که افزایش های گاه 
و بیگاه نرخ ارز و نوســانات این بازار، دامن حوزه کاغذ را نیز بگیرد و کاغذ تبدیل به 
کاالی گران شــود.حاال نیز به دلیل مشکالت تأمین ارز، ریل گذاری های غلط و عدم 
تسلط کافی دولت و تنظیم گران -وزارت صمت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی- بر 
این حــوزه عالوه بر از بین رفتــن آرامش بازار، زمینه برای موج ســواری دالالن و 

سوداگران فراهم شده است.

نبض بازار کاغذ در دست دالالن
دالالن با شناســایی خالءهای سیاست گذاری دولت، کنترل بازار را به دست گرفته 
و به قدری به التهابات ناشی از نوسانات نرخ ارز، مشکالت تأمین ارز و واردات کاغذ، 
دامن زده اند که می توان از بازار کاغذ به عنوان »آشفته بازار« یاد کرد.از سویی دیگر 
نیز با توجه به نوســانات نرخ ارز و پروسه طوالنی واردات کاغذ، واردات این محصول 
فاقد ارزش شده است.در این رابطه ابوالفضل روغنی رئیس سندیکای تولیدکنندگان 
کاغذ و مقوا به مهر می گوید: در حوزه کاغذ تحریر نیاز کشور ۳۸۰ هزار تن است اما 
در بهترین حالت به دلیل ضعف در تولید داخل، ۱۵۰ هزار تن در داخل تولید می شود 
از ایــن رو در ایــن بخش نیاز به واردات داریم.وی با بیان اینکه دولت های گذشــته 
بیشتر طرفدار واردات بوده اند، یادآور می شود: به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و 
دادن امتیاز به واردات همچون اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولید، بازده 
ســودهی این بخش پایین است، از این رو حجم سرمایه گذاری در حوزه تولید کاغذ 
تحریر عدد قابل توجهی نیست.روغنی می گوید: در بازار کاغذ تحریر تقاضا باال و عرضه 

کم است بنابراین طبیعتاً قیمت ها در این بازار باال می رود.

گزارش های میدانی از بازار نیز حاکی از این اســت که عالوه بر کمبود کاغذ، بخشی 
از کاغذهای موجود نیز احتکار شــده و به طور کلی فروخته نمی شوند؛ تا جایی که 
می توان گفت در این شرایط، نبض بازار کاغذ به جای بخش خصوصی و فروشندگان 

واقعی، در دست دالالن است.

بی توجهی به تولید داخل
عالوه بــر مصرف کنندگان کاغذ تحریر، روزنامه هــا و مطبوعات چاپی نیز از جمله 
مهم ترین قربانیان وضع موجود هستند؛ به گونه ای که طی روزهای گذشته برخی از 
مدیر مسئوالن روزنامه ها اعالم کردند که دیگر توان چاپ نشریه خود را ندارند چراکه 
بررســی ها نشان می دهد در حال حاضر قیمت کاغذ روزنامه در بازار آزاد به ۳۰ هزار 

تومان رسیده است.نکته ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، بی توجهی دولت های قبلی 
به تولید داخل در بخش کاغذ است. پیش از این یک کارخانه داخلی با ظرفیت تولید 
ســاالنه ۶۰ هزار تن، اقدام به تولید کاغــذ روزنامه کرد اما در کنار عدم حمایت های 
دولتی و مدیریت غلط، اســتقبالی هم از سوی مصرف کنندگان برای خرید تولیدات 
این کارخانه نشــد.در این رابطه روغنی به مهر می گوید: هم اکنون، عرضه خاصی در 
حوزه واردات کاغذ روزنامه انجام نمی شــود و آن مقدار عرضه ای هم که داریم بسیار 
گران است؛ کاغذ روزنامه داخل کشور تولید نمی شود؛ از سویی دیگر نیز حجم مصرف 
کاغذ روزنامه نسبت به ۳ تا ۴ سال پیش به شدت کاهش یافته و از آن طرف نرخ ارز 
صعودی شده است، از این رو واردات کاغذ روزنامه چندان مقرون به صرفه نیست.وی 
می گوید: یک شرکت داخلی قباًل کاغذ روزنامه تولید می کرد اما به دلیل عدم استقبال 
فعاالن مطبوعات دیگر تولید نکرد؛ با شرایط امروز امکان حمایت از تولید داخل وجود 
دارد و می توان با تولید داخل، تا حدودی مشــکالت روزنامه ها را حل کرد.همچنین 
یک فعال صنعت کاغذ نیز به مهر می گوید: دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاغذ 
اختصاص داد و در مقابل تولیدکننده داخلی باید با دالر بازار آزاد اقدام به خرید مواد 
اولیه و قطعات کند.وی تاکید می کند: اگر دولتمردان به دنبال حل مشــکالت بازار 
کاغــذ به ویژه کاغذ روزنامه بودند، قطعاً با تدابیری اقدام به حمایت از تولید داخل و 
کمک به خودکفا شدن کشور و افزایش کیفیت تولیدات در این حوزه می کردند؛ اما 

در عمل اتفاقاتی که افتاد برعکس این مسائل بود.

وزارت صمت: واحدهای داخلی، توان تأمین نیاز کشور را دارند
این در حالیســت که عدم سیاســت گذاری دولت برای حمایت از تولید داخل مورد 
تأیید مســئوالن وزارت صمت نیز قرار گرفته اســت.در این رابطه افســانه محرابی، 
مدیرکل دفتر نســاجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت می گوید: واحدهای تولیدی 
داخلی، توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر مورد نیاز کشــور را دارند و باید حمایت 
شــوند.وی با اشاره به اینکه ۳ واحد تولیدی در کشور داریم که توان تولید کاغذهای 
چاپ و تحریر مورد نیاز را در سطح کشور دارند، افزود: در این زمینه چند طرح داریم 
اما بحث ضوابط سخت گیرانه قرنطینه ای برای مواد اولیه، حقوق ورودی برای واردات 
کاغــذ، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای کاغذ و معافیت مالیاتی ۹ درصد ارزش افزوده 

برای واردات، از جمله مشکالت است.

تعدد تصمیم گیران؛ عامل التهاب
به گزارش مهر، آنچه که مســلم بوده این است که تعدد مراکز تصمیم گیری موجب 
می شــود که تصمیم گیری جامعی در صنعت کاغذ نشود و نه تنها تولیدکننده بلکه 
مصرف کننده نیز از این مســائل ضربه بخورد. بنابراین به نظر می رســد اولین اقدام 
دولــت باید جلوگیری از تصمیم گیری های متعدد ذی نفعان در این حوزه باشــد.

همچنین با توجه به اتفاقات اخیر بازار، زمان آن رسیده که دولت تدبیر دقیقی برای 
ساماندهی بازار و صنعت کاغذ بیاندیشد نه اینکه با نسخه های مقطعی، اقدام به درمان 

دردهای این حوزه کند.

دستمزد کارگران مطابق با تورم نیست 
رئیس اتحادیــه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: بیم داریم که در صورت 
حذف ارز ترجیحی، قیمت مضاعفی بر روی کاالهای اساسی و مصرفی وارد 

شود و به این ترتیب قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کاهش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، از فروردین ۱۳۹۷ که دالر ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، بیش از سه سال می گذرد. مروری بر تجربه 
بیش از سه ســال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی 
کشــور نشــان می دهد این ارز، به دلیل اختالف قیمت و رانت خیز بودن، 
مشکالت متعددی را نه تنها برای فعاالن اقتصادی درگیر در جریان تجارت 
خارجی و تولید داخلــی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز 
بودند، ایجاد کرده اســت.با این حال، با توجه به اینکه تخصیص این ارز به 
اقالم خوراکی مورد مصرف آحاد جمعیت کشور است، فعاالن جامعه کارگری 
نســبت به حذف ارز ترجیحی، مواضع دیگری دارند و معتقدند حذف بدون 
برنامه ریزی این ارز، می تواند سفره جامعه کارگری را کوچک تر از قبل کند.

حذف ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی می شود
در ایــن رابطه، فتح اهلل بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در 
گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در معیشت حقوق 
بگیران به خصوص جامعه کارگری تأثیر می گذارد، اظهار کرد: سبد معیشت 
و نرخ تورم دو آیتم اصلی برای تعیین دســتمزد هستند، قطعاً حذف دالر 
۴۲۰۰ تومانی تأثیر مستقیمی بر سبد معیشت خانوارهای کارگری می گذارد 
زیــرا در این صورت از ســوی دولت یارانه ای به کاالهای اساســی پرداخت 
نمی شود و نرخ این اقالم افزایش می یابد.بیات افزود: حقوق و دستمزد بنا به 
نرخ تورمی که در بازار است و تورمی که در سال بعد ایجاد می شود، افزایش 
نمی یابد. ما همیشــه حقوق و دســتمزد را بر اساس تورم سال قبل تعیین 
می کنیم؛ یعنی تورم سال ۱۴۰۰ را مبنای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ قرار 
می دهیم. در واقع در تعیین دســتمزد هم از لحاظ زمانی، یک ســال عقب 
هستیم و هم دستمزد سالی یک بار تعیین می شود.وی تصریح کرد: اگر قرار 
بود بنا به افزایش قیمت کاالها، دستمزد نیز افزایش می یافت مشکل چندانی 
ایجاد نمی شــد، اما قیمت اقالم لحظه ای تغییر می کند و در مقابل دستمزد 
هیچ تغییری نمی کند و ثابت می ماند که همین امر موجب فاصله گرفتن با 
سبد معیشت شده است.بیات گفت: بنابراین بیم داریم که در صورت حذف 
ارز ترجیحی، قیمت مضاعفی بر روی کاالهای اساسی و مصرفی وارد شود و 
به این ترتیب قدرت خرید کارگران و بازنشستگان روز به روز کاهش یابد و 

سفره این قشر تهی تر شود.

دولت باید کاالهای اساسی را به دست اقشار کم درآمد برساند
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی باید ارز ترجیحی کاالهای اساسی 
تا جایی که امکان دارد حفظ شــود تا قدرت خرید جامعه کارگری بیش از 
این کاهش نیابد؛ مانند یارانه هایی که از حامل های انرژی حذف شــد و به 
صورت تصاعدی قیمت این حامل ها افزایش یافت و با توجه به قدرت خرید 
کارگران و دســتمزد ثابت، این قشر با مشکالت عدیده ای مواجه شدند.وی 
اظهار کرد: حال اگر دولت بنا به حذف ارز ترجیحی دارد باید تدابیر دقیقی 
بیاندیشد تا کاالهای اساســی را به دست اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه 
برساند؛ اگر کاالهای اساسی بین این قشر توزیع نشود قطعاً کارگران با فقر 

شدیدی مواجه خواهند شد.

با حضور آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسالمی:
 آغاز ساخت دو پروژه بهداشتی درمانی 

استان هرمزگان
منصور آرامی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای 
اســالمی با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا و تبریک 
هفته بســیج در مراســم آغاز احداث خانه بهداشــت 
روستای قطب آباد از توابع شهرستان بندرعباس گفت: 
امروز امنیت و اقتدار کشــور حاصل از جان گذشتگی 

های قهرمانان جبهه نبرد حق علیه باطل است و امیدواریم این فرهنگ و روحیه 
بســیجی همچنان رهرو راه مردم باشد و اهداف شهدا را فراموش نکنیم.منصور 
آرامی با قدردانی از ارائه خدمات گســترده و مطلوب بهداشت و درمان در سطح 
هرمزگان و با اشــاره به لزوم تالش بیشتر در جهت محرومیت زدایی در برخی 
از مناطق اســتان افزود: در ابتدای فعالیت دولت جدید به دو رویکرد مهم توجه 
ویژه ای شده است که با همکاری مجلس برای رسیدن به آن تالش خواهد شد. 
وی ابراز امیدواری کرد با یکپارچگی در هرمزگان و استفاده از ظرفیتهای صنایع 
و بنــگاه های اقتصادی، برخی محرومیت ها به کمترین میزان خود در اســتان 
خواهند رسید و در ســاخت این پروژه هم که پیمانکار و نقشه آن آماده است، 
وزارت نفــت هم در کمترین زمان، بودجه مورد نظرخود را در اختیار دانشــگاه 
قرارخواهد داد تا این خانه بهداشــت اوایل ســال ۱۴۰۱ وارد خدمات رسانی به 
مردم منطقه شود.دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 
هم در این مراســم گفت: گرامیداشــت هفته بسیج فقط یک اسم نیست، بلکه 
اتفاقات مهم و پیروزمندانه ای که بســیج برای کشور رقم زده است را در بطن 

خود دارد.

شهردار کرج:
سازمان فرهنگی متولی اجرای برنامه های ایام 

فاطمیه است
شهردار کرج از ســازمان فرهنگی خواست برای اجرای 
برنامه های ایام فاطمیه، سالروز شهادت سردار سلیمانی و 
حماسه نهم دی سیاست گذاری کند.این جلسه با حضور 
شهردار کرج، معاون خدمات شهری، سرپرست معاونت 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، رئیس سازمان سیما، منظر 

و فضای سبز شهری شهرداری کرج، سرپرست اداره کل ارتباطات و امور بین الملل، 
فرمانده پایگاه بســیج حوزه هشت حضرت ســید الشهدا )ع( برگزار شد.مصطفی 
ســعیدی سیرائی با اشاره به اینکه برنامه های ایام فاطمیه، سالروز شهادت سردار 
سلیمانی و ۹ دی، اقداماتی فرهنگی است، اظهار کرد: متولی اجرای این برنامه ها باید 
سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری کرج باشد.وی افزود: این برنامه ها 
باید با همکاری مسئوالن حاضر در جلسه سیاست گذاری شود، طرح متحد الشکل 
تبیین شده به مناطق ابالغ شود تا مناطق ۱۰ گانه مجری طرح باشند.شهردار کرج 
ضمن اشاره به اهمیت توجه به اهل بیت و ضرورت ترویج فرهنگ انقالبی و مذهبی 
میان جوانان، از طرح های مطرح شــده در جلسه استقبال کرد و گفت: جلسه ای 
در این خصوص با فعاالن فرهنگی، هیئت های رزمندگان و مدیران قبلی فرهنگی 

برگزار و نقطه نظرات و انتقادات انان نیز در اجرای طرح نهایی لحاظ شود.

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۱
 پیش بینی درآمد ۲۴میلیارددالری از فروش 

نفت در سال ۱۴۰۱
مشــاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: در بودجه ای که 
برای ســال ۱۴۰۱ تدوین شده است، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت 
کمتر و ســهم صندوق توسعه ملی بیشتر از بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شده است.

حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مجلس شورای اسالمی دهم 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم در خصوص الیحه بودجه 
شــرکت های دولتی در ســال جاری و ســال ۱۴۰۱ گفت: توزیع منابعی که در 
بودجه ۱۴۰۱ از طریق صادرات نفت پیش بینی شــده است، تفاوت هایی با سال 
۱۴۰۰ دارد. منابع حاصل از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰ به سه بخش تقسیم 
می شــدند که ۶۵ درصد آن متعلق به دولت، حدود ۱۵ درصد سهم وزارت نفت 
و ۲۰ درصد مابقی آن به صندوق توســعه ملی واریز شده بود، اما در بودجه سال 
۱۴۰۱ پیش بینی می شــود که سهم دولت ۴۵.۵ درصد،  وزات نفت ۱۴.۵ درصد 
و صندوق توســعه ملی ۴۰ درصد باشد.حسینی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 
جاری قیمت هر بشکه نفت ۵۰ دالر و همچنین میزان صادرات روزانه حدود ۲.۳ 
میلیون بشکه در نظر گرفته شده است که طبق این اعداد، حدوداً ۴۲ میلیارد دالر 
منابع حاصل از صادرات نفت است که در اختیار خزانه قرار می گیرد.بنا بر قانون 
بودجه ســال جاری، ۶۵ درصد منابع صادراتی نفت، سهم دولت است که حدود 
۲۷ میلیارد دالر می شود. تقســیم ۲۷ میلیارد دالر درآمد ارزی دولت با دو نرخ 
۴۲۰۰تومانی و ۱۷۵۰۰تومانی صورت می گیرد و این در حالی است که در ۶ماهه 
اول سال حدود ۶ میلیارد دالر آن برای خرید کاالهای اساسی با ارز۴۲۰۰تومانی 
اختصاص داده شــده اســت و طبق گفته بانک مرکزی ۲میلیارد دالر هم برای 
تأمین کاالهای اساســی مثل گندم و کنجاله از صندوق توسعه ملی قرض گرفته 
شــده است، بنابراین تاکنون ۸ میلیارد دالر از ۲۷ میلیارد دالر منابع ارزی دولت 
محقق شده است.مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص پیش بینی 
بودجه ۱۴۰۱ گفت: قیمت هر بشکه نفت بر اساس نرخ اوپک و همچنین استعالم 
قیمت از کشورهای همسایه صادرکننده نفت در بودجه برآورد می شود، بنابراین 
منابع صادراتی نفت در بودجه ۱۴۰۱ بر مبنای بشکه ای ۵۵دالر و میزان صادرات 
تخمین زده شده روزانه ۱.۲ میلیون بشکه است، بنابراین حدوداً ۲۴ میلیارد دالر 
منابع حاصل از صادرات نفت در ســال ۱۴۰۱ تخمین زده می شود، از این میزان 
۱۱ میلیارد دالر آن سهم دولت، ۳.۵ میلیارد دالر سهم شرکت نفت و ۹.۵ میلیارد 
دالر آن به صندوق توســعه ملی می رسد.حســینی در رابطه با منابع و مصارف 
شــرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: وزارت نفت سه زیرمجموعه دارد که شامل 
شرکت نفت، شــرکت پخش و پاالیش و شرکت گاز می شود.پیش بینی می شود 
شــرکت نفت حدود ۱میلیون و ۲۳۵ هزار بشکه صادر کند و همچنین ۱میلیون 
و ۶۸۸ هزار بشــکه نفت و ۷۶۵ هزار بشــکه میعانات گازی برای مصارف داخلی 
اختصاص دهد. طبق تخمین هایی که زده می شــود میزان تولید شرکت نفت در 
ســال ۱۴۰۱ مجموعاً حدود ۲ میلیون و ۹۲۸ هزار بشکه نفت و میعانات گازی 
می باشد.مجموع منابعی که شرکت نفت در بودجه ۱۴۰۱ به دست می آورد شامل 
۳۳ هزار میلیارد تومان از فروش گاز غنی شــده، ۷۸ هزار میلیارد تومان صادرات، 
۲۱ هزار میلیارد تومان فروش به پاالیشــگاه های داخلی، ۴۳ هزار میلیارد تومان 
فروش به پتروشیمی های داخلی و ۱۲ هزار میلیارد تومان از سایر درآمدهاست که 
مجموعاً بالغ بر ۱۸۷هزار میلیارد تومان خالص منابع می شود. الزم به ذکر است 
که مصارف شــرکت نفت شــامل؛ ۸۵ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری، ۳۸ 
هزار میلیارد تومان بازپرداخت تعهدات، ۵۳ هزار میلیارد تومان سرمایه ای، بیمه و 
سایر هزینه ها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که ترازنامه شرکت نفت بنا بر 
اعداد ذکرشــده صفر می شود.حسینی اضافه کرد: میانگین حقوق ۳۴۰۰ کارمند 
شــرکت نفت حدود ۲۶ میلیون تومان اســت و این درحالی اســت که میانگین 
حقوق کارمندان بانک مرکزی ۱۵ میلیون تومان، کارمندان بانک ملی و دولت ۱۰ 
میلیون تومان و کارمندان آموزش و پرورش ۷.۵ میلیون تومان است.شرکت پخش 
و پاالیــش فرآورده های نفتی به همراه زیرمجموعه هایش بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد 
تومان منابع در بودجه ۱۴۰۱ دارد.وی گفت: شرکت پخش و پاالیش به همراه دو 
زیرمجموعه اش )شــرکت خطوط لوله نفت و شرکت پخش فرآورده( مسئولیت 
مدیریت تولید، توزیع و فروش و همچنین تنظیم گری بازار را دارد. این شــرکت 
۱.۶۸۸ میلیون بشــکه نفت را با نرخ ارز ۲۰ هزار به دو پاالیشگاه دولتی آبادان و 
شازند و هشت پاالیشگاه غیردولتی می دهد، همچنین ۷۲۰ هزار بشکه میعانات 
گازی را به پاالیشگاه های داخلی می دهد )مشتری ۹۰ درصد آن پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس است.(، بنابراین مجموع منابعی که شرکت پخش و پاالیش به همراه 
زیرمجموعه هایش به دســت می آورد عددی فراتر از ۲۴هزار میلیارد تومان است.

حســینی اضافه کرد: میزان گازوئیل تولید داخل ۱۰۹ میلیون لیتر است که ۶۹ 
میلیون لیتر آن صرف حمل ونقل و ۲۰ میلیون آن صرف صنایع و مابقی که حدود 
۲۸ میلیون لیتر است به نیروگاه های تولید برق اختصاص می یابد، همچنین بنزین 
تولیدی پاالیشــگاه های داخل حدود ۱۰۴ میلیون لیتر است که ۹۸ میلیون لیتر 
در داخل مصرف می شــود و ۶ میلیون لیتر آن صادر می شود.دولت برای شرکت 
مادرتخصصــی گاز درآمدی بالغ بر ۱۳۰ هزار و ۴۶۴ میلیارد تومان درآمد لحاظ 
کرده اســت، بر این اساس شرکت گاز سال بعد ۱۵۰۰ میلیارد تومان مالیات و ۳ 
هزار میلیارد تومان سهم پنجاه درصد سود ویژه را به خزانه واریز می کند.از ۲۴۶ 
میلیارد مترمکعب گازی که شــرکت گاز تولید می کند و با قیمت ۸۵ تومان به 
داخل و ۲۲ سنت به خارج می فروشد، سهم داخل حداقل ۵۳ هزار میلیارد تومان 
و سهم صادرات حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان است.پیش بینی صادرات گاز بالغ بر 
۴ میلیارد دالر است که با ارز ۲۳هزارتومانی عددی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان 
می شــود که حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان آن به عراق و حدود ۳۷ هزار میلیارد 
تومان آن به ترکیه صادر می شود، اما ۲۰ هزار میلیارد تومان از ۹۰ هزار میلیارد 
تومان باید بابت واردات گاز از ترکمنستان پرداخت شود، بنابراین مجموعاً حدود 

۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی شرکت گاز است.

خبر خوش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن؛ 
سابقه مالکیت به ۵ سال کاهش یافت

معاون وزیر راه از کاهش سابقه مالکیت خصوصی در نهضت ملی مسکن به ۵ 
سال خبر داد و گفت: اطالعات ۱.۲ میلیون خانه خالی در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار گرفت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  محمود 
محمودزاده اظهار کرد: با مصوبه شــورای عالی مســکن، طرح ملی مسکن و 
نهضت ملی مســکن در هم ادغام شــدند. این کار با هدف برخورداری همه 
متقاضیان از مزایای یکسان بوده است.وی از ثبت نام ۳.۶ میلیون متقاضی در 
این ۲ طرح خبر داد و یادآور شد: پیش تر بانوان خودسرپرست باالی ۳۵ سال 
سن، معلوالن جسمی و حرکتی، نخبگان علمی امکان ثبت نام را داشتند که 
با مصوبه دولت هم اکنون آقایان مجرد باالی ۴۵ ســال سن و بیماران خاص 
نیز امکان ثبت نام را یافته اند. همچنین دولت ســیزدهم برای آنکه بتواند در 
جهت افزایش ازدواج و جمعیت فعالیــت ویژه ای انجام بدهد به وزارت راه و 
شهراسزی تکلیف کرده است تا شرایط ثبت نام برای سایر مجردان را نیز فراهم 
کند که جزییات آن بعدها اعالم می شود.  وی در خصوص مهلت ثبت نام نیز 
اعالم کرد: هم اکنون مهلت ثبت نام تا ۱۵ آذر اعالم شــده است که چنانچه 
تقاضایی وجود داشــته باشد، تمدید خواهد شد زیرا بنا نداریم تا صف انتظار 

برای مسکن ایجاد شود.
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وزیر نفت خبر دادگزیده خبر

رشد چشم گیر فروش نفت ایران نسبت به سال گذشته
وزیر نفت ضمن ارزیابی مثبت خود از نشســت مشترک مجلس و دولت، گفت: 
طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشم گیری داشته 
است.به گزارش ایســنا، جواد اوجی با اشاره به نشست مشترک مجلس و دولت 
که به مناســبت روز مجلس در صحن مجلس برگزار شــد، عنوان کرد:  وزارت 
نفت گزارشــی از فروش نفت و گاز صادراتی و محصوالت پتروشــیمی در صد 

روز اخیر داشــته است، طبق آمار میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته رشد 
بســیار چشم گیری داشته و همچنین گزارشی در مورد تبصره ۱۴؛ تامین منابع 
مالی که در ۸ ماه گذشته صد درصد تحقق داشته است به مجلس ارائه شد.وی 
ادامه داد: در مورد تبصره ۱۸ استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در مناطق 
کم برخوردار؛ پروژه هــای خوبی را در این  مناطق در حوزه صنعت نفت تعریف 

کرده ایم، امیدورایم زمینه اشتغالزایی خوبی را ایجاد کند. اتفاقات خوبی در بخش 
ســرمایه گذاری، فروش و اشتغالزایی در وزارت نفت رخ داده است که در نتیجه 
همکاری دولت و مجلس بوده اســت.طبق اعــام خانه ملت، وزیر نفت در پایان 
خاطر نشــان کرد: همکاری کمیسیون عمران و وزارت نفت منجر شد تا موضوع 

قیر و آسفالت جاده ها با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

خدایی اعام کرد؛
افزايش پهناي باند ارتباطات مخابراتي منطقه 

8 عمليات انتقال گاز
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیر منطقه ۸ عملیات 
انتقــال گاز از افزایش پهناي باند ارتباطي تاسیســات 
تقویت فشار و اندازه گیري گاز در این منطقه عملیاتي 
خبر داد.فیروز خدائي با اعام این خبر گفت: در راستاي 
بهبود ارتباط مخابراتي و افزایش سرعت انتقال دیتا بین 
تاسیسات تقویت فشار و اندازه گیري گاز با ستاد منطقه ۸ پهناي باند تاسیسات 
تقویت فشار گاز مرگنلر از طریق زیرساخت شرکت مخابرات ایران از 2 به ۸ مگا 
افزایش یافت.خدائي افزود: در همین راستاي پهناي باند ارتباط تاسیسات تقویت 
فشــار گاز چلوند و تاسیســات اندازه گیري گاز آستارا از طریق زیرساخت فیبر 
نوري و رادیوي اختصاصي شــرکت ملي گاز و همچنین با مساعدت و همکاري 
مدیریت و کارشناسان مخابرات ستاد انتقال گاز ایران، به ترتیب تاسیسات چلوند 
از 2 به ۸ مگا و تاسیسات آستارا از 2 به ۴ مگا ارتقاء یافت.مدیر منطقه ۸ عملیات 
انتقال گاز اظهار داشت: با راه اندازي این طرح در هزینه اجراي طرح فیبر نوري و 

هزینه ماهیانه سرویس ۸ مگا، صرفه جویي قابل ماحظه اي بعمل آمد.

با حضور مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ؛
مشكالت حوزه نيروی انسانی شركت نفت و 
گاز مسجدسليمان مورد بررسی قرار گرفت

جلسه نشســت صمیمانه مدیرتوسعه منابع انسانی شــرکت ملی نفت ایران با 
مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار و طی آن مشکات 
حوزه منابع انسانی این شرکت تشریح شد .به گزارش روابط عمومی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدســلیمان، این جلسه روز دوشنبه ۸ آذرماه و با حضور 
دکتر ناصر موالیی مدیر توسعه منابع انسانی ، دکتر جال چاووشی رییس روابط 
کار و مددکاری اجتماعی شــرکت ملی نفت ایران - دکتر منوچهر بارانی مدیر 
منابع انســانی شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - مهندس علیرضا هیهاوند 
مدیرعامل و سایر مدیران شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار 
شد .  مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در ابتدای جلسه 
ضمن ابراز تأسف از حادثه ی اخیر آتش سوزی و جان باختن یکی از جوشکاران 
ماهر و متبحر این شرکت گفت : از دست دادن چنین نیروهای ماهر و با تجربه 

ای برای هر شرکتی قطعاً ضربه ای سخت و ناگوار است .

طرح ابتكاری نظارت  و ارتباطات مردمی در 
صيانت از حريم خطوط لوله

همدان- شــهناز محمدی : سرپرســت منطقه هفت 
عملیات انتقال گاز طرح ابتــکاری نظارت و ارتباطات 
مردمــی در صیانت از حریم خطوط لوله با بهره مندی 
از نیروهای بسیجی در منطقه را بسیار راهگشا دانست.

به مناســبت هفته بسیج مراســمی با حضور فرمانده 
بسیج ادارات استان همدان، سرپرست منطقه، فرمانده پایگاه بسیج حیدر کرار 
)علیه السام( و جمعی از بسیجیان این پایگاه در محل سالن کنفرانس ساختمان 
ســتاد منطقه هفت عملیات انتقال گاز برگزار شــد. در این مراسم مهدی زارع 
سرپرست این منطقه عملیاتی در ســخنانی با گرامیداشت هفته بسیج ،اظهار 
داشــت: نقش نیروهای بســیج و بهره مندی از ظرفیت های آنان بویژه در طرح 
ابتــکاری ایــن منطقه به منظور صیانــت از حریم خطوط لوله بســیار موثر و 
راهگشاســت.وی در ادامه افزود : منطقه هفت عملیــات انتقال گاز با حدود ۵ 
هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز و ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع مساحت نیاز به 
بهره مندی از همه ظرفیت های مادی و معنوی در جهت پاسداشــت و پایش 

این خطوط دارد.

كسری ۵۷۰ ميليون متر مكعبی مخزن آ ب 
های زير زمينی در چهارمحال و بختياری

 علی محمــد محمدی معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری 
اســتان در گفت وگو با خبرنــگار پیام طبیعت، در رابطه با اثربخشــی اقدامات 
مکانیکی آبخیزداری و تقویت آبخوان و نقش آن ها در مقابله با خشکسالی، گفت: 
کاهش بارندگی در ســال های اخیر منجر به ایجاد پدیده خشکسالی در سطح 
استان از نوع هیدرولوژی، کشــاورزی و اجتماعی شده است.معاون آبخیزداری 
منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری ادامه داد: ۸ دشــت کشاورزی 
استان ممنوعه شده است و ۴ دشت نیز ممنوعه بحرانی است، همچنین متوسط 
افت ســطح ایستابی دشت های اســتان حدود یک متر در سال است.وی افزود: 
کســری مخزن آب های زیرزمینی در استان نیز حدود ۵۷۰ میلیون متر مکعب 
گزارش شــده است که به منظور پیشگیری از خســارات فوق الذکر و حفاظت، 
احیا، توســعه و بهره برداری بهینه از منابــع آب و خاک اقدامات آبخیزداری در 

استان انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان :
گازرسانی به 8 روستای آزادشهر با اعتبار 

۲۵ ميليارد تومان
مدیر عامل شــرکت گاز گلســتان از اجرای عملیات 
گازرسانی به هشت روستای آزادشهر با اعتباری بیش 
از 2۵ میلیارد تومان خبر داد.علی طالبی در حاشــیه 
بازدید از عملیات گازرسانی به هشت روستای آزادشهر 
اظهارکرد: عملیات گازرسانی به روستاهای نرگس چال، 
حاجی آباد، معصوم آباد، قشاق، اسام آباد، وطن، مریم آباد و رودبار شهرستان 
آزادشــهر با اعتباری بیش از 2۵ میلیارد تومان در حال اجرا اســت.مدیرعامل 
شــرکت گاز گلســتان با اشــاره به اینکه با اتمام این پروژه هزار خانوار در این 
شهرســتان از نعمت گاز برخوردار می شوند، افزود: پیمانکار این پروژه انتخاب 
شده و به ســرعت در حال پیشرفت است که امیدواریم تا قبل از زمستان سال 
آینده شاهد بهره برداری عملیات گاز رسانی برای این روستاها باشیم.طالبی ادامه 
داد: در حال حاضر ۶۱۵ هزار مشترک گاز در استان گلستان وجود دارد و برنامه 
داریم تا با اجرای عملیات گاز رســانی به 2۰ روستای که از نعمت گاز برخوردار 
نیستند 2۰ تا 2۵ هزار مشترک جدید را به این مجموعه اضافه کنیم.مدیرعامل 
شرکت گاز گلستان با بیان اینکه تراز استان گلستان در گازرسانی به هم استانی 
ها از سطح کشور باالتر اســت، گفت: بیش از ۹۸ درصد جمعیت این استان از 
نعمت گاز برخوردار هستند که میانگین این رقم در سطح کشور ۹2 درصد است 

و گلستان از این لحاظ در ردیف استان های سبز قرار دارد.

تبادل انرژی كشور چقدر است؟
طبق اعام مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در حال حاضر تبادل 
انرژی به گونه ای اســت که از سه کشــور برق را وارد و به سه یا چهار کشور 
برق صادر می کنیم. مجموع تبادل انرژی ما حدود یک درصد از کل مصرف 
انرژی روزانه کشــور بوده که تاثیری روی مصــرف کل برق ندارد.به گزارش 
ایســنا، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه اولویت اول وزارت نیرو تامین 
برق داخل کشور است که میزان اندک تبادل انرژی تاثیری بر آن ندارد، اظهار 
کرد: آن چیزی که در این فصل محدودیت ایجاد می کند، سوخت رســانی به 
نیروگاه ها و تامین سوخت اســت.به گفته وی در حال حاضر مصرف بخش 
خانگی و تجاری در این روزها حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز برآورد 
شــده که در مواقعی بیشتر هم می شود. در این روزها با کاهش مصرف، مثا 
بــا کم کردن یک درجه ای دمای خانه، می تــوان حدود ۶ درصد در مصرف 
گاز صرفه جویی کرد. کاهش مصرف انرژی با تغییر عادات غلط کار ســختی 
نیســت و می توان حتی با ۱۰ درصد کاهش مصــرف، در تامین گاز و برق 
همه هموطنان سهیم شد.سخنگوی صنعت برق افزود: در حال حاضر مصرف 
حدود ۸۵ درصد از مشترکان برق پایین تر از الگوی مصرف است و فقط ۱۵ 
درصد پرمصرف هستند و از این ۱۵ درصد، دو درصد دو برابر الگوی تعیین 
شــده مصرف می کنند. حتی اگر همین عده کم هم رعایت کنند، می شود 
برق همگان را تامین کرد؛ یعنی می شود با یک همکاری در فصل سرد، حتی 
از روشــنایی معابر خیابانی هم کم نکرد. مشترکان بدانند که خاموش کردن 
حتی یک المپ می تواند بسیار کمک کننده باشد.رجبی مشهدی در خصوص 
مصرف انرژی در بانک ها و ادارت نیز گفت: در خصوص مصرف بخش اداری از 
امروز نظارت های ما افزایش می یابد. بخش های عمومی ساختمان ها و ادارات 
می توانند دما بیرون را داشته باشند و نیازی به دستگاه های گرمایشی ندارند. 
همچنین عایق بندی ســاختمان ها می تواند ۴۰ تا ۵۰ درصد از اتاف انرژی 
جلوگیری و کاهش مصرف در ساختمان را به دنبال داشته باشد. از زمینه از 
هموطنان می خواهیم که اگر با ادارات یا بانک هایی روبه رو شــدند که اتاف 
انرژی داشتند، تذکر دهند و یا با همکاران ما در شرکت های توزیع با شماره 
۱2۱ تماس بگیرند تا در اســرع وقت بررســی های الزم انجام و با این موارد 

برخورد شود.

نظرسنجی رویترز نشان داد
اوپک از تحقق هدف توليد بازماند

نظرسنجی رویترز نشان داد افزایش تولید نفت اوپک در نوامبر کمتر از سقف 
توافق شــده با متحدانش بوده است و عدم وجود ظرفیت کافی تولید برخی از 
اعضای این گروه را در آستانه دیدار هفته جاری اوپک پاس بارز کرد.به گزارش 
ایسنا، بررسی رویترز نشــان داد اوپک در نوامبر 2۷.۷۴ میلیون بشکه در روز 
نفــت تولید کرده که 22۰ هزار بشــکه در روز باالتر از ماه پیش بود اما کمتر 
از 2۵۴ هزار بشــکه در روز افزایش تولید تعیین شده تحت توافق اوپک پاس 
بود.اوپک و متحدانش در حال تسهیل تدریجی محدودیت عرضه سال 2۰2۰ 
هستند اما بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نمی توانند عرضه را افزایش دهند 
و ســایرین نگران افزایش بیش از حد تولید در صورت تجدید محدودیت های 
کرونایی هستند.وزیران اوپک پاس روز پنج شنبه دیدار می کنند. تحلیلگران 
می گویند اقدام آمریکا و کشورهای مصرف کننده بزرگ دیگر برای آزادسازی 
نفت از ذخایر استراتژیک و شیوع واریانت جدید اُمیکرون، افزایش برنامه ریزی 
شده تولید این گروه به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه را در هاله ای از 
ابهام فرو برده است.به گفته کارستن فریچ، تحلیلگر کومرس بانک، فشار روی 
اوپک پاس افزایش پیدا می کند. افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در 
روز در ژانویه با در نظر گرفتن جدیدترین تحوالت بازار، غیرقابل تصور اســت.

به گفته نمایندگان اوپک پاس، ســقوط قیمت های نفــت از رکورد ۸۶ دالر 
در اکتبر به ۷۰ دالر در روز سه شــنبه، نگرانی هایی را ایجاد کرده اســت. هر 
چند وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه اظهار کرده بود نگرانی نسبت 
به اُمیکرون ندارد.تحت توافق اوپک پاس، مقرر شــد تولید اعضای این گروه 
در نوامبر مجموعا ۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش پیدا کند که از این میزان، 
2۵۳ هزار بشــکه در روز ســهم ۱۰ عضو اوپک بود که در توافق کاهش تولید 
مشارکت کرده اند. با تولید کمتر از سقف برنامه ریزی شده، نرخ پایبندی اوپک 
به محدودیت عرضه در نوامبر به ۱2۰ درصد در مقایسه با ۱۱۸ درصد در اکتبر 
افزایش یافت.انتظار نمی رود اوپک پاس در نشســت روز پنج شنبه با تغییر 
سهمیه های تولید، به تولید کمتر بعضی از تولیدکنندگان واکنش نشان دهد.

بزرگترین افزایش تولید در نوامبر مربوط به عربســتان سعودی و عراق بود که 
هر دو کشور تولیدشان را طبق توافق افزایش دادند. 

بزرگترين كاهش ماهانه طالی سياه در ۲۰ ماه 
گذشته رقم خورد

قیمت نفت پس از ریزش ســنگینی که روز گذشته متحمل شد، در آستانه آغاز 
مذاکرات تولیدکنندگان اوپک پاس برای چگونگی واکنش درباره تهدید اُمیکرون 
برای تقاضا، در معامات روز چهارشــنبه بازار جهانی بخشی از این ریزش را احیا 
کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۷۸ سنت 
معادل ۱.2 درصد افزایش یافت و به ۶۶ دالر و ۹۶ ســنت در هر بشــکه رسید. 
شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه ۳.۹ درصد ریزش کرده بود.بهای معامات نفت 
برنت یک دالر و یک ســنت معادل ۱.۵ درصد افزایش یافت و به ۷۰ دالر و 2۴ 
سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه شنبه ۵.۴ درصد ریزش قیمت داشت.

نفت برنت در نوامبر ۱۶.۴ درصد و وست تگزاس اینترمدیت 2۰.۸ درصد کاهش 
یافتند که بزرگترین کاهش ماهانه از مارس ســال 2۰2۰ است.وزیران اوپک روز 
چهارشنبه دیدار می کنند و روز بعد نشست وزیران این گروه با متحدانشان شامل 
روسیه برگزار می شود. در حالی که بعضی از تحلیلگران پیش بینی می کنند اوپک 
پاس در واکنش به آسیب دیدن تقاضا بر اثر محدودیت های کرونایی جدید برای 
مقابله با شــیوع واریانت اُمیکرون، برنامه افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز را 
در ژانویه متوقف خواهد کرد، چندین وزیر اوپک پاس اظهار کرده اند نیازی به 
تغییر روند وجود ندارد.تحلیلگران کاالی شــرکت ANZ Research در یادداشتی 
نوشــتند: بازار همچنان به دنبال نشانه های هر گونه تاثیر اُمیکرون بر تقاضاست.

حتــی اگر اوپک پاس موافقت کند برنامه افزایش تولید در ژانویه را پیش ببرد، 
تولیدکنندگان ممکن است برای افزودن بیشتر به تولیدشان به مشکل بر بخورند. 
طبق نظرسنجی رویترز، اوپک در نوامبر 2۷.۷۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید 
کرد که 22۰ هزار بشــکه در روز باالتر از تولید ماه پیش اما پایینتر از 2۵۴ هزار 
بشکه در روز افزایش تولید مجاز برای اعضای اوپک تحت توافق اوپک پاس بود.بر 
اساس گزارش رویترز، در یک سیگنال منفی از بخش تقاضا، آمار موسسه امریکن 
پترولیوم نشان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به 2۶ نوامبر به میزان ۷۴۷ 
هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کرده است که کاهش کمتر از میزان پیش بینی 
شــده از سوی تحلیلگران بود. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز کاهش ذخایر به 
میزان حدود ۱.2 میلیون بشکه را پیش بینی کرده بودند. همزمان ذخایر بنزین 
آمریکا 2.2 میلیون بشکه و ذخایر سوختهای دیگر ۷۸۹ هزار بشکه افزایش یافت.
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گزیده خبر معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت:

۲۱ کشور در اولویت بازارهای هدف صادراتی ایران
 معاون توســعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: ۲۱ 
کشور شــامل اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همسایگان، کشورهای 
آفریقایی و شــرق دور از مقاصد صادراتی ایران هســتند که در اولویت 
صادراتی کشور قرار گرفته اند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »فرهاد 
نوری« دیروز )چهارشــنبه( در نشست »اوراســیا، پلی به سوی تجارت 
جهانی« با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در ۱۰ بخش برنامه عملیاتی 
افزایش صادرات دارد، اظهار داشــت: تجارت با ۲۱ کشور دارای اولویت 
در دســتور کار قرار گرفته اســت که نتایج آن تا سال آینده قابل رصد 
خواهد شــد.وی با بیان اینکه ســهم دولت در اقتصاد در زمینه قوانین 
اســت، تصریح کرد: دولت هــا تاجران خوبی نیســتند و به جای حضور 
در بــازار برای رقابت با بخش خصوصی نقش تســهیل گری را بر عهده 
دارند و فقط می توانند در امور زیرســاختی که بازگشت سود آن زمان بر 
است، سرمایه گذاری کنند.نوری خاطرنشان کرد: فضای داخل بنگاه های 
صادراتی و تجاری، فضای کســب و کار تجارت و مشکالت برون مرزی، 
ســه حوزه اصلی با ۱۰ برنامه برای افق ۱۴۰۴ است که برای افزایش ۲ 
برابری تجارت مورد توجه قرار گرفت.وی افزود: در حوزه بخش بنگاه ها، 
نشســت های مختلف با عنوان میزهای کاالیی در اولویت بازارهای هدف 
جمع بندی هایی انجام شده و از سوی دیگر تامین مالی بنگاه های کوچک 
و متوسط و حل مشکالت منابع مالی ریالی و ارزی آنها در دستور کار قرار 
گرفته اســت.معاون توسعه صادرات کاال خدمات سازمان توسعه تجارت 

با بیان اینکه بنگاه های کوچک برای توســعه صــادرات و ماندگاری در 
بازارهای هدف نیازمند کسب مهارت هستند، خاطرنشان کرد: در همین 
راستا تفاهم نامه ای امضا شده تا با کمک اساتید بین المللی دسترسی به 
منابع آموزشــی تسهیل و کالس هایی در این خصوص تشکیل شود.وی 
با بیان اینکه ســازمان توسعه تجارت رویکرد حل مشکالت را نیز دنبال 
می کند، تاکید کرد: در مســائل گمرکی، بانکی، حمل و نقل و در زمینه 
های دیگر موانعی به وجود می آید که نیاز به رفع آن برای تسهیل تجارت 
وجود دارد، در این مواقع سازمان برای رفع مشکالت وارد عمل می شود 
تا مبادالت تسریع شود.نوری با اشاره به مناسب نبودن پایانه های تجاری، 
اظهار داشت: پایانه های مرزی مناسب توسعه تجارت نیستند و به همین 
دلیل فراهم کردن امکانات برای خروج مناسب کاال در دستور کار سازمان 
توسعه تجارت قرار گرفته است.به گفته نوری، نقاط ضعف توسعه تجارت 
و افزایش چند برابری صادرات احصاء شده و سازمان توسعه تجارت برای 
رفع آن برنامه های عملیاتی پیش بینی کرده است تا شرایط در این زمینه 
تسریع شود.به گزارش ایرنا، همایش تجاری »اوراسیا پلی به سوی تجارت 
جهانی« با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی، سازمان توسعه تجارت و 
اتاق های بازرگانی ایران و روســیه برگزار شد.این همایش تخصصی به 
موضوع تســهیل و افزایش مبادله تولیــدات صنایع غذایی و محصوالت 
کشــاورزی ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به ویژه فدراسیون 

روسیه می پردازد.

جزییات مذاکرات وزیر صمت در سوریه
 آغاز سرمایه گذاری 

در شهرک های صنعتی سوری
رییس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه اظهار داشت: در سفر وزیر صمت به 
قرار شــد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز، قانون 88 قلم کاالی استثنای تجارت 
آزاد تبدیل به ۴۰ قلم کاال شود.مهدی عباسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در مورد جزییات سفر وزیر صمت به سوریه اظهار کرد: وزیر صمت و هیئت 
همراه که شــامل رییس سازمان توســعه تجارت و مدیر دفتر عربی آفریقایی 
سازمان توسعه تجارت و 7 نفر از نمایندگان مجلس بود، دیدارهای مختلفی در 
ســوریه از جمله دیدار با وزرای اقتصاد، صنعت، تجارت خارجی، تجارت داخلی 
و نفت داشــتند. در این سفر در مورد موضوع تفاهم نامه های قبلی، حمل و نقل، 
تهاتر، مســائل  مالی و چالش های موجود بحث شــد.وی افزود: جلسه ای هم با 
بخش خصوصی ایرانی که در بازار ســوریه هســتند داشتند که در مورد قوانین 
دولت ســوریه و مشکالت ایجاد شده بحث شد. استفاده از خط اعتباری نیز در 
این جلســات مطرح و قرار شــد کمیته های فنی در سوریه حضور پیدا کرده و 
این مســائل را پیش ببرند. همچنین در این سفر موضوع سرمایه گذاری، کراس 
اســتاف و صادرات مجدد از طریق سوریه نیز در این سفر مورد توجه بود.رییس 
دفتر اقتصادی ایران در حلب ســوریه تصریح کرد: حضور شرکت های ایرانی در 
ســوریه و نوع این حضور و قانون تجارت آزاد دو کشــور که مشــکالت اساسی 
داشــت، مطرح و قرار شــد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز قانون 88 قلم کاالی 
اســتثنای تجارت آزاد را تبدیل به ۴۰ قلم کاال شــود.وی اضافه کرد: سوریه در 
سه بخش تجارت، خدمات فنی و مهندســی و سرمایه گذاری قابلیت کار دارد. 
در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندســی جلسات بســیار خوبی برگزار شد. 
در حوزه هــای تجارت داخلی و خارجی نیز بحث شــد. در حوزه صنعت نیز با 
وزیر صنعت ســوریه بحث مفصلی انجام و پروژه هایی که ایران می تواند در این 
حوزه روی آنها کار کند می تواند به شــکل تهاتر پیش برود.عباسی تصریح کرد: 
همچنین از ظرفیت صادرات سوریه به کشورهای همجوار استفاده شود. می توان 
از طریق صادرات مجدد از ســوریه به کشورهای عربی صادات انجام داد. عالوه 
بر این قرار شــد سرمایه گذاری هایی در شهرک های صنعتی حسیا، عدرا و شیخ 
نجار انجام شود.وی ادامه داد: مقرر شد که یک کمیته فنی و تجاری در سوریه 
مســتقر شود تا دوطرف کارها را به جد و به ســرعت پیش ببرند تا تجارت دو 
کشور به جایگاه خوبی دســت یابد.رییس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه 
اظهار داشــت: در مورد ترانزیت کاال نیز بحث هایی شد تا راه زمینی سوریه باز 
شود. وزیر اقتصاد ســوریه نیز پیگیری های الزم را از دولت عراق انجام می دهد 
تا بتوان از این ظرفیت اســتفاده کرد. موضوع دیگری که مطرح شد این بود که 
خط کشتیرانی سازماندهی شود، فرصت هایی نیز به سوری هایی که می خواهند 
در ایران ســرمایه گذاری کنند معرفی شد.عباسی با اشاره به ظرفیت های نفتی 
ایــران گفت: در مورد افزایش همکاری ها در زمینه های زمین شناســی و ثروت 
معدنی از طریق فعال ســازی تفاهم نامه امضا شده بین بنیاد کل زمین شناسی 
سوریه و بنیاد زمین شناسی ایران در مورد تبادل محصوالت معدنی با نیازهای 
ســوریه در گاز خانگی و نفت مورد نیاز  پاالیشــگاه حمص صحبت هایی انجام 
شــد. توافق نامه ها و تفاهم نامه های زیادی بین دو کشور در زمینه کاری وزارت 
نفت وجود دارد و کار در حال انجام و پیگیری اســت. همچنین دو طرف درباره 
همکاری در زمینه تبدیل خودروها به گاز ســوز )CNG( و تامین نیازهای بخش 

نفت به مواد شیمیایی و تجهیزات نفتی گفت وگو کردند

امضاي تفاهم نامه ميان شركت شهرک هاي 
 صنعتي استان مركزي با اداره كل

 فني حرفه اي استان
تفاهم نامه بین شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي 
و فني حرف اي اســتان با ۱۰ماده و ۲ تبصره به امضا 
رســیددر امضاي تفاهم ئامه فوق میرزایي مدیر عامل 
شرکت شهرکهاي صنعتي اســتان مرکزي گفت:این 
تفاهم نامه در راســتاي همکاري مشترک در خصوص 

آموزش واحدهاي صنعتي و ارتقاء مهارت ها و انتقال دانش است؛جلیلوند مدیر 
کل فني حرفه اي استان مرکزي نیز عنوان کرد:آموزش ها باید داراي اثرگذاري 
باشــد ومنجربه خلق ارزش شود وآموزش هاي مهارتي را توسعه داد.استفاده از 
توانمندي هاي طرفین در جهت افزایش بهره وري و تربیت نیروي انساني ماهر 
و توانمند سازي شاغلین واحد هاي صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي 
استان استفاده از ظرفیت هاي آموزشــي اعم از فضا و امکانات آموزشي،نیروي 
متخصص و اســاتید مجرب و همکاري مشــترک در جهت برگزاري دوره هاي 
آموزشــي تخصصي و مهارتي مورد نیاز واحد هاي صنعتي مســتقر در شهرک 
هــا اهم موضوعات و اهداف این تفاهم نامه بود.تفاهم نامه فوق در ده ماده و دو 

تبصره به امضاء  طرفین رسید.

 سری جدید كاميونت های بهمن  دیزل
 معرفی شد

محصوالت جدید تجــاری بهمن  دیزل با نام کامیونت 
های  »فورس« که در چهــار مدل 5/8 تن کابین دار 
و تــک کابین و 6 تن کابیــن دار و تک کابین در خط 
تولید این شــرکت راه اندازی شده و آماده ورود به بازار 
است.مراســمی معرفی کامیونت جدیــد بهمن دیزل 

با حضور نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، مدیران وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، مدیران ســازمان گسترش نوسازی صنایع ایران و مشتریان عمده گروه 
بهمن و نمایندگان مجاز بهمن دیزل ضمن معرفی و آماده حضو  بازار شد.مدیر 
عامــل گروه بهمن در مراســم ورود به بازار کامیونت های فورس، با اشــاره به 
نیازهای کشور در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده گفت: حمایت ها و پشتیبانی های 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی از تولید، بارقه های امید را در دل تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و 
صنعتــی زنده می کند.بیوک علیمرادلو با تاکید بر اینکه امروز گروه بهمن بیش 
از 5۰درصد از بازار کامیونت کشور را در اختیار و سعی دارد تا در همه الیه های 
بازار به تامین نیازمندی های کشور بپردازد، تصریح کرد: برای بهبود حمل ونقل 
در کشــور نیاز اســت تا محصوالت جدیدی در این ناوگان جایگزین شوند و در 
این راســتا گروه بهمن با ارائه محصول شیلر در یک سال و نیم گذشته و تامین 
نیاز بازار با توجه به اینکه همواره یک اصل اساســی را مدنظر داریم و آن تولید 
محصول باکیفیت و متمایز اســت.وی ادامه داد: دو شرکت بهمن دیزل و سیبا 
موتور در حال عرضه محصوالت متنوع برای حمل و نقل کشــور هســتند و  به 
زودی نیز اتوبوس مدرن مســافری شهری ۱۲ و ۱8 متری در گروه بهمن تولید 

خواهد شد تا در این زمینه هم نقش آفرینی نماییم.  

نگاهی به سفره مردم در مهرماه
 رشد ۱۷ تا ۷۵ درصدی قيمت كاالهای 

اساسی در مهر
روند قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته علیرغم وعده های مسئوالن افزایشی 
بوده، به گونه ای که در مهر ۱۴۰۰ نســبت به مهر ۹۹، قیمت برنج ایرانی 6۲ درصد، 
شکر 75 درصد و گوشــت 6۰ درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار مهر، روند 
قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته علیرغم وعده های مکرر مسئوالن همچنان 
افزایشی بوده، به شکلی موجب کاهش تقاضا به ویژه در اقالمی همچون گوشت و برنج 
شــده است.قاسمعلی حســنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه 
می گویــد: در حال حاضر بــه دلیل افزایش قیمت های افسارگســیخته کاالها به ویژه 
کاالهای خوراکی، تقاضا به شدت کاهش یافته است. دولت سیزدهم باید فکری اساسی 
برای سفره معیشت مردم بیاندیشد چراکه این وضعیت قیمت ها موجب کوچک شدن 
سفره مردم شده و بسیاری از کاالها از سبد غذایی مردم حذف شده است.در این بین، 
بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی در مهر ماه سال 
۱۴۰۰ نشــان می دهد که نرخ انواع کاالهای اساسی نســبت به مهر ۱۳۹۹ با افزایش 
محسوســی همراه بوده که البته نسبت به ماه های قبل شیب مالیم تری داشته است.بر 
همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱7 درصد افزایش 
از ۲۳ هزار و ۴۰۴ تومان در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۲7 هزار و ۳۹۰ تومان در مهر ماه ۱۴۰۰ 
افزایش یافته اســت.قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر 
۱۳۹۹ با ۲۹.8 درصد افزایش از ۱۲ هزار و 68۱ تومان به ۱6 هزار و ۴6۰ تومان افزایش 
یافته است.همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، 
6۱.۳ درصد افزایش داشته و از ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان به ۴7 هزار و ۳۳۱ تومان رسیده 
اســت.قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده 6۱.8 درصد 
افزایش یافته و از ۲8 هزار و 6۹7 تومان به ۴6 هزار و ۴۲5 تومان رسیده است.قیمت هر 
کیلوگرم شکر سفید نیز 75.8 درصد افزایش یافته و از 8 هزار و ۳۱۴ تومان در مهر ۹۹ 
به ۱۴ هزار و 6۱5 در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله 
نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نســبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان 6۰.۴ درصد افزایش و از هر 

کیلوگرم 8۲ هزار و ۴6۰ تومان به ۱۳۲ هزار و ۲۴۳ تومان رسیده است.

طی هفت ماه امسال رخ داد
كاهش ۷ تا ۱۹ درصدی مصرف ظاهری 

زنجيره فوالد در داخل
طبق آمار، طی هفت ماهه امســال مصرف ظاهری انواع فوالد از ابتدای 
زنجیره )شمش فوالد( تا محصوالت فوالدی، نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش هفت تا ۱۹ درصدی را تجربه کرده اند؛ این در حالیست که 
علیرغم کاهش شدید تولید در سه ماهه دوم امسال، صادرات رشد قابل 
توجهی به ویژه در آهن اســفنجی )رشد ۲7۹ درصدی صادرات( داشته 
است.به گزارش ایسنا، بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، طی هفت ماهه سال جاری ۱5 
میلیون و 76۹ هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( تولید گشته 
کــه ۱۱ میلیــون و 7۱5 هزار تن آن با کاهش ۱۹ درصدی نســبت به 
مصرف ظاهری آن در هفت ماهه ابتدایی سال۱۳۹۹، صرف داخل شده 
است. در نیمه نخست سال گذشته میزان مصرف شمش فوالد معادل ۱۴ 
میلیون و 5۴7 هزار تن ثبت شده است.همچنین از مجموع شش میلیون 
و ۲85 هــزار تن کل مقاطع طویل فــوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، 
نبشی وسایر مقاطع( تولید شده در هفت ماهه سال جاری، چهار میلیون 
و 85۳ هزار تن آن در داخل مصرف شــده است. مصرف ظاهری فوالد 
در نیمه نخست امسال ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 
پنج میلیون و 5۰8 هزار تن بوده، کمتر شــده است.مصرف ظاهری کل 
مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد و ورق پوششدار( نیز در مدت 
مذکور سال جاری نسبت به هفت ماهه ابتدایی سال گذشته، ۱۳ درصد 
کمتر شده و از پنج میلیون و ۴۰۴ هزار تن به چهار میلیون و 7۱6 هزار 
تن رسیده است.از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تولید محصوالت 
فوالدی نیز معادل ۱۱ میلیون و ۲۹ هزار تن ثبت شده که ۹ میلیون و 
56۹ هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب 
نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته که ۱۰ میلیون 

و ۹۱۲ هزار تن بوده، ۱۲ درصد کاهش یافته است.

 خرج ۲.۵ ميليارد دالری برای
 واردات گوشی موبایل

با واردات ۲.5 میلیارد دالری گوشی موبایل، روند صدرنشینی و واردات بیشتر آن 
نســبت به کاالهای اساسی همچنان حفظ شده است.به گزارش ایسنا، آمارهای 
گذشته از تجارت خارجی نشان داده بود که گوشی موبایل اولین کاالی وارداتی 
است و بعد از آن اقالم اساسی قرار دارد، در همین رابطه  بررسی آخرین وضعیت 
تجارت خارجی در آمار گمرک ایران نیز نشان می دهد که نه تنها از صدر واردات 
پائین نیامــده بلکه فاصله قابل توجهی هم با اقالم بعد از خود دارد.در هشــت 
ماهه اول سال جاری کل تجارت خارجی به 6۳ میلیارد رسیده که از آن حدود 
۳۱ میلیــارد دالر صادرات و ۳۲ میلیارد دالر واردات بوده اســت.اعالم لطیفی- 
سخنگوی گمرک ایران- به ایسنا در مورد وضعیت واردات  گوشی موبایل از این 
حکایت دارد که در هشت ماهه امسال، هشت درصد کل واردات گوشی موبایل 
بوده است؛ به طوری که ۲.5 میلیارد دالر به وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشی انجام 
شــده که در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از لحاظ وزنی ۴7 درصد از نظر 
وزن و ۱۱۱ درصد ارزش، افزایش داشته است.واردات ۲.5 میلیارد دالری گوشی 
موبایل موبایل که با ارز نیمایی انجام می شــود، از هر یک از اقالم اساسی بیشتر 
بوده است و بعد از آن ذرت  با دو میلیارد دالر قرار دارد که فاصله 5۰۰ میلیون 
دالری گوشی را نسبت به کاالی بعد از خود نشان می دهد.این روال در آبان ماه 
نیز وجود دارد؛ به گونه ای که از مجموع 8.۳ میلیارد دالری  تجارت خارجی که 
تقریبا به طور مســاوی صادرات و واردات انجام شده، ۳75 میلیون دالر واردات 
گوشــی موبایل بوده اســت، بعد از آن گندم با ۲6۱ میلیون دالر و ذرت با ۱87 

میلیون دالر قرار دارد.

سهم كاالهای مصرفی از واردات چقدر است؟
جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد کاالهای استفاده شده در تولید در سبد واردات بیش از ۹5 درصد و سهم 
کاالهای مصرفی فقط ۴.۹ درصد است.به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در پنج 
ماهه امسال ۱۳ میلیون و 8۱۹ هزار تن کاالی سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی به 
ارزش ۱6 میلیارد و 6۲۱ میلیون دالر به کشور وارد شده است.همچنین آمارها 
نشان می دهد که به لحاظ وزنی، کاالهای واسطه ای ۹۳.6 درصد، یعنی بیشترین 
ســهم از کل واردات را به خود اختصاص داده اند. به طوری که در این مدت ۱۲ 
میلیون و ۹۳5 هزار تن کاالی واسطه ای به ارزش ۱۱ میلیارد و 757 میلیون دالر 
به کشور وارد شده که نسبت به پنج ماهه سال قبل به لحاظ وزنی ۰.۹ و به لحاظ 
ارزشی ۲۲.۱ درصد رشد داشته است.سهم کاالهاس سرمایه ای نیز در این مدت 
۱.5 درصد بوده و در پنج ماهه نخســت امسال ۲۱۱ هزار تن کاالی سرمایه ای 
به ارزش بیش از دو میلیارد دالر وارد شــده اســت. وزن این نوع کاال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۲۰.6 درصد و ارزش آن ۱7.۳ درصد افزایش یافته است.

همچنین در این مدت 67۳ هزار تن کاالی مصرفی به ارزش دو میلیارد و 77۱ 
میلیون دالر به کشور وارد شده، یعنی سهم کاالهای مصرفی از کل واردات ۴.۹ 
درصد بوده است. وزن و ارزش کاالهای مصرفی وارد شده نیز نسبت به پنج ماهه 
اول ســال قبل ۲5.6 درصد کاهش و ۱8.۹ درصد افزایش داشــته است.گفتنی 
اســت که کاالهای واسطه ای مانند چوب در ایجاد دیگر کاالها استفاده می شود 
و بخشــی از محصوالت دیگر را تشکیل می دهند و از کاالهای سرمایه ای، مانند 

ماشین آالت، برای تولید دیگر کاالها استفاده می شود.

افزایش مالیم طال در بازار جهانی
قیمت طال در معامالت روز چهارشــنبه تحت تاثیر بازده پایینتر اوراق قرضه و 
ابهامات در خصوص رشــد اقتصادی در بحبوحه شیوع واریانت جدید اُمیکرون، 
افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طــال برای تحویل فوری با ۰.5 
درصد افزایش، به ۱78۱ دالر و 86 سنت رسید.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر 
اونس طال با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱78۲ دالر و ۲۰ سنت رسید. بهای معامالت 
این بازار شب گذشته با ۰.5 درصد کاهش، در ۱776 دالر و 5۰ سنت بسته شده 
بود. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا نزدیک به قیمت نهایی روز سه شنبه که 
پایین ترین رکورد ســه هفته اخیر بود، ایستاد و از قیمت طال پشتیبانی کرد.در 
پی اظهارات جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا که اعالم کرد بانک مرکزی 
در نشســت دسامبر احتماال درباره سرعت بخشیدن به پایان برنامه خرید اوراق 
قرضه چند ماه زودتــر از موعد مقرر با توجه به قوت گرفتن اقتصاد و انتظارات 
برای استمرار فشارهای تورمی بحث خواهد کرد، طال روز سه شنبه به پایینترین 
حد یک ماه اخیر سقوط کرده بود.هارشال باروت، مشاور ارشد امور جنوب آسیای 
شــرکت متالز فوکوس در این باره گفت: اظهارات پاول موانع بیشتری برای طال 
در کوتاه مدت ایجاد کرد اما عمال تغییری ایجاد نمی کند زیرا تعدیل ســریعتر 
از حد انتظار برنامه خرید اوراق قرضه پیشــتر در قیمتها تاثیر گذاشته است.بر 
اساس گزارش رویترز، همچنان ابهامات زیادی پیرامون رشد اقتصاد در پی شیوع 
واریانت جدید اُمیکرون و موقتی بودن یا نبودن تورم وجود دارد. ریچارد کالریدا، 
از مقامــات بانک مرکزی آمریکا اظهار کرد: مقامات بانکی از این که تورم باالی 

هدف دو درصد بانک مرکزی مانده است، راضی نیستند.

اتاق مشــترک  عضو هیــأت مدیــره 
بازرگانــی ایران و عراق بــا بیان اینکه 
احتمــال افزایــش صادرات امســال تا 
۴8 میلیــارد دالر وجــود دارد، گفت: 
در صورت تحقــق این میزان ، صادرات 
کشور از رکود چند ساله خارج می شود.

ســید حمید حســینی در گفت وگو با 
فارس،  اقتصادی خبرگــزاری  خبرنگار 
در رابطه با وضعیت صادرات کشــور در 
8 ماهه ابتدای امســال و تشریح دالیل 
افزایش آن، بیان کرد: سال گذشته سال 
بســیار بدی برای اقتصاد جهانی بود و 
ما هم  به علت مســائل ناشــی از کرونا 
و کاهــش قیمــت فرآورده های نفتی و 
نفتی کمترین  پایه  محصوالت صنعتی 
رقم صادرات را در ۱۰ ســال گذشــته 
اتاق  تجربه کردیم.عضو هیــات مدیره 

مشــترک بازرگانی ایران و عراق افزود: 
در مجموع کل صادرات کشور در سال 
گذشــته ۳6 میلیارد دالر بــود که به 
طور متوســط درآمد صادراتی کشور از 
صــادرات در هر ماه ۳ میلیارد دالر بود.

وی  با بیان اینکه پیش بینی می شــود 
صادرات کشــور نسبت به سال گذشته 
به میزان ۱۰ میلیارد دالر افزایش یابد، 
بیان داشــت: در 7 ماهه ابتدای امسال 
ارزش صــادرات کشــور ۲7 میلیارد و 
8۰۰ میلیــون دالر و در 8 ماهه ابتدای 
امســال ۳۱ میلیارد دالر بوده است که 
اگر تا پایان سال ۴ میلیارد دالر صادرات 
ماهانه را حفظ کنیم حتی ممکن است 
صادرات کشــور به ۴8 میلیــارد دالر 

افزایش یابد.این فعال اقتصادی با اشاره 
به رفع مسائل ناشی از کرونا در تجارت 
خارجــی و افزایــش قیمت محصوالت 
نفتی و فرآورده های پتروشیمی گفت: با 
احتمال افزایش صادرات امســال به ۴8 
میلیارد دالر رکود صادرات در ۱۰ سال 
گذشته شکسته می شود.حسینی گفت: 
افزایش صادرات در شرایط فعلی اقتصاد 
به کشور کمک خواهد کرد.عضو هیات 
مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
عراق در رابطه با وضعیت صادرات کشور 
به عراق اظهار داشت: در  8 ماهه ابتدای 
سال جاری تقریبا میزان صادراِت 7۰۰ 
تا 75۰ میلیون دالر حفظ شــده است 
و با این شــرایط صادرات ایران به عراق 

به رقمــی باالتر از ۹ و نیم میلیارد دالر 
خواهد رســید.وی گفت: بازار کاالهای 
صادراتــی ما در عراق خوب اســت و با 
توجه به افزایش درآمدهای نفتی عراق 
پیش بینی می شود واردات به این کشور 
افزایش یابد و قطعات ســهم صادراتی 
ما نیز با افزایش واردات به این کشــور 
بیشتر خواهد شد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، مقایسه آمار هشت ماهه  تجارت 
خارجی کشــور با مدت مشــابه سال 
گذشــته حاکی از رشد ۴۳.5 درصد در 
وزن و ۴۰ درصــدی در ارزش دالری 
کاالها اســت. از میزان ۱۱۰ میلیون و 
۳۰۰ هزار تن کاالی مبادله شده در این 
مدت، 8۳ میلیون و 7۰۰ هزار تن آن را 
صادرات، به ارزش ۳۱ میلیارد و یکصد 

میلیون دالر تشکیل می دهد .

خروج صادرات از رکود چند ساله

در بازدید امام جمعه و فرماندار سیرجان از معدن گهرزمین مطرح شد:
در حوزه مسووليت های اجتماعی شاهد 
اقدامات خوبی از سوی این شركت بودیم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن گهرزمین حجت 
االسالم و المسلمین سید محمود حسینی امام جمعه، سهراب بهاالدینی فرماندار، 
علی اکبر کریمی پور شهردار سیرجان به همرا ستاد نماز جمعه این شهرستان 
از معــدن گهرزمین بازدید کردند.در ابتدای این بازدید دکتر محمدرضا خضری 
پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین ضمن 
خوشامدگویی به مهمانان، گزارشــی از وضعیت معدن گهرزمین ارائه نمود.در 
ادامه، امام جمعه ســیرجان صمن تقدیر و تشــکر از مجموعه گهرزمین عنوان 
کرد: امیدوارم همچون گذشته مهندسین و کارکنان گهرزمین در راستای تحقق 
شــعار سال و همچنین جهش و رونق تولید گام های موثری را بردارند.فرماندار 
سیرجان نیز با اشاره به اقدامات گهرزمین خاطرنشان کرد: این شرکت در حوزه 
ی مســوولیت های اجتماعی اقدامات بسیار خوبی در سیرجان و جنوب استان 
انجام داده اســت که با برنامه ریزی های انجام شــده شاهد اقدامات بزرگ این 

شرکت در شهرستان خواهیم بود.

 مركز نوآوری دانشگاه صنعتی قم آماده
 تحقيق و پژوهش

به  گزارش روابط عمومی دانشگاه: با هدف شناسایی، ارزیابی، مدیریت و تجاری کردن 
طرح هــای فناورانه، مدیریت بهینه مرکز نوآوری و شــتاب دهی طرح ها، تفاهم نامه 
همکاری دوجانبه بین دانشگاه صنعتی قم و شرکت بهین فناوری مهراد پژوه منعقد 
شد.براساس این تفاهم نامه مدیریت اجرایی مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم به شرکت 
بهین فناوری مهراد پژوه سپرده شده  است. این شرکت در اموری چون اطالع رسانی، 
شناســایی و ارزیابی طرح های فناورانه و نوآورانه، ایجاد ارتباط سازمان یافته در حوزه 
نوآوری، حمایت از ایده های خالقانه و تجاری سازی ایده های ارزش آفرین به دانشگاه 
صنعتی قم کمک می کند.از جمله تعهدات دانشــگاه تأمیــن فضای مرکز نوآوری و 
امکانات مورد نیاز برای اســتقرار تیم ها می باشــد. همچنین مساعدت در استفاده از 
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه، برقراری ارتباط و همکاری اساتید دانشگاه جهت 
انجام پروژه های مشترک از دیگر تعهدات دانشگاه در این تفاهم نامه است .ایجاد هسته 
های فناور و حمایت از اســتارت آپ ها، ارائه خدمات پیش شتابدهی و توسعه گری، 
غربالگری ایده ها و طرح های نوآورانه، خدمات مطالعه بازار، ارزیابی فنی و اقتصادی 

بخشی از تعهدات شرکت بهین فناوری مهراد پژوه است.
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فروش ارز فقط به متقاضی واقعی با شرایط خاصگزیده خبر

 بازار ارز تحت کنترل
معاون ارزی اســبق بانک مرکزی گفت: فروش ارز سهمیه ای 
صرفاً با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود و مقررات اخیر بانک 
مرکزی مبنی بر دریافت ارز سهمیه ای مشروط به ارائه مدارکی 
خاص، اقدامی مثبت بوده اســت.به گــزارش مهر، در ابتدای 
هفته جاری ایجاد شــکاف میان نرخ ارز در صرافی های تحت 
نظارت بانک مرکزی با بازار آزاد منجر به چالش هایی شد؛ علت 
این موضوع آغاز مذاکرات سیاسی ایران و با کشورهای اروپایی 
بود زیرا این موضوع اســتنباط می شــد که قیمت ارز بعد از 
مذاکرات تاریخ ۸ آذر ماه با افزایش شدید مواجه شود.گزارش 
میدانــی خبرنگار مهر در روزهای ابتدایی هفته جاری از بازار 
داغ اجاره کارت ملی و سوءاستفاده از هویت مردم و صف های 
پرتراکم جلوی در صرافی ها حکایت می کرد قیمت دالر اعالم 
شده از بانک مرکزی در کانال ۲۷ هزار تومان بود ولی در بازار 

آزاد می شد این دالر را با قیمت ۲۹ هزار تومان نیز فروخت.
این مسئله موجب شــد ضمن ورود دستگاه های انتظامی به 
بازار ارز و کنترل بازار، بانک مرکزی نیز بخشنامه جدیدی را 
به منظور تغییر در شــیوه فروش ارز توسط صرافان مجوزدار 
صادر کند که این دو عامل موجب به بهبود شرایط فروش ارز 
شــد.در بخشنامه بانک مرکزی آمده بود خرید ارز سهمیه ای 
اگر تا قبل از این با کارت ملی صورت می گرفت از زمان صدور 
این بخش نامه متقاضی ارز که شــرایط متقاضی ذیل ســر 
فصل هایی مشخص شــده بود عالوه بر کارت ملی می بایست 
دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی 
همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز 
برای خرید ارز همراه داشــته باشد تا بتواند از سهمیه خرید 
ساالنه دالر که حدود ۲۲۰۰ استفاده کند.امروز که این گزارش 
منتشر می شود قیمت ارز روند نزولی به خود گرفته و هر دالر 
آمریکا در صرافی های مجاز به کانال ۲۶,۰۰۰ تومان رســیده 
است. با این حال کارشناسان معتقدند، سیاست بانک مرکزی 
باید تأمین ارز صرفاً برای متقاضیان واقعی به صورت اسکناس 
یــا حواله ارزی باشــد تا در کنار کاهش تالطمــات بازار ارز، 
هیجانــات کاذب و نیز تقاضای آربیتراژی در این بازار تنش زا 

به حداقل برسد.

فروش ارز به متقاضی واقعی
در همین رابطه، سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک 
مرکزی در گفت وگو با خبرنگار مهر در تشــریح علل افزایش 
درخواست اسکناس ارزهای خارجی می گوید: وقتی اختالف 
قیمت بین بازار آزاد و صرافی ملی وجود داشــته باشد، شاهد 

ایجاد صف مقابل صرافی ها و افزایش درخواســت ارز خواهیم 
بود. این صف هــا و تقاضای ارز فقط در صرافی ها مشــاهده 
نمی شــود؛ بلکه در موضوع ارز نیمایی نیز وجود دارد و شاهد 
صــف تقاضا در وزارت صمت و بانــک مرکزی برای خرید ارز 
نیمایی هستیم.وی ادامه می دهد: درشرایطی که فضای بازار 
ارز ناآرام اســت و دچار بی ثباتی شده، افراد سودجو نیز از این 
شرایط اســتفاده کرده و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار 
ارز خواهند شــد.معاون ارزی اســبق بانک مرکزی در بخش 
دیگری از اظهاراتش بیان می کند: فروش ارز سهمیه ای صرفاً 
با کارت ملی تصمیم اشتباهی بود؛ بنابراین برقراری شرایط و 

مقرراتی که اخیراً از سمت بانک مرکزی اتخاد شده و دریافت 
ارز سهمیه ای را مشــروط به ارائه مدارک خاصی کرده است، 

اقدامی مثبت در جهت کنترل و آرامش بازار ارز است.
به گفته ســید علــی، ارز باید به متقاضی واقعی بر اســاس 
سرفصل های ارز خدماتی بانک مرکزی تعلق گیرد و این خیلی 
غیرمنطقی است که ارز به تمام جمعیت کشور فروخته شود. 
مســافران نیز می توانند در فرودگاه و با احراز شــرایط خروج 
قطعی از کشــور، ارز مورد نیاز خــود را تهیه کنند.وی ادامه 
می دهد: با توجه به مشکالت معیشتی موجود در جامعه، مردم 
تمایل بــه اجاره دادن کارت ملی خود در قبال دریافت مبالغ 

ناچیز را هم دارند و باید با اصالح قوانین مانع از شــکل گیری 
این چنین معضالتی شــد. البته مقررات جدید بانک مرکزی 
برای فروش اســکناس ارزهای خارجی، موجب جمع شــدن 
بســاط کارت های اجاره ای و حرکت بازار ارز به سمت آرامش 

نسبی خواهد شد.

دغدغه تأمین ارز نداریم
احمد نوایی لواسانی دبیرکل کانون صرافان ایران در گفت وگو 
با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم عرضه و معامله ارز به صورت 
عمومی در بسیاری از کشــورها می گوید: در اغلب کشورها، 
صرفاً متقاضیان حقیقــی ارز امکان ورود به این بازار و تمایل 
به معامله ارزی دارند. اما متأســفانه در بازار ارز ایران به دلیل 
فضای چند نرخی ارز، بعضی از مردم به دنبال بهره برداری از 
این تفاوت هستند.وی اضافه می کند: تصمیم بانک مرکزی در 
این شرایط برای تغییر قوانین فروش ارز سهمیه ای و محدود 
کردن آن دالیل مشــخص و روشنی داشته است. آن دسته از 
شــهروندانی که متقاضی حقیقی خرید و فروش ارز هستند، 
می تواننــد با مراجعه به صرافی ها و ارائــه مدارک مرتبط، به 
راحتی نیاز ارزی خود را برطرف ســازند.نوایی لواسانی ادامه 
داد: وقتــی اختــالف نرخ ارز بیــن بــازار آزاد و صرافی ملی 
ایجاد می شــود، شاهد پدیده کارت های اجاره ای خواهیم بود. 
البتــه این پدیده در کشــور محدود به کارت ملی نیســت و 
کارت های اجاره ای و صوری متعددی برای اظهار خالف واقع 
سودجویان رد و بدل می شود. با این وجود، در مقطع فعلی به 
دلیل سوءاســتفاده، سودجویی و عدم امکان راستی آزمایی از 
متقاضیان دریافــت ارز در صرافی ها، بانک مرکزی مقررات و 
الزاماتی برای فروش ارز ابالغ کرده اســت.عضو کانون صرافان 
درباره سیاست مدیریت بازار ارز در ایران گفت: شیوه مدیریت 
بازار ارز در ایران، شناور مدیریت شده است. به این معنی که 
حاکــم و ناظر بازار ارز در مواقــع مقتضی، تصمیماتی جهت 
مدیریــت بازار اتخاذ می کند.وی با اشــاره به سیاســت های 
مثبت دولت جدید در مســئله کنترل بازار ارز بیان کرد: در 
کنــار اثرگذاری نتایج مذاکرات پیش رو بر بازار ارز، با توجه به 
برنامه های خوب طراحی شــده از سوی دولت، نظیر تسهیل 
شرایط تجارت با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی با 
تمرکز بر کشورهای منطقه، اگر در آینده نزدیک سیاست های 
ارزی دولت عملیاتی شــود، هیچ دغدغه و خطری در تأمین 
نیاز ارزی کشور وجود نخواهد داشت. به ویژه آنکه تراز تجاری 

کشور در ایام اخیر مثبت شده و این روند ادامه دارد.

نسخه جدید همراه بانک توسعه صادرات 
سازگار با IOS و Android منتشر شد

نســخه جدید همراه بانک توسعه صادرات ایران موسوم به هما ۲,1 سازگار با 
سیســتم عای عامل IOS و Android منتشر شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک توسعه صادرات به نقل از مدیریت امورفناوری اطالعات و امنیت فضای 
مجــازی این بانک به جهت جلوگیری از نصب نســـخه های نامعتبر و بروز 
مشــکل تنها مرجع دریافت نســخه اصلی همراه بانک ، پورتال رسمی بانک 
تعیین شده اســت.در نسخه جدید مهمترین ویژگی های همراه بانک شامل 
افزوده شــدن سرویس انتقال و استعالم حواله )پرداخت لحظه ای(، سرویس 
پرداخت قبض دســته ای، الگین دو مرحله ای )با رمز ارســال شده از طریق 
پیامک(، بهبود و ارتقای خدمات چک صیادی و امکان دریافت صورتحساب با 

فرمت های Excel و PDF خواهد بود.

تجلیل بانک دی از قهرمانان کشتی کشور
بانــک دی در راســتای ایفای نقش درحــوزه مســئولیت های اجتماعی از 
مدال آوران کشــتی کشــور در مســابقات جهانی ۲۰۲1 نروژ، تجلیل کرد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک دی، در مراســمی که بــا حضور مدیرعامل، 
اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشــد بانک، گروه مالــی دی و علیرضا دبیر، 
رییس فدراسیون کشتی برگزار شد، از محمدرضا گرایی، دارنده مدال طالی 
رقابت های قهرمانی جهان و امیرحسین زارع، دارنده مدال طالی سنگین وزن 
جهان قدردانی شــد.در این نشست برات کریمی، مدیرعامل بانک دی ضمن 
قدردانی از تالش های قهرمانان ملی برای افتخار آفرینی و اهتزاز پرچم ایران در 
سطح بین المللی گفت: کشتی، ورزش قهرمانی و پهلوانی است و کشتی گیران 
با روحیه جوانمردی در خاطر مردم کشور همیشه ماندگار هستند.وی افزود: 
با توجه به تاثیرگذاری افتخارآفرینی تیم های ملی در روحیه و نشاط جمعی 
مردم، یکی از رسالت های اجتماعی بانک دی توجه به قهرمانان ورزشی کشور 

است تا گوشه ای هر چند کوچک از سختی های این عزیزان جبران شود.

با حضور مدیرعامل بانک سینا انجام شد:
افتتاح شعبه جدید بانک سینا در نازی آباد 

تهران
طی مراسمی با حضور مدیرعامل بانک سینا، شعبه جدید این بانک در نازی 
آباد تهران در راســتای توسعه خدمات و رفاه حال شهروندان گرامی به بهره 
برداری رسید.به گزارش روابط عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی در این مراسم 
با ابراز خرســندی از افتتاح شــعبه نازی آباد به واسطه قرارداشتن در منطقه 
پرتردد و متراکم تهران و وجود شــرکت های تجاری و مراکز گسترده خرید، 
گفت: بانک ســینا در حال حاضر خدمات با کیفیــت و متنوعی را ارائه می 
کند و با برخورداری از کارکنان متعهد و متخصص که احترام به مشــتری و 
پاسخگویی به موقع و قانونمند را ســرلوحه کار خود قرار داده اند، در جهت 
تامین رضایت مشــتریان گام بر می دارد.وی در ادامه تاکید کرد: دستیابی به 
اهداف و برنامه های بانک و تامین خدمات مورد انتظار مشــتریان، از طریق 
تسلط و آگاهی همکاران به ظرفیت های تجاری منطقه میسر می شود که با 
در نظر گرفتن برنامه های هدفمند بازاریابی و تالش مستمر در ارائه و فروش 

محصوالت، می توان در این زمینه موفق بود.

تغییر مدیرعامل بانک مهر ایران
سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک 

قرض الحسنه مهر ایران می شود
سید ســعید شمســی نژاد به عنوان مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
منصوب خواهد شــد. شمســی نژاد پیــش از این عضو هیــأت مدیره بانک 
قرض الحســنه رســالت بوده و همچنین تحقیقات مختلفی در حوزه اقتصاد 
اسالمی و بانکداری اســالمی داشته است.پیش از این و از شهریور 1۳۹۵ به 

بعد، مرتضی اکبری به  عنوان مدیرعامل بانک مهر ایران فعالیت می کرد.
بانک مهر ایران به عنوان نخستین بانک تخصصی قرض الحسنه در سال 1۳۸۶ 
و با سهامداری 1۰ بانک بزرگ کشور تشکیل شد. سرمایه اولیه بانک 1۵هزار 
میلیارد ریال بوده که با افزایش ســرمایه سال 1۳۹۹ به ۲۵هزار میلیارد ریال 
می رســد. همچنین مجمع عمومی ســال 1۳۹۹ بانک افزایش سرمایه بانک 
به ۵۰هــزار میلیارد ریال را تصویب کرد.این بانک اکنون با ۵۲۵ شــعبه در 
سراســر کشور فعالیت می کند. منابع این بانک با رشد 1۶ برابری در طول ۵ 
سال گذشــته به ۷۲۰هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین این بانک در 
طول دو سال گذشته بیش از دو میلیون فقره تسهیالت در هر سال پرداخت 

کرده است.

درخشش عملکردی بانک پاسارگاد؛ 
از بهترین عملکرد سودآوری تا پرداخت 

سود نقدی به سهامداران
 به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بانک پاسارگاد توانسته است 
در میان بانک های خصوصی ایران بهترین عملکرد درآمدی و سودآوری را از 
خود نشان دهد. این بانک با مالکیت خصوصی و سرمایه ۶۵,۵۲۰ میلیاردریالی 
در ســال 1۳۸4 تأسیس و از ســال 1۳۹۰ با نماد وپاسار در فهرست بورس 
اوراق بهادار تهران قرار گرفته اســت.به گزارش نبض بورس، بر اساس گزارش 
شش ماهه، بانک پاسارگاد در بخش خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری 
به میزان ۵۸,۳1۲میلیارد ریال درآمد کســب کرده اســت که نسبت به دوره 
مشابه سال گذشــته ۹۸درصد و نسبت به فصل بهار سال جاری 11۲درصد 
رشد داشته اســت. در بخشی دیگر، بانک پاسارگاد از محل کارمزد به درآمد 
خالص ۹,41۲میلیارد ریالی دســت یافته که ۳۸درصد از مدت مشــابه سال 
گذشته بیشتر بوده اســت.در مجموع بانک پاسارگاد در شش ماهه اول سال 
14۰۰ ســود خالصی معادل 4۰,۶۶۸میلیارد ریال شناســایی کرده اســت. 
این میزان ســود نسبت به دوره مشابه سال گذشــته 11درصد و نسبت به 
ســه ماهه بهار سال جاری نیز 1۲1درصد رشد داشته و به ازای هر سهم ۶۲1 
ریال ســود محقق کرده است. بانک پاســارگاد همچنین برای سال 14۰۰، 
درآمد تســهیالت اعطایی ۳4۲,۲۰۰میلیاردریالی، درآمد سپرده گذاری های 
1۳,۸۶4میلیاردریالــی، درآمــد کارمــزد ۲۷,۰۷۹میلیاردریالــی، درآمــد 
سرمایه گذاری های ۳,۸۳۷میلیاردریالی و سود خالص 1۰۲,۹۰۰میلیاردریالی 
را هدف گذاری کرده و تحقق آن را پیش بینی می کند.بر اساس اطالعیه اخیر 
بانک پاسارگاد در سایت کدال، سود آن دسته از سهام داران محترم حقیقی که 
حســاب انفرادی خود نزد بانک پاسارگاد را قباًل به اداره سهام این بانک اعالم 

نموده اند، در تاریخ ۳آذر14۰۰ به حساب ایشان واریز شده است. 

حضور فعال گروه مالی گردشگری و بانک 
گردشگری در هشتمین نمایشگاه بین المللی 

بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی
گروه مالی گردشــگری و بانک گردشگری به منظور معرفی دستاوردها، عملکرد 
و معرفــی خدمات نوین بانکداری در هشــتمین نمایشــگاه بین المللی بورس، 
بانــک، بیمه و خصوصی ســازی حضوری فعال دارند.به گــزارش روابط عمومی 
گروه مالی گردشــگری، در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع این نمایشگاه که 
در مرکز نمایشــگاه های بین المللی کیش برگزار شده است، هلدینگ های گروه 
مالی گردشــگری و بخش های مختلف بانک گردشگری جدیدترین دستاوردها 
و خدمات خود را به نمایش گذاشــته اند.در غرفه گروه مالی گردشگری و بانک 
گردشــگری، مدیران هلدینگ های تابعه در حوزه های گردشــگری، صنعتی و 
معدنی و بورس حضور دارند. همچنین نمایندگانی از واحدهای سرمایه گذاری، 
بازاریابی، بانکداری الکترونیک و... بانک گردشــگری حضور دارند و به ســؤاالت 
بازدیدکننــدگان و مشــتریان در زمینه های مختلف پاســخ می دهند.برگزاری 
همایش های »بازار ســرمایه و فرصت های ســرمایه گذاری« و »ارائه بسته های 
ســرمایه گذاری توســط بانک گردشــگری« با حضور مدیران ارشد گروه مالی 
گردشــگری و بانک گردشــگری از دیگر برنامه ها در این نمایشگاه است.پروژه 
میکامال کیش از جمله پروژه های گروه مالی گردشــگری است که با مشارکت  
حداکثــری بانک گردشــگری در آینــده ای نزدیک به بهره برداری می رســد.

سیزدهمین نمایشــگاه معرفی فرصت های ســرمایه گذاری کشور و هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی )اینوکس ۲۰۲1 ( از 

۸ تا 11 آذرماه جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش دایر خواهد بود.

به مناسبت سیزدهم آذرماه روز ملی صنعت بیمه
 همایش حضوری و مجازی روز بیمه برگزار 

می شود
در راســتای توســعه تعامل صنعت بیمه و نهادهای مرتبط و همچنین بررسی 
آخرین دستاوردهای بین المللی و یافته های علمی این صنعت، همایش روز ملی 

بیمه در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا برگزار می شود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی،  بیســت و 
هشتمین همایش بیمه و توسعه با عنوان »نقش صنعت بیمه در رونق اقتصادی 
با محوریت تحول دیجیتال(به دو صورت حضوری و آنالین در روزهای سیزدهم 
و چهاردهم ماه جاری با همکاری تمامی ارکان صنعت بیمه برپا خواهد شــد.بر 
اســاس این گزارش، همایش بیمه و توسعه در روزهای 1۳ و 14 آذر با رویکرد 
دیجیتالی و با محورهای مختلفی نظیر نکوداشت روز بیمه، مباحث کارشناسی 
و برگزاری پنل های تخصصی برگزار می شود و مقامات ارشد اقتصادی به طرح 
دیدگاه های خود می پردازند.گفتنی اســت نشست صبح روز نخست همایش 
به برنامه های عمومی و گفتمان سیاســتگذاران و تصمیم ســازان صنعت بیمه 
اختصــاص دارد و پــس از آن کارگروه ها و کمیته هــای تخصصی بخش پنل 
ها را مدیریت خواهند کرد.معرفی مدیران شایســته صنعت بیمه،انتخاب چهره 
ماندگار، برگزیدگان کتاب سال، تجلیل از خانواده جانباختگان صنعت بیمه در 
دوران کرونا، جشــنواره بیمه و رســانه و برنامه های متنوع دیگر در حاشیه این 
همایش برگزار می شود.در حاشیه این همایش، نمایشگاه جانبی از دستاوردهای 
صنعــت بیمه نیز برگزار می  شــود که در آن بیمه مرکزی، پژوهشــکده بیمه، 
ســندیکای بیمه گران ایران، صندوق بیمه کشاورزی و  1۰ شرکت دانش بنیان، 
محصوالت، خدمات، فعالیت ها و نوآوری های خود درحوزه های مختلف صنعت 
بیمــه را طی دو روز به نمایش خواهند گذاشــت.تمامی برنامه های همایش به 
seminar.irc. صورت زنده و مستقیم از طریق وب ســایت همایش به آدرس

ac.ir، صفحه پژوهشــکده بیمه در آپارات و صفحات اینستاگرام بیمه مرکزی، 
پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه گران و شرکت های بیمه پخش خواهد شد و به 
همه شرکت کنندگان اعم از مدعوین و مخاطبانی که بعد از ثبت نام از طریق وب 
سایت همایش به صورت مجازی در برنامه های همایش شرکت می کنند، گواهی 
حضور اعطا می شود.عالقمندان برای ثبت نام رایگان در بیست و هشتمین همایش 
https://seminar. ملی بیمه و توســعه می توانند به سایت سمینار به نشانی

irc.ac.ir/ مراجعه کنند.

 ۵1 هزار میلیارد تومــان اوراق جدید از ابتدای 
ســال 14۰۰ تاکنــون فروش رفتــه و ۵۸ هزار 
میلیــارد تومان از اوراق دولــت قبل بازپرداخت 
شده که نشان می دهد خالص تامین مالی دولت 
سیزدهم در این مدت، منفی هفت هزار میلیارد 

تومان بوده است.
به گزارش ایرنا، در ســوم آبان ماه ســال جاری، 
انتشــار خبری مبنی بر فروش ۳۷ هزار میلیارد 
تومان اوراق از سوی دولت با هدف تامین کسری 
بودجه از مسیر بازار سرمایه، باعث شد تا فعاالن 
بازار سرمایه نســبت به این اقدام واکنش نشان 
دهنــد به گونــه ای که این دســته از فعاالن با 
تحلیلی غیر فنی، فــروش اوراق دولتی را عامل 
خروج ســرمایه از بورس و ریزش شاخص عنوان 
کردنــد اما رصد دقیق این رویداد با اســتناد به 
آمار رســمی، موضوع دیگری را مطرح می کند 
که در این گزارش به شفاف سازی کامل در این 
زمینه می پردازیم.در ابتدا این موضوع باید مورد 
توجه قرار گیرد که معامالت اوراق به دو شــیوه 
»بازار بین بانکی« و نیز از مسیر »بازار سرمایه« 
انجام می شود و معامالت اوراق در بازار سرمایه از 
طریق اوراق مالی اســالمی و اسناد خزانه )اخزا( 
صورت می گیرد.  در این میان، بررســی ها نشان 
می دهد خبر ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق مربوط 
به معامالت اوراق در عملیات بازار باز بوده است و 
ارتباطی به فروش اوراق دولتی ندارد، در عملیات 
بازار باز، خریداران و فروشندگان صرفا بانک ها و 
بانک مرکزی هســتند و هیچ ارتباطی با بورس و 

صندوق های بورسی ندارد.

خالــص تامین مالی دولــت؛ منفی 7 هزار 
میلیارد تومان

همچنین در بررسی روند معامالت اوراق در بازار 
ســرمایه باید توجه کرد که در بخش مربوط به 
اســناد خزانه، خرید و فــروش در این بازار، غیر 
نقــدی بوده و تنها بین دولت و پیمانکاران اتفاق 
می افتد، در شیوه دیگر یعنی اوراق مالی اسالمی 
نیز تاکنون هر میــزان اوراقی که دولت فروخته 
بیش از آن صرف پرداخت اوراق ســال های قبل 
شــده اســت؛ لذا تامین مالی دولت فقط مربوط 
به همین اوراق اســالمی است که منفی ۷ هزار 

میلیارد تومان بوده است.
در توضیــح ایــن موضوع باید اعــالم کرد که از 
ابتدای ســال 14۰۰ تاکنون ۵1 هــزار میلیارد 
تومــان اوراق جدید فــروش رفتــه و ۵۸ هزار 
میلیارد تومان اوراق دولت قبل بازپرداخت شده 
اســت، در نتیجه خالص تامین مالی دولت منفی 
۷ هزار میلیارد تومان بوده اســت.از ابتدای سال 
14۰۰ تاکنــون ۵1 هزار میلیــارد تومان اوراق 
جدید فــروش رفته و ۵۸ هــزار میلیارد تومان 
اوراق دولت قبل بازپرداخت شده است، در نتیجه 
خالص تامین مالــی دولت منفی ۷ هزار میلیارد 

تومان بوده است.

مروری بر جزییات و واقعیت های بازار اوراق 
همان گونه که اشاره شده حواشی پیرامون مساله 
اوراق از ۳ آبان ماه 14۰۰ آغاز شد، بانک مرکزی 
و بانــک های تجــاری مطابق معمــول در قالب 
اجرای عملیات بــازار باز اقدام به خرید و فروش 
اوراق با یکدیگر کردنــد که ارزش این معامالت 
نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود.  باید دقت 
کرد، این موضوع که ارزش معامالت در یک روز 
۳۷ هزار میلیارد تومان است، به این معناست که 
صرفا اوراقی به ایــن مبلغ در قالب عملیات بازار 
باز بین بانک ها و بانک مرکزی جابجا شده است 
و روزانه این خرید و فروش ها انجام می شود؛ از 
این رو موضوع فروش اوراق با هدف تامین مالی 
دولت مطرح نبوده و هیچ ارتباطی با بازار سرمایه 
نــدارد، همچنانکه اگر قرار بود تامین مالی دولت 
تلقی شود باید کســری بودجه دولت یک ماهه 
رفع می شــد.با این حــال، در همان روز یکی از 
نمایندگان مجلس به اشــتباه آمار عملیات بازار 
بیــن بانکی را فروش اوراق توســط دولت تعبیر 
می کند و فعاالن بورس هم سردرگم می شوند و 
تحلیل های اشــتباهی را از میزان فروش اوراق و 

آثار آن بر وضعیت بورس منتشر می کنند.

تامین مالی »منفی 7 هزار میلیارد تومانی« 
دولت از فروش اوراق در بورس

نکتــه دوم اینکه بــازار بدهی و بازار ســهام هر 
دو مکمل یکدیگر محســوب می شــوند و رقیب 
دانســتن ایــن دو بازار بــه هیچ وجــه فنی و 
دقیق نیســت، دیدگاه اشــتباهی از سوی برخی 
سهامداران مطرح می شــود و آن هم اینکه اگر 
تمایل سرمایه گذار به سمت بازار بدهی افزایش 
یابد بازار ســهام از رونق می افتد که این فرضیه 
کامال اشتباه است.  بررســی ها نشان می دهد، 
اساســا بیش از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق 
بدهی، صندوق های با درآمد ثابت هستند، منابع 
مالــی و نقدینگی فعاالن بازار ســرمایه و حتی 
صندوق های ســرمایه گذاری سهامی و مختلط، 
خریدار این اوراق نیســتند.از طرف دیگر بخشی 
از این اوراق برای بازپرداخت اوراق قبلی اســت 
و پولی از بازار خارج نمی شــود، در واقع صندوق 
پول اوراق سررسید شده را پس می گیرد و اوراق 
جدید دریافت می کند.بنا بر قانون، صندوق های 
با درآمد ثابت، مکلف هســتند حداقل ۲۵ درصد 
از دارایی های خــود را به اوراق اختصاص دهند 
کــه این نصاب اکنون کمتر از ۲۵ درصد اســت 
یعنی صندوق هــای مذکور ظرفیت خرید اوراق 
برای رســیدن به نصاب قانونی را دارند.سومین 
نکته این اســت که در مورد اوراق خزانه اسالمی 
یا به اصطالح اوراق پیمانکاران، انتشار این اوراق 
با فروش آن به کلی متفاوت است، در واقع فرایند 
انتشــار اوراق خزانه اسالمی به این صورت است 
که پــس از تخصیص این اوراق بــه پیمانکاران 
دولتــی، آنها اختیار دارند کــه اوراق خود را در 

بازار ســرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند یا 
تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی 
اوراق را در سررســید دریافت کنند.بررســی ها 
نشان می دهد تعداد بسیار اندکی از پیمانکاران، 
اوراق خزانه خود را در مهرماه در بازار ســرمایه 
به فروش رســانده اند. به طــور مثال با توجه به 
آمار ســازمان بورس در مهر مــاه 14۰۰، مجوز 
آغاز معامالت ثانویه به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد 
تومان در مهرماه صادر شد اما از این میزان تنها 
۳4۲ میلیون تومان توســط پیمانکاران در بازار 
ســرمایه به فروش رفته اســت؛ یعنی نزدیک به 
صفر درصد کــه طبیعتا این میــزان فروش در 
بازار سرمایه بی تاثیر است.یادآوری این موضوع 
ضرورت دارد که از ابتدای مهر تا ۲4 آبان 14۰۰ 
هیچگونــه اوراق تامین مالی اســالمی به فروش 
نرفته اســت و اخیرا در روز ۲4 آبان مبلغ هفت 
هــزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فروش اوراق صورت 
گرفته که با احتساب این رقم، در مجموع فروش 
اوراق در ســال 14۰۰ به رقــم ۵1 هزار میلیارد 
تومان به صورت ناخالص رســیده اســت.آمارها 
گویای آن اســت که دولت تاپایــان آبان ماه در 
مجموع ۵1 هزار میلیارد تومان از طریق انتشــار 
اوراق مالی اسالمی شامل اوراق مرابحه عام )اراد( 
به میزان 4۰ هزار میلیارد تومان و اوراق ســلف 
موازی استاندارد به میزان 11 هزار میلیارد تومان 
تامین مالی کرده اســت، درحالی که کل تامین 
مالی دولت در سال ۹۹ بالغ بر 1۳۹ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان بوده است.  دولت تاپایان آبان ماه 
در مجموع ۵1 هزار میلیارد تومان از طریق انتشار 
اوراق مالی اسالمی تامین مالی کرده، درحالی که 
کل تامین مالی دولت در ســال ۹۹ بالغ بر 1۳۹ 
هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده اســت.  با این 
تفاسیر آمارها نشان می دهد، خالص تامین مالی 
دولت از ابتدای سال 14۰۰ تا انتهای آبان ماه از 
محل اوراق مالی اســالمی منفی ۷ هزار میلیارد 
تومان بوده است، این موضوع به آن معناست که 
دولت بیش از آن که از فروش اوراق تامین مالی 
کرده باشد اوراق سررسید شده گذشته را تسویه 
کرده اســت.در یک جمع بندی کلی در پیرامون 
انتشار اوراق، ذکر این نکته ضروری است که بازار 
بدهی ما به نســبت سایر کشــورهای دنیا بسیار 
کوچک است و نیاز به توسعه بیش از پیش دارد 
و از سمتی دیگر انتشار اوراق موجب شفاف شدن 
کسری بودجه خواهد شد و در بلند مدت عمال از 
افزایش بی رویه هزینه ها توسط دولت جلوگیری 
خواهد کرد.  در واقع انتشــار اوراق، مسیری در 
راســتای کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود 
و ایجاد کسری بودجه برای دولت ها را پرهزینه 
تر خواهد کرد، در کوتاه مدت می توان جایگزین 
هایــی را برای اوراق مانند تســهیالت تکلیفی و 
دستوری بانک ها به دولت و شرکت های دولتی 
با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی مانند 

چهار ماه ابتدای سال 14۰۰ متصور بود.

در گزارشی آماری بررسی شد؛
تامین مالی »منفی 7 هزار میلیارد تومانی« دولت از فروش اوراق در بورس
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نگـــاه

قرقاش:
 به زودی هیاتی از امارات به ایران اعزام 

خواهد شد
 مشــاور رئیس امارات متحده عربی مدعی شد که به زودی هیاتی از امارات به 
ایران در چهارچوب بهبود روابط میان دو کشور اعزام خواهد شد.به گزارش ایرنا 
از خبرگزاری رویترز، انور قرقاش افزود: این ارزیابی از طرف ایرانی ها وجود دارد 
که به دنبال بازسازی روابط با کشورهای خلیج فارس هستند و ما با نگاه مثبت 
به آن می نگریم.این مقام ارشــد اماراتی با این حال مدعی شــد که نگرانی هایی 
در خصــوص فعالیت های منطقه ای ایران وجــود دارد؛ اما به گفته او رویارویی 
بهترین راه پیش رو نیست.مشــاور رئیس امــارات متحده عربی همچنین ادعا 
کرد که حتی اگر مذاکرات در خصوص توافق هســته ای با ایران به نتایج مثبتی 
برسد، همه نگرانی ها در مورد سیاست های ایران را برطرف نخواهد کرد.قرقاش 
همچنیــن در خصوص مذاکرات و همکاری های اقتصادی به عنوان بخشــی از 
اقدامات اعتمادســاز با ایران تأکید کرد که این مســاله زمان بر خواهد بود.وی 
پیش تر در اجالس راهبردی ابوظبی گفته بود که کشورش مشغول اعتمادسازی 
با ایران و کاهش تنش ها با تهران اســت.این مقام اماراتی همچنین اذعان کرده 
بود که هیچ عالقه ای به مواجهه با ایران نداریم زیرا عواقب آن برای مدت طوالنی 

متوجه منطقه خواهد بود. 

بر اساس اعالم وزارت بهداشت سعودی؛
 پای سویه »اومیکرون« کرونا به عربستان

 هم باز شد
وزارت بهداشت عربستان سعودی از ثبت اولین مورد ابتالء به سویه »اومیکرون« 
کرونا در این کشــور خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، 
یک مقام مســئول در وزارت بهداشت عربستان ســعودی اعالم کرد که سویه 
»اومیکرون« کرونا وارد این کشــور شده اســت.بر اساس این گزارش، این مقام 
ســعودی اعالم کرد که اولین مورد ابتالء به این ســویه جدید از ویروس کرونا 
شناسایی شده است.وی عنوان کرده است: فرد مبتالء به سویه جدید کرونا کسی 
است که پیشتر به شمال آفریقا سفر کرده است و پس از بازگشت به عربستان، 
ابتالی او به اومیکرون تأیید شد.پیشــتر وزارت کشــور عربستان پروازها از این 
کشــور به سمت برخی کشــورهای آفریقایی را لغو کرده بود. سازمان بهداشت 

جهانی شیوع سویه جدید کرونا را نگران کننده توصیف کرده است.

تشدید تنش میان بالروس و ناتو با چاشنی 
هسته ای

مسکو - ایرنا - الکساندر لوکاشــنکو رئیس جمهوری بالروس از قصد مینسک 
برای اســتقرار تسلیحات هسته ای روسیه در خاک بالروس برای بازدارندگی در 
برابر هرگونه اقدام نظامی احتمالی از جانب ناتو خبر داد.به گزارش روز چهارشنبه 
ایرنا، لوکاشــنکو  در گفت و گو با خبرگزاری ریانووستی اعالم کرد: در صورتی 
که ناتو در خاک لهســتان سالح هســته ای مستقر کند، بالروس هم به روسیه 
پیشــنهاد استقرار تسلیحات هســته ای در خاک خود را خواهد کرد. رسانه ها 
امروز اعالم کردند که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفته است که در صورتی 
که آلمان از استقرار تسلیحات هسته ای در خاک کشور خود منصرف شود، این 
سالح ها در کشورهای دیگر اروپایی ازجمله مناطق شرق آلمان مستقر می شود.

رئیس جمهوری بالروس در پاســخ به این پرسش که موضوع استقرار کدام نوع 
تســلیحات در بالروس مطرح است خاطرنشان کرد: ما در این مورد )با روسیه( 
به توافق خواهیم رسید.  وی افزود: تسلیحات هسته ای که در چنین موقعیتی 
موثرترین ســالح ها باشد در بالروس مستقر خواهد شــد. ما در بالروس برای 
استقرار چنین تسلیحاتی آمادگی داریم. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، 
دهها کالهک هسته ای موشک های قاره پیمای توپول و بیش از ۱۰۰۰ کالهک 
هســته ای تاکتیکی در بالروس ماند. مینســک با خارج سازی این تسلیحات و 
تحویل آن به روسیه پس از عقد قرارداد عدم انتشار سالح های هسته ای موافقت 
کرد.  الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بالروس با هشدار به کشورهای غربی و 
همسایگان عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اعالم کرد که بالروس از 
امکانات و توانمندی الزم برای مقابله و پاسخ دادن به تهدیدهای نظامی برخوردار 
اســت.یه گزارش ایرنا، لوکاشنکو روز دوشــنبه در جمع مقام های وزارت دفاع 
بالروس گفت: ستاد مشــترک ارتش بالروس باید بطور دقیق پیش بینی کند 
که دشــمنان در چه جهاتی حمله می کنند و چگونه باید به این حمالت پاسخ 
بدهیم.وی خطاب به مقام های نظامی بالروسی افزود: یک نیروی واکنش سریع 
باید ایجاد شــود که در طول ۲-۳ ساعت در هر نقطه ای برای مقابله با دشمن 
وارد عمل شود.رئیس جمهوری بالروس گفت که این کشور واحدها و نیروهای 
نظامی ورزیده و کارآزموده ای دارد که در طول سه ساعت می توانند در هر نقطه 

کشور بالروس حضور یابند.

/تحلیل/
خروج آمریکا از افغانستان شکستی 

استراتژیک بود
»در تاریخ ۱۱ سپتامبر، ۲۰ سال پس از حمالت ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، طالبان یک 
جشن رسمی را در کاخ ریاست جمهوری کابل، پایتخت افغانستان برگزار کرد. 
محمد حسن آخوند، نخست وزیر دولت طالبان، پرچم سفید طالبان را برافراشت 
و پیروزی این گروه بر آمریکا را جشــن گرفت. از دست دادن نمادها سخت بود. 
طالبان افراطی که دو دهه پیش توسط آمریکا سرنگون شده بود، حال به عرصه 
قدرت بازگشــته اســت. اما قرار نبود چنین اتفاقی رخ دهد.«به گزارش ایسنا، 
»ســت جی. جونز« در مقاله ای برای یواس ای تودی نوشــته است: »جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا، در طول کمپین تبلیغاتی خود وعده داد که به درگیری 
نظامی آمریکا در افغانســتان پایان دهد. در حالی که وی به وعده اش عمل کرد، 
آمریکا هزینه گزافی پرداخت کرد. خروج آمریکا از افغانســتان به طور ضعیفی 
برنامه ریزی و اجرا شــد. این خروج منجر به مرگ ۱۳ عضو نظامی آمریکا شد، 
دموکراســی در افغانستان از بین رفت، پیشرفتی که به سختی در حوزه حقوق 
زنان به دســت آمده بود، نابود شد و تهدید تروریســم را از جانب القاعده، گروه  
افراطی، افزایش داد.اهداف رئیس جمهور بایدن در افغانستان ستودنی است: این 
اهداف از خروج نیروهای آمریکایــی از یک جنگی که وی غیرقابل فتح درنظر 
گرفت تا تغییر تمرکز آمریکا به رقابت با چین مربوط می شود. ما باید از آمریکا 
در مقابل قاطعیت فزاینده چین حمایت کنیم.دولت آمریکا به برخی از اهدافش 
دست یافت. این دولت در تاریخ ۳۰ اوت با موفقیت تمام نیروهای نظامی آمریکا 
را از افغاســتان خارج کرد. مقامات آمریکایی در حال کار کردن بر روی جزئیات 
استراتژی امنیت ملی و استراتژی دفاع ملی که به صورت رسمی تمرکز آمریکا را 

به منطقه هند-آرام جهت مقابله با چین تغییر می دهد، هستند.

مرگ دموکراسی
اما با این حال مســئله خروج از افغانستان یک شکست استراتژیک بود. در وهله 
اول، خروج شهروندان آمریکا و افغان یک شکست بود. تصاویر دردناک افغان ها که 
به دور سی-۱۷ های آمریکایی که در حال بلند شدن از فرودگاه بین المللی کابل 
بودنــد، ازدحام کرده بودند، جهان را تحت تاثیر قرار داد. این عکس ها و ویدئوها 
به اندازه عکس هایی که در طول خروج ننگین آمریکا از ویتنام در ســال ۱۹۷۵ 
هنگام سقوط سایگون گرفته شد، عظیم و چشمگیر بود.حتی به بدتر از این هم 
می توان اشاره کرد؛ گروه تروریستی داعش حمله ای وحشیانه را در فرودگاه کابل 
انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از ۱۵۰ تن از جمله اعضای نظامی آمریکا 
شد. هیچ آمریکایی در درگیری افغانستان در طول ۱۸ ماه اخیر کشته نشده بود.

در وهله دوم، بازگشــت افغانســتان به دوران قرون وسطی، شهرت آمریکا را به 
عنوان نمادی از آزادی لکه دار کرد. به گفته خانه آزادی، یک سازمان غیردولتی 
مستقر در واشنگتن، دموکراسی با ۱۵ سال پیاپی کاهش آزادی بیان در جهان، 
متحمل خسارات سنگینی شده است. حال افغانستان آخرین قربانی است.رهبران 
طالبان، از دموکراسی  به عنوان اختراع فاسد غرب انتقاد می کنند. جای تعجب 
نیست که حامیان اصلی قدرت طالبان، چین و روسیه نسبت به مرگ دموکراسی 
در افغانستان نگاهی از روی کینه به آن داشته باشند.حقوق زنان نیز از بین رفته 
است. زنان از شــرکت در عرصه سیاست طالبان محروم شده اند و طالبان زنان 
و دختران را از حق تحصیل محروم کرده اســت.در وهله سوم، خروج آمریکا از 
افغانستان بستر احیای تروریسم را فراهم کرد. همانطور که رئیس جمهور بایدن 
توضیح داد، تنها منفعت آمریکا در افغانستان جلوگیری از حمله تروریستی در 
خاک آمریکا است. اما مسئله خروج شرایط الزم را برای احیای مجدد تروریسم 
فراهم کرده است.طالبان هزاران عامل القاعده و دیگر جنگجویان را از زندان های 
بگرام، کابل و قندهار آزاد کرد. سپس طالبان سراج الدین حقانی را به عنوان اولین 
وزیر داخلی )کشور( خود منصوب کرد. یک تروریست معرفی شده توسط آمریکا 
با ارتباط نزدیک با القاعده؛ این اطمینان  بخش نیست.نمایندگان وزارت اطالعات 
آمریکا اکنون القاعده و داعش را از این جهت که می توانند حمالتی را بیرون از 
افغانستان در سال ۲۰۲۲ انجام دهند، ارزیابی می کنند. نتیجه این ارزیابی قابل 
پیش بینی اســت. طالبان و القاعده از روابط شخصی طوالنی مدت خود، ازدواج 
با افراد و ملل مختلف و ایدئولوژی های همدالنه راضی هستند. رهبران القاعده از 
زمان روی کار آمدن طالبان متعهد شده اند که نسبت به رهبران این گروه وفادار 
باشند.طالبان هم چنین روابطی با سایر گروه های تروریستی مثل تحریک طالبان 

پاکستان، جیش محمد و لشکر طیبه دارد.

بازگشت ترور
گروه تروریســتی داعش در حال بازگشت است. در تاریخ ۲ نوامبر، افراد مسلح 
داعش، بیمارستان نظامی ســردار محمد داوود خان را مورد حمله قرار دادند و 
دســت کم ۲۵ تن کشته و بیش از ۱۲ نفر زخمی شدند.داعش توسط برخی از 
اعضای ســرویس اطالعاتی و ارتش دولت قبلی، که توسط آمریکا آموزش دیده 
بودند، تقویت هم شده است.در پاسخ به چالش های تروریستی، مقامات آمریکایی 
اســتدالل می کنند که آن ها می توانند  کمپینی تحت عنوان »بر فراز افق« مثل 
عراق، ســوریه، لیبی، سومالی و یمن را تشکیل دهند. اما این مقایسه در این جا 
صدق نمی کند. برخالف آن کمپین ها، آمریکا شرکای محلی در افغانستان ندارد.

متاســفانه ما قبال چنین فیلمی را تماشــا کرده ایم. در تاریخ ۱۵ فوریه ۱۹۸۹، 
آخرین نیروهای شــوروی از افغانستان به ازبکســتان رفتند. اما خروج منظم و 
با برنامه ای بود. اما با این حال، یک جنگ داخلی فزاینده به ســرعت آغاز شــد 
و افغانستان به پناهگاهی برای گروه های تروریستی تبدیل شد.آینده افغانستان 

ترسناک و ناگوار به نظر می رسد.«

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل اعالم کرد

اقدامات قهرآمیز آمریکا آرمان توسعه را به شعاری بی معنا بدل کرده است
 مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل اظهار داشــت: عدم اقدام موثر در برابر اقدامات نامشروع 
یکجانبــه قهرآمیز آمریکا از جمله تحریم های یکجانبه آرمان 
توســعه پایدار را به شــعاری بی محتوا و بی معنی بدل کرده 
است.به گزارش ایرنا، دکتر مجید تخت روانچی سفیر و نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه به 
وقت محلی در ســخنانی در چهل و پنجمین اجالس ساالنه 
وزرای امــور خارجه گروه ۷۷ بعالوه چین اظهار داشــت: در 
حالی که امســال پنجاه و پنجمین ســالگرد تصویب منشور 
الجزایر در اولین اجــالس وزرای امور خارجه گروه ۷۷ بعالوه 
چین را گرامی می داریــم باید همچنان همانگونه که در  آن 
سند تصریح شده، حول آرمانها و منافع مشترک اعضای گروه، 
متحد مانده و بطور مصمم، تــالش های جمعی خود را برای 
نیل به توســعه اقتصادی و اجتماعی و نیز تحقق صلح، ثبات 
و رفاه همه ی اعضای گروه معطوف کنیم.ارشدترین دیپلمات 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد افزود: گروه ۷۷ 
بعالوه چین به عنوان بزر گترین بلوک بین دولتی در سازمان 
ملل، این ابزار و اهرم را در دســترس همه ی کشــورهای در 
حال توســعه قرار می دهد تــا بتوانند منافع جمعی خود را با 
تکیه بر ارتقای ظرفیت مذاکراتی در همه مسائل اقتصادی بین 
المللی در ســازمان ملل به پیش ببرند.سفیر ایران در سازمان 
ملل متحد گفت: اکنون پس از نزدیک به شش دهه از تاسیس 
این گروه و به رغم همه موانع و چالش هایی که با آن مواجهیم، 
گروه ۷۷ طی این سالها توانسته در عمل ثابت کند که همکاری 

بین المللی تنها راه حفظ و پاسداشــت از ارزشهای مشترک و 
حل و فصل چالش های فراروی جهان اســت.   نماینده دائم 
کشــورمان در سازمان ملل اظهار داشت: هرچند شکل چالش 

هایی که امروز با آن روبرو هستیم در مقایسه با سالهای ابتدایی 
تشــکیل گروه ۷۷ قدری تفاوت کــرده اما ماهیت این چالش 
ها تغییر چندانی نداشــته و تنها راه مقابله با آن نیز توســل 

به چندجانبه گرایی و همکاری جمعی است.تخت روانچی در 
بخش دیگری از ســخنان خود تاکید کرد: همه گیری کووید 
۱۹ زنگ هشــداری برای کل جهان بود تــا یکبار دیگر به ما 
یادآوری کند که توســعه، رفاه و ســعادت بشریت به یکدیگر 
متصــل بوده و وابســتگی متقابل دارد. ارشــدترین دیپلمات 
جمهوری اسالمی ایران در ســازمان ملل گفت: با این وجود، 
درحالیکه همه کشــورها، دست در دست یکدیگر به همکاری 
برای مقابله با این همه گیری مشغولند، متاسفانه شاهدیم که 
آمریکا به تحمیل اقدامات نامشــروع یکجانبه قهرآمیز خود از 
جمله تحریم های یکجانبه ی غیرقانونی بر تعدادی از کشورها 
که بیشترین خسارت و رنج را از عواقب وخیم همه گیری کرونا 
متحمل شده اند، ادامه می دهد.تخت روانچی اضافه کرد: این 
اقدامات غیرقانونی از یک ســو و فقدان اقدام موثر و جدی از 
طرف جامعه بین المللی بــرای مقابله با این اقدامات، موجب 
شده که آرمان توسعه پایدار و محور آن یعنی »هیچکس نباید 
از توسعه عقب بماند«، به یک شعار صرفا بی محتوا، بی معنی 
و تزئینی بدل شود.ســفیر ایران در ســازمان ملل متحد ادامه 
داد: معتقدیم مهمترین بحــران ها و چالش های بین المللی 
امروز فرا روی بشــر،  یعنی همه گیــری کرونا و نیز یکجانبه 
گرایی، شکســت نخواهند خورد مگر اینکه با پاسخ جمعی و 
واحد و نیز تالش مشترک همه ی کشورهای جهان تحت لوای 
چندجانبه گرایی و همبستگی و مطابق با روح همکاری جمعی 
بین المللی، مواجه شوند و این آرمانی است که گروه ۷۷ بعالوه 

چین برای تحقق آن ایجاد شده است.

آمریکا: 
تمرکز زیادی بر مذاکرات داریم

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سواالتی درباره آغاز دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین و تحوالت در رابطه با آن پاسخ داد.به 
گزارش اقتصاد آنالین، جالینا پورتر سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا آمریکا برخی گزارش ها درباره این که 
رژیم صهیونیستی اطالعاتی با آمریکا در میان گذاشته است که تایید می کند ایران در حال غنی سازی ۹۰ درصدی اورانیوم است و در پاسخ به این سوال که آیا شرحی از دور هفتم 
مذاکرات وین موجود هست که روز گذشته آغاز شد، گفت: از مذاکرات وین چیزی برای ارائه ندارم. فکر می کنم چیزهای بیشتری در راه خواهد بود.وی در پاسخ به سوال اول، 
توسعه هسته ای ایران را غیر سازنده و مغایر با آن چه هدف تعیین شده بازگشت به پایبندی دوجانبه به برجام می خواند، عنوان کرد.پورتر در ادامه در پاسخ به این که با توجه به 
بازخوردهای مثبت مقامات ایرانی و اروپایی از مذاکرات دیروز و این موضوع که ایران هنوز بر لغو تمامی تحریم ها پافشاری می کند، آیا دلیلی برای خوش بینی نسبت به مذاکرات 
وجود دارد یا نه و آیا آمریکا با توجه به این که مذاکراتش با ایران غیر مستقیم است، با اظهارات علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران در وین موافق است که پس از مذاکرات گفت، 
»دستاورد بزرگی است که تمامی طرفین در نشست خواسته ایران مبنی بر این که اول باید به وضعیت غیرقانونی و ناعادالنه تحریم های آمریکا رسیدگی شود«، توضیح داد: وارد 
جزئیات مذاکراتی که در حال حاضر جریان دارند، نمی شویم اما فقط می توانم تاکید کنم مذاکرات غیر مستقیم خواهند بود که به درخواست ایران است و آمریکا در هیچ یک از 

این نشست ها به طور مستقیم با ایران مشارکت نداشته است. 

 ســازمان جهانی بهداشــت با انتقاد از 
واکنش شــتابزده و بیش از حد برخی 
کشــورها در قبال کشورهای آفریقایی، 
تاکید کرد: با وجــود درک این نگرانی 
هــا، الزم اســت دولت هــا »اقداماتی 
عقالنــی و متناســب در جهت کاهش 
خطرات« اتخاذ کنند.بــه گزارش ایرنا 
از خبرگــزاری افه اســپانیا، »تدروس 
ادهانــوم« دبیــرکل ســازمان جهانی 
بهداشــت، از اقداماتی که توسط برخی 
کشورهای اروپایی و آمریکایی در ایجاد 
محدودیت های سفر به کشور آفریقای 
جنوبی یا بوتســوانا اتخاذ شد، پیش از 
بهداشت گزارشی  آنکه سازمان جهانی 
در این باره منتشر کند ابراز شگفتی کرد 
و گفت: دولت ها تدابیری را اتخاذ کردند 
که »بر پایه هیچ شــواهدی نبوده و به 
خودی خود نیز موثر نیستند«.دبیرکل 
ســازمان جهانی بهداشت عالوه بر آنکه 

این اقدامــات را بیش از اندازه و افراطی 
دانست، کشــورهای جهان را به حفظ 
آرامش و »اقدامات عقالنی و متناسب« 
در مقابلــه با این ســویه جدید ویروس 
کرونــا دعوت کرد.   ادهانــوم در دیدار 
هفتگی خود با هیأت کشــورهای عضو 
سازمان جهانی بهداشت در ژنو که این 
هفته به دلیل شــرایط کنونی با حضور 
چندین وزیر جلسه فوق العاده تشکیل 
داد، تاکید کرد: برخــی از این اقدامات 
»فقط وضعیت نابرابری را وخیم تر می 
کنند«.سازمان جهانی بهداشت در بیانیه 
ای که سه شنبه منتشر کرد همچنین 
هشدار داد که ممنوعیت کامل سفر به 
کشورها مانند آنچه که این روزها علیه 
کشورهای جنوب آفریقا اعمال شد، نه 
تنها موجب انزوای این گونه کشــورها 
می شــود، بلکــه می تواند بــه مبارزه 
علیه همه گیری آســیب بزند.این نهاد 

بین المللی با بیان اینکه »این اقدامات 
ممکن اســت کشــورها را از اشتراک 
گذاری اطالعات اپیدمیولوژی و ژنتیکی 
خود دلســرد کند« خواســتار بازبینی 
مجدد کشــورها در رویکرد خود نسبت 
به اعمال محدودیت های ســفر شد تا 
»اطالعات بیشتری درباره ویژگی های 
اومیکرون به دست آید«.از سوی دیگر، 
تدروس ادهانــوم گفت: اگرچه »نگرانی 
تمام کشــورها برای مقابله با این سویه 
ناشــناخته« که خود ســازمان جهانی 
بهداشت آن را »با ریسک باال« خوانده، 
قابل درک است، اما همزمان از کشورها 
خواســت »اقداماتی عقالنی و متناسب 
در جهت کاهش خطرات« اتخاذ کنند.

در حالی که گفته می شد سویه جدید 
ویروس کرونا با نام اومیکرون در کشور 
آفریقای جنوبی کشف شده، با این وجود 
مقام های بهداشتی هلند روز سه شنبه 

اعالم کردند این ســویه جدید،  قبل از 
اینکه دو پرواز هفته گذشته از آفریقای 
جنوبی وارد هلند شــود، در این کشور 
که  اســت.اومیکرون  شــده  شناسایی 
پژوهشگران آن را بســیار نگران کننده 
ارزیابی می کننــد، به دلیل جهش های 
زیاد ممکن است، اثر بخشی واکسن های 
موجود برای پیشگیری از ابتال به آن را 
با چالش مواجه کند.  انتشار سریع سویه 
اومیکرون ویروس کرونا در کشــورهای 
جهان و نگرانی از طوالنی شــدن دوره 
همه گیری این گونــه تازه، زنگ خطر 
تازه را بــرای بازارهای مالی بین المللی 
دوبــاره به صدا درآورده اســت.به گفته 
کارشناســان و تحلیلگران، ظهور سویه 
اومیکــرون حاصل رویکرد بی عدالتی و 
نابرابری در توزیع واکسن کرونا در سطح 
جهان و احتکار واکســن از سوی برخی 

کشورهای ثروتمند است.

سازمان جهانی بهداشت جهان را به آرامش و عقالنیت علیه اومیکرون فراخواند

گفتگوی بلینکن با وزیران خارجه سه کشور 
اروپایی همزمان با مذاکرات وین

 آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با وزیران خارجه سه کشور اروپایی آلمان، 
انگلیس و فرانســه در لتونی دیدار و درباره ایران همزمان با مذاکرات وین گفتگو 
کرد.به گزارش ایرنا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه شب 
به وقت محلی اعالم کرد آنتونی بلینکن امروز با ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه 
، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و الیزابت تراس وزیر خارجه انگلیس در شهر ریگا 
پایتخــت لتونی دیدار و گفتگو کرد.بر اســاس بیانیه ند پرایس، بلینکن و وزیران 
خارجه سه کشور اروپایی درباره آنچه »تهدید برای اروپا« از جمله اقدامات نگران 
کننده روسیه درباره اوکراین خوانده شده است، گفتگو کردند.  سخنگوی وزارت 
خارجــه آمریکا در بیانیه خود مدعی شــد که  بلینکن و وزرای خارجه همچنین 
درخصوص نگرانی هایشان درباره برنامه هسته ای ایران و تالش برای دستیابی به 
بازگشــت دوجانبه به پاییندی به برجام همزمان با ادامه مذاکرات در وین بحث و 
گفتگو کردند.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود توضیحات بیشتری 
درباره این دیدار ارائه نکرد.جن ســاکی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به مثبت 
ارزیابی کردن مذاکرات وین از ســوی مقامات اروپایــی، ارزیابی در این زمینه را 
مشــکل دانست.سخنگوی کاخ سفید روز سه شــنبه به وقت محلی در گفتگو با 
خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر آمریکا در خصوص 
گــزارش مقامات اروپایی در خصوص مثبت بودن مذاکــرات و جدی بودن ایران 
چیســت، بیان کرد.جن ســاکی که در هواپیمای ایر فورس وان در سفر به سوی 
ایالت مینه ســوتا با خبرنگاران گفت و گو می کرد، افزود که ارزیابی این امر برای 
ما مشــکل است، نمی خواهم از اینجا این کار را انجام دهم.سخنگوی کاخ سفید 
در عین حال مدعی شد: تمرکز ما همچنان بازگشت متقابل به پایبندی به برجام 
است. این بهترین گزینه در دسترس ما است.این مقام آمریکایی همچنان ادعا کرد 
که ما متعهد به مسیر دیپلماتیک هستیم. این چیزی است که راب مالی )نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور ایران ( و دیگران برای آن تالش می کنند اما نمی توانیم 

پیش از پایان پروسه اظهار نظر کنیم.

آمریکا:
 پکن به دنبال به زانو درآوردن استرالیاست

هماهنگ کننده امور هند-پاسیفیک در کاخ سفید دیروز )چهارشنبه( در یک 
اندیشکده در سیدنی گفت، پکن یک جنگ اقتصادی جدی علیه استرالیا به 
راه انداختــه و تالش کرده تا این متحد  آمریکا را از هم متالشــی کرده و به 
زانو درآورد.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، »کرت کمپبل« 
هماهنگ کننده امور هند-پاســیفیک کاخ ســفید به اندیشکده »لووی« در 
ســیدنی گفت: جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا  نحوه رفتار استرالیا را که 
هــدف تالفی های تجاری پکن قرار گرفته در دیدار خود با شــی جینپینگ، 
رئیس جمهور چین به عنوان نمونه ای از رفتاری مطرح کرد که نتیجه معکوس 
داشته چون مشاوران شی جینپینگ بازخورد مؤثری ارائه نمی دادند.وی ادامه 
داد: اولویت چین این اســت که اســترالیا را در هم بشکند و این کشور را به 
زانو در بیاورد.این مقام آمریکایی بار دیگر به تعهدات کشورش به ائتالف های 
امنیتی و اقتصادی جدید در منطقه هند-پاســیفیک از جمله بسته فناوری 
دفاعی با اســترالیا و انگلیس موســوم به »آکوس« و توافق چهارجانبه هند، 
ژاپن، آمریکا و اســترالیا اشــاره کرد و افزود: این گروه ها بر فناوری، آموزش، 
تغییرات آب و هوایی و همکاری در زمینه پاندمی کرونا تمرکز دارند تا نشان 
دهند که ایاالت متحده برای آسیا ارزش ایجاد می کند.کرت کمپبل همچنین 
ادامه داد: ایاالت متحده، منطقه هند- اقیانوسیه را ترک نمی کند. ما در حال 
زوال نیســتیم. به نظر می رسد در میان مشاوران ایدئولوژیک رئیس جمهوری 
چین، این باور وجود دارد که آمریکا به نحوی در این زوال شــدید قرار گرفته 
است.هماهنگ کننده امور منطقه هند-پاسیفیک کاخ سفید افزود: فقدان ارائه 
اطالعات درست از سوی چین درباره ایجاد و ساخت ظرفیت های بازدارندگی 
اتمی، موشک های فراصوت و سیستم های ضد ماهواره نگرانی آمریکاست.وی 
همچنین اعالم کرد که در صورت ادامه این روند از سوی چین، خطر بحرانی 
غیر قابل پیش بینی یا عدم درک درســت از وضعیت موجود ایجاد می شود. 
آمریکا به دنبال گفتگو درباره این مســاله اســت و به پکن گفته که به دنبال 

رقابتی است که به صورت صلح آمیز انجام گیرد.

استولتنبرگ:
 تضمین امنیتی برای متحدان است، نه شرکایی 

مثل اوکراین
دبیــرکل ناتو تاکید کرد، تضمین های این ائتالف نظامی برای امنیت جمعی اعضای آن 
است، نه شرکایی مثل اوکراین که ناتو از آنها حمایت به عمل می آورد.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری تاس، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در یک کنفرانس خبری در پاسخ 
به اینکه اگر اوکراین مورد حمله احتمالی روسیه قرار بگیرد، این ائتالف چه کمکی به آن 
می کند، گفت: ما باید تفاوت میان یک متحد ناتو مثال لتونی، لهستان و رومانی را با یک 
شریک نزدیک و بسیار ارزشمند مثل اوکراین که ما از آن حمایت کرده، ظرفیت آموزشی 
برای آن ایجاد کرده و تجهیزات در اختیارش می گذاریم را با متحدانی که ما طبق ماده 
پنج برایشــان به تضمین های امنیتی متعهد شده ایم، درک کنیم.   این ششمین مرتبه 
در پنج روز گذشته است که دبیرکل ناتو درباره تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی 
مرز اوکراین اظهارنظر می کند. او خواســتار شفافیت و تنش زدایی روسیه شد و هشدار 
داد که در صورت تهاجم نظامی، ناتو کاری می کند که مســکو بهای سنگینی پرداخت 
کند. با این حال، او از بیان اینکه آیا ائتالف ناتو گام های نظامی برای حمایت از کی یف را 
مدنظر دارد، خودداری کرد.پیشتر دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
تاکید کرد، مسکو شاهد کمپین عامدانه رسانه های غربی برای ترسیم این کشور به عنوان 
تهدیدی برای ســازش سیاسی در اوکراین است. پسکوف این نکته را بعید ندانست که 
هدف کمپین مذکور الپوشانی اهداف خصمانه کی یف باشد که احتماال پرورش می دهد.
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پژوهشــگران آمریکایی در پروژه جدید خود به بررســی تاثیر ژن و 
شرایط محیطی بر شاد بودن افراد پرداخته اند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از نوروساینس نیوز، مفهوم »خودیاری«)Self-help( که در حال 
رونق اســت، با پژوهش در مورد روانشناسی مثبت تقویت می شود. 
در عین حال، میزان اضطراب، افســردگی و خودآزاری همچنان در 
سرتاسر جهان رو به افزایش است. آیا می توان گفت که با وجود این 

پیشرفت ها در روان شناسی، ما محکوم به ناراحت بودن هستیم؟
 ،)UCR(»مقاله تأثیرگذار پژوهشگران »دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید
»دانشــگاه  و   )UCSD(»دیگــو ســن  کالیفرنیــا،  »دانشــگاه 
میــزوری«)University of Missouri( که در ســال ۲۰۰۵ در مجله 
»Review of General Psychology« منتشــر شــد، نشان داد که ۵۰ 
درصد از شــادی افراد توســط ژن آنها تعیین می شود، ۱۰ درصد 
به شــرایط آنها بســتگی دارد و ۴۰ درصد تحــت تاثیر »فعالیت 
عمدی«)intentional activity( که عمدتا مثبت یا منفی بودن است، 
 Happiness(»قرار می گیرد. این چارت موسوم به »کیک خوشحالی
pie(، به متصدیان روانشناســی مثبت امــکان می دهد که در مورد 
مسیر شادی تصمیم بگیرند.کیک خوشحالی به طور گسترده مورد 
انتقاد قرار گرفت زیرا مبتنی بر فرضیاتی در مورد ژنتیک بود که بی 
اعتبار شده اند. پژوهشگران حوزه ژنتیک رفتاری برای چندین دهه، 
بررسی هایی را روی دوقلوها انجام دادند و دریافتند که بین ۴۰ تا ۵۰ 
درصد از اختالف شادی آنها توسط ژنتیک توضیح داده می شود. به 
همین دلیل است که این درصد در کیک خوشحالی ظاهر می شود.

پژوهشــگران سوئدی و هلندی در بررســی روی موش ها توانستند 
نتایــج موفقیت آمیــزی را در درمان نوعی ســرطان دوره کودکی 
به دســت آورند.به گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رســمی 
دانشــگاه گوتنبرگ، پژوهش جدیدی که روی موش های مبتال به 
»نوروبالســتوما«)Neuroblastoma( انجام شده، نشان داده است که 
تومورهای این موش هــا در واکنش به یک درمان ترکیبی جدید با 
داروهای دقیق، ناپدید می شــوند. این پژوهش، یک گام حیاتی به 
ســوی ارائه یک درمان بالقوه برای نوعی ســرطان به شمار می رود 
که کودکان خردســال را تحت تأثیر قرار می دهــد و درمان آن در 
حال حاضر دشوار است.این پروژه، نتیجه همکاری میان پژوهشگران 
»دانشگاه گوتنبرگ«)University of Gothenburg( سوئد و »دانشگاه 
خنت«)Ghent University( هلند است.نوروبالســتوما، نوعی سرطان 
دوره کودکی است که »دســتگاه عصبی پیرامونی«)PNS( را تحت 
تاثیــر قرار می دهد. دســتگاه عصبی پیرامونــی، در خارج از مغز و 
نخاع قرار دارد. در ســوئد، این بیماری ساالنه در ۲۰ تا ۳۰ کودک 
تشخیص داده می شود. به عنوان نمونه، سرطان ممکن است از غدد 
فوق کلیوی آغاز شود اما تومورها می توانند در سراسر بدن به وجود 
بیایند.»روث پالمر«)Ruth Palmer(، اســتاد زیست شناسی  سلولی  و 
مولکولی  دانشــگاه گوتنبرگ و سرپرست این پروژه گفت: در برخی 
موارد، بیماری خود به خود بهبود می یابد و ناپدید می شود اما انواع 
تهاجمی نوروبالســتوما، پیش آگاهی نامطلوب تری دارند. رژیم های 
درمانی کنونی برای کودکان بسیار دشوار است و عوارض جانبی آن 

می تواند پیامدهایی برای آنها در بقیه عمر داشته باشد.

 آیا شاد بودن به ژنتیک
 وابسته است؟

نتایج موفقیت آمیز درمان نوعی 
سرطان خطرناک دوره کودکی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خراب شدن یک جاده اصلی در جمهوری دموکراتیک کنگو بر اثر رانش 
زمین/ خبرگزاری فرانسه

ِوی ِری هولوگراکتور، یک تاکسی خودران و آینده نگرانه
شرکت سوئیسی وی ری از کانسپت جدید خود با نام هولوگراکتور رونمایی کرد. این محصول مفهومی دید وی ری به حمل ونقل اشتراکی در آینده 
را نشان می دهد. هدف از معرفی این خودرو نمایش تاکسی خودرانی است که روی ایمنی بهبود یافته، اتوماسیون بهینه و راحتی مسافر تمرکز دارد. 
وی ری از هولوگراکتور به عنوان اولین خودرویی که دارای تکنولوژی واقعیت افزوده هولوگرافیک است نام می برد. این تکنولوژی باعث نمایش محتوا 
در اطراف خودرو شده و اطالعات و موضوعات سرگرمی را در زمان کنترل از راه دور خودرو در اختیار سرنشینان می گذارد.این تاکسی خودران برای 
سرویس های اشتراک خودرویی مشابه اوبر طراحی شده است. ویتالی پانومارف مؤسس و مدیرعامل وی ری می گوید با استفاده از تبلیغات هولوگرافیکی 
می توان هزینه های سواری برای مصرف کنندگان را کاهش داد. او همچنین اهمیت استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده به منظور تجسم تصمیم سازی 
خودروها در جاده و حتی ارائه گیم برای سرنشینان را برجسته می سازد. این مدیر ارشد می گوید هر سرنشین محتوای متفاوتی را از طریق جعبه های 
چشمی خود خواهند دید.سیستم هولوگرافیک سرنشین عقب این تاکسی در دستگاه متمایزی روی سقف قرار گرفته درحالی که داشبورد نیز جایگاه 
دستگاه هایی برای سرنشینان جلویی است. این کانسپت که توسط ساشا سلیپانوف )طراح اسبق بوگاتی، جنسیس، کونیگ زگ و المبورگینی( طراحی 

شده از طراحی غیرعادی سه صندلی استفاده کرده و برای دسترسی به کابین می توان از درب هایی با استایل گالوینگ استفاده کرد.

واکنش فرانس فوتبال به پیشنهاد جالب مسی
رئیس مجله فرانس فوتبال فرانسه به پیشنهاد لیونل مسی برای دادن یک توپ طال به لواندوفسکی واکنش نشان داد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسپورت، لیونل مسی توانست توپ طالی ۲۰۲۱ را به دست آورد. مسی درحالی به این جایزه دست پیدا کرد 
که لواندوفسکی در دو سال اخیر نمایش خیره کننده ای داشت و بسیاری این بازیکن را شایسته توپ طال می دانستند.لواندوفسکی 
در ســال ۲۰۲۰ نمایش درخشــانی با بایرن مونیخ داشت و توانست قهرمانی در سه گانه را با این تیم به دست آورد. او به اذعان 

بسیاری گزینه اصلی توپ طال در سال قبل بود اما از شانس بد این بازیکن مراسم توپ طال به خاطر ویروس کرونا برگزار نشد.
لیونل مسی در مراسم روز گذشته به فرانس فوتبال پیشنهاد داد که توپ طال ۲۰۲۰ را به لواندوفسکی بدهند که این پیشنهاد 
با موافقت بسیار همراه شد.پاسکاس فر، رئیس مجله فرانس فوتبال فرانسه در واکنش به پیشنهاد مسی گفت: نیازی نیست که 
ما خیلی سریع واکنش نشان دهیم و به این پیشنهاد پاسخ دهیم. با حفظ احترام به تاریخ توپ طال که همواره با رای گیری به 
بهترین بازیکن اعطا شده می توانیم به پیشنهاد مسی هم فکر کنیم. سخنان مسی هوشمندانه و لطیف بود.او درباره این سوال که 

آیا مسی با شایستگی این جایزه را کسب کرد، گفت: بله مسی با شایستگی برنده توپ طالی ۲۰۲۱ شد.

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

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

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

پیشنهاد

چهره روز

سه روز و یک زندگی
کتاب سه روز و یک زندگی اثری از پی یر لومتر، نویسنده 
فرانسوی است که می توان آن را رمانی جنایی – معمایی 
در نظر گرفت. لومتر با نوشــتن رمان هــای دیگری در 
همین ژانر بود که به شــهرتی جهانی رســید و چندین 
جایزه ادبی را از آن خــود کرد. مهم ترین جایزه ادبی او 
جایزه گنکور بود که به واســطه رمان به امید دیدار در 
آن دنیا موفق به کسب آن شد. قبل از هر چیزی شروع 
داســتان است که توجه خواننده کتاب را جلب می کند. 
نویسنده خیلی سریع و در جمالت ابتدایی معما و جنایت 
را مطرح می کند و تقریبا تا آخر کتاب او را رها نمی کند. 

شروع کتاب چنین است:
اواخر دسامبر ۱۹۹۹ مجموعه ای از بالیای عجیب و ناگوار 
بر بووال نازل شدند که مطمئناً دلخراش ترین شان ناپدید شدن رمی ِدسمِد کوچولو بود. در آن منقطه ی 
پوشیده از جنگل هر چیزی به کندی اتفاق می افتاد و ناپدید شدن ناگهانی این کودک همه را بهت زده 

کرد و حتی بسیاری از ساکنان آن را هشداری برای اتفاقات آینده دانستند.
اما نکته اساسی رمان در پاراگراف دوم کتاب آمده است:

برای آنتوان، که در دِل این ماجراها بود، همه چیز با مرگ یک ســگ شــروع شد، اولیس. دنبال دلیل 
نگردید که چرا صاحب این سگ، آقای دسمد، نام قهرمانی یونانی را روی آن حیوان دورگه ی سفید و 
حنایی گذاشته بود که از الغری وقتی روی پنجه هایش می ایستاد شبیه میخ می شد؛ این کنجکاوی فقط 
معمای دیگری به داستان اضافه می کند.یک بار دیگر به متن باال که بیانگر مرگ سگی بر اثر تصادف در 
حضور پسری دوازده ساله به نام آنتوان است دقت کنید، چون همه چیز از آنجا شروع می شود،خشمی 
لحظه ای که عواملی دیگر به تشدید آن کمک می کنند و باعث بروز یک جنایت می شود.در اینجا شاید 
بد نباشــد اشاره کنیم که داســتان برخی از کتاب ها – مانند کتاب حاضر و یا کتاب جنایت و مکافات 
– آنچنان اهمیت ندارند اگر فاش شــوند، بنابراین در اینجا هم ترسی از لو رفتن داستان نداشته باشید 
چراکه موضوعات مهمتری در کتاب وجود دارد.داستان کتاب به شکل ساده بیانگر اتفاقاتی است که بر 
سر آنتوان دوزاده ساله می آید. آنتوانی تنها که دوستانش او را به جمع خودشان راه نمی دهند و این باعث 

گوشه گیری و انزوای نوجوان داستان می شود. تنها همدم او سگ همسای...

مهتاب نصیرپور
مهتــاب نصیرپــور )زادهٔ ۲۹ آذر ۱۳۴۴ در کازرون( 
بازیگر ایرانی اســت. مهتاب نصیرپور در سال ۱۳۴۴ 
در کازرون زاده شــد. او مدرک کارشناسی بازیگری و 
کارگردانی تئاتر را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران در سال ۱۳۷۱ بدست آورد. مهتاب نصیرپور از 
سال ۱۳۶۵ بازی در تئاتر را با نمایش »حادثه در صبح 
پاییزی« آغاز کرد و از سال ۱۳۷۰ بازی در سینما را 
با فیلم مســافران آغاز نمود.فعالیت او در تلویزیون از 
ســال ۱۳۶۸ آغاز شد. پس از آن به آموزش بازیگری 
در دانشگاه آزاد اســالمی پرداخت.او در سال ۱۳۸۴ 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای 
بازی در فیلم »به نام پدر« از بیست و چهارمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر دریافت کرد.همچنین در سال ۱۳۸۶ به خاطر بازی در فیلم فرزند خاک در 
بیســت و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر، برای دومین بار برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش مکمل زن شــد. مهتاب نصیرپور در نخستین جشنواره تولیدات تلویزیونی صدا و سیما در 
ســال ۱۳۷۴ نیز، بخاطر ایفای نقش در نمایش تلویزیونی معمــای یک قتل برنده دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر زن شد.همسر مهتاب نصیرپور محمد رحمانیان، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر 

و تلویزیون است.

فرهنگی

محمد علی شاکری راد هنرمند نقاش، اسطوره شناس 
و استاد دانشگاه درگذشــت.به گزارش ایسنا، محمد 
علی شــاکری راد پس از تحمل سال ها رنج بیماری، 
در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت.این اسطوره 
شناس متولد  سال۱۳۲۰ در رشت کارشناسی ارشد 
معماری خود را در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه هنر تهران 
دریافت کرد و به مدت  شش سال مدیریت دانشکده 
هنر- دانشــگاه آزاد اسالمی و مدیریت گروه معماری 
دانشــگاه آزاد اســالمی را بر عهده داشــت. او که از 
همقطــاران محمد ابراهیم جعفری بود در دانشــگاه 
به تدریس تاریخ هنر معاصر، انسان طبیعت طراحی، 
مبانی و دروس عملی پرداخت. شاکری راد همچنین 
مدتی در دانشگاه الزهرا تدریس کرد.از تالیفات او می توان به دو جلد کتاب مرجع انسان ، طبیعت 
طراحی )ارگونومی(، کتاب خالقیت در هنر معاصر ، کتاب  روش تحقیق در هنر، کتاب هندســه 
نقوش و کتاب تاریخ هنرمعاصر ایران )پنج دهه اخیر( اشاره کرد.از وی مقاالت بسیاری در زمینه 
هنر منتشر شد که از جمله می توان به »هنر پدیده ایست اندیشمندانه«، »هنر از هست تا بودن«، 
نقد فیلم های ماجراجویان- داش آکل- درشکه چی، سلسله مقاالت »انسان، طبیعت، هنر خالق«، 
نقش هویت هنر نقاشی سنتی اشاره کرد.شاکری راد همچنین در موضوعات  تاثیر اساطیر در هنر 
ایران، نقش فرم در معماری، طرحهای نمادین هنر ایرانی، بازگشت پست مدرنیسم، معنویت گرایی 
در هنر مدرن، مدرنیته در هنر معاصر، نقش کاریکاتور در هنر معاصر، مدرنیسم و پسامدرنیسم به 
ارائه سخنرانی و سمینار پرداخت.او که داماد زنده یاد علی تجویدی و همسر زهرا تجویدی است، 

همچنین ۱۱ نمایشگاه انفرادی و ۱۹ نمایشگاه جمعی در گالری های مختلف برگزار کرد.

محمدعلی شاکری راد درگذشت
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