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رئیس جمهور گفت: تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا، رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، پیشگیری و نظارت جدی است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دیروز شنبه در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از همه 
دست اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشت و درمان، اظهار داشت: کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن شرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای شیوه 
نامه های بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود داشته باشد، گفت: با توجه به 

افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن های وارداتی پیش بینی های الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، ....
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۱۰۰ روز با دولت مردم؛ از ضربه فنی 
کرونا تا مهار غول تورم

 دولت سیزدهم از ایستگاه صدمین روز خدمت عبور کرد و حاال می توان 
در بخش های مختلف، عملکرد دولت و شخص رییس جمهوری را مورد 
بررسی قرار داد.به گزارش ایرنا، براساس یک رسم معمول عملکرد دولت 
ها در ۱۰۰ روز ابتدایی آنها در جامعه دارای اهمیت فراوانی اســت؛ به 
دلیل آنکه که می تواند سنگ محکی برای عمل به وعده های انتخاباتی 
دولت ها باشــد.  آیت اهلل رییســی با وعده های مشخص و دقیقی وارد 
عرصه انتخابات شد، وعده هایی که حتی در روزهای پس انتخابات نیز بر 
روی آنها تاکید ویژه داشت؛ واکسیناسیون عمومی در برابر ویروس کرونا 
یکی از همین وعده ها بود که با توجه به عملکرد گذشته، بسیاری تحقق 
این وعده دولت سیزدهم را نشدنی و یا بسیار سخت توصیف می کردند.

در کنار این وعده، طرح موضوع آرامش بخشــی به بازار و جلوگیری از 
شــدت افزایش قیمت ها  مساله دیگری بود که از دید برخی وعده ای 
بزرگ محسوب می شد که اجرایی کردن آن به زمانی بیشتر از ۱۰۰ روز 
نیاز داشت؛ رئیس جمهور اما از روزهای پیش از تشکیل رسمی کابینه 
و بالفاصله پس از تشکیل دولت با ترکیب جدید، تا امروز، تحقق وعده 

های مهم ارائه شده را در دستور کار قرار داد.

ضربه قطعی به اپیدمی کرونا؛ مهمترین وعده دولت
در کنار پافشــاری بر وعده هایی نظیر پیشبرد واکسیناسیون عمومی و 
آرامش بخشی به اقتصاد، مساله تحقق آنها نیز به دغدغه ای جدی برای 
رئیس جمهور و ارکان دولت تبدیل شــد.جامعه نیز در همان روزهای 
ابتدایی نشــانه های تحقق وعده های دولت را مشاهده کرد و افزایش 
سرعت واکسیناسیون توانست موج آسیب های کرونا را در کشور کاهش 
دهد.ورود ۱۰۰ میلیون ُدز واکسن کرونا در کمتر از ۳ ماه از آغاز دولت 
و  تزریق همین میزان واکســن به صورت شبانه روزی، توانست باعث 
کاهش ۷۰۰ درصدی فوتی ها در کشور شود.دولت سیزدهم با شناخت 
دقیق مخاطرات اپیدمی کرونا برای کسب و کارها و فضای اشتغال کشور، 
ســرعت اجرای اولین وعده خود را در باالترین ســطح قرار داد و حتی 
رئیس جمهور نیز شــخصا وارد عرصه تســهیل ورود واکسن به کشور 
شد.این اقدام دولت باعث شد تا زمینه بازگشت برخی از اموری که ماه 
ها از چرخه خدمات دهی و کســب درآمد خارج شده بودند، دوباره به 
صورت فعال به فضای اشتغال بازگشته و زمینه بهبود وضعیت معیشتی 
بخش مهمی از جامعه را فراهم شــود.روند کنترل اپیدمی کرونا توسط 
دولت سیزدهم، تنها محدود به سیستم درمانی نبود و دیگر بخش های 
دولت نظیر وزارت امورخارجه، وزرای اقتصادی و ... دیگر بخش ها نیز به 
صورت فعال برای تحقق پایه ای ترین وعده دولت تالش کردند تا راه برای 

تحقق وعده های دیگر دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی باز شود.

آرامش بخشی با بازار ملتهب؛ وعده ای بزرگ اما محقق شده
آشــفتگی بازار و کاهش شدید میزان سبد معیشــتی مردم، از ابتدای 
فروردین تا اواســط تابستان امســال موضوعی بود که برخی سیاست 
مــداران کهنه کار را نیز برای ورود بــه عرصه انتخابات مردد می کرد؛ 
کمبود و تعلل جدی در توزیع از نهاده های کشــاورزی گرفته تا برخی 
کاالهای ضروری باعث آســیب رسیدن جدی به نظام توازن قیمت در 
عرصه و تقاضا در کشور شده بود.همین کمبود حتی به کاالهای اساسی 
کشور سرایت کرده و به دلیل برخی کوتاهی ها، کمبود جدی در ذخیره 
ســازی محصوالت اســتراتژیکی ماننده گندم نیز به چشم می خورد؛ 
کمبود ۸ میلیون تنی گندم مســاله بود که دولت ســیزدهم در همان 
روزهای ابتدایی با آن مواجه شد که می توانست منجر به کمبود آرد در 
نانوایی ها و بحران تبدیل شود.دولت سیزدهم اما با اتخاذ تدابیر دقیق  
و تشــکیل کارگروه ویژه با همکاری بخش های مختلف دولت و دیگر 
نهادهای کشور، تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم 
و همچنین تامین ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساســی و نهاده 
های کشــاورزی و کود را دســتور کار قرار داد.این اقدام دولت در کنار 
اقدامات مشابه برای حفظ امنیت غذایی مردم در ۱۰۰ روز گذشته، باعث 
جلوگیری از بروز یک بحران در سبد غذایی جامعه شد.دولت همچنین 
برای کاهش التهابات رخ داده در بازار تولید گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ 
و دیگر کاالهای اساسی موجود در سبد خانوارها، توزیع مناسب و دقیق 
ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دامی، را در دســتور کار قرار داد و 
از سوی دیگر تنظیم شبکه توزیع، باعث جلوگیری از افزایش بی ضابطه 
قیمت ها شد.در مجموع این اقدامات ۱۰۰ روزه دولت، میزان رشد تورم 
که به ۴۴.۵ درصد در مردادماه رســیده بود در مهرماه به ۳۸.۴ درصد 
رســید؛ روندی که با توجه به تداوم اقدامات مثبت دولت و تالش برای 
توزیع مناسب کاال در کشور، روند ادامه دار کاهش تورم در کشور را رقم 
خواهــد زد.نکته ای که باید مورد توجه جدی قرار گیرد این اســت که 
دولت سیزدهم و آیت اهلل رئیســی، در شرایطی در جایگاه اداره کشور 
مستقر شــدند که با بحران کرونا و تورمی نزدیک به ۵۰ درصد مواجه 
بودند و قطعا حل تمامی مشــکالت کشور به زمانی بیشتر از ۱۰۰ روز 
احتیاج خواهد داشت.اما حرکت دولت در راستای تحقق وعده ها و بروز 
نشانه های قابل ارزیابی در این زمینه، جامعه را نسبت به بهبود وضعیت 

کشور به ویژه شاخص های اقتصادی و معیشتی، امیدوار کرده است.

نگـــاه

دپوی ۶ کانتینر تجهیزات پزشکی آلمانی
اعالم گمرک به دادســتانی از این حکایت دارد که شــش کانتینر حاوی دســتگاه های پیشرفته و سایر 
تجهیزات پزشکی خریداری شده از آلمان، سالهاست که به ایران رسیده و در گمرک دپو شده است ولی 
با وجود صدور مجوزهای ترخیص، صاحب کاال به بهانه مالی در این رابطه اقدام نکرده اســت.به گزارش 
ایســنا، رســوب و دپوی اقالم در گمرک هربار با اعالم گزارش هایی قابل تامل از این دست کاالها همراه 
اســت؛ به طوری که در برخی مــوارد همان اقالمی که در حال حاضر نیاز مردم هســتند اعم از کاالی 
اساســی تا تجهیزات و اقالم پزشکی در گمرک و بنادر رســوب کرده است.اخیرا نیز دادستان عمومی و 
انقالب تهران به جریان کاالهای رســوبی در گمرک ورود کرده و خواســتار اعالم گزارشی در این رابطه 
شــده بود که به دنبال آن نیز گمرک ایران از گمرک های اجرایی خواسته بود تا ظرف ۴۸ ساعت نسبت 
به ارســال فهرست کلیه اقالم رســوبی موجود در گمرک ها شــامل نهاده های دامی، مواد غذایی، دارو، 
تجهیزات پزشکی و کاالهای سرمایه ای با ذکر جزییات اقدام کند.در همین جریان، اعالم گزارش گمرک 
ایران به دادســتان عمومی و انقالب بندرعباس بیانگر دپوی اقالم پزشکی در گمرک شهید رجایی است 
؛به طوری که اعالم شــده مقادیر زیادی کاالهای رســوبی و تجهیزات پزشــکی از جمله شش کانتینر 
حاوی  دســتگاه های پیشرفته ام آر آی، سی تی اســکن، الپاراسکوپی و سونوگرافی و یا سایر تجهیزات 
پزشــکی، ساکشن قلب و ریه، آنژیوکت و ســایر اقالم مرتبط در بندرعباس موجود است.گزارش معاون 
فنی گمرک نشان می دهد که این اقالم متعلق به یک شرکت با ارزش میلیون ها یورو و همگی از کشور 
آلمان خریداری و سالیان قبل به ایران وارد شده و مقرر بوده که برای تجهیز بیمارستان ها یا درمانگاه ها 
مورد اســتفاده قرار بگیرد.اما در رابطه با دلیل عدم ترخیص این محموله اقالم پزشکی نیز اینگونه اعالم 
شده که صاحب کاال عدم تمکن مالی جهت پرداخت دموراژ کانتینرها و هزینه انبارداری را مشکل اصلی 
اظهار و ترخیص این دستگاه ها اعالم کرده در حالی که مجوزهای ورود قانونی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی برای ترخیص صادر شده است.در این گزارش، گمرک ایران با اشاره به اینکه  با توجه به 
اهمیت و حساسیت موضوع و نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی به تجهیزات پزشکی در شرایط تحریمی 
و کرونایی موجود، از دادســتان عمومی و انقالب بندرعباس خواســته شده که نسبت به تشکیل جلسه 
فوری با مســئوالن گمرک، بنادر، دانشگاه علوم پزشــکی و صاحب کاال موضوع این کاالی رسوبی مورد 

بررسی قرار گرفته و فورا تعیین تکلیف شود.

معاون اقتصادی رییس جمهوری:
هدایت منابع به سوی فعالیت های تولیدی، رشد 

اقتصادی را به دنبال دارد
 معاون اقتصادی رییس جمهوری و دبیر ستاد اقتصادی دولت سیزدهم گفت: اصالح بازارهای ایران 
موجب شکل گیری قیمت های واقعی شده و منابع را به صورت بهینه به سمت فعالیت های تولیدی، 
ســوق می دهد که موجب افزایش بهره وری و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.به گزارش ایرنا، 
»محســن رضایی« دیروز )شنبه( در بیست و هشــتمین »همایش ملی بیمه و توسعه« با اشاره به 
وجود ۲۰۰ هزار شغل در صنعت بیمه به عنوان بخشی از اقتصاد، اظهار داشت: این صنعت می تواند 
در بخش های دیگر نیز تاثیر گذاشــته و موجب رشد و تقویت آنها شود.وی با بیان اینکه اصالحات 
اساســی در صنعت بیمه و صنایع دیگر بازارها را شــکل می دهد، خاطرنشان کرد: تغییر در بخش 
بیمه یک مساله کلیدی است، زیرا در بازاری که رانت و فساد باشد نمی توان قیمت واقعی را تعیین 
کرد.رضایی با اشــاره به افزایش نقدینگی از سوی بانک های خصوصی به دلیل ارائه سود بانکی باال، 
تصریح کرد: نباید اجازه داده شــود در بازار بیمه برای جذب مشتری بیشتر تنظیم قیمت های غیر 
واقعی شــکل بگیرد که این مهم با نظارت بیمه مرکزی محقق می شود.وی افزود: اصالح بازارهای 
بیمه باید از اهداف جدی باشــد، زیرا هر چه بازارهای ایران اصالح شــوند قیمت های واقعی شکل 
می گیرد و منابع به صورت بهینه به سمت فعالیت های اقتصادی سوق پیدا می کند، در نتیجه بهره 
وری باال می رود و رشــد اقتصادی بیشتر خواهد شــد.معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به 
بیمه گری هوشــمند، گفت: این مهم باید یکی از اولویت های سال های آینده صنعت بیمه باشد که 
در همه بخش های کشور به آن نیاز داریم، تا با توجه به ابداعات و ابزار هوشمندسازی گسترده در 
جهــان از این روند عقب نمانیم.وی بــا بیان اینکه باید تالش کنیم هزینه بیمه ها کاهش و کیفیت 
آن افزایش پیدا کند، تاکید کرد: از ســوی دیگر باید ضریب بیمه زندگی رشد، به اوراق بیمه توجه 

و سهم سرمایه گذاری صنعت بیمه در بازار سرمایه افزایش پیدا کند.

رییس سازمان بورس با اشاره به تامین مالی باالی 
دولت از بورس در سال گذشته گفت: امیدواریم با 
پیگیری های انجام شــده بتوانیم امسال بخشی از 
اعتماد از دست رفته مردم را جبران کنیم.به گزارش 
ایِبنا، نشســت صبحانه کاری با مسئوالن در اتاق 
بازرگانی تهران اینبار میزبان مجید عشقی رئیس 
سازمان بورس بود. نشستی که با بیان موضوعات و 
مشکالت از سوی نمایندگان بخش خصوصی آغاز 
شد و در نهایت عشقی و رئیس اتاق بازرگانی تهران 
به نکاتی اشاره کردند. نمایندگان بخش خصوصی 
موضوعاتی مانند قیمت گذاری دستوری، نحوه ورود 
شــرکت ها به بورس، بازارگردانی، دامنه نوسان و 
شفاف ســازی ناشران را به عنوان مهم ترین مسائل 
موجود، اعــالم کردند.پس از بیانــات نمایندگان 
تشــکل های بخــش خصوصی، مجید عشــقی، 
رئیس ســازمان بورس گفت: با توجه به تغییرات 
تکنولوژیک، بســیاری از فرایندهای قبلی سازمان 
متناسب با بزرگ شدن بازار توسعه پیدا نکرده است 
ولی این زیرساخت ها در حال بازنگری است که در 
این بازنگری از مشــورت فعاالن بخش خصوصی 
استفاده خواهیم کرد.عشقی از ایجاد اصالحاتی در 
پذیره نویسی خبر داد و گفت سعی بر این است که 
راه ورود شرکت های جدید به بورس هموارتر شود.

رئیس ســازمان بورس درباره بی اعتمادی مردم به 
بورس اظهار کــرد: مواردی که در این مورد عنوان 
می شود درست است. ســال گذشته دولت تامین 
مالی زیــادی از بورس به انحــاء مختلف از جمله 
مالیات، انتشــار اوراق و فروش سهام انجام داد که 
این موارد فشار زیادی به بازار وارد کرد و از طرفی 
با حضور تعداد زیــادی از مردم در بورس و هجوم 

نقدینگی، نتوانســت بازار را کنتــرل کند و باعث 
افزایش قیمت ها شــد که این نقدینگی به سمت 
اقتصاد واقعی حرکت نکــرد. وی افزود: امیدواریم 
با پیگیری های انجام شــده بتوانیم امسال بخشی 
از اعتمــاد را جبران کنیم ضمــن اینکه در حال 
حاضر هم فصل بودجه اســت و مواردی در بودجه 
در نظر گرفته شده است.عشقی همچنین با اشاره 
به قیمت گذاری دســتوری اظهار کرد: در صنعت 
فوالد و پتروشیمی تقریبا این مشکل حل شده و در 
صنایع دیگر هم این مبحث را باید حل کرد.رئیس 
سازمان بورس درباره حذف یا افزایش دامنه نوسان 
گفت: دامنه نوسان ابعاد مختلفی دارد و مالحظاتی 
که درباره دامنه نوســان وجود دارد این است که با 
ابهام هایی در اقتصاد مواجه هستیم که یک بخشی 
از آن مربوط به قیمت گذاری دستوری است، نکته 
مورد توجه این است که اگر بخواهیم دامنه نوسان 
را حذف کنیم یا افزایش دهیم نوسانات و تالطمات 
بازار بیشــتر می شود. من قبول دارم که باید دامنه 
نوسان را باز کنیم اما باید به تدریج و با زمان بندی 
آن را انجــام داد و در برنامه هــای ما هم قرار دارد.

وی ادامــه داد: اصالح ضوابط ورود شــرکت های 
تکنولوژی محور یا استارتاپ ها هم زمان بر خواهد 
بود. بنابراین ورود شرکت های استارتاپی را با همین 
ضوابط اجرایی کردیم تا شرکت ها بتوانند پذیرش 
شــوند. با این حال با اصالح این ضوابط در دستور 
کار قرار دارد.عشقی تاکید کرد: امسال حجم عمده 
ای از افزایش میــزان اوراق بدهی در بورس و بازار 
متشــکل پولی وجود دارد که بین بانک ها معامله 
می شود. اما این اوراق به معنای انتشار اوراق نیست. 
رئیس سازمان بورس افزود: در جلسات تامین مالی 

دولت کامال مراقب هســتیم به طوری که در حال 
حاضر  اوراقی که منتشر می شود تقریبا متناسب 
با بازپرداخت اوراق است یعنی حجم  اوراقی که به 
صورت نقدی در بازار منتشر می شود در چند ماه 
اخیر افزایشی پیدا نکرده است و هر چه منتشر شده 
برای اوراق قبلی بازپرداخت شده است. حجم انتشار 
اوراق اگر بیش از حد افزاش یابد قطعا دردسر ساز 
خواهد شــد مخصوصا اینکه این اوراق برای هزینه 
های جاری دولت استفاده می شود اما باید مالحظه 
ای را در نظر گرفت که حجم این اوراق در مقایسه با 
اقتصاد فعال بسیار پایین است. وی  با اشاره به احکام 
منتشــر شــده بودجه اظهار کرد: تاکید ما معتقد 
هستیم دولت نباید هرساله متغیرهای اصلی کسب 
و کارها در بودجه را جابه جا کند زیرا این کار ثبات 
را از بین می برد، برهمین اساس پیگیر هستیم این 
اعداد به گونه ای باشد که برای چندین سال آینده، 
قابل پیش بینی باشد. عشقی گفت: یکی از بحث 
های جدی ما در مورد شــرکت های پروژه محور 
است که باید برای تشکیل سرمایه به سمت شرکت 
های پروژه محور حرکت کنیم، اولین شرکت پذیره 
نویسی آن انجام شــده البته دستورالعمل آن یک 
مقدار سخت گیرانه اســت به همین دلیل برخی 
از بندهــای آن را اصالح کردیم تا پروانه معدن به 
عنوان آورده موســس در پروژه محاســبه شود و 
مابقی آن را عامه مردم پذیره نویسی کنند. رئیس 
سازمان بورس با اشــاره به شرکت های تکنولوژی 
محور اظهارکرد: یک کارگروه تشکیل و ضوابط آن 
تصویب شــده است لذا اگر بخواهیم این ضوابط را 
اصالح کنیم زمان بر است، پیشنهاد ما این بود که 

با همین ضوابط کار را شروع کنیم.

رییس سازمان بورس:

اعتمادازدسترفتهمردمبهبورسرابرمیگردانیم

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
تمدید ثبت نام نهضت ملی مسکن تا پایان آذرماه

معاون وزیر راه و شهرسازی از تمدید مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش ایسنا، فرصت ثبت 
نام در طرح نهضت ملی مسکن تا ۱۵ آذرماه اعالم شده بود که محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  خبر داده این مهلت تا 
پایان آذرماه تمدید شده است.در روزهای اخیر پیشنهاداتی برای تسهیل شرایط ثبت نام طرح جهش تولید و تامین  مسکن )نهضت ملی 
مسکن( ارایه شد که به تایید اولیه دولت رسیده است. از جمله این موارد می توان به ثبت نام افراد مجرد باالی ۱۸ سال، کاهش سابقه 
ســکونت از در برخی شــهرها از ۵ سال به ۲ تا ۳ سال و سابقه مالکیت خصوصی از ۱۶ سال به پنج سال اشاره کرد.پس از این تغییرات 
هنوز بسیاری از متقاضیان که اخیرا واجد شرایط شده اند نتوانسته اند ثبت نام خود را انجام دهند.محمودزاده سه روز قبل هم با اشاره به 
احتمال مهلت ثبت نام متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفته بود چنانچه تقاضایی وجود داشته باشد این زمان تمدید خواهد شد زیرا 
بنا نداریم تا صف انتظار برای مسکن ایجاد شود.بنا بر این گزارش، از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه 

جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ استان آغاز شده که تا ۳۰ آذرماه ادامه دارد. 

سخنگوی گمرک:
  صادرات به عربستان به بیش 

از ۴۱ هزار دالر رسید
سخنگوی گمرک ایران از صادرات ۲ هزار دالر زعفران به عربستان در مهرماه خبر داد.روح اهلل 
لطیفــی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره روند تجارت ایران با عربســتان و ادامه 
تبادالت اقتصادی بین دو کشــور اظهار داشــت: عالوه بر ۳9 هزار و ۱۰۰ دالر صادرات انواع 
شیشه های کروی مخصوص ایمنی جاده ای )تابلو های رانندگی(، در مهرماه گذشته ۲ هزار دالر 
زعفران به عربســتان صادرات شد. وی ادامه داد: در مهرماه با صادرات ۴ کیلوگرم زعفران به 
عربستان، میزان صادرات ایران به این کشور به ۴۱ هزار  و ۱۴۰ دالر رسید.سخنگوی گمرک 
ایران گفت: پیش از این )در سال جاری در کمتر از دو ماه ( ۳9 هزار و ۱۰۰ دالر صادرات به  

عربستان داشتیم که کروی مخصوص ایمنی جاده ای )تابلو های رانندگی( بوده است.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

رشد ۶۳۷هزار میلیاردی نقدینگی در ۵ماه
در همایش بیمه و توسعه مطرح شد؛

خبر خوب بانکِی وزیر اقتصاد 
برای تولیدکنندگان

وزیر اقتصاد اظهار داشت: بعد از نزدیک به سه ماه پیگیری وزارت اقتصاد، ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید 
حذف سود مرکب موافقت کرد.به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان خاندوزی در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه 
و توســعه با بیان اینکه امروز یک خبر خوب بانکی برای مردم به ویژه تولیدکنندگان دارم، اظهار داشــت: بعد از 
نزدیک به سه ماه پیگیری وزارت اقتصاد، ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید حذف سود مرکب موافقت کرد.

وی ادامه داد: مهلت حذف سود مرکب در شهریور ماه به اتمام رسیده بود که با پیگیری وزارت اقتصاد، قرار بر این 
شد برای آخرین بار این قانون تا اسفند ۱۴۰۰ تمدید شود تا تولیدکنندگانی که هنوز از مزایای این قانون استفاده 

نکردند این فرصت را داشته باشند که برای تسویه بقیه بدهی های بانکی خود از این بخشودگی استفاده کنند.

عدم اجرای تبصره 18 قانون بودجه با وجود تحقق 103 درصدی منابع

 ۹ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه ها 
بلوکه شد

نصببرچسب»معافازمالیاتبرارزش
افزوده«بربرخیکاالها

واشنگتن فری بیکن: 

آمریکامعافیتعراقبرایوارداتانرژیازایران
راتمدیدکرد
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رئیسی در ستاد ملی کرونا؛گزیده خبر

رعایت اصول بهداشتی تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا
رئیس جمهور گفت: تنها راه مصــون ماندن از موج جدید کرونا، 
رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی، پیشــگیری و نظارت جدی 
اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور، دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی 
از همه دســت اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشــت و 
درمان، اظهار داشــت: کاهش میزان ابتال به کرونا و پایدار ماندن 
شرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای شیوه نامه های بهداشتی و 
حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.رئیس جمهور با تاکید 
بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود داشته باشد، گفت: با 
توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن های وارداتی 
پیش بینی های الزم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، کمبودی 
در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد.وی بار دیگر بر اهمیت 
کنترل تردد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جدیت در اعمال 
قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد.رئیسی همچنین نظارت 
دقیق و هوشمند بر بازگشــایی مدارس، ادارات و کسب و کارها 
را به منظور رعایت شــیوه نامه های بهداشتی برای صیانت از جان 
مردم، ضروری دانســت.رئیس جمهور در ادامه با اشاره به کمبود 
پزشک متخصص در شهرســتان ها، گفت: در این باره مقرر شده 

کارگروهی از موافقین و مخالفین افزایش جذب پزشک، مشکالت 
موجود در این زمینه از جمله توزیع ناعادالنه پزشــک در سطح 
کشور را بررسی و پیشــنهادات کارشناسی خود را برای تصمیم 
گیری نهایی به شــورای عالی انقالب فرهنگی ارائه دهند.رئیسی 
با بیان خطرات ناشــی از آلودگی هوا به ویژه در کالن شــهرها، 
گفت: دستگاه های ذیربط با جدیت برای رفع مشکل آلودگی هوا 
و صیانت از جان مردم چاره اندیشی کنند.وی با تاکید بر پرهیز از 
واکسیناسیون کودکان زیر ۱۲ سال تصریح کرد: تا زمانی که کار 
پژوهشی و علمی دقیقی در این زمینه انجام نشده و اتقان حاصل 
نشده است نباید این کار انجام شود و دولت به عنوان مجری قطعاً 
از امور مشکوک و تجربه نشده، در بخش های مختلف بویژه حوزه 
ســالمت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.رئیــس جمهور با تاکید بر 
ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی بیان داشت: بعضی از کشورهای 
اروپایی تازه به فکر این کار افتاده اند درحالی که جمهوری اسالمی 
ایران از همان ابتدا به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون 
تمامــی اتباع خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه خواهد 
داد.در این جلســه گزارش های جداگانــه ای از وضعیت کرونا در 
ایران و جهان و شیوع سویه جدید اومیکرون، روند واکسیناسیون 

در کشور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.

با صدور پیامی صورت گرفت؛
تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت 

حجت االسالم شیخ عباسعلی صادقی
تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت حجت االسالم شیخ عباسعلی صادقی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی درگذشت حجت االسالم حاج شیخ 
عباسعلی صادقی را تســلیت گفتند.به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت حجت االسالم حاج شیخ عباسعلی 

صادقی را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشت عالم خدمتگزار جناب حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج شیخ 
عباسعلی صادقی )رحمةاهلل علیه( را به عموم مردم مؤمن و انقالبی خرم آباد 
و حوزه علمیه و جامعه علمای منطقه و بویژه به خاندان مکرم و ارادتمندان 
آن مرحوم تســلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان 

مسألت می نمایم.

سّیدعلی خامنه ای
13 آذر 1400

آمریکایی ها هنوز آماده برداشتن 
تحریم ها نیستند

تهران-ایرنا- عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
تاکید بر اینکه باید فضا و زمینه بازگشت ایران به تجارت و اقتصاد جهانی 
فراهم شــود، گفت: آمریکایی ها هنوز آماده برداشتن تحریم ها نیستند و 
هدف آنها برای بازگشت به توافق هسته ای، صرفا استفاده از ظرفیت های 
محدود کننده توافق هسته ای علیه ایران است.»ابوالفضل عمویی« دیروز 
شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاســی ایرنا درباره مذاکرات وین که از 
هشــتم تا ۱۲ آذرماه در وین برگزار شــد، گفت: مشکل اصلی این توافق 
به خروج آمریکا از توافق هســته ای برمی گــردد. چرا که آمریکایی ها به 
رغــم اینکه ایران به تعهدات خود پایبند بود، در ســال ۲۰۱۸ به صورت 
غیرقانونی و با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل از این 
توافق خارج شــده و مانع از به نتیجه رســیدن آن شدند و یک سال بعد 
از خروج آمریکا از توافق هســته ای و بی عملی اروپایی ها، ایران تعهدات 
خود را طبق پارگراف ۲۶ و ۳۶ توافق هســته ای کاهش داد. وی با اشاره 
به تغییر دولــت در آمریکا و اعالم تمایل دولت جدید این کشــور برای 
بازگشت به توافق هســته ای گفت: آمریکا بدون موافقت ایران نمی تواند 
به توافق هســته ای بازگردد و عضو دوباره آن شــود.نماینده مردم تهران 
در مجلس شورای اسالمی مهمترین شرط ایران برای بازگشت آمریکا به 
توافق هسته ای را لغو تحریم هایی ذکر کرد که این کشور با اعمال آن مانع 
اجرای توافق هســته ای و انتفاع اقتصادی ایران از این توافق شــده است.

عمویــی لغو تحریم ها را مهمترین و اصلی ترین مطالبه ایران در مذاکرات 
عنوان کرد و گفت: مهترین شــرط موفقیت مذاکرات این است که طرف 
مقابل سیاســت خود را برای حفظ تحریم ها تغییر دهد. آمریکا نمی تواند 
ادعا کند تحریم ها را کنار گذاشــته ولی در عمل تحریم ها را ادامه دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه لغو تحریم ها موضوع محوری این دور از مذاکرات بود، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در این دور از گفت و گوها با هیات گسترده وارد 
وین شــد و موضوع لغو تحریم ها را که در قانون اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها هم بر آن تاکیدشده، به صورت جدی پیگیری کرد.عمویی درباره 
پایان این دور از گفت و گوها و در پاسخ به این سوال که آیا طرف مقابل 
در پی فرسایشی کردن مذاکرات است، گفت: جمهوری اسالمی ایران برای 
حل مسائل اقتصادی خود راه های مختلفی را پیگیری می کند کما اینکه 
اخیرا شاهد بودیم که ایران عضو اصلی سازمان همکاری های شانگهای شد 
و در اجالس اخیر اکو هم تالش های موفقی داشت که از نتایج  آن می توان 
به قرارداد ســواپ گازی اشاره کرد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس یادآورشد: قرارداد سوآپ گازی با کشورهای ترکمنستان 
و جمهوری آذربایجان، ظرفیت های جدید اقتصادی در اختیار جمهوری 
اسالمی قرار می دهد.نماینده مردم تهران درمجلس با بیان اینکه خواسته 
جمهوری اســالمی ایران لغو تحریم ها اســت و به نتیجه رسیدن آن در 
دورهای بعدی به این رویکرد بستگی دارد، ادامه داد:  مواضع ایران در این 
رابطه اصولی و مبتنی بر حقوق مسلم است و طرف های مقابل هم اذعان 
دارند که ایران در پیگیری حقوق خود منطقی و با اقتدار برخورد می کند.

عمویی تقویت تیم مذاکره کننده کشورمان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: جمهوری اسالمی ایران توان کارشناسی باالیی دارد و تقویت تیم 
مذاکره کننده ایران به تقویت جایگاه مذاکراتی ایران در وین کمک کرد.

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه موضوع تحریم ها، یک موضوع بخشی 
نیست و بیشــتر بخش های ایران مانند انرژی، حمل و نقل، بانک و سایر 
حوزه ها درگیر این موضوع هســتند، قطعا ایــران حق دارد تیم متنوعی 
از کارشناســان را در مذاکرات را داشته باشــد و افزایش تعداد افراد تیم 
مذاکره کننده رویکرد ابتکاری و مثبتی بود.وی درباره عدم حضور رسمی 
آمریــکا در مذاکــرات و تاثیر آن بر روند مذاکــرات وین گفت: آمریکا به 
صــورت غیرقانونی از مذاکرات خارج شــده و امروز هم در تالش اســت 
پس از بازگشــت به این توافق،  از ظرفیت هــای نظارتی و محدود کننده 
آن برای تقابل با ایران اســتفاده کند.عمویی با تاکید بر اینکه بر اســاس 
حقوق بین الملل آمریکا بدون رضایت ایران و ســایر اعضا نمی تواند وارد 
این توافق هسته ای شود، گفت: آمریکایی ها طرف خطاکار توافق هستند 
و حضور دوباره  آنها مستلزم این است که خطای گذشته خود را در نقض 
توافق و اعمال تحریم جبران کنند.وی با تاکید بر اینکه باید فضا و زمینه 
بازگشت ایران به تجارت و اقتصادی جهانی فراهم شود، گفت: به نظر می 
رســد آمریکایی هنوز آماده برداشتن تحریم ها نیستند و هدف آنها برای 
بازگشــت به توافق هسته ای صرفا استفاده از ظرفیت های محدود کننده 
توافق هسته ای علیه ایران است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: در شــرایط کنونی گفت و گوی مستقیم با آمریکا 
جایزه دادن به طرف خطاکار اســت و باید توجه داشــته باشیم که مردم 
ایران در ســال های اخیر در نتیجه اقدامات غیر قانونی و ظالمانه آمریکا 
متحمل فشارهای زیادی شــدند و اگر بنا باشد این فشارها ادامه داشته 
باشد دلیلی برای حضور آمریکا در مذاکرات دیده نمی شود.عمویی با اشاره 
به البی رژیم صهیونیستی برای تخریب مذاکرات هسته ای  گفت: به نظر ما 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات حاصل این البی ها نیست. ایران با ایستادگی، 
تــا امروز این توافق را با صبوری حفظ کرده و اجازه نداده این توافق ابزار 

زیاده خواهی طرف آمریکایی و سایر کشورهای متخاصم استفاده شود.

در گفت و گو با شبکه الجزیره
باقری کنی: طرف مقابل نمی تواند پیشنهادهای ایران را رد کند

 علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات وین گفت پیش نویس پیشنهادهایی 
که طرف ایرانی با هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه ۱+۴ داده، به گونه ای است که طرف مقابل نمی 
تواند این پیشنهادها را رد کند.به گزارش ایرنا، باقری کنی در مصاحبه اختصاصی شبکه الجزیره که بخش هایی از 
آن در تارنمای این شبکه منتشر شد، گفت ایران در صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی که روز قبل به طرف مذاکره 
کننده ارائه شده است، پیشنهاد سوم را نیز ارائه خواهد داد.علی هاشم خبرنگار الجزیره درخصوص پیشنهاد سوم 
ایران این طور گمانه زنی کرد که پیشــنهاد ســوم عمدتا درباره روند راستی آزمایی و ضمانت هایی خواهد بود 
که ایران به منظور احیای توافق هســته ای از قدرت های جهان مطالبه کرده اســت. باقری کنی در بخشی این 
مصاحبه تاکید کرد: پیشنهادهایی که ایران به طرف ها مقابل در مذاکرات ارائه داده، به گونه ای است که نمی 
توان رد کرد. این پیشنهادها بر اساس مفاد توافق سال ۲۰۱۵ است و همه تحریم های آمریکا در حوزه هسته ای 
باید فورا لغو شوند.وی گفت که دو پیشنهاد ارائه شده ایران در مذاکرات وین، درباره »لغو تحریم ها« و »اقدامات 
هسته ای« ایران بوده  که هر دو موضوعات اصلی در برجام هستند.این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران 
به الجزیره گفت که ادعاهایی مبنی بر آماده شدن ایران برای غنی سازی اورانیم تا میزان  ۹۰ درصدی از سوی 
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی رد شده و ایران از تعهدات خود در چارچوب آژانس خارج 

نخواهد شد.باقری کنی گفت که برخی اخالگران خارجی وجود دارند که خواهان ایجاد مانع بر سر راه مذاکرات هستند و تقال می کنند تا مذاکرات را به شکست بکشانند.مذاکره 
کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی مبنی بر حمله به ایران گفت که اسرائیل خواب آن را هم نخواهد دید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور: 
کشور را نمی توان از پشت مانیتور 

اداره کرد
معاون امور مجلــس رئیس جمهوری گفت: با حضور میدانی رئیس 
جمهور به اســتان ها هم اولویت ها مشخص و کم کاری ها بررسی و 
تصمیمات خوبی گرفته می شود و کشور را از پشت مانیتور نمی توان 
اداره کرد.به گزارش خبرنگار تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، 
سید محمد حســینی معاون امور مجلس رییس جمهور در دیدار با 
نماینده  ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: تغییرات اساسی 
می تواند در کشور انجام گیرد  و نباید به وضع موجود اتکا کنیم که در 
این زمینه همکاری دولت و  مجلس می تواند کمک کننده باشد.معاون 
امور مجلس رییس جمهوری گفت: پیشنهادات را در دولت دنبال می 
کنیم، اکنون فرصتی مناســب برای همکاری ســه قوه است و برای 
بهبود وضع اقتصادی کشــور االن می توان کارهای بسیاری می توان 
در حوزه اقتصادی و معیشــتی و فرهنگی انجام داد که کرمان هم از 
این جهت ظرفیت فراوانی دارد و در جاهایی هم پیش قدم بوده است.

وی یادآور شد: مکتب شهید سلیمانی هم افتخاری برای استان کرمان 
است و کارهای فراوانی می توان در این خصوص انجام داد گرچه ایران 
دلبسته این شهید است اما در معرفی او انتظار بیشتر از کرمان است.

حسینی بیان داشت: امیدواریم مراسم سالگرد سردار دلها با محوریت 
اســتان کرمان برگزار و تبدیل به برنامه ای هرساله برای کشور شود 
و برنامه های خوبی می توان برای معرفی ابعاد شخصیتی این شهید 

داشته باشیم.

وضعیت مالی بسیاری از شرکت های 
دولتی هنوز مشخص نشده است

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: جلسات مجامع شرکت های دولتی 
برای تعیین وضعیت مالی این شرکت ها با وجود تقدیم الیحه بودجه 
شــرکت های دولتی به مجلس هنوز برگزار نشــده و وضعیت مالی 
آنها هنوز مشــخص نیست.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم 
شاهین شــهر در مجلس شــورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرگــزاری فارس، گفت: طبق اصالحیــه صورت گرفته 
در قانون آیین نامه داخلی مجلس در ســه ســال قبل الیحه بودجه 
شرکت های دولتی جدا از الیحه بودجه عمومی کشور به مجلس ارائه 
می شود.وی افزود: امسال طبق قانون الیحه بودجه شرکت های دولتی 
در ۱۵ آبان ماه به مجلس ارائه شــده اما مسئله ای که وجود دارد این 
است که جلسات مجامع تعداد قابل توجهی از شرکت های دولتی برای 
تعیین وضعیت مالی این شــرکت ها که آیا سودده هستند یا زیان ده 
برگزار نشــده و صورت جلسه آن ارائه نشده است.عضو هیأت رئیسه 
مجلس شــورای اسالمی اظهار داشــت: ما این موضوع را در بررسی 
الیحه بودجه شرکت ـ های دولتی برای سال آینده لحاظ خواهیم کرد 
و مجلس این عدم ارائهصورتجلســه وضعیت مالی را در مصوبه خود 
مدنظر قرار خواهد داد.حاجی دلیگانی با بیان اینکه ریاســت مجامع 
اکثر شرکت های دولتی با وزرا است، خاطرنشان کرد: جلسه مجامع 
شرکت های دولتی باید هر ساله پیش از ارائه بودجه به مجلس برگزار 
و وضعیت مالی آنها که آیا ســودده هســتند یا زیان ده مشــخص و 

صورتجلسه آن ارائه شود.

 دیپلمات ارشد: بن بستی 
در مذاکرات نمی بینیم

یک دیپلمات ارشد ایرانی با بیان اینکه »بن بستی در مذاکرات نمی 
بینیم«، گفت: اروپایی ها رویکرد حداقلی دارند.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، یک دیپلمات ارشــد ایرانی به خبرنگار تسنیم گفت: ما بن 
بســتی را در مذاکرات وین نمی بینیم. ما بــه طرفهای دیگر متون 
پیشــنهادی مشــخص و ملموس داده ایم و آنها را تشویق کرده ایم 
تا با پاســخ های کتبی یا ایده های جدید بیایند. آنها نمی توانند با 
انگشت اتهام به سمت ایران، انفعال و بی عملی خود را توجیه کنند.

این دیپلمات ارشد که خواست نامش فاش نشود گفت: متونی که ما 
پیشنهاد داده ایم حداکثری نیستند، اما سه کشور اروپایی در پایبندی 
به تعهدات برجامی خود حداقلی هستند. آنها نهایتا باید به تعهدات 
خود عمل کنند و به توافق پایبند باشند. ما همچنان آماده تعامل با 
حســن نیت و جدیت هستیم و انتظار داریم که طرف های دیگر نیز 
چنیــن کنند.در همین حال یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده 
ایران گفت: اگر سه کشور اروپایی تبعیت از امریکا  در میز مذاکره، و 
همچنین بازی مقصرسازی خود را متوقف کنند، و بجای آن بر یافتن 
زمینه های مشترک به طور واقعی تمرکز کنند، قطعا رسیدن به توافق 

ممکن خواهد بود. 
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 ۹ هزار میلیارد تومان در حساب دستگاه ها بلوکه شد
رئیس کمیته اصالح ســاختار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دلیل 
مشــکالت دســتگاه ها و مصوبه هیئت وزیران با وجود تحقق منابــع تبصره ۱۸ هیچ 
تســهیالتی به بخش خصوصی داده نشده است، گفت: دولت باید در کنار کنترل رشد 
حقوق و دســتمزد جلوی تورم را نیز بگیرد.محسن زنگنه رئیس کمیته اصالح ساختار 
بودجه کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 
پاسخ به ســوالی در خصوص محورهای مطرح شده در جلسه مشترک دولت که صبح 
روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: محورهای متعددی در این جلسه مطرح شد.وی افزود: 
در جلســه معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه، وزیر نفت از سوی دولت و 
رئســای کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه، جهش تولید و چند تن دیگر از نمایندگان 
صحبت کردند. بحث های مطرح شده بسیار کلی بود و جمع بندی مشخصی نداشت. این 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در خصوص بحث های مطرح شده 
پیرامون بودجه ســال ۱40۱ گفت: رئسای کمیسیون ها در صحبت های خود بر اصالح 
ساختار بودجه تاکید داشتند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحبت های خود با 
توجه به پیش نویس اولیه ای که از بودجه آمده است معتقد بودند که ساختار بودجه ای 
که ما منتظر آن بودیم در این پیش نویس دیده نمی شود و انتظار مجلس از دولت بیش 
از این است.وی ادامه داد: برخی از دوستان مانند رئیس کمیسیون ویژه جهش تولیدبر 
عملیاتی نشدن بسیاری از تبصره های بودجه تاکید داشتند. بعضی از اقدامات دولت نیز 
در خالف تبصره ها بوده است. ایشان به بحث تبصره ۱۸ اشاره کردند. از دیگر موضوعات 
بودجه ای که مطرح شد ادامه محاسبه حقوق ورودی براساس ارز 4200 است. نمایندگان 
معتقد بودند که اگر می خواهیم رشــدی در کشور رقم بزنیم باید از مسیر بودجه باشد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پس از آن نیز رئیس 
جمهور و رئیس مجلس بر عملیاتی شــدن اصالح ســاختار بودجه تاکید کردند، گفت: 
رئیس جمهور پس از صحبت های نمایندگان به خصوص مســائلی که مربوط به بودجه 
بود از نمایندگان خواستند که پیشنهادات خود را در مورد بودجه ارائه کنند.وی افزود: 
در مجموع مسئله خاصی که به جمع بندی برسد در این جلسه مطرح نشد و این موضوع 
از جمله ایرادات این جلســات است. در جلســاتی که بخواهیم ده ها مسئله اقتصادی و 
غیراقتصادی را مطرح کنیم، عموما به کلیات می گذرد و حتی وقتی که می خواهند برای 
جلسات اولویتی تعیین کنند چندین اولویت را انتخاب می کنند که همان نتیجه را دارد. 
جلسات باید مستمر و مسئله محور باشد.این جلسات برای بیان مسائل کلی خوب است 
اما برای آنکه به خروجی و نتیجه الزم برســد باید به سمت مسئله محور بودن حرکت 
کند.زنگنه در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه کمیسیون برنامه و بودجه که با حضور 
وزیر اقتصاد برگزار شد گفت: این جلسه در مورد یک بحث مشخص که تبصره ۱۸ قانون 
بودجه ۱400 بود، برگزار شــد. در این جلســه نمایندگان نظرات خود را مطرح کردند، 
یک جمع بندی اتفاق افتاد و وزیر اقتصاد نیز خروجی جلســه را ابالغ کرد.وی با تاکید 

براینکه یکی از موضوعاتی که زیاد در کشــور می شنویم بحث حمایت از تولید، اشتغال 
و مشــکالتی اســت که بخش تولید برای تامین نقدینگی خود دارد، گفت: در بودجه 
سال ۱400 تخصیص 32 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش خصوصی از منابع 
تبصره ۱4 پیش بینی شد.رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه 
در تبصره ۱۸ قانون بودجه، بروکراســی ها دور زده شــده و گفته شده است که سازمان 
هدفمندی یارانه ها می تواند مبالغ مورد نظر را مستقیما به حساب دستگاه ها بریزد و آنها 
نیــز می توانند بالفاصله اقدامات خود را انجام دهند. در حال حاضر منابع در نظر گرفته 
شده برای این تبصره تا ۱03 درصد محقق شده است.وی گفت: این به این معنا است که 
تا به اینجا 2۱ هزار میلیار تومان ذیل این تبصره قانون بودجه محقق شده است. از این 
مبلغ 9 هزار میلیارد تومان به حساب دستگاه ها واریز شده است اما تا کنون یک ریال به 
بخش خصوصی از این محل تسهیالت ارزان قیمت داده نشده است. جای گله دارد که 
به جای آنکه تمرکز بر حل مسائل اصلی شویم، گاهی از ظرفیت های موجود نیز غفلت 
می کنیم.زنگنه با بیان اینکه گالیه ما از دولت این بود که چرا شما از این ظرفیت عظیم 
قانونی اســتفاده نمی کنید، گفت: در این مورد وزیر اقتصاد و وزیر کار و رفاه اجتماعی 
توضیحاتی را ارائه کردند و در نهایت پذیرفتند که در این موضوع توســط دولت قبل و 
دولت فعلی تعلل رخ داده است. در نهایت این قول را دادند که تا انتهای آذر این بحث 
عملیاتی شود و بخش خصوصی بتواند از این منابع استفاده کند.وی در پاسخ به سوالی 
در خصوص وضعیت 9 هزار میلیارد تومانی که در اختیار دســتگاه ها داده شــده است، 
گفت: این منابع به دلیل اختالفاتی که به جهت بخشنامه دولت قبل، ناهماهنگی هایی که 
بین ذی حسابان دستگاه ها وجود دارد و همچنین عدم ارائه طرح مشخص از سوی خود 
دســتگاه ها بلوکه شده است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: این در حالی 
اســت که سال گذشته از محل تبصره ۱۸ تنها 600 میلیارد تومان به بخش خصوصی 
تسهیالت ارزان قیمت داده شده است. امسال در حساب دستگاه ها حدود 9 هزار میلیارد 
تومان است و کل منابع محقق شده 2۱ هزار میلیارد تومان است.وی افزود: اعداد محقق 
شده با سال قبل اصال قابل مقایسه نیست و این یکی از نقاط قوت بودجه ۱400 است 
که به جهت ورود سازمان برنامه و بودجه و مصوبه هیئت وزیران در خرداد سال جاری 
مبنی بر طی روند معمول بودجه دســتگاه ها، به تعویق افتاده است. همه دستگاه ها از 
وزارت جهاد کشاورزی، صمت، آموزش و پرورش و سایر دستگاه ها به وظایف خود عمل 

نکردند و این موضوع سبب شده است تا این ظرفیت مغفول بماند.

کنترل تورم مکمل کاهش هزینه ها است
نماینده مردم تربت حیدریه در پاســخ به سوالی در مورد تعیین نرخ ۱0 درصدی برای 
افزایش حقوق و دســتمزد در سال آینده گفت: باید جلو رشد حقوق ها و این دومینو را 
بگیریم. در سال جاری بیش از 600 هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد می دهیم که 

عدد بسیار بزرگی است. حتی اگر قرار باشد که حقوق ها ۱0 درصد افزایش پیدا کند به 
این معنا است که حدود 70 هزار میلیارد تومان به هزینه  های دولت اضافه خواهد شد.وی 
ادامه داد: اگر دولت بخواهد حقوق ها را بیش از این افزایش دهد در سال ۱40۱ با کسری 
بودجه بسیار شدیدی مواجه خواهد شد. البته از سوی دیگر دولت باید برنامه های خود 
را در خصوص کنترل تورم ارائه کند. در صورتی که بتوانیم تورم را مهار کنیم ۱0 درصد 
افزایش حقوق رقم معقولی است اما اگر تورم مهار نشود مطمئنا در اواسط سال به دلیل 
فشارهای اجتماعی دولت مجبور خواهد شد که با استفاده از بسته های معیشتی و یارانه 
مردم را تامیــن کند.زنگنه با تاکید براینکه بنده یا اینکه ترمز افزایش بی رویه حقوق و 
دســتمز را بکشیم، موافق هستم اما الیحه بودجه ای دولت می آورد باید تضمین کننده 
کنترل تورم نیز باشــد. در صورتی که این اتفاق رخ ندهد، مطئن باشــید که فشارهای 
اجتماعی دولت را مجبور خواهد کرد تا مبالغ باالیی حتی تا 300 هزار میلیارد تومان را 

به صورت یارانه به مردم بدهد و در هزینه ها را افزایش خواهد داد.

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد مهم ترین وظیفه دولت و مجلس
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با تاکید براهمیت پیش بینی 
پذیر بودن اقتصاد گفت: در صحبت هایی که با مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتیم 
قرار براین شــده تا یک مقدمه ای همراه با الیحه بودجه به مجلس ارائه شود که در آن 
وضعیت شــاخص ها را در انتهای ســال ۱40۱ با اجرای قانون بودجه مورد نظر دولت 
اعالم کند. یکی از مســائل اصالح ساختار بودجه که ما در مجلس به دنبال آن هستیم 
این اســت که دولت همراه بودجه ای کــه ارائه می کند، به مردم و مجلس اعالم که چه 
اتفاقی در ســال آینده رخ می دهد که اقتصاد پیش بینی پذیر باشــد.وی افزود: در حال 
حاضر یکی از مهم ترین مشکالت اقتصادی ما این است که پیش بینی پذیری در اقتصاد 
نداریم. در صورتی که این امکان وجود نداشــته باشد خود به اصلی ترین بازدارنده رشد 
اقتصادی تبدیل خواهد شد. حتی اگر قرار براین است که در سال آینده تورم باال باشد، 
جدای از اینکه مطلوب یا نامطلوب اســت، باید پیش بینی پذیر باشــد.زنگنه ادامه داد: 
معتقد هســتیم که افت شــاخص بورس نیز به دلیل عدم پیش بینی پذیری است چرا 
که براساس برآوردهای انجام شده شرکت های بورسی در پایان سال مالی تا 70 درصد 
به ســهام داران خود سود می دهند و نباید شــاخص منفی داشته باشیم. از سوی دیگر 
بازارهای موازی ما بازارهای قابل پیش بینی نیستند.وی در پایان گفت: مهم ترین تکلیف 
دولت و مجلس در برنامه ریزی این است که اقتصاد را برای فعاالن اقتصادی پیش بینی 
پذیر کنیم. مطمئن باشید که در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد موتور رشد اقتصادی 
به حرکت در خواهد آمد. امیدوار هستیم که دولت براساس قولی که داده است در روزی 
که می خواهد الیحه را به مجلس ارائه دهد مقدمه را نیز به مجلس بدهد و همان مقدمه 

محل نظارت مجلس باشد.

 تورم کاالهای صادراتی ۱۹۱ درصد
 افزایش یافت

در فصل تابســتان ۱400، تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
)مبتنی بر داده  های ریالی( در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱400 برابر 
با ۱9۱,7 درصد بوده اســت.به گزارش اقتصاد آنالین؛ بر اســاس گزارش مرکز 
آمار ایران در فصل تابستان ۱400، تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
)مبتنی بر داده  های ریالی( نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱60,6 درصد است 
که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه بهار ۱400 )۱93.۱ درصد( 32.4 واحد 
درصد کاهش داشته اســت.قیمت کاالهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل 
تأثیرگذار بر میزان مبادالت خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده 
رابطه مبادله می باشد و تغییرات آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است. در طرح 
شــاخص قیمت کاالهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور سال 
۱39٥ )ســال پایه( استفاده شده اســت. داده های مورد استفاده در این طرح 
از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اســالمی ایران و طبقه بندی مورد استفاده 
سیســتم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری )HS( می باشد. 
نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای 20 گروه  اصلی طبقه بندی 
HS قابل انتشار اســت و به تفکیک دالری و ریالی محاسبه و منتشر می  شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص  فصل تابستان ۱400 از 
داده  های مقدماتی گمرک جمهوری اسالمی استفاده شده است. لذا نتایج اعالم 
شــده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن ها بایستی با مالحظه انجام شود. 
شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه  داده  های قطعی سال ۱400 توسط 
گمرک جمهوری اسالمی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری 
شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر 
خواهد شد.در فصل تابستان ۱400، تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
)مبتنی بر داده  های ریالی( نسبت به فصل قبل 20,۸ درصد است که در مقایسه 
با تورم فصلی بهار ۱400 )۱3.7 درصد( حدود 7.۱ واحد درصد افزایش داشته 
است. همچنین، تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده های 
دالری( نسبت به فصل قبل 2.0 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار 
۱400 )3.3 درصد( حدود ۱.3 واحد درصد کاهش داشــته است. در گروه های 
اصلــی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به 
گروه »مواد پالســتیکی و اشیاء ساخته شــده از این مواد و...« ) 2,7 درصد( و 
بیشترین نرخ مربوط به گروه »اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه« )۱7۱.۱ 
درصد( است.در فصل تابستان ۱400، تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
)مبتنی بر داده  های ریالی( نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱60,6 درصد است 
که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه بهار ۱400 )۱93.۱ درصد(  32.4 واحد 
درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کاالهای صادراتی 
)مبتنی بر داده های دالری( نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱4.0 درصد است 
که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار ۱400 )۱2.7 درصد( ۱.3 واحد درصد 
افزایش داشته است. در گروه های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم 
نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه » پوســت خام، چرم، پوست های 
نرم و ...« ) 32,۱ درصد( و بیشترین نرخ مربوط به گروه » آالت و دستگاه های 
اپتیک، عکاسی، ســینماتوگرافی و...« ) 674.٥ درصد( است.در فصل تابستان 
۱400، تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای صادراتی )مبتنی بر داده  های 
ریالی( در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱400 برابر با ۱9۱,7 درصد بوده 
اســت که در مقایسه با تورم ســاالنه ی بهار ۱400 )۱93.9 درصد( 2.3 واحد 
درصد کاهش داشته است. همچنین، تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای 
صادراتی )مبتنی بر داده  های دالری( در چهار فصل منتهی به فصل تابســتان 
۱400 برابر با 9.9 درصد بوده اســت که در مقایسه با تورم ساالنه  بهار ۱400 
)6.9 درصد( حدود 3.0 واحد درصد افزایش داشــته اســت.در گروه  های اصلی 
طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه » 
مواد پالستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...« ) 6٥,4 درصد( و بیشترین 
نرخ مربوط به گروه » آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...« 

) 423.۸ درصد( است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
بیمارستان ۲۶۰تختخوابی بندرعباس 

۳سال آینده بهره برداری کامل می شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: 
بیمارستان جنرال 260 تختخوابی نفت خلیج 
فارس در حال احداث است اما تا 3 سال آینده 
نمی توان توقع داشــت به بهره برداری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرشیدی در 
نشستی خبری که به صورت مجازی برگزار شد، بیان داشت: کووید ۱9 
ماندگار است و برای سال ها بیماری کرونا وجود خواهد داشت و استفاده 
از ماســک ادامه دارد پس خواهش می کنم تمامی آحاد جامعه ساده 
انگاری نکنند.وی با بیان اینکه متاسفانه در سال ۱400 یک مورد فوتی 
به علت آنفلوآنزا اتفاق افتاد، تصریح کرد: صید پشه زنده آئدس موجب 
نگرانی شــده است و شــهروندان باید موارد بهداشتی را حتما رعایت 
کنند.فرشیدی با اشــاره به اینکه در پاکستان و عمان هم بیمار و هم 
ناقل بیماری ناشی از پشه آئدس وجود دارد، خاطرنشان کرد: پس باید 
دقت داشته باشیم که امکان سرایت در کشور وجود دارد. پشه آئدس 
بیماری جدیدی نیســت اما باید در مواجهه با آن فعاالنه عمل کنیم تا 
فرصــت برای بروز پیدا نکند و مردم ما را آلوده نکند.وی خاطرنشــان 
کرد: شــعاع پروازی این پشه محدود است و لذا مهم ترین برنامه برای 
کنترل این بیماری بهسازی محیط ها است و حتی در ایتالیا و اروپا نیز 
این پشه دیده شده است. باید جلوی تخم گذاری این پشه را از طریق 
ناامــن کردن محیط های زندگی اش بگیریــم و از طرف دیگر با اطالع 
رسانی مســتمر ضمن مه پاشی و سم پاشی، مردم را نسبت به آن آگاه 
کنیم.وی با بیان اینکه خبر خوب این است که در حال حاضر پشه های 
صید شده حامل ویروس نیستند ولی این از نگرانی ما کم نخواهد کرد، 
عنوان کرد: بیماری منتقله از پشه آئدس جدید نیست و آثار و عوارض 

آن سالهاست که شناخته شده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
 تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع مالی 

دولت را هدر داد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:تعدادی از دریافت کنندگان 
ارز 4200 تومانی به دلیل عدم نظارت و کنترل زنجیره توزیع ارز از این موقعیت 
سوءاستفاده کردند و به ثروت های فراوان رسیدند.به گزارش خبرگزاری مهر، 
کسری بودجه چالش جدی اقتصاد کشور و یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار 
در بروز تورم و گرانی محسوب می شود. دولت ها در سنوات گذشته همواره با 
کسری بودجه مواجه بودند و برای جبران آن روی به استقراض از بانک مرکزی 
آورده اند که نتیجه ای جز رشد نقدینگی و تورم به همراه نداشته است. این در 
حالی است که درآمدهای نفتی ایران در سه سال اخیر به شدت کاهش داشته 
اما هزینه های کشور در این زمان افزایش پیدا کرده است و با تداوم ارز 4200 
تومانی بحران کسری بودجه بیشتر خود را نمایان کرده است.اعمال تحریم های 
آمریکا و تالش برای کاهش درآمدهای نفتی، کشــور را در تنگنای ارزی قرار 
داده و میزان منابع ارزی به شدت افت پیدا کرده است، در شرایطی که تداوم 
سیاست ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساسی نتوانست به اهداف در 
نظر گرفته شده اصابت کند و بالطبع استمرار آن بر مشکالت کسری بودجه 
بیشتر دامن می زند.رضا حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران درباره نتایج احتمال حذف سیاســت ارز 4200 تومانی در گفت وگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشــت: دولت چنانچه اقدام به حذف ارز ترجیحی نماید، 
بدون شک بر افزایش قیمت کاالهایی که تاکنون ارز 4200 تومانی می گرفتند 
تأثیر می گذارد اما منتج به تورم عمومی کاالها نخواهد شــد. افزایش قیمت 
کاالها می تواند بیشــتر ناشــی از جو روانی حذف ارز 4200 تومانی باشد که 
بر بازارها ســایه می اندازد.وی ادامه داد: اگرچه دولت و مجلس در صدد حذف 
ارز ترجیحی هســتند اما در این میان افراد خاصــی وجود دارند که به علت 
برخورداری از رانت باال مانع حذف این سیاســت می شــوند و به عنوان عامل 
بازدارنده عمل می کنند.حاجی آقا میری با اشاره به تداوم سیاست ارز 4200 
تومانی و کسری بودجه بیشــتر و تورمی که در پی آن افزایش پیدا می کند، 
افزود: عمده منابع ارزی دولت حاصل از صادرات نفت است که به علت وجود 
تحریم ها کاهش زیادی پیدا کرده اســت. صادرات غیر نفتی هم سهم خیلی 
زیادی در تأمین منابع ارزی برای کشــور ندارد. بنابراین ادامه سیاســت ارز 
ترجیحی در شــرایطی که دولت در تنگنای ارزی قرار دارد؛ منجر به کسری 
بودجه جدی می شــود که نتیجه ای جز چاپ پول، رشد نقدینگی و در نهایت 
تورم نخواهد داشت.وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت با مشکالت مالی 
روبروست، ارز ترجیحی را در اختیار واردکنندگان قرار می دهد اما باز هم کاال 
با قیمت باال به مردم فروخته می شود. در واقع دولت با تخصیص ارز ترجیحی 
نتوانســته جلوی گرانی کاالهای اساسی را بگیرد.عضو هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانــی تهران اضافه کرد: تعدادی از دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی به 
دلیل عــدم نظارت صحیح و کنترل زنجیره توزیع ارز از ابتدا تا رســیدن به 
دست مصرف کننده نهایی از این موقعیت سوءاستفاده کردند و به ثروت های 
کالن رسیدند اما تقریباً هیچ منفعتی از تخصیص ارز دولتی به مردم نرسید.

حاجی آقامیری ادامه داد: دولت قبل با اجرای سیاســت ارز 4200 تومانی به 
دنبال جلب رضایت مردم بود اما این سیاســت نتیجه ای جز هدر رفتن منابع 
مالی کشــور، ایجاد رانت، فساد، گرانی کاالهای اساسی و رسیدن نرخ دالر تا 
این رقم نداشت.وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز معلول تورم است، افزود: 
به طور معمول ابتدا تورم در اقتصاد ایجاد می شود و سپس نرخ ارز باال می رود 
که باید مهار شــود. هدف دولت باید مهار نرخ تورم باشد و چنانچه از طریق 
اصولــی این کار انجام بگیرد نرخ تورم به تدریج کاهش پیدا می کند.این فعال 
اقتصادی با اشاره به ارتباط سیاست ارز دولتی و افزایش قاچاق از کشور گفت: 
بعضی از وارد کنندگان با ارز 4200 تومانی کاال به کشــور وارد کردند اما آن 
را در داخل عرضه نکردند بلکه به صورت پنهانی و با قیمت باال به کشورهای 
همســایه قاچاق کردند. این شیوه صادرات برای جلوگیری از ثبت و ضبط به 
شکل قانونی از کشور انجام می گیرد و متأسفانه با تخصیص ارز دولتی بر رونق 

قاچاق از کشور افزوده شد.

دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت شاخص های کالن اقتصاد 
بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر؛ تورم 4٥,2 درصدی، افزایش ضریب 
جینی و رشــد شکاف طبقاتی از جمله این میراث است.به گزارش اقتصادآنالین، 
سازمان برنامه و بودجه در پی انتشار مطلبی در برخی رسانه ها اعالم کرد: دولت 
سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که وضعیت شاخص های کالن اقتصاد بسیار 
وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر؛ تورم 4٥,2 درصدی، افزایش ضریب جینی 
و رشــد شکاف طبقاتی از جمله این میراث اســت. متأسفانه دولت قبل تنها در 
مدت پنج ماه ابتدای ســال جاری ازهمــه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از ٥٥ 
هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد؛  با توجه به ضریب انبساط 
پولی تنها از همین محل بیش از 637 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه 
شد؛ در کنار آن نابسامانی اضافه برداشت بانک ها موجب شد حجم نقدینگی به 
مــرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برســد.همین بی انضباطی مالی و رهاکردن 
کشــور منجر به فشار به معیشــت مردم وکوچک شدن سفره های آنان شد. در 
چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده یعنی حتی به 
اندازه استهالک هم سرمایه گذاری نشده است؛ متأسفانه به علت معطل گذاشتن 
فعالیت های اقتصادی و بی برنامگی ســرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی 
از سال ۱390 هم کمتر شده که نشان دهنده عمق رکود اقتصادی در این سال 
ها اســت. اگر کشور شش سال رشــد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد تازه 

به وضعیت ســال ۱390 می رسیم؛ اگر به این وضعیت بدهی سنگین ٥3٥ هزار 
میلیاردی اوراق مالی و ٥0 میلیارد دالری به صندوق توســعه ملی؛ رشد عجیب 
بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در نظر بگیرم؛ مشخص می شود استفاده 
نکردن از پول پرقدرت بانک مرکزی در مدتی که از خدمت دولت ســیزدهم می 
گذرد چه ارزشی دارد؛  تقطیع سخنان و نشر مطالب جهت دار نمی تواند کارنامه 
دولت قبل را بپوشاند؛ در مطلب سیدمسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و 
بودجه در مورد تورم و عدم اســتقراض از بانک مرکزی به کاهش تورم نقطه ای 
اشاره شده بود که گویا این روزنامه وزین تفاوت آن با تورم کل را نمی داند؛ یا نمی 
خواهد بداند؛ شاخص کل در آبان ۱400 به عدد 373,0 رسید که نسبت به ماه 
قبل 2.٥ درصد افزایش داشته است و شاهد تورم ماهانه 2.٥ درصدی بودیم این 
در حالی است که تورم ماهانه مهر ماه ۱400 عدد 3.7 درصد بود پس در آبان ماه 
شاهد کاهش ۱.2 درصدی تورم ماهانه بودیم.نرخ تورم نقطه ای آبان ۱400 عدد 
3٥,7 درصد می باشد که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )39.2( کاهش ٥.3 
درصدی داشته است.نرخ تورم ساالنه در آبان ۱400 که تغییرات شاخص قیمت 
در ۱2 ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد به 44,4 درصد 
رسید که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )4٥.4( کاهش یک درصدی داشته 
است. مصاحبه ریاست ســازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کاهش تورم 
نقطه ای بوده که کامال منطبق بر اطالعات مرکز آمار می باشد. کاهش تورم نقطه 
ای به معنای کاهش قیمت ها نیست بلکه نشان دهنده کندشدن شتاب افزایش 
قیمت ها و جهت گیری درست سیاست ها در کنترل حجم نقدینگی و رشد نرخ 
تورم است؛ کاهش تورمی که رخ نمی داد مگر با عزم دولت در عدم استفاده از پایه 
پولی و کنترل اضافه برداشت بانک ها. در دورانی خطیر فعلی به جای برخوردهای 
سیاسی و پوشاندن کارنامه دولت های قبل خوب است منافع ملی را مسلخ نبرده 

و بر حل مشکالت مردم تمرکز کنیم.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد؛

رشد ۶37هزار میلیاردی 
نقدینگی در 5ماه
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واشنگتن فری بیکن: گزیده خبر

آمریکا معافیت عراق برای واردات انرژی از ایران را تمدید کرد
منابع خبری گزارش دادند که آمریکا معافیت عراق از تحریم های 
تحمیل شــده ضد ایران، جهت خرید برق از این کشور را به مدت 
۱۲۰ روز دیگــر تمدید کرده اســت.به گــزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم، رسانه های عراقی دیروز شنبه گزارش دادند 
که ایــاالت متحده، معافیت عراق از تحریم هــا علیه ایران برای 
ادامه واردات انرژی از این کشــور را تمدید کرده است.وب سایت 
شــفق نیوز به نقل از روزنامه »واشنگتن فری بیکن« در این زمینه 
اعالم کرد: هم زمان با مذاکرات هسته ای میان تهران و واشنگتن، 
دولت آمریکا یک ابالغیه به کنگره این کشــور داده است مبنی 
بــر اینکه معافیت عراق از تحریم ها علیه ایران برای ادامه واردات 
انرژی از این کشــور به مدت ۱۲۰ روز دیگر تمدید می شــود.این 
روزنامــه اعالم کرد کــه دولت »دونالد ترامــپ« رئیس جمهور 
سابق ایاالت متحده در راستای تالش برای پایان دادن به فروش 
بــرق ایران به عراق یک چارچوب زمانی بــرای معافیت عراق از 
تحریم هــای مربوطه علیه ایران تعیین کرده بود؛ اما دولت بایدن 
این معافیــت را برای ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد.بر اســاس این 
گــزارش، وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که فروش برق ایران به 

عراق در راســتای منافع امنیت ملی ایاالت متحده است.در زمان 
حاضر عراق در حال مذاکره با کشورهای حوزه خلیج فارس و در 
رأس آنها عربستان ســعودی برای واردات برق است و قصد دارد 
تا زمانی که بتواند نیروگاه هایی بســازد که قادر به تأمین مصرف 
داخلی باشــند از اردن و ترکیه بــرق وارد کند.عراق برای تأمین 
یک ســوم نیازهای بخش انرژی خود از ایران گاز و برق خریداری 
می کند. سال ها درگیری در عراق موجب شده است این کشور در 
تأمین نیازهای انرژی جمعیت 4۰ میلیون نفری خود با مشکالتی 
مواجه شــود.دولت آمریکا در دوران ریاســت جمهوری »دونالد 
ترامپ«، در راســتای تشدید تحریم ها علیه ایران، صنعت انرژی 
عراق را در فهرســت تحریم ها قرار داد اما با اعطای چند معافیت 
موقت از بغداد خواست وابستگی خود به ایران برای تأمین انرژی 
را برطرف کند.سازمان ملل متحد می گوید عراق ۱6۰۰۰ مگاوات 
برق تولید می کند که رقمی بسیار کمتر از ۲4۰۰۰ مگاوات برق 
مورد نیاز برای این کشــور اســت. این رقم، با نیازهای عراق در 
آینده که انتظار می رود جمعیتش تا سال ۲۰5۰ دو برابر شود نیز 

فاصله های زیادی دارد.

 مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در دیدار با امام جماعت قروه
 عنوان کرد:

مدیران باید به مطالبات مردمی و افکار 
عمومی صادقانه پاسخ دهند

با هدف ترویج فرهنگ صرفه جویی و حفاظت از منابع آب، مهندس آرش آریانژاد 
با امام جمعه شهرســتان قروه دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب 
منطقه ای کردستان، مهندس آرش آریانژاد بهمراه مدیر اداره منابع آب شهرستان 
قروه، با حجت االسالم والمسلمین دکتر عابدین رستمی، دیدار کردند.این دیدار 
که با هدف تکریم جایگاه رفیع ائمه جمعه و جماعات و استفاده از ظرفیت های 
مبلغین و مبلغات جهت اشــاعه فرهنگ صرفه جویــی در مصرف آب خصوصاً 
حفاظت از منابع آب زیرزمینی صورت گرفت؛ مهندس آرش آریانژاد ضمن ارائه 
گزارشی از وضعیت منابع آبی خصوصاً در دشتهای شرقی استان ، اظهار داشت: 
برداشت بی رویه از این منابع باعث شده که در این دشت ها حدود 75۰ میلیون 
متر مکعب کاهش حجم مخزن داشــته باشیم ولی خوشبختانه طی چند سال 
اخیر با اجرای صحیح طرح احیاء و تعادل بخشی خصوصاً در شرق استان، شاهد 
تاثیرات مثبتی در پیشــگیری از افت منابع آب زیرزمینی بوده ایم؛ اما تا زمانی 
که این جریان ســیرصعودی پیدا نکند، عمال نمی تواند گفت موفقیتی حاصل 

شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی؛
توسعه شبکه فاضالب تبریز 30 درصد باالتر 

از میانگین کشوری است
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: میانگین کشوری احداث 
و توسعه فاضالب شــهری 5۰ درصد می باشد که در 
شهرستان تبریز ۸۰ درصد انجام شده است.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در جلسه 
صحن علنی شورای شهر تبریز با اعالم این خبر اظهار 
کرد: شبکه فاضالب تبریز از سال 7۲ شروع شده و تا سال ۹۳، 5۰ درصد رشد 
فیزیکی داشــتیم.علیرضا ایمانلو ادامه داد: در آن سال طرحی برای شورای شهر 
ارائه کردیم که از محل کمک های شــهرداری نیز این موضوع را گسترش دهیم 
نتیجتا اثرات این طرح موجب شد پیشرفت فیزیکی فاضالب شهری به ۸7 درصد 
برسد.این مقام مسوول افزود: فاز دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز را آغاز کردیم که 
برای ۱5 ســال آینده جوابگوی نیاز تبریز باشد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شرقی تصریح کرد: طرح ما برای کمیسیون برنامه و بودجه، 
انجام فعالیت هایی برای مناطق کم  برخوردار شــهر و افزایش شــبکه بهداشت 
شهری است که ۲5 درصد از هزینه ها توسط شهرداری و مابقی با حساب های فی 
مابین تامین شود.علیرضا ایمانلو تاکید کرد: در راستای تبصره شورای شهر مبنی 
بر اخذ حق فاضالب در کنار انشــعابات شهری، هر سال ۱۰۰ کیلومتر فاضالب 

شهری انجام شده است.

سرپرست جدید شرکت گاز مازندران منصوب شد
معاون وزیر نفت در امور گاز طی حکمی قاســم مایلی رستمی را به عنوان سرپرست شرکت گاز استان مازندران 
منصوب کرد.در متن  حکم مجید چگنی آمده اســت:نظر به مراتب علمی، تعهد، تخصص و ســوابق ارزشــمند 
جنابعالی، به موجب این حکم به ســمت سرپرست شرکت گاز استان مازندران منصوب می شوید. امید می رود با 
اســتعانت از خداوند متعال، ضمن بهره گیری از کلیه ظرفیت ها و همکاران خدوم و متعهد آن شرکت، اقدامات و 

گام های ارزنده ای در دستور کار قرار گیرد.

مدیر امور آبفا محمود آباد :
۸ طرح آب و فاضالب در محمود آباد در دست اجراست

7 طرح آبرســانی و یک طرح فاضالب با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۱66 میلیارد ریال در شهرستان محمود آباد 
در دســت اجراست.مهندس عبدالهاشــم رضا پور مدیر امور آبفا شهرستان محمود آباد با اشاره به اجرای ۸ طرح 
آب و فاضالب در این شهرستان اظهار داشت: طرحهای آبرسانی معلم کالء، بونده، بازسازی مجتمع های آبرسانی 
روســتایی فرامده، کلوسا، عشق آباد و غرب، اصالح ، بازسازی و توسعه شبکه های آب شرب روستایی شهرستان 
همچنین طرح تامین آب آشامیدنی شهر سرخرود، اصالح فاز یک خط جدید دابو و اصالح شبکه آب شرب شهری 

شهرستان محمود آباد با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال در حال اجراست.وی افزود: برای اجرای این طرحها عملیاتی شامل 
حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه، اجرا ، توســعه و مرمت لوله گذاری خط انتقال و شــبکه توزیع، خرید و نصب تابلو ، کابل برق و اتصاالت و ..... 
در دست اجراست که با اتمام آن بیش از ۲4۰۰۰نفر جمعیت شهرستان محمود آباد از مزایای این طرحها برخوردار خواهند شد.مهندس 

رضاپور از اجرای بخشی از پروژه فاضالب شهری در محمود آباد با پیش بینی اعتباری بالغ بر 46 میلیارد ریال خبر داد.

کاهش قیمت نفت برای ششمین هفته متوالی
قیمت نفت که روز جمعه ابتدا تحت تاثیر نگرانیهای فزاینده نســبت به افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹ و آسیب 
دیدن تقاضای جهانی بر اثر شیوع واریانت جدید اُمیکرون صعود کرده بود، معامالت را بدون تغییر به پایان برد و 
ششمین کاهش هفتگی متوالی را به ثبت رساند.به گزارش ایسنا، قیمت های نفت در ابتدای معامالت روز جمعه 
در واکنش به وعده اوپک پالس برای بازبینی سیاســت تولید خود در صورت گسترش قرنطینه های کرونایی و 
آســیب دیدن تقاضا برای نفت، بیش از دو دالر در هر بشــکه صعود کرده بودند.بهای معامالت نفت برنت با ۲۱ 
ســنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، در 6۹ دالر و ۸۸ ســنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با ۲4 ســنت معادل ۰.4 درصد افزایش، در 66 دالر و ۲6 سنت در هر بشکه بسته شد.هر دو 
شاخص برای نخستین بار از نوامبر سال ۲۰۱۸ برای ششمین هفته متوالی کاهش پیدا کردند و از نظر فنی، برای 
نخســتین بار از سپتامبر سال ۲۰۲۰ برای ششمین روز متوالی در وضعیت پیش فروش قرار گرفتند.باب یاوگر، 
مدیر معامالت انرژی در شــرکت میزوهو در نیویورک، افزایش آمار ابتال به کووید ۱۹، گزارش اشــتغال مایوس 
کننده آمریکا و پایبندی اوپک پالس به سیاست افزایش تدریجی تولید در ژانویه را از عوامل عقبگرد چشمگیر 
قیمتهای انرژی برشمرد.وزیران اوپک پالس در نشست روز پنج شنبه با تصویب افزایش تولید 4۰۰ هزار بشکه 
در روز در ژانویه، بازار را غافلگیر کردند. با این حال تولیدکنندگان اعالم کردند اگر تقاضا از تدابیر مقابله با شیوع 
ویروس کرونا آســیب ببینند، در سیاست تولید خود بازبینی خواهند کرد. وزیران اوپک پالس اعالم کردند اگر 
ضرورت داشته باشند پیش از تاریخ چهارم ژانویه که زمان نشست بعدی این گروه است، تشکیل جلسه خواهند 
داد.بازارهای نفت کل هفته تحت تاثیر شناسایی واریانت اُمیکرون ملتهب بودند و گمانه زنی هایی وجود داشت که 
وضع قرنطینه های جدید، به تقاضا برای سوخت لطمه زده و باعث می شود اوپک پالس افزایش تولید را متوقف 
کند.سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست مردم خود را برای مقابله با شیوع ویروس کرونا واکسینه کنند.
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گزیده خبر نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

کاالهایچینیبهاسمکرهفروختهمیشود
نایب رییس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی اظهار داشــت: برند کره ای به صورت 
قاچاق یا ته لنجی وارد کشــور می شد، با بخشنامه جدیدی که مقرر می کرد حتی به 
صورت ته لنجی هم نباید برند کره ای وارد کشور شود، باعث افزایش قیمت 20 درصدی 
این برندها در سه ماه اخیر شده است.محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار کرد: بازار لوازم خانگی 
همچنان در رکود کامل به سر می برد و تقاضایی برای آن وجود ندارد، تقاضاهایی که 
هم وجود دارد فقط بر حســب اضطرار است. با توجه به نوسانات نرخ ارز در یک ماه و 
نیم اخیر، کاالهایی که به صورت قاچاق وارد کشــور می شوند افزایش قیمت داشتند. 
عــالوه بر این با ممنوعیت واردات کاالها برند کره ای حتی به صورت ته لنجی، قیمت 
کاالهای برند کره ای افزایش یافته است. این محدودیت و ممنوعیت باعث شده که هر 
کســی که این کاالها را دارد با قیمت بیشتری بفروشد.  وی افزود: در تولیدات ایرانی 
افزایش قیمت نداشتیم یا اگر اتفاق افتاده در حد 2 تا 3 درصد بوده که آن هم ناشی 
از افزایش قیمت حمل و نقل و نوسانات نرخ ارز است. چراکه بسیاری از دستگاه های 

مورد استفاده به صورت وارداتی هستند و به طور مستقیم با نرخ ارز در ارتباط هستند. 
قیمت جهانی برخی از مواد اولیه و قطعات افزایش پیدا کرده است برای مثال بردهای 
الکترونیکی، آهن و دیگر مواد اولیه افزایش نرخ داشــته اند. با این حال تقاضا در بازار 
نیست و به همین دلیل افزایش قیمت محسوسی در کاالهای ایرانی را شاهد نبودیم.

اســالمیان در مورد افزایش قیمت برندهای کره ای بیــان کرد: برند کره ای به صورت 
قاچاق یا ته لنجی وارد کشــور می شد، با بخشنامه جدیدی که مقرر می کرد حتی به 
صورت ته لنجی هم نباید برند کره ای وارد کشور شود، باعث افزایش قیمت 20 درصدی 
این برندها در سه ماه اخیر شده است. بخواهیم یا نخواهیم یک قشر از مصرف کنندگان 
همچنان به خرید کاالی خارجی تمایل دارند. در مورد برخی کاالها اصال مشابه ایرانی 
نداریم و به ناچار به ســمت خرید اینگونه کاالها می روند. برای مثال در مورد یخچال 
ساید بای ساید ما در تولید ایرانی محدودیت داریم. در مورد تلویزیون هم می توان گفت 
کــه 30 درصد از مصرف تلویزیون ایران بــا برندهای کره ای بوده و همچنان نیز بازار 
هســت.نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: برخی کاالهای تقلبی از 

نقاطی مانند چین وارد کشور می شود و با برند کره ای فروخته می شود. سازمان حمایت 
و ســازمان صمت در این مورد ورود کرده و در بازار بســیار کمتر شده اند.وی با اشاره 
به اقدامات نظارتی انجام گرفته اظهار داشت: نظارت های مختلفی از طرف ارگان های 
مختلف برای جلوگیری از فروش کاالی قاچاق انجام می شــود. ما مخالف هستیم که 
نظارت بر قاچاق در سطح عرضه باشد. ما هزاران کیلومتر مرز داریم که یک یخچال با 
100 کیلوگرم وزن و 2 متر ارتفاع و 1 متر پهنا دارد از طریق این مرزها وارد می شود 
و به فروشــگاه ها می رسد. اگر در فروشگاه ها بخواهند کاالها را بیابند و بگویند جلوی 
قاچاق را گرفتیم، موفقیت آمیز نخواهد بود. چراکه به تعداد بســیار بیشتر از مرز عبور 
می کند و پیگیری آن از مبادی که رد می شود تا به فروشگاه برسد بسیار راحت تر است 
و می توان با تعداد بســیار زیادتری کاالی قاچاق مقابله کرد تا اینکه بخواهیم از یک 
فروشگاه دو قلم یخچال جمع آوری کنیم. اگر قرار است قانون اجرا شود باید عمومیت 
داشته باشد و در سراسر کشور اجرا شود نباید پیشگیری تنها در سطح تهران و فقط 

در عرضه باشد.

اضافه شدن ۳۶ اپراتور جدید به شبکه 
رومینگ بین الملل همراه اول

با افزایش 3۶ اپراتور از 31 کشور به شبکه های قابل استفاده برای سیمکارت های 
اعتباری در رومینگ بین الملل همراه اول، دایره ارتباطات مشترکان تلفن همراه 
گســترده تر شــد.به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، 
براساس توافقات جدید اپراتور اول تلفن همراه ایران با اپراتورهای خارجی، تعداد 
شبکه های خارجی که مشــترکان اعتباری می توانند با استفاده از سیمکارت 
خود از سرویس رومینگ بین الملل استفاده کنند، به 139 اپراتور در 85 کشور 
افزایــش یافت.با پیوســتن این رنج جدید از اپراتورهــای بین المللی به جدول 
کشــورهای طرف قرارداد همراه اول با امکان شارژینگ آنالین برای سیمکارت 
های اعتباری، مشترکان اعتباری همراه اول می توانند از سرویس رومینگ بین 
الملل در گستره وسیع تری از جهان بهره مند شوند.مشترکان دائمی نیز بدون 
دغدغه از هزینه های علی الحســاب، می توانند با اســتفاده از امکان شارژینگ 
آنالین سامانه صورتحساب همراه اول، به راحتی از این شبکه ها بهره مند شوند.

گفتنی است، امکان اســتفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت، دیتا 
و پیامک هنگام مســافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه 
اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس 
رومینگ بین الملل می گویند.مشــترکان همراه اول می توانند قبل از سفرهای 
خارجی، با شماره گیری کد دستوری »ستاره 10 ستاره 29 مربع« از فعال بودن 
سرویس رومینگ خود اطمینان حاصل کنند.عالقه مندان می توانند برای کسب 
  https://mci.ir/roaming  اطالعات بیشتر به صفحه رومینگ همراه اول به نشانی

مراجعه کنند.

اولین سایت ۵G دولت سیزدهم هم توسط 
ایرانسل راه اندازی شد

وزیــر ارتباطات و فناوری  اطالعات در بازدید از ســاختمان مرکزی ایرانســل، 
نخستین سایت نسل پنج تلفن  همراه در دوران وزارت خود را به صورت آنالین 
افتتاح کرد. در این مراســم همچنین برای اولین بار در ایران، خدمات پیشرفتۀ 
نســل چهارم تلفن همراه )LTE-Pro( از طریق این سایت به مشترکان ایرانسل 
ارایه شــد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، هشتمین سایت تجاری 5G اولین 
و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در یک منطقۀ پرترافیک در شهر »اندیشه« 
واقع در غرب اســتان تهــران با هدف ارائۀ بهترین تجربــه زندگی دیجیتال به 
مشــترکان ایرانسل در این منطقه، راه اندازی شد.ســایت 5G ایرانسل در شهر 
اندیشــه نخستین سایت ایرانسل اســت که روی فرکانس جدید 2.3 گیگاهرتز 
 LTE Pro و Massive MIMO 5، فناوری هایG راه اندازی می شــود. به جز فناوری
)برای اولین بار در ایران( نیز از طریق این ســایت به مشــترکان ایرانســل ارائه 
می شوند.این سایت، نخستین سایت نســل پنج تلفن همراه است که در دوران 
دولت سیزدهم و وزارت عیسی زارع پور راه اندازی می شود و با بهره برداری از آن، 
ایرانسل همچنان رکورددار سرعت اینترنت و تعداد سایت 5G در ایران است.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در سخنان خود در این مراسم با اشاره به راه اندازی 
ســایت 5G ایرانسل در شهر اندیشــه، گفت: ما پیش از افتتاح این سایت، برای 
اطمینان بیشتر، یک تیم تحقیق را به محل سایت فرستاده و سرعت نسل پنج 
دریافتی از این سایت را بررسی کردیم. مردم ما شایسته سرعت چند گیگابیت بر 
ثانیه هستند که اگر دست به دست بدهیم این مهم شدنی است.ایرانسل که در 
ادامۀ رویکرد خود مبنی بر ارائۀ جدیدترین فناوری های جهانی در ایران از سال 
1395 مطالعه روی فناوری نســل پنج را با همکاری مراکز دانشگاهی داخلی و 
شرکت های معتبر بین المللی آغاز کرده بود، پس از آن که در 29 شهریور 139۶ 
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری  اطالعات نخستین آزمایش شبکۀ کامل نسل 
پنج تلفن  همــراه در ایران را انجام داد، موفق شــد  در اول مرداد 1399 برای 

نخستین بار در ایران خدمات 5G را به صورت تجاری عرضه کند.

تا پایان مهرماه 1۴00 ثبت شد؛
رشد ۶۷.۲ درصدی تسهیالت پرداختی به بخش 

صنعت و معدن
 تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسه های اعتباری به بخش صنعت و معدن، از ابتدای 
امســال تا پایان مهرماه رشد ۶۷.2 درصدی داشته است.به گزارش ایرنا، بررسی ها از 
آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال 1۴00 تا 
پایان مهرماه در مجموع حدود 1۴83 هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها 
و موسسه های اعتباری به بخش های مختلف اقتصادی کشور پرداخت شد.برپایه این 
گزارش، مجموع تســهیالت پرداختی تا پایان مهر ماه امسال در هم سنجی با پارسال 
رشــد ۶۴.8 درصدی داشته است.در این میان بخش خدمات با دریافت ۶۴1.1 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت و سهم ۴3.2 درصدی، بیشترین سهم را داشت و پس از آن 
بخش صنعت و معدن با ۴39.۷ هزار میلیارد تومان )سهم 29.۷ درصدی( و بازرگانی با 
223.2 هزار میلیارد تومان )سهم 15.1 درصدی( در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

این گزارش حاکی اســت: در هفت ماهه امسال بخش کشاورزی 103 هزار میلیارد 
تومان )سهم ۶.9 درصدی(، مسکن و ساختمان ۷5 هزار و ۴۷0 میلیارد تومان )سهم 
5.1 درصدی( و سایر بخش ها )متفرقه( 2۷5 میلیارد تومان )سهم 2 صدم درصدی( 
تسهیالت از بانک ها و موسسه های اعتباری دریافت کردند.تسهیالت پرداختی بانک ها 
و موسسه های اعتباری در بخش صنعت و معدن با رشد ۶۷.2 درصدی، کشاورزی با 
رشد ۶۶.۶ درصدی، مسکن و ساختمان با رشد 58 درصدی و بازرگانی با رشد 30.1 
درصدی همراه بود.در این میان، بیشترین میزان رشد در بخش خدمات با 80.۶ درصد 
و کمترین میزان رشد با منفی ۴1.3 درصد در سایر بخش ها )متفرقه( به ثبت رسید.

تعمیرات اساسی کنتیواتل شماره۳۹ کارگاه 
شمش فوالد سازی ذوب آهن اصفهان

تعمیرات اساسی کنتیواتل شــماره39 کارگاه شمش 
از 20 آبــان ماه آغاز شــد و پــس از 5 روز اجرای این 
تعمیرات به مدار تولید پیوست.علی بزاز اصفهانی  معاون 
تجهیزات مکانیکی بخش فوالد سازی با اعالم این خبر 
افزود: کنتیواتل 39 در کارگاه شمش وظیفه چرخاندن 
شمش ها را برای تمیز کاری و کنترل ظاهری و بررسی عیوب احتمالی بر عهده دارد.

وی گفت: این تعمیرات با همکاری و مشارکت مدیریت های برنامه ریزی و نظارت بر 
نگهداری و تعمیرات مکانیک و تعمیرات و نو سازی راه و ساختمان در شرایط ایمن و 
بدون هیچگونه حادثه انسانی و تجهیزاتی انجام شد.محمدی مهندس ارشد مکانیک 
تعمیرات ایســتگاه های ریخته گری 3و۶ گفــت: در این تعمیرات نزدیک به 38 تن 
قطعات و تجهیزات دمونتاژ، ســرویس و یا تعویض گردید و برای انجام بخشی از این 
تعمیرات نیاز به ریخته گری دو عدد شمش 2۴ متری با مقطع 250Ï320 میلی متر 
بود که با همکاری سرپرست کارگاه های ریخته گری و شمش این شمش ها قبل از 

تعمیرات، ریخته گری شد و مورد استفاده قرار گرفت 

عزم راسخ تالشگران گهرزمین در پیمودن پله های ترقی؛
کگهر رکورِد فروش خود را شکست 

کگهر با سال مالی منتهی به آذر، با 308۴ میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت 
کرد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت سنگ آهن گهرزمین؛ کگهر 
با سال مالی منتهی به آذر، با 308۴ میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت کرد و 
رکورد مهر ماه خود را 1۶ درصد ارتقا داد.فروش شرکت گهرزمین نسبت به متوسط 
ده ماه گذشته 8۶ درصد رشد داشته است. مقدار فروش این شرکت در آبان ماه، بالغ 
بر یک و نیم میلیون تن بوده که افزایش 12 درصدی نســبت به مهرماه را نشان می 
دهد. این میزان، 38 درصد باالتر از متوسط ده ماه گذشته است.همچنین نرخ فروش 
گندله 2 درصد و کنســانتره سنگ آهن 5 درصد نسبت به مهر ماه رشد داشته اند. 
تغییر نرخ این دو محصول نسبت به متوسط ماه های گذشته به ترتیب 2 و 39 درصد 
گزارش شــده است.شایان ذکر است مجموع فروش شرکت در یازده ماه طی شده از 
سال مالی قریب به 20 هزار میلیارد تومان است که 12۴ درصد نسبت به دورۀ مشابه 
سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است آخرین قیمت سهم برابر با ۴533۷ ریال 

بوده و در یک ماه گذشته 2 درصد رشد داشته است.

مجتمع فوالد خراسان
بازدید مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان از 
حوزه های برگزاری آزمون استخدامی شرکت

مدیرعامل فوالد خراســان امروز جمعه 12 آذرماه با حضــور در حوزه های مختلف 
برگزاری آزمون استخدامی این شرکت در نیشابور، از نزدیک روند برگزاری این آزمون 
را ارزیابی کرد.کســری غفوری، در حاشیه این بازدید با بیان این که برگزاری آزمون 
ورودی، بســتر اولیه شایسته گزینی، عدالت اســتخدامی و شفافیت در به کارگیری 
منابع انســانی باارزش شرکت ماســت، افزود: امیدوارم بهترین ها در این امتحان به 
موفقیت دســت یابند و به عنوان همکاران ما، آینده بزرگ ترین قطب صنعتی شرق 
کشــور را به دست بگیرند.وی با قدردانی از تالش دســت اندرکاران برگزاری آزمون 
افزود: آزمون امســال ســه  ویژگی منحصر به فرد دارد: یکی ایــن که برای اولین بار 
حوزه امتحان، شهرستان نیشابور تعیین شده تا اکثریت داوطلبان که ساکن نیشابور، 
فیروزه یا زبرخان اند، با مشــکل تردد در روز آزمون مواجه نباشند، دوم این که برای 
نخســتین بار زنان و دختران توانمند شهرستان امکان شرکت در آزمون استخدامی 

فوالد را پیدا کردند.

تبادل ۱۰میلیون دالری در سامانه پرداخت با ارزهای 
ملی ایران و روسیه

رئیس شورای تجاری روســیه و ایران در اتاق بازرگانی و صنایع این کشور اعالم کرد که روش 
کلیرینگ پرداخت ها با ارزهای ملی بین کارفرمایان ایرانی و روسی تاکنون 10 میلیون دالر تبادل 
داشــته است.به گزارش ایرنا»والدیمیر اوبیدنوف«، در پاسخ به پرسش که چه روش ابتکاری از 
سوی شما برای تقویت تجاری دو کشور تحقق یافته است، گفت: در وهله اول روش کلیرینگ 
پرداخت ها با ارزهای ملی بین کارفرمایان ایرانی و روسی مطرح شد و امسال آغاز بکار کرد.وی 
افزود: این ســامانه به این گونه است که خریدار ایرانی در کشور خود کاالی ساخت روسیه را با 
ارز ملی ایران )ریال( خریداری می کند و خریدار روس نیز در روسیه کاالی ایرانی را با پول ملی 
روسیه یعنی روبل خریداری می کند.  به گفته مقام روس، تاکنون بیش از 10 میلیون دالر با این 
روش خرید و فروش شده است.  اوبیدنوف گفت: در شرایط تحریم های غیرقانونی آمریکا، این 
روش پرداخت ها بسیار مهم است و چشم انداز خوبی برای توسعه فعالیت آن وجود دارد و مانع 
عمده توسعه آن عدم آگاهی تاجران ایرانی از وجود چنین سامانه ای است.  رئیس شورای تجاری 
روسیه و ایران، ابتکار دیگر این مرکز را »آوت سورسینگ« شرکت های روسی در فعالیت های 
تجاری با شرکت های ایرانی خواند و افزود: طرف روسی مسئولیت ارائه خدمات برای معامالت با 
طرف ایرانی را برعهده می گیرد.برون سپاری یا آوت سورسینگ )outsourcing( به فرایندی گفته 
می شود که یک شرکت از طریق آن، انجام برخی وظایف تجاری را به یک مجموعه بیرونی واگذار 
می کند.به گفته اوبیدنوف، این روش به تولید کنندگان روسی کمک می کند بخاطر تجارت با 

ایران، تحت تحریم های کشورهای غربی قرار نگیرند.

طحان نظیف:
شورای نگهبان نسبت به طرح ساماندهی صنعت 

خودرو هیچ ایرادی ندارد
سخنگوی شــورای نگهبان گفت: ابهامات شــورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو 
برطرف شــده اســت و ایرادات مجمع بر اســاس مقررات به مجلس منتقل می شود.به گزارش 
خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف در یک گفتگوی تلویزیونی درباره طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو، گفت: ماده ۴ طرح ســاماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات 
خودرو، قطعات خودرو، ســایر کاالها و خدمات مرتبط با انــواع صنایع نیرو محرکه بود که در 
جلســه اخیر شــورای نگهبان مورد بررســی قرار گرفت.وی ادامه داد: ما در مرحله قبل اساساً 
مغایرت شــرعی یا قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم، در مرحله قبل سه ابهام داشتیم 
که با بررسی هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد، این ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان 
برطرف شــده است و شورای نگهبان نســبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.سخنگوی 
شورای نگهبان با بیان اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی از جهت 
سیاســت های کلی نظام به »طرح سامان دهی صنعت خودرو« داشت، تصریح کرد: ما بر اساس 
مقررات باید آنها را به مجلس منتقل کنیم اما همانطور که عرض کردم شورای نگهبان نسبت به 

این طرح هیچ ایراد و یا ابهامی ندارد.

نصب برچسب »معاف از مالیات 
بر ارزش افزوده« بر برخی کاالها

اتــاق اصناف ایران در اطالعیه ای بــه آگاهی اتحادیه ها و 
کارفرمایان صنفی می رســاند:با توجه بــه الزام قانونی و 
ابالغیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر اجرای قانون مالیات 
بــر ارزش افزوده از تاریــخ 13/10/1۴00 تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان کاالهای معــاف از مالیات ارزش افزوده 
مکلفند: برچســت معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از 
تاریخ اجرای این قانون بر روی بسته بندی کاالهای مزبور 
درج کنند.همچنین الزم به ذکر است، عرضه کنندگان این 
کاالهــا به هنگام عرضه، مجاز به دریافت مالیات و عوارض 
ارزش افــزوده از کاالها و خدمات معاف نبوده و در صورت 
تخلف نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کنند 
بلکه مشــمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض 

دریافتی نیز خواهند شد.

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده 
 »طال، جواهر و پالتین«

 از مشتریان دریافت شود
اطالعیه اتــاق اصناف ایران در خصــوص قانون جدید 
مالیات بر ارزش افــزوده طال؛ 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده »طــال، جواهر و پالتین« از مشــتریان دریافت 
شــوداتاق اصناف ایران در اطالعیــه ای به اطالع عموم 
واحدهای صنفی فعال در حوزه »طال، جواهر و پالتین« 
و مشتریان رساند:سازمان امور مالیاتی در ابالغیه ای به 
اصناف، از واحدهای صنفی طال، جواهر و پالتین فروش 
خواست تا 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان 
دریافت کنند.بر اساس این ابالغیه، قانون دائمی مالیات 
بر ارزش افزوده از تاریخ 13/10/1۴00از سوی سازمان 
امور مالیاتی کشــور الزم االجرا اعالم شده و با توجه به 
جزء 2 بند »ب« ماده )2۶( این قانون در خصوص عرضه 
کنندگان کاال و خدمات طال، جواهر و پالتین مقرر است 
»اجرت ســاخت، حق العمل و ســود فروشنده کاالهای 
موضوع این بند، مشــمول مالیات و عــوارض با نرخ نه 
درصد )9درصد( خواهد بود.«بدیهی است پرداخت این 

وجه مربوط به مشتری می باشد.

مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه:
پایدارسازی فرایند تولید از اهداف اصلی خرید معادن و 

معدن داری توسط فوالد مبارکه
ســعید عابدی، مدیر خرید و حمل مواد اولیه شــرکت فوالد مبارکه اظهار کــرد: وجود برخی دالالن 
می تواند تسهیلگر باشد، اما گروه دیگری از آن ها عامل افزایش قیمت یا مشکالت دیگر در حوزه تأمین 
می شــوند. به همین دلیل فوالد مبارکه به منظور حذف دالالنی که باعث ایجاد مشکالت می شوند، در 
تالش است تا مستقیما برای خرید مواد اولیه با خود تولیدکنندگان در ارتباط باشد و استعالم های الزم 
را نیز مستقیما از این بخش دریافت کند. به عالوه اگر قرار است کسی نمایندگی آن شرکت ها را داشته 
باشد، فروشنده اصلی باید آن نمایندگی را معرفی کند.وی درباره مسئولیت قیمت گذاری مواد اولیه نیز 
گفت: قیمت گذاری مواد اولیه تا سال 98 بر عهده وزارت صمت بود، اما پس ازآن هیچ دستورالعملی در 
این حوزه صادر نشــد. این در حالی اســت که دیوان عدالت اداری در سال 99 قیمت گذاری دستوری، 
سهمیه بندی و همچنین برنامه وزارت صمت برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه را غیرقانونی دانست.

مدیــر خرید و حمل مواد اولیه شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تقریبا از خردادماه ســال جاری تا 
شــهریورماه، با افزایش شــدید قیمت های جهانی مواد اولیه مواجه شدیم. به همین دلیل شرکت های 
تولیدکننــده این مواد نیز خواهان صادرات محصوالت خود یا فروش آن به فوالد مبارکه با قیمت های 
صادراتی بودند..مدیر خرید و حمل مواد اولیه شــرکت فوالد مبارکه در پاســخ به این ســؤال که آیا 
ســنگ آهن همچنان به صورت خام صادر می شــود یا خیر، گفت: در دو ماه اخیر، به دلیل نبود صرفه 
اقتصادی، صادرات این محصول هم صفر و فروش آن در داخل مقرون به صرفه تر بوده است، اما صادرات 
سنگ آهن در ماه های قبل از آن  هم، اگرچه به نسبت مصرف کشور چندان زیاد نبود، اما بازهم کمبود 
ایجاد می کرد و باعث ایجاد تالطم در بازار می شد.عابدی افزود: خوشبختانه هیچ وقت تولید فوالد مبارکه 
به خاطر نبود مواد اولیه کاهش پیدا نکرده به همین دلیل الزم است از حمایت مدیرعامل، معاون خرید 
و همه همکاران تشکر کنم. البته به دلیل عدم همکاری تأمین کنندگان بخشی از ذخایر ما کم شده، اما 
همچنان با همان ذخایر، قدرت ادامه کار را داریم. در 5 ماه اخیر نسبت به ۴ ماه ابتدایی سال ظرفیت 
تأمین ما به شــدت افزایش یافته و بازار هم به واسطه قیمت های پایین صادراتی پایداری بیشتری پیدا 
کرده اســت.وی درباره ذخایر مواد اولیه گفت: اگر به قول آقای طیب نیــا از امروز درب کارخانه فوالد 
مبارکه بســته شــود، فوالد مبارکه ازنظر مواد معدنی تقریبا تا 3 ماه توان ادامه کار دارد.مدیر خرید و 
حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه درباره استفاده از قراضه به جای سنگ آهن اظهار کرد: این مسئله 
اقتصادی نیســت. ما یک کشور درحال توسعه هســتیم و بنابراین میزان تولید قراضه ما بسیار کمتر از 
نیازمان است. برای مثال، فوالد مبارکه در سال شاید بیشتر از 300 هزار تن قراضه نیاز نداشته باشد، اما 
همین مسئله در بازار قراضه ایران تالطم بزرگی ایجاد می کند. عابدی افزود: اگر بخواهیم نسبت قراضه 
در شارژ کوره را از ۴ تا 5 درصد کل شارژ بیشتر کنیم، قطعا بازار قراضه کشور به هم خواهد ریخت و 
قیمت قراضه بیشتر از قیمت محصول خواهد شد. البته اآلن هم به دلیل کمبود آهن اسفنجی و ترس از 

نبود آن در 3 ماه آینده، قیمت قراضه به قیمت شمش، بلوم و بیلت نزدیک شده است...

با هدف تحقق برنامه هاي وزارت صمت صورت گرفت:
برگزاري سلسله نشست های 

مانع زدایی و پشتیبانی از زنجیره 
 تامین گروه سایپا برای 

افزایش تولید
سلسله نشست هاي مانع زدایی و پشتیباني از زنجیره 
تامیــن گروه خودروســازي ســایپا با هــدف تحقق 
برنامه هاي وزارت صمت در جهت افزایش تولید برگزار 
شد.به گزارش ســایپانیوز، در این جلسات مدیرعامل 
و جمعی از مدیران ارشــد گروه خودروسازي سایپا با 
اعضاي هیات مدیره دو انجمن تخصصي صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان کشور و انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو دیــدار کردند.در این 
جلسات که در دو روز متوالی برگزار شد، مسائل، موانع 
و مشــکالت زنجیره تامین گروه خودروسازي سایپا از 
سوي زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا مطرح و 
براي رفع آنها همفکری و تصمیم گیری شد.مدیرعامل 
گروه ســایپا نیز با ارائه گزارشــی از شرایط این گروه 
خودروســازي بر برنامه ریزي مشترك صنعت خودرو 
کشــور اعم از خودروسازان و قطعه سازان براي تحقق 
اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.قطعه 
ســازان کشور نیز اصالح قراردادهای گذشته و کاهش 
مطالبات خــود از صنعت خــودرو را مهمترین پیش 
نیازهاي افزایش تولید برشمردند.گفتني است، سلسله 
نشست هاي مانع زدائي و پشتیباني از زنجیره تامین با 
هدف تحقق برنامه هاي وزارت صمت در جهت افزایش 
تولید در گروه خودروســازي سایپا برنامه ریزي و اجرا 
شده اســت. پس از برگزاری این دو نشست، مقرر شد 
ارتباط، هم افزائی و هم سوئی گروه خودروسازی سایپا 
با انجمن های قطعه ســازی کشور هم راستا با برنامه 
ریزی های وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش 

در دستور کار قرار گیرد.
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صندوق بین المللی پول هشدار داد؛گزیده خبر

احتمال خروج از بهبود اقتصادی با سویه های جدید ویروس
صندوق بین المللی پول هشدار داد که سویه های مختلف کرونا قادر هستند بهبود اقتصادی را از مسیر خارج کنند.به گزارش ایِبنا به نقل از بلومبرگ، 
اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول گفت: صندوق بین المللی پول خطرات منفی بهبود اقتصاد جهانی را طی سال جاری و سال آینده پیش بینی 
کرده و نگران اســت که سویه های جدید ویروس کرونا مانع از بهبودی شــود. روز شنبه گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در 
سخنرانی مجازی در کنفرانس مالی بین المللی در گوانجو گفت: بیشتر ریسک ها، منفی هستند. وی که قرار است در ماه ژانویه به عنوان مقام شماره ۲ 
صندوق بین المللی پول انتخاب شود، گفت که ممکن است فشار سویه اومیکرون، خطرات چشم انداز جهانی را افزایش داده و جهان هم شاهد سویه 
های تهاجمی تر باشد که به بهبود اقتصادی آسیب بیشتری وارد می کنند.این صندوق چشم انداز خود برای توسعه اقتصاد جهانی در سال جاری را تا 
۵.۹ درصد در ماه اکتبر کاهش داد و از دوگانگی خطرناک کشورهای ثروتمندتر با دسترسی بیشتر به واکسن و کشورهای فقیرتر بدون دسترسی به 
واکسن هشدار داد. این اقتصاددان از کشورها خواست تا به افزایش نرخ واکسیناسیون در آفریقا کمک کنند، که بسیاری از کشورهای آن کمتر از ۴۰ 
درصد جمعیت خود را واکسینه کرده اند. او همچنین از کشورها خواست تا موانع تجاری برای صادرات و واردات واکسن را بردارند. بانک های مرکزی 
جهان در مورد فشار تورم می بایست بسیار هوشیار بمانند و استقالل سیاسی شان را حفظ کنند. عدم اطمینان در مورد اختالالت عرضه و تقاضا در 
چند ماه آینده می تواند منجر به افزایش بیش از حد تورم شود، تورمی که می تواند برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور، به ویژه آنهایی که مجبور به 
استقراض ارز خارجی هستند، اثر منفی داشته باشد.گوپینات گفت: مهم است که بانک های مرکزی بزرگ، سیاست های خود را از قبل اعالم کنند و 
اقدامات خود را توضیح دهند تا دربازار قشقرق برپا نشود. سیاست پولی باید شرایط خاص کشور را در نظر بگیرد. کشورها باید سیاست های پولی و 
مالی را بر اساس شرایط خود تنظیم کنند، زیرا تورم در کشورها متفاوت است. در بیشتر کشورها تورم کاالها از تورم خدمات فراتر رفته، که غیرعادی 

است و نشان دهنده این واقعیت است که با وجود همه گیری، تقاضا از خدمات به سمت کاالها تغییر کرده است.

بیمه تعاون، حامی توسعه اندیشه بیمه
بیمه تعاون با هدف توســعه و ترویج اندیشــه بیمه ای، در بیست و هشتمین 
همایش ملی بیمه و توســعه حامی برگزیدگان چهره ماندگار و کتاب منتخب 
شد.به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، در بیست و هشتمین همایش ملی بیمه 
و توســعه که همزمان با روز بیمه برگزار می شود، یونس مظلومی، مدیرعامل، 
محمد صالح چیت گران، عضو هیأت مدیره، محمد باباکردی، سرپرست معاونت 
فنی و همچنین جمعی از مدیران ارشــد شــرکت بیمه تعاون با هدف توسعه و 
ترویج دانش بیمه ای و گرامیداشت روز بیمه حضور پیدا کردند.در این مراسم که 
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی؛ غالمرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ا؛ سید محمد 
کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و حمید کردبچه، رئیس پژوهشکده 
بیمه در آن به سخنرانی پرداختند، شرکت بیمه تعاون به منظور گسترش تالش 
برای فرهنگسازی بیمه و توسعه و ترویج دانش بیمه ای، به عنوان حامی انتخاب 
چهره ماندگار و نیز کتاب سال بیمه حضور داشت.بر این اساس، »سید محمود 
علــوی« به عنوان چهــره ماندگار صنعت بیمه و کتاب »محشــای قانون بیمه 
اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث« نوشته »سید جواد میرقاسمی« به 
عنوان کتاب ســال صنعت بیمه انتخاب شدند.شایان ذکر است که شرکت بیمه 
تعاون، همواره در مســیر گسترش فرهنگ بیمه، توسعه و ترویج دانش بیمه ای 
و نیز ارج نهادن به مقام بزرگان و پیشکســوتان حرکت کرده و در این زمینه به 

عنوان شرکتی پویا و فعال شناخته می شود.

صدور گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی در 
167 شعبه منتخب بانک آینده

با اضافه شدن 3۰ شعبه جدید، تعداد شعب منتخب صادرکننده گواهی تمکن 
مالی به زبان انگلیســی در بانک آینده به 167 شعبه در سراسر کشور، افزایش 
یافت.بانک آینده در راســتای افزایش رضایت مندی و خدمت رسانی بیش تر به 
مشتریان، نســبت به افزایش شــعب منتخب خود برای صدور گواهی حساب 
)تمکن مالی( به زبان انگلیســی، اقدام نموده است.مشتریان محترم می توانند با 
مراجعه به هر یک از شعب منتخب در سراسر کشور که فهرست آن در وب سایت 
رسمی بانک آینده به نشــانی ir.ba۲۴ موجود است، نسبت به دریافت گواهی 
حســاب خود به زبان انگلیســی اقدام کنند.یادآور می شود؛ گواهی های تمکن 
مالی صندوق سرمایه گذاری )گسترش فردای ایرانیان/ تجربه ایرانیان(، سهام و 
حساب های ارزی پس از ثبت درخواست مذکور در هر یک از شعب بانک آینده، 
ضمن هماهنگی با مدیریت امور بانکداری بین الملل، صرفاً توسط امور یاد شده 

صادر و به شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد.

اعالم آمادگی بانک دی برای مشارکت در 
پروژه های کالن شهرداری شیراز

مدیران گروه مالی بانک دی با شهردار شیراز دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، در حاشیه نمایشــگاه بانک، بیمه و بورس ) کیش اینوکس( مدیران 
شرکت های تابعه گروه مالی بانک دی با سید احسان صرافی شهردار کالن شهر 
شــیراز دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار که مهدی عســگری معاون سرمایه 
گذاری و توســعه گروه مالی دی، ســجاد رامندی عضو هیئــت عامل و معاون 
بیمه های اشــخاص شــرکت بیمه دی، غالم حســن آرمات مدیرعامل شرکت 
کارگزاری دی، مجید دانشــور مدیرعامل شــرکت خدمات ارزی و صرافی دی 
و سید مهدی حجازی مدیرعامل شرکت امید بنیان دی در آن حضور داشتند، 
ضمن ارائه توانمندی های بانکــی و خدمات دیجیتال بانک و گروه مالی دی بر 
توســعه همکاری و سرمایه گذاری در پروژه های مشترک تاکید شد.این گزارش 
حاکی است شــهردار شیراز نیز ضمن اســتقبال از افزایش همکاری و سرمایه 
گذاری بانک دی در پروژه های کالن شــهر شیراز خواستار توسعه شبکه شعب 

بانک در این شهر شد.

رشد 50 درصدی پرداخت وام ازدواج توسط 
بانک سامان

بانک ســامان، از ابتدای ســال 1۴۰۰ تا پایان آبان ماه، ۲۹1۴ فقره وام ازدواج 
پرداخت کرده اســت.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با انتشار اطالعیه ای 
عنــوان کرد کــه از ابتدای ســال 1۴۰۰ تا پایان آبان ماه همین ســال ۲۹1۴ 
ir/loans/interest-free-loans/.https://sb۲۴( فقره تســهیالت ازدواج

marriage-loan( به مبلغ ۲۲66 میلیارد ریال پرداخت کرده اســت.این آمار 
در حالی اســت که بر اســاس آمار موجود، بانک سامان در سال گذشته 1۹17 
فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کرده که این عملکرد در سال جاری بیش از ۵۰ 
درصد رشــد را نشان می دهد.همچنین بر اساس همین گزارش، از ابتدای سال 
ir/.https://sb۲۴( جاری تا پایان آبان ماه، 7۰۵۵ نفر در انتظار اخذ وام ازدواج

loans/interest-free-loans/marriage-loan( از بانک سامان هستند 
که از این تعداد ۵817 نفر در انتظار تعیین شعبه، ۴۰8 نفر در انتظار پذیرش در 

شعبه، 7۲1 نفر در انتظار تکمیل مدارک و 1۰۹ نفر در انتظار اخذ وام هستند.

پیام مدیر عامل بانک پارسیان به مناسبت 
روز ملی بیمه

دکتر کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در پیامی، فرارسیدن 13 آذر روز 
ملــی بیمه را تبریک گفت و ضمن قدردانی از تالش های همکاران صنعت بیمه 
در طول یک سال گذشته ، یاد و خاطره بیمه گرانی که در اثر بیماری کرونا جان 

باخته اند را گرامی داشت.
متن پیام دکتر پرویزیان بدین شرح است :

روز بیمه اهمیت هرچه بیشتر در تأمین رفاه و آسایش مردم را یادآورمی شود و 
فرصتی برای تجدید آرامش، وفاق ملی و هم افزایی در صنعت بیمه اســت.بیمه 
مظهر امنیت و اطمینان کسب وکار شهروندان و نویدبخش آینده ای روشن برای 
آحاد مردم و فعاالن اقتصادی اســت که جایگاه بیمه را به عنوان پشــتوانه نظام 
اقتصادی کشور به فعاالن اقتصادی یادآور می شود.مایه افتخار است که شرکت 
بیمه پارســیان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ این صنعت، برای رســیدن به 
رشد و شــکوفایی اقتصادی کشــور، نقش مؤثری ایفا نموده و توانسته است با 
رعایت اصول بیمه گری و مشتری  مداری، و با بهره گیری از دانش فنی خدمات 
مطلوب و شایسته ای به بیمه گذاران خود ارائه و نقش سازنده ای در رشد و توسعه 
صنعت بیمه ایفا نماید.فرارسیدن روز بیمه را به همکاران گران قدر و ارجمند بیمه 
پارســیان و تمامی فعاالن عرصه بیمه که با رعایت و حفظ حقوق بیمه گذاران، 
موجبــات آرامش و امنیت خاطر آنان را فراهم می ســازند، تبریک و شــادباش 
می گویم و سعادت و سربلندی فعاالن این عرصه را از خداوند متعال خواستارم.

مدیر امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران در کرمان خبر داد : 
کاهش ۲۲ درصدی پرونده های ارزیابی شکایت طی 

یکسال گذشته
مدیر امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران در جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان 
کرمان با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون با افزایش نظارت، پرونده های تخلفات اداری از 
138 پرونده به ۵6 پرونده کاهش پیدا کرده است، گفت: در همین بازه زمانی، در پرونده های 
ارزیابی شکایت ۲۲ درصد کاهش را شاهد بوده ایم.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست 
بانــک ایران، جمال مقصودی مدیر امور نظارت و حقوقی افزود: با اخذ مجوز بانکی از بانک 
مرکزی برای باجه های بانکی روستایی، توانسته ایم مبحث بانکداری خرد را در کشور نهادینه 
کنیم. وی با بیان اینکه پســت بانک ایران در همه پرونده های تســهیالت خرد و کالن در 
مجامع قضایی پیروز شده است، تصریح کرد: نظارت در تنظیم دقیق پرونده های تسهیالتی 
موجب شده است که پست بانک ایران در مجامع قضایی برنده میدان باشد.مقصودی با اشاره 
به اینکه در شش ماه گذشته تعداد تخلفات باجه های بانکی روستایی هشت مورد بوده است، 
افزود: آموزش کارگزاران باجه های بانکی روســتایی نقش مهمی در کاهش تخلفات داشته 
اســت و باید به نقش آموزش در این مورد توجه بیشــتری کرد.مدیر امور نظارت و حقوقی 
بانک با اشــاره به اینکه از سال گذشته تاکنون با افزایش نظارت، پرونده های تخلفات اداری 
از 138 پرونده به ۵6 پرونده کاهش پیدا کرده است، گفت: در همین بازه زمانی، در پرونده 
های ارزیابی شــکایت ۲۲ درصد کاهش را شاهد بوده ایم. در ابتدای این جلسه، حمیدرضا 
گنجعلی خانی مدیر شعب استان کرمان گزارشی از عملکرد و شاخص بانکی در استان ارائه 

کرد .

حضور فعال صندوق تامین 
خسارتهای بدنی در همایش ملی 

توسعه و بیمه
صندوق خســارتهای بدنی با حضور فعال در همایش بیمه و 
توسعه و با اتکا به توان و نیروی انسانی متخصص خود آماده 
پاسخگویی به مراجعین گرامی می باشد.صندوق خسارتهای 
بدنی با حضور فعال در همایش بیمه و توسعه و با اتکا به توان 
و نیروی انسانی متخصص خود آماده پاسخگویی به مراجعین 
گرامی می باشد.به گزارش تجارت آوا به نقل از روابط عمومی 
صندوق تامین خسارتهای؛ بدنی همایش بیمه و توسعه که 
در روزهای 13 و 1۴ آذر همزمان با روز بیمه برگزار می گردد 
که صندوق تامین خسارتهای بدنی به همراه سندیکای بیمه 
گران در نمایشــگاه جانبی این همایش دارای غرفه و آماده 
پاســخگویی به مراجعین محترم می باشد.  بنابراین گزارش 
همایش بیمه و توســعه به صورت حضوری و برخط برگزار 
می گردد و برنامه ســخنرانی و پنل ها بــه صورت زنده از 
وب سایت همایش، صفحات مجازی بیمه مرکزی، سندیکای 
بیمه گران، پژوهشکده بیمه، شــرکت های وابسته صنعت 

بیمه، سایت های خبری بیمه پخش میگردد.

مدیرعامل بانک مهر ایران مطرح کرد: 
 جزئیات پرداخت وام به سرپرستان خانوار مبتال

 به کرونا
دکتر سید سعید شمسی نژاد خبر داد: بانک قرض الحسنه مهر ایران تالش می کند در راستای 
برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، همان  طور که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تأکید 
کردند، در کمترین زمان ممکن وام 1۰ میلیون تومانی سرپرســتان خانوار مبتال به کرونا را 
پرداخت کند. با این حال الزم است تا لیست افراد مشمول دریافت این وام به بانک مهر ایران 
ارســال شــود و تا اطالع ثانوی نیازی به مراجعه هموطنان گرامی به شــعب بانک مهر ایران 
نیست.به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، دکتر سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل این 
بانک درباره جزئیات پرداخت وام به سرپرستان خانوار مبتال به کرونا گفت: مبلغ این وام 1۰ 
میلیون تومان اســت و اقســاط آن 36 ماه در نظر گرفته شده است. همچنین از آنجایی که 
این وام قرض الحسنه است، کارمزد ساالنه آن فقط ۴ درصد است.شمسی نژاد اظهار کرد: این 
وام با هدف جبران هزینه های درمان و دوری از کســب وکار برای سرپرســتان خانوارهایی در 
نظر گرفته شــده که به علت کرونا بستری شده اند. بنده و همکارانم در بانک مهر ایران تالش 
می کنیم همان  طــور که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تأکید کردند، در کمترین زمان 
ممکن این تسهیالت را به واجدین شرایط پرداخت کنیم؛ با این حال نیاز است تا لیست افراد 
مشمول دریافت این وام به بانک مهر ایران ارسال شود.وی تأکید کرد: تا اطالع ثانوی نیازی به 
مراجعه هموطنان گرامی به شعب بانک مهر ایران نیست و اطالع رسانی به مشموالن این طرح 
از سوی بانک انجام می شود. در ابتدا باید اطالعات افراد از سوی وزارت بهداشت به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ارسال شود و با اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تطبیق یابد. پس 
از آن مشخصات واجدین شرایط به بانک های عامل ارسال می شود و از طریق ارسال پیامک به 

معرفی شدگان و تماس تلفنی با آن ها، اطالع رسانی الزم صورت می گیرد.

 بانک پاسارگاد 16ساله برای هفتمین بار، 
بانک سال ایران شد

 نشریۀ بنکر برای هفتمین سال، بانک پاسارگاد را به عنوان بانک سال جمهوری اسالمی ایران 
در سال ۲۰۲1 انتخاب کرد. گفتنیست براساس این رتبه بندی، بانک پاسارگاد از نظر نرخ بازده 
سرمایه )ROC( رتبه اول خاورمیانه و رتبه 13 جهانی را نیز کسب کرد.در ارزیابی »بانک سال 
۲۰۲1« بنکر، مدیران این نشریه پس از در نظر گرفتن تمامی شاخص های عملکردی، مالی و 
سایر شاخص های مربوط به کسب وکار، عنوان »بانک سال ۲۰۲1 جمهوری اسالمی ایران« را 
برای هفتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا کردند. بانک پاسارگاد قبل تر در سال  ۲۰1۰ و سال های 
متوالی ۲۰1۲ تا ۲۰16 موفق به کسب این عنوان شده بود و از این حیث، پرافتخارترین بانک 
ایرانی شــناخته می شود.به گفتۀ مدیران نشریۀ بنکر، ارزیابی انتخاب بانک های برتر کشورها 
ســختگیرانه ترین، تحلیلی ترین و دقیق ترین ارزیابی ساالنۀ این نشــریه است. دلیل چنین 
سختگیری و دقتی تعداد باالی بانک های متقاضی و اهمیت عنوان اهدایی به این بانک هاست. 
مدیران این مؤسسه، معرفی یک بانک به عنوان بانک سال یک کشور را به ویژه در دورۀ اخیر، 

دال بر توانایی مالی و ایفای نقش کلیدی آن بانک در اقتصاد و آیندۀ بازار می دانند.

حضور فعال بانک کارآفرین در هشتمین نمایشگاه 
کیش اینوکس  

بانک کارآفرین به همراه گروه مالی خود در سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه 
گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی موسوم 
به کیش اینوکس حضور چشــم گیری یافت. به گــزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این 
نمایشــگاه که پس از وقفه دو ســاله به دلیل شــیوع ویروس کرونا، هشتم تا یازدهم آذر ماه 
1۴۰۰ با مشارکت بیش از 3۰۰ شرکت داخلی و خارجی به مدت چهار روز در مرکز نمایشگاه 
های بین المللی کیش برگزار شد، محفل مناسبی برای برگزاری جلسات متعدد بین سرمایه 
گذاران، تولیدکنندگان ، فعاالن بازار سرمایه بود .در این نمایشگاه جلسات متعددی با حضور 
فعاالن بازار سرمایه ، مشتریان، تولید کنندگان در غرفه بانک کارآفرین به میزبانی دکتر احمد 
بهاروندی مدیرعامل ،مهندس محمدرضا خورســندی رییس هیات مدیره و مهندس مهدی 

سیف علی شاهی عضو هیات مدیره برگزار و دست آوردهای خوبی به همراه داشت.

نشست مدیران بانک گردشگری با مالکان میکامال کیش؛
 آمادگی برای اعطای تسهیالت ثابت و سرمایه در 

گردش به صاحبان واحدهای تجاری میکامال
مدیران ارشد بانک گردشگری در نشست مشترک با مالکان مجموعه میکامال کیش، از اعالم 
آمادگی این بانک برای پرداخت تســهیالت ثابت و ســرمایه در گردش به صاحبان واحدهای 
تجاری میکامال خبر دادند.مدیران ارشــد بانک گردشگری در این نشست، بسته های سرمایه 
گذاری این بانک برای ســرمایه گذاران میکامال را تشــریح کردند و اعــالم کردند که برای 
پرداخت تســهیالت در بخش تجهیز دکوراســیون واحدهای تجاری و همچنین سرمایه در 
گردش آماده هستند.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، قائم مقام و عضو هیات مدیره 
بانک گردشگری در این نشست که در مرکز همایش های بین المللی خلیج فارس کیش برگزار 
شــد، گفت: بسته اعتباری درنظر گرفته شده بانک گردشگری برای مالکان واحدهای تجاری 
کیش به گونه ای است که رضایت تمام عالقه مندان را برای استفاده از این ظرفیت جلب کرده 
است.حســین رحمتی با بیان اینکه روز 1۰ اسفند 1۴۰۰ برای افتتاح رسمی میکامال کیش 
پیش بینی شــده اســت، افزود: افتتاح مجموعه منحصر بفرد میکامال موجب تغییر و تحول 
در بخش گردشــگری کیش و رونق اقتصادی این منطقه خواهد شــد.وی تصریح کرد: بانک 
گردشگری از بانک های موفقی است که تعامل دوسویه با مشتریان را مالک کار خود قرار داده 
و برگزاری این نشست شاهد همین موضوع است؛ لذا آمادگی داریم تمام خدمات بانکی را برای 

همه مشتریان به ویژه مالکان واحدهای تجاری میکامال کیش ارائه کنیم. 
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گزیده خبر

سازمان جهانی بهداشت:
 اومیکرون هنوز تلفاتی نداشته است

 تهران-ایرنا- به رغم شناسایی ویروس جهش یافته جدید کرونا 
موســوم به اومیکرون، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرده که 
این ویروس به رغم شیوع جهانی آن هنوز تلفاتی نداشته است.

به گزارش ایرنا، تارنمای »نیوزNews۱۸(»۱۸( وابســته به سی 
ان ان گزارش داد: ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد هنوز 
گزارشــی درباره مرگ و میر ناشــی از این ویروس ارائه نشده 
اســت. این درحالیست که ویروس به ۳۸ کشور جهان سرایت 
کرده و مقامات کشورها تالش می کنند در بحبوحه هشدارها 
دربــاره تاثیــر آن در تخریب بهبود اقتصــادی جهان، جلوی 
گسترش آن را بگیرند.آمریکا و اتریش جدیدترین کشورهایی 
هســتند که از شیوع این ویروس با منشا داخلی خبر داده اند 
این در حالیست که مبتالیان به اومیکرون در آفریقای جنوبی 
از سه میلیون نفر گذشته است.سازمان جهانی بهداشت هشدار 
داده شاید تا چند هفته طول بکشد که معلوم شود این ویروس 
تا چه اندازه خطرناک اســت و شــدت بیماری ناشی از آن تا 
چه میزان اســت و این که واکســن ها تا چه مقدار می توانند 
در پیشــگیری از ابتال به این سویه جهش یافته موثر باشند.با 
این حال سرعت شیوع ویروس باعث شده که سازمان جهانی 
بهداشت هشــدار دهد این ویروس می تواند در چند ماه آتی 
بیش از نیمی از مبتالیان را در اروپا را به خود اختصاص دهد.

کریستالینا جیورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول روز جمعه 
هشدار داد که سویه جدید کرونا مانند دلتا می تواند روند بهبود 
اقتصادی جهان را کاهش دهد.وی تاکید دارد که حتی قبل از 
ورود سویه جدید نیز نگران بهبود اقتصادی جهان بودیم.نتایج 
تحقیقات جدید در آفریقای جنوبی نشان می دهد اومیکرون 
از نظر سرعت سرایت سه برابر دلتا است.نشریه آمریکایی وال 
استریت ژورنال گزارش داده ویروس اومیکرون حداقل در ۱۰ 
ایالت از آمریکا شناســایی شده، این ویروس از ایالت هاوایی تا 
نیویورک را شامل می شود.این نشریه آمریکایی می نویسد: با 
گذشــت اندک زمانی بیش از یکهفته پس از اعالم خبر شیوع  
اومیکرون سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی اکنون 
ایــن ویروس جدیــد، در ایالت هایی همچــون، مریلند، یوتا، 
میسوری، پنسیلوانیا، نیویورک، کُلرادو، مینه سوتا، کالیفرنیا، 

هاوایی و نبرسکا شناسایی شده است.

رایزنی وزرای دفاع آمریکا و ژاپن 
پس از جنجال بر سر پرواز اف-۱۶ها

وزارت دفاع آمریکا از گفت وگوی لوید آستین و همتای ژاپنی 
او پس از آنکه نوبوئو کیشی، تصمیم واشنگتن برای از سرگیری 
پرواز جنگنده های اف-۱۶ خود قبل از پایان یافتن تحقیقاتی 
درباره مناقشه رها ساختن مخازن سوخت یکی از این جنگنده ها 
در یک منطقه مسکونی ژاپن را »شدیدا تاسف برانگیز« توصیف 
کرد، خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
مقام ارشــد سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا روز جمعه 
گفت: می توانم تأیید کنم که لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا 
صبح امروز با نوبوئو کیشــی، همتای ژاپنی خود صحبت کرده 
اســت و انتظار میرود که بیانیه ای درباره محتوای این تماس 
تلفنی را منتشر کنیم.این گفتگوی تلفنی وزرای دفاع آمریکا 
و ژاپــن بعد از آن صورت گرفته که روز سه شــنبه، یک فروند 
جنگنده F-۱۶ ارتش آمریکا مجبور شــد بــه هنگام فرودی 
اضطراری دو مخزن ســوخت خــود را در نزدیکی یک منطقه 
مسکونی در اســتان آئوموری ژاپن رها کند.دولت ژاپن در پی 
این رخداد ضمن طرح اعتراضش به آمریکا، خواســتار تعلیق 
پروازها تا زمان تکمیل تحقیقاتی در مورد این حادثه شد.با این 
حال، مقامات شهر میساوای ژاپن گزارش کردند که دو روز بعد 
از این حادثه پروازهای جنگنده های F-۱۶ انجام شده اند و بعدا 
کیشی نیز تصمیم آمریکا برای از سرگیری پروازهای F-۱۶ را 

»شدیدا تاسف برانگیز« توصیف کرد.

در گفتگوی رهبران ترکیه و روسیه مطرح شد؛
انتقاد پوتین از اردوغان به دلیل استفاده 

اوکراین از پهپادهای بیرقدار
روسای جمهور ترکیه و روســیه در گفتگویی تلفنی پرونده های لیبی، اوضاع 
اوکراین، همکاری روســیه و ترکیه در سوریه وتحوالت آذربایجان و ارمنستان 
را مورد بحث و بررســی قرار دادند.به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم،در 
بیانیه کرملین آمده اســت که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رجب 
طیب اردوغان، همتای ترک وی در این تماس ضمن بررســی راه های تقویت 
روابــط دوجانبه به پرونده لیبی پرداخته و تاکیــد کردند که هیچ جایگزینی 
برای حل و فصل سیاســی و دیپلماتیک بحران لیبی تحت نظارت ســازمان 
ملــل وجود ندارد.همچنین دو طرف ابراز امیدواری کردند که انتخابات برنامه 
ریزی شده برای ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱، که باید به احیای نهادهای دولت لیبی و 
تمامیت ارضی آن کمک کند، با موفقیت اجرا شود.روســای جمهور دو کشور 
همچنین از ســطح همکاری روســیه و ترکیه برای دستیابی به ثبات و صلح 
در ســوریه ابراز رضایت کردند.درخصوص پرونده اوکراین و قره باغ نیز پوتین، 
اردوغان را در جریان نتایج نشســت سه جانبه اخیر با نخست وزیر ارمنستان 
و رئیس جمهور آذربایجان در ســوچی که در اولین سالگرد اعالمیه مشترک 
پایان جنگ در قره باغ برگزار شــد، قرار داد.همچنین طی این تماس بر لزوم 
اجرای کامل توافق مینســک و سایر توافقات از جمله فرمت نورماندی تاکید 
شد.رئیس جمهور روسیه نیز خاطرنشان کرد: فعالیت های تحریک آمیز نیروهای 
اوکراینی در مناطق درگیری و اســتفاده آنها از پهپادهای بیرقدار نشانگر آن 
است که کی یف به رویکرد مخرب خود با هدف خنثی کردن توافقات مینسک 
ادامه می دهد.پوتین تاکید کرد کــه »کی یف باید از هرگونه تالش برای نفوذ 
بر دونباس با اســتفاده از زور دست بردارد.«روسای جمهور دو کشور در پایان 
در مــورد تعدادی از موضوعات دوجانبــه از جمله همکاری در زمینه انرژی و 

کشاورزی هم گفتگو کردند.

 بازگشت پسر قذافی به رقابت های
 انتخاباتی در لیبی

دادگاه استیناف لیبی با ابطال حکم دادگاه بدوی این کشور در عدم صالحیت 
نامزدی پســر قذافی در انتخابات آینده، حکم بازگشــت سیف االسالم قذافی 
به رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری لیبی را صادر کرد.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تسنیم، چندی قبل شکایتی در خصوص نامزدی » سیف 
االسالم قذافی«  در انتخابات ریاست جمهوری لیبی به دادگاه بدوی شهر سبها 
واقع در جنوب این کشــور ارائه شد و دادگاه پس از بررسی مدارک ارائه شده 
حکم به عدم صالحیت پسر قذافی برای نامزدی در انتخابات آینده را صادر کرد. 
به دنبال صدور این حکم ، کمیساریای عالی انتخابات لیبی با استناد به سابقه 
کیفری قذافی نام او را از فهرست نامزدهای انتخاباتی حذف کرد. حکم دادگاه 
بدوی شهر ســبها مورد اعتراض پسر قذافی قرار گرفت و مجتمع قضایی این 

شهر به محاصره نیروهای طرفدار سیف االسالم در آمد. 

مواضع منطقی ایران در وین، سد راه بهانه  جویی های غرب
مواجهه غرب با متون پیشنهادی و مواضع منطقی جمهوری 
اســالمی ایران در مذاکرات وین، راه بهانه جویی های طرف 
های غربی را ســد کرده و غربی ها که در برابر پیشنهادهای 
دقیق طرف ایرانی غافلگیر شــده اند و شرایط را برای طفره 
رفتن از آن ســخت می بینند، خشمگین هستند.به گزارش 
ایرنا، طرح پیشــنهادی ایران برای دســتیابی به توافق درباره 
احیای مفاد برجام شرایط جدیدی را در مذاکرات وین ایجاد 
و طــرف مقابل را غافلگیر کرده اســت. از نمایندگان ارشــد 
هیات های اروپایی در مذاکرات وین تا مقامات کاخ ســفید و 
تل آویو طی ۴۸ ســاعت گذشته در اظهارنظرهای مختلف، به 
دلیل روبرو شدن با مواضع منطقی و قاطع جمهوری اسالمی 
ایران و از آنجا که انتظار روبرو شــدن با چنین شــرایطی را 
نداشــتند، خشمگین شده اند چرا که متون پیشنهادی ایران 
راه را برای هرگونه بهانه جویی مسدود ساخته است.نمایندگان 
سه کشور اروپایی عضو برجام )انگلیس، آلمان و فرانسه( دیروز 
)جمعه( در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام با صدور 
بیانیه ای ادعا کردند که پس از بررســی و تحلیل دقیق متون 
پیشنهادی ایران ناامید و نگران شده اند.آن ها مدعی شدند که 
تهران تقریباً تمام سازش های دشواری را که در مذاکرات شش 
دور قبل حاصل شده بود، پشت سر گذاشته و تغییرات عمده 
ای را خواستار شده است. سه کشور اروپایی در بخشی از این 
بیانیه که عمق خشــم آن ها را به منصه ظهور گذاشته است 
عنوان کردند که ایران مذاکرات را پنج ماه متوقف کرد، برنامه 
هسته ای خود را به سرعت پیش برد و با ارائه متن پیش نویس 

از پیشرفت های دیپلماتیک شش دور قبل عقب نشینی کرد.
طرف هــای اروپایی بدون اشــاره به اینکه برجــام با خروج و 
کارشکنی های آمریکا از این توافق در دست اندازهای کنونی 
قرار گرفته اســت ادعا کردند که مشــخص نیســت چگونه 
می توان این شــکاف های جدیــد را در یک چارچوب زمانی 

واقع بینانه بر اســاس پیش نویس های ایران برطرف کرد.اما 
جمهوری اسالمی ایران که با اراده جدی برای رسیدن به توافق 
در مذاکرات شــرکت کرده است پیش بینی این اظهارات عوام 
فریبانه و تکراری را هم کرده و تاکید دارد که پاسخ طرف مقابل 
در برابر پیشنهاد ارائه شــده باید مستند، مستدل و منطقی 
باشد.علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد کشورمان پیش از 
ترک اتریش به خبرنگاران گفت که طرف های اروپایی نسبت 
به برخی از پیشــنهادهای ما رضایت ندارد اما پیشــنهادهای 

جمهوری اســالمی ایران »بر اســاس مبانی مشترک بین دو 
طرف تدوین شــده و آن ها هم اعتراضی نسبت به اینکه این 
پیشنهادها نامربوط است نداشتند؛ اما می گفتند با دیدگاه های 
ما انطباق ندارد.«عدم ســازگاری دیدگاه ها از نظر جمهوری 
اســالمی ایران امری طبیعی در مذاکرات بشــمار می رود و 
دو طرف در گفت وگوها دیدگاه ها و سیاســت های سازگار با 
منافع خود را مطرح کنند. اما از آنجایی که طرف مقابل یعنی 
انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه برای ارائه پاسخ مستند 

و مستدل به این پیشنهادها نیازمند مشورت با پایتخت هایشان 
بودند پیشنهاد شد که گفت وگوها برای چند روز متوقف شود 
تا آن ها پس از دریافت دستورالعمل های جدید مجددا به وین 
برگردند.قرار شد مذاکرات وین در هفته  آینده از سرگرفته شود 
اما تاریخ قطعی آن هنوز رســما اعالم نشده است. سه کشور 
اروپایــی در بیانیه  خود گفته اند، ما از هماهنگ کننده برجام 
درخواســت کرده ایم که به زودی تشکیل جلسه دهد. آن ها 
می گویند که برای ارزیابی اوضاع و دریافت دستورالعمل های 
جدید پیش از تشــکیل جلسه هفته آینده باید به پایتخت ها 
بازگردند تا ببینند آیا می توان شــکاف های ایجاد شده را پر 
کرد.آخرین هشدار اروپایی ها نسبت به از دست رفتن عنصر 
زمان اســت. اما همین بند به تنهایی کافیست که نشان دهد 
طرف  اروپایــی بنایی برای ارائه پیش نویــس جدید در برابر 
پیشــنهاد ایران در مذاکــرات ندارد. چراکه اوال شــرط ارائه 
پیش نویس رعایت مبانی مشترک دو طرف است و اگر چنین 
نباشد پیشنهاد برای دستیابی به توافق محسوب نمی شود. در 
ثانی ارائــه پیش نویس جدید در قالب ائتالف ۱+۴ به ایران با 
وجود اختالفات داخلی اعضا چندان گزینه مطلوبی به شــمار 
نمی رود.به تعبیر ساده تر، هیات جمهوری اسالمی ایران موفق 
شد تا به رغم تمام خبرســازی های منفی یک هفته گذشته 
غرب، گفتمان اصلی این دور مذاکرات را بدست گرفته و طرف 
مقابل را کیش کند. اروپایی ها ناگزیر برای حفظ ژســت های 
خیرخواهانه خود تنها با یک گزینه واقعی رو برو هســتند و 
آن، پذیرش طرح پیشنهادی ایران به عنوان مبنای مذاکرات 
پیش رو و تالش برای رسیدن به توافق است. در این مدت هم 
باید از اظهارنظرهای غیرحقوقی پرهیز کنند.زمان با شوکی که 
ایران به مذاکرات وارد کرده به نفع طرف های غربی نیســت و 
در این مدت کم فقط باید مواضع خود را برای دســت یابی به 

توافق با ایران هماهنگ کنند.

وزیر امورخارجه آمریکا با انتقاد از تصمیم 
واشنگتن برای خروج از برجام تاکید کرد 
که این اقدام موجب انزوای آمریکا شــد، 
نه ایران.به گزارش ایســنا، آنتونی بلینکن 
وزیــر امورخارجه آمریــکا در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرگزاری رویترز درباره روند 
مذاکــرات وین اظهار داشــت: ما کماکان 
بر این باوریم که دیپلماســی و بازگشــت 
متقابل به پایبندی به توافق هســته ای با 
ایران، موسوم به برجام است اما این مسیر 
در حال باریک و باریک و باریک تر شــدن 
است. مسئله این است که خروج از برجام 
یک اشتباه فاجعه آمیز بود، چراکه به ایران 
اجازه داد علی رغم فشــار حداکثری علیه 
این کشور برنامه هسته ای خود را توسعه 
دهد، درحالیکه توافق هســته ای موجب 
محدودیت آن شده بود. وی ادامه داد: ایران 
به ویژه طی  ماه های اخیر سانتریفیوژهای 
پیشرفته بیشــتری را به کار گرفته و اقدام 

به غنی سازی در سطوح باالتر کرده است و 
این موجب شده تا فضای ما برای بازگشت 
به توافق کوچکتر شود. ما پیش از انتخابات 
ریاســت جمهوری در ایران ۶ دور مذاکره 
داشتیم و نتایج واقعی برای حل اختالفات 
حاصل شده بود، اما بعد از انتخابات شکاف 
بزرگی داشــتیم و دولت جدید )ایران( به 
مذاکرات بازنگشت.وزیر امورخارجه آمریکا 
تالش کرد تــوپ را به زمین ایران بیندازد 
و گفت: اکنون دور جدیــدی از مذاکرات 
برگزار شده است و باید ببینیم که آیا ایران 
برای مشارکت و انجام آنچه برای بازگشت 
)به برجام( ضروری اســت، جدیت الزم را 
دارد یا خیر. ما اکنون با شــرکای خود در 

این مذاکرات، یعنی اروپایی ها و همچنین 
چین و روســیه در حال مشورت و رایزنی 
هستیم. با سایرین نیز همچون اسرائیل و 
کشورهای حاشــیه خلیج )فارس( در این 
بــاره گفت وگو می کنیم اما ما بارها گفته 
ایم که اگر مسیر بازگشت به توافق هسته 
ای به بن بســت برسد، ســایر گزینه ها را 
دنبــال خواهیم کرد.بلینکن در پاســخ به 
این ســوال که این گزینه ها چه چیزهایی 
هستند؟ گفت: در حال حاضر نمی خواهم 
در این باره صحبت کنم اما ما راجع به آن 
با شــرکای خود و سایر کشورها گفت وگو 
کــرده ایم. حرف آخر اینکــه به نفع همه 
است که این مســئله از طریق دیپلماسی 

حل وفصل شــود. این موثرترین راه برای 
مراحهه با این مســئله است. در حقیقت 
برجام یک توافق موثر بود که ســبب شد 
برنامه هسته ای ایران مهار شود و موثرترین 
بازرسی ها و ابزارهای نظارتی نیز از فعالیت 
های هسته ای این کشور انجام شود.وزیر 
امورخارجه آمریــکا در ادامه تصریح کرد: 
یکی از نتایج مثبتی که مشارکت دوباره ما 
در مذاکرات هســته ای در پی داشت این 
بود که ما مجددا بــا نزدیکترین متحدان 
و شــرکای خود در یک سمت قرار گرفته 
ایم. ما از یکدیگر جدا شــده بودیم و البته 
ایــن آمریکا بود کــه با خــروج از برجام 
منزوی شــد، نه ایران. اکنون در موقعیتی 
دیگر قرار داریــم اما ایران باید در روزهای 
پیش رو تصمیمات مهمی بگیرد. ما نیز یا 
به پایبندی به توافق باز خواهیم گشــت یا 
اینکــه باید ببینیم به چه طریق دیگری با 

این مشکل برخورد کنیم.

انتقاد بلینکن از تصمیم واشنگتن 
برای خروج از برجام

سازمان ملل، کره شمالی را از طرح کمک های 
بشردوستانه ۲۰۲۲ کنار گذاشت

ســازمان ملل متحد، کره شــمالی را از طرح کمک های بشردوســتانه جهانی خود در 
ســال ۲۰۲۲ کنار گذاشته است؛ اقدامی که ظاهرا از بسته بودن مرزهای این کشور در 
همه گیری کرونا نشــات گرفته است.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در 
خالصه برنامه کمک های بشردوســتانه جهانی سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ آمده است: 
»افغانســتان، کره شمالی و میانمار با ناامنی غذایی شدیدی مواجه هستند که احتماال 
تا اواخر ســال آینده میالدی، وخیم تر خواهد شــد.«با این حال، سازمان ملل در بخش 
مربوط به طرح های خود برای مقابله با این مســائل در منطقه آسیا-اقیانوسیه، نامی از 
کره شمالی نیاورده و تنها به مسائل میانمار و افغانستان پرداخته است.این دومین سال 
متوالی است که سازمان ملل در برنامه کمک های خود، نامی از کره شمالی نیاورده است.

این تصمیم، در حالی اتخاذ شده است که کره شمالی، قوانین سفت و سختی در خصوص 
قرنطینه مرزهای خود برای مقابله با همه گیری کرونا اعمال کرده است؛ پیونگ یانگ با 
این اقدام، کارکنان این ســازمان بین المللی را که وظیفه نظارت و سنجش شرایط این 
کشــور را داشتند، وادار به ترک کره شــمالی کرد.در گزارش ماه دسامبر سازمان غذا و 
کشاورزی سازمان ملل، »فائو« نیز آمده است: تداوم حضور موانع اقتصادی، که با اقدامات 
محدودکننده برای مهار کرونا تشــدید شده اند، موجب کاهش چشمگیر واردات اقالمی 
چون »نهاده های حیاتی کشــاورزی« و »کاالهای بشردوستانه« در کره شمالی شده و 

آسیب پذیری مردم این کشور را در برابر عدم امنیت غذایی، تشدید کرده است.

آمادگی ارتش آمریکا و کره جنوبی برای جنگ 
احتمالی با کره شمالی

وزرای دفاع آمریکا و کره جنوبی با تغییر سیاست نظامی خود در قبال کره شمالی با هدف 
آمادگــی برای جنگ احتمالی با پیونگ یانگ موافقــت کردند.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تسنیم به نقل از وال استریت ژورنال، آمریکا و کره جنوبی به بهانه آزمایش های 
جدید تسلیحاتی کره شمالی در سال جاری میالدی برنامه های خود برای آماده سازی  در 
برابر جنگ احتمالی با کره شمالی را به روز رسانی کردند.لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا و 
همتای کره جنوبی وی توافق کردند که سیاست نظامی خود  در قبال پیونگ یانگ را تغییر 
دهند.با اینحال هنوز پاسخی به این سوال داده نشده که آیا این تغییرات شامل به تعویق 
افتادن رزمایش های نظامی مشترک میان دو کشور خواهد شد یا خیر.کره شمالی همواره 
رزمایش های نظامی میان آمریکا و کره جنوبی را عاملی برای افزایش تنش و تهدیدی برای 
پیونگ یانگ تلقی می کند.لوید آســتین در جلسه مطبوعاتی با همتای کره جنوبی خود 
صرفا به گفتن این جمله بسنده کرده که هرگونه تصمیمی برای تغییر در سیاست نظامی 
مشترک در برابر کره شمالی با اطالع کره جنوبی گرفته خواهد شد.وزیر دفاع کره جنوبی نیز 
گفت: تهدیداتی که ما با آنها مواجهیم تغییر کرده اند و در عین حال سازماندهی نظامی ما و 
همچنین ساختار دفاعی مشترک ما )با آمریکا( نیز شاهد تغییراتی بوده است.یک مقام وزارت 
دفاع که نخواست نامش فاش شود نیز پس از این نشست گفت که وزارتخانه های دفاع هر 
دو کشور توافق کردند که طرح دفاعی خود )در برابر کره شمالی( را به روزرسانی کرده و با 

اینحال جزئیات مربوط به این تغییرات در آینده اطالع رسانی خواهد شد.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي  - ساده 

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد خريد باتری نیکل کادمیوم )طبق مشخصات اسناد 
مناقصه( به شــماره 2072800069 را از طريق ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت برگزار 
نمايد. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  
و بازگشايي پاکت ها ازطريق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد(  به آدرس  
www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد .متقاضیان شــرکت در مناقصه در صورت عدم 
عضويت در سامانه ، نسبت به ثبت نام ودريافت گواهی امضای الکترونیکی )بصورت برخط ( 

برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:  

1( تاريخ انتشار فراخوان : روز دوشنبه تاريخ 14 آذر ماه به شماره 2000092678000066 مي 
باشد.

2( مهلت دريافت  اســناد مناقصه از ســامانه ستاد تا : روز دوشــنبه ساعت 18:00 تاريخ: 
  1400/09/22

3( مهلت ارائه پیشنهادات :  ساعت 12:00 روز شنبه  1400/10/04
4( زمان بازگشايي  پاکت ها : ساعت 14:00 صبح روز سه شنبه  تاريخ  1400/10/07

5( نوع و مبلغ تضمین شــرکت درفرآيند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبردر معامالت دولتي با 
رعايت مفاد آئین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ ت 50659  ه  مصوب 
1394  واصالحیه شماره 5211/ت 57592 ه مصوب 1400  - مبلغ تضمین شرکت در فرآيند 

ارجاع کار 4/300/000/000 ريال میباشد.
6( اطالعات تمــاس و آدرس دســتگاه : کیلومتر 17 جاده اصفهان– نجــف آباد منطقه 
 دو عملیــات انتقال گاز– امــور کاال- تلفــن: 031-34042215-34042211-34042201  

 فکس:031-36278205-34043021
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :

مرکز تماس : 021-41934
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

نوبت اول   شماره آگهی : 87300067  شناسه آگهی: 1232760

ضمناً  آگهي فوق در سايتهاي ذيل نیز قابل مشاهده مي باشد.
WWW. SHANA.IR   WWW. NIGC-NIGTC. IR  WWW. NIGC-DIST2. IR http://iets.mporg.ir

روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/09/14 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/15
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دانشــمندان چینی در بررسی جدید خود، نوعی پالستیک سازگار 
با محیط زیســت ابــداع کرده اند که می توان آن را به شــکل های 
دلخواه درآورد.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، نوع جدیدی 
از پالستیک سازگار با محیط زیست، با یک عنصر بعید ساخته شده 
اســت. این عنصر، اسپرم ماهی سالمون است.گروهی از دانشمندان 
چینی، DNA را از اسپرم ماهی استخراج کردند و آن را با روغن گیاهی 
ترکیب کردند تا ماده ای نرم و چکش خوار موسوم به هیدروژل ایجاد 
کنند. سپس، این ماده با استفاده از قالب هایی به شکل های گوناگون 
در می آید تا اقالمی را که معموال از پالســتیک ســاخته می شوند، 
بســازد. این پالســتیک طبیعی را می توان با قرار دادن آن زیر آب 
بازیافت کرد که آن را به حالت هیدروژل برمی گرداند تا به یک ماده 
جدید تبدیل شود.جهان ساالنه بیش از ۳۸۰ میلیون تن پالستیک 
تولید می کند و هر روز حدود هشــت میلیون قطعه پالســتیک به 
اقیانــوس راه می یابند. بدین ترتیب، آب هــا، حیوانات و حتی آب 
آشــامیدنی ما آلوده می شــوند.در مقاله این پژوهش آمده اســت: 
پالســتیک ها نقش مهمی در زندگی جدید دارند و توسعه بازیافت 
پالستیک در حال حاضر بسیار دشــوار و چالش برانگیز است. یک 
گزینه پیشنهادی برای رهایی از این معضل، توسعه پالستیک های 
زیســتی پایدار است که با محیط زیســت در کل چرخه عمر مواد 
سازگار باشند. ما یک پالستیک زیستی پایدار را ابداع کرده ایم که از 
DNA طبیعی و آینومرهای به دست آمده از زیست توده ساخته شده 

است. به این محصول، پالستیک DNA گفته می شود.

پژوهشگران »دانشگاه گالسگو« در بررسی جدید خود نشان داده اند که 
کروناویروس دلتا می تواند با جهش یافتن، از ایمنی حاصل از واکســن 
فرار کند.به گزارش ایســنا و به نقل از بیزینس استاندارد، واکسن ها در 
کاهش دادن میزان بســتری شدن در بیمارستان و مرگ و میر ناشی از 
کووید-۱۹ موثر هســتند اما پژوهش جدیدی نشان می دهد که ظهور 
گونه های نگران کننده کروناویروس ممکن است اثربخشی واکسن ها را 
کاهش دهد.این پژوهش که توســط دانشمندان مرکز پژوهش ویروس 
»دانشــگاه گالســگو«)University of Glasgow( انجام شده است، نشان 
می دهد که کروناویروس نوع دلتا ممکن است در فرار از واکنش محافظتی 
واکسن ها موفق تر باشد.جهش ها، شکل پروتئین خوشه ای کروناویروس 
را تغییر می دهند، از شناســایی پادتن جلوگیری می کنند و ویروس را 
قادر می ســازند تا از ایمنی حاصل از واکسن فرار کند. میزان مصونیت 
گیرندگان واکســن در برابر نوع دلتا هنوز ناشناخته است.پژوهشگران 
برای تعیین ظرفیت انواع گوناگون کروناویروس از جمله آلفا، بتا و دلتا در 
فرار از واکنش ایمنی محافظتی واکسن ها، نمونه های جمع آوری شده از 
 )Astra Zeneca(»یا »آسترازنکا )Pfizer(»افراد سالمی را که واکسن »فایزر
دریافت کــرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.۱۵۶ نفر دو دوز و ۵۰ نفر 
یک دوز واکسن را دریافت کرده بودند. آنها پروتئین های »کروناویروس 
سندرم حاد تنفسی SARS-CoV(»2-2( را در یک سیستم مدل ویروس، 
در معرض نمونه های به دســت آمده از افراد واکسینه  شده قرار دادند و 
واکنش پادتن را مشاهده و اندازه گیری کردند. آنها دریافتند که پادتن ها 
چگونــه به طور مؤثر از آلوده کردن ســلول ها جلوگیری می کنند و به 

خنثی سازی ویروس می پردازند.

ساخت پالستیک سازگار با محیط 
زیست از اسپرم ماهی سالمون!

کروناویروس دلتا می تواند از اثر 
واکسن فرار کند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نصب مجسمه »دیه گو آرماندو مارادونا« اسطوره آرژانیتی فوتبال در شهر 
ناپل ایتالیا در نخستین سالگرد درگذشت این اسطوره فوتبال

نیسان از ماه نورد الکتریکی رونمایی کرد
نیســان در چند روز اخیر کامالً فعال بوده و کانســپت های بسیار جذاب و جالبی را معرفی کرده است. تمامی این پروتوتایپ ها برای زمین 
طراحی شده بودند اما ژاپنی ها ابایی از بررسی فضا ندارند و به همین خاطر یک کانسپت جدید را برای تردد در ماه معرفی کرده اند. نیسان با 
آژانس هوایی آئرواسپیس ژاپن JAXA همکاری داشته و حاصل این همکاری پروتوتایپ ماه نورد جدید بوده است.این ماه نورد در مراسم ویژه 
نیسان، در کنار آریا تک نفره کانسپت معرفی شد. این مدل از تکنولوژی های جدید مثل قابل یت کنترل از راه دور بهره می برد یکی از فاکتورهای 
کلیدی برای حضور در فضاست. در کل یک ماه نورد خوب باید بتواند روی شن های روان، مسیرهای صخره ای و ناهمواری های ماه حرکت 
کرده و از نظر مصرف انرژی نیز راندمان باالیی داشته باشد.درست همانند کانسپت آریا تک نفره، ماه نورد نیسان از تکنولوژی های محصوالت 
الکتریکی تولیدی اش سود می برد. این ماه نورد به تکنولوژی کنترل پیشرانه لیف و تکنولوژی کنترل چرخ های 4ORCE-e دیده شده در کراس 
اوور الکتریکی آریا مجهز شده است. نیسان می گوید تکنولوژی یاد شده باعث بهبود عملکرد ماه نورد در روی مسیرهای سخت ماه می شود.

توشی یوکی ناکاجیما مدیر دپارتمان مهندسی پیشرفته نیسان می گوید:خودروها کاربردهای گسترده ای دارند. ما به دنبال ارائه حداکثر عملکرد 
رانندگی با بخش تحقیق و توسعه خود بوده و معتقدیم دانش به دست آمده از همکاری با JAXA منجر به بروز خالقیت ها در خودروها شده و 

در نهایت مصرف کنندگان از آن سود خواهند برد.

یک ایرانی رقیب طارمی برای پوشکاش!
تعریف و تمجیدها از گل زیبای حسین طیبی در پرتغال ادامه دارد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورتال، بنفیکا که حسین طیبی 
را در اختیار دارد به مصاف هاالداس مجارستان رفت و در نهایت موفق شد به پیروزی ۸ بر ۳ دست پیدا کند. در این دیدار حسین 
طیبی توانست دو گل به ثمر برساند که گل اول او فوق العاده بود و توانست از زاویه بسته دروازه حریف را باز کند تا حیرت همه 
را برانگیزد.خیلی ها در شبکه های اجتماعی همچنان در حال بررسی این گل هستند و واکنش ها به این گل ادامه دارد. در حالی 
که جایزه پوشکاش مربوط به بهترین گل سال فوتبال است ولی کاربران از این گل به عنوان زیباترین گل یاد کردند و خواهان 
دادن جایزه زیباترین گل سال به حسین طیبی هستند. این در حالی است که مهدی طارمی مهاجم ایرانی نامزد ایرانی برای جایزه 
پوشکاش است.حسین طیبی لژیونر ایرانی به دلیل مصدومیت نتوانست در جام جهانی لیتوانی تیم ملی فوتسال ایران را همراهی 

کند که برابر قزاقستان شکست خورد و از رسیدن به جمع چهار تیم برتر بازماند.

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

یک مشت تمشک
یک مشــت تمشک از جمله آخرین رمان هایی است که 
اینیاتسیو سیلونه – نویسنده ایتالیایی – در زندگی خود 
نوشــته است. این رمان مشــابه تمام کتاب های ترجمه 
شده از این نویسنده به نقد ایدئولوژی می پردازد و تالش 
دارد که توجه خواننده را به روابط انسانی جلب کند. در 
ابتدای کتاب با شخصیت »مهندس روکو دوناتیس« آشنا 
می شویم که به شکل عجیبی سرخورده است. انگار دیگر 
هیچ چیزی در دنیا برای او اهمیت ندارد یا بهتر اســت 
بگوییم روکو از زندگی بریده است. حتی حالت چهره او 
عادی نیست: »چهره اش سرد و درهم رفته بود. دیدگان 
وحشتزده اش گویی از شیشه ساخته شده بود. چهره اش، 
مانده مرده بیرنگ بود.« کتاب را که بیشــتر می خوانیم 
متوجه می شــویم او از وضعیتی که حزب کمونیست ایجاد کرده ناراضی است و حتی نشان شجاعت و 
افتخار را از طرف آن ها قبول نمی کند.از نظر روکو حزب زمانی اهمیت داشت که »ّسری بود. آن موقع 
اعضایش را یک عده محکومین تشــکل می دادند اما حاال ما هم بــه نوبه خود داریم عده ای را محکوم 
می کنیم.« و این عده ای که از طرف حزب محکوم می شــوند تنها برای عدالت مبارزه کرده اند. بنابراین 
روکو از حزب اســتعفاء می دهد اما دوســتانش همچنان در حزب می مانند.حزب امروز دیگر آن حزب 
سابق نیست. حزب از عده ای مرد جوان، شجاع و آزادی خواه تشکیل شده بود ولی اکنون تبدیل به یک 
سازمان نظامی شده. حتی در جوانبی هم که تا آن حد نفرت انگیز نیست، به هر حال حالت یک اداره 
را دارد. )کتاب یک مشت تمشک اثر اینیاتسیو سیلونه – صفحه ۱۱۸(مزکر حزب در »سان لوکا« قرار 
دارد اما در کنار این دهکده، دهکده دیگری نیز وجود دارد که افراد آن و مخصوصا پیر روستا حاضر به 
قبول هیچ ایدئولوژی خاصی نیستند و به نوعی خودمختار هستند. این دهکده که توسط »زاکاریا« آباد 

شده در واقع پناهگاه افراد بی پناهی که ممکن است به خاطر افکار و عقایدشان تحت تعقیب باشند.
در رمان یک مشت تمشک با شخصیت های متعددی روبه رو می شویم که هرکدام برای خود مرام و عقاید 
متفاوتی دارند. عده ای تشکیل شدن حزب را وسیله قرار می دهند تا به اهداف خود برسند و آرمان های 
حزب را از هرچیزی باالتر می دانند، عده ای بسیار وفادار هستند و حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی با 

حقیقت دیگری روبه رو شوند و عده دیگری هیچ آینده ای برای حزب متصور نیستند.

کیهان کلهر
کیهان َکلُهر )زادهٔ ۳ آذر ۱۳42(موسیقی دان، آهنگ ساز 
و نوازنــدهٔ اهل ایران است.ســاز تخصصی کیهان کلهر 
کمانچه اســت و افزون بر آن تنبور، ســه تار و شاه کمان 
نیز می نوازد. کیهان کلهر در ســال ۱۳42 خورشــیدی 
در خانواده ای کرد و موسیقی دوســت در تهران چشم به 
جهان گشــود.پدرش عباس حیدری کلهر کارمند عالی 
رتبهٔ وزارت کشــاورزی و نوهٔ مهرعلی خان از خوانین ایل 
کلهر بود و مادرش اقدس نام داشت.کیهان کلهر آموختن 
موســیقی را از پنج ســالگی به صورت آزاد شروع کرد. 
دوازده ســاله بود که فّعالیت حرفه ای موســیقی را آغاز 
کرد. در سال های تحصیل کیهان در دورهٔ اول دبیرستان، 
خانوادهٔ کلهر بار دیگر به کرمانشــاه مراجعت کردند و به 
همین دلیل کیهان و کامران فعالیت خود را با ارکستر رادیو تلویزیون کرمانشاه ادامه دادند و در مدت 
کوتاهی مورد توجه اســتادان موسیقی کرمانشاه قرار گرفتند. خانوادهٔ کلهر در سال های انقالب و آغاز 
جنگ مقیم کرمانشاه بودند، اما در سالیان ابتدای جنگ ایران و عراق بار دیگر به تهران مهاجرت کرده و 
فعالیت های موسیقی کیهان و کامران نیز در تهران پی گرفته شد.او در زمینه آهنگسازی برای موسیقی 
متن فیلم هم فعالیت داشته است. همکاری هنری او با هنرمندان گوناگون از فرهنگ های دیگر از جمله 
اردال ارزنجان از ترکیه،شــجاعت حســین خان از هند، یویوما از چین، ژائو ژیپینگ، عالیم قاسمف از 
جمهوری آذربایجان،بروکلین رایدر از آمریکا،ارکســتر فیالرمونیک نیویورک، کوارتت کرونوس،و گروه 
سازهای بادی هلند،او را به هنرمندی بین المللی تبدیل کرده است.کیهان کلهر با آلبوم های بی تو بسر 
نمی شود، فریاد،باران و فراتر از نقشه جغرافیا که در آن ها به عنوان آهنگ ساز و نوازنده نقش داشته نامزد 

جایزه گرمی شده است.

سینما

فیلم ژاپنی »ماشــن منو بران« ســاخته »ریوسوکی 
هاماگوچی« به عنوان بهترین فیلم ســال از ســوی 
حلقه منتقدان فیلم نیویورک انتخاب شد.به گزارش 
ایســنا به نقل از ددالین، جوایز ساالنه حلقه منقدان 
فیلم نیویورک فهرســت برندگان خود را در ســال 
2۰2۱ اعالم کرد و فیلم »ماشــین منو بران« ساخته 
»ریوسوکه هاموگوچی« توانست عنوان بهترین فیلم 
سال را از نگاه منتقدان این نهاد سینمایی کسب کند. 
فیلم جاده ای »ماشین منو بران« که نماینده سینمای 
ژاپن در اسکار 2۰22 نیز خواهد بود، در جشنواره کن 
امسال رونمایی شــد و بر اساس یکی از داستان های 
کوتاه نوشته شده توسط »هاروکی موراکامی« ساخته 
شــده که روایتی است از عشق، از دست دادن، اندوه و التیام. در سایر شاخه ها، »جین کمپیون« 
برای فیلم »قدرت ســگ« برنده جایزه بهترین کارگردان ســال از سوی منتقدان نیویورک شد 
و جایزه بهترین فیلم خارجی )غیرانگلیســی زبان( ســال هم به فیلم »بدترین آدم دنیا« ساخته 

»یواخیم تریه« از نروژ رسید.

 منتقدان نیویورکی فیلم ژاپنی 
را پسندیدند
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