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بودجه بدون تورم؛ چرا و چگونه؟
دولــت قصد دارد برای مهــار و کاهش قابل توجه تــورم و با تکیه بر 
سیاست اصالح ساختار بودجه در بودجه سال آینده طوری عمل کند 
که جلوی رشد بی رویه نقدینگی و پایه پولی کشور را بگیرد. سؤال این 
است که ضرورت این کار و راه های انجام چیست؟به گزارش ایرنا، از قرار 
معلوم بودجه ۱۴۰۱ روز )چهارشنبه- هفدهم آذرماه( در دولت تصویب 
و هفته آینده به مجلس می رود. تورم مهمترین چالش دولت برای سال 
بعد است. بودجه باید طوری بسته شود که نه تنها آثار تورمی نداشته 
باشد بلکه کنترل و کاهش آن را نیز در پی داشته باشد.  چندی پیش 
وزیر امور اقتصادی و دارایی به طور مشــخص به کنترل رشد مخارج 
دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، 
افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه ای 
به عنوان مهم ترین برنامه ها دولت اشاره کرد.آیت اهلل ابراهیم رئیسی نیز 
در یکی از آخرین اظهار نظرها گفته است: قرار ما این است که نسبت به 
خلق پول به طور جد حساس باشیم. نسبت به افزایش نقدینگی، نسبت 
به هر اقدامی که در جامعه تورم ایجاد کند، باید حساسیت داشت. االن 
بودجه ۱۴۰۱ در دولت مورد بحث اســت و همه تالش ما بر این است 
که ساختارهای بودجه به نحوی تنظیم شود که بتواند ضد تورم باشد.  
در اینکه ساختار نظام بودجه کشور دچار اشکال و تورم زا است، شکی 
نیست. این ساختار نیاز به اصالح دارد و با اینکه نزدیک به سه سال از 
طرح اصالح ساختار بودجه می گذرد، هنوز اقدامی اساسی در راستای 
آن صورت نگرفته اســت. اما در دولت سیزدهم از همان ابتدا این امر 
به طور جدی در دســتور کار قرار گرفته است. آیت اهلل رییسی در آغاز 
به کار خود و در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه 
گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی )در ۱۳ بند( در رابطه 
با بودجه کل کشــور صادر کردند که نشــان می دهد رویکرد دولت در 
تنظیم بودجه غیر تورم زا چیست.در آن جلسه رییس جمهور دستوراتی 
در مورد ضرورت اصالح ساختار بودجه، انضباط مالی در دولت، کاهش 

جدی هزینه ها و اصالح بودجه سال ۱۴۰۰ از صادر کردند.

کاهش تورم با ایجاد انضبات مالی
وقتی صحبت از انضباط مالی در بودجه به میان می آید، منظور تالش 
در جهت مثبت کردن تراز عملیاتی بودجه است. هزینه های بی رویه و 
بی مورد دستگاه های مختلف دولتی منفی شدن تراز عملیاتی و کسری 
بودجه را به دنبال دارد. بنابراین، کاهش هزینه ها از ضرورت های اصالح 
ساختار بودجه و جلوگیری از تورم است.هرچند در کنار هزینه ها موضوع 
درآمدها نیز برای مثبت شدن تراز عملیاتی نیز مهم است با این حال در 
شرایط کنونی باید روی کاهش و مدیریت صحیح هزینه ها تمرکز شود.

بیشــترین هزینه دولت از پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های جاری 
دیگر است. بر اساس گفته رییس سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق 
از ۱۰ تــا ۳۰ درصد و به طور پلکانــی خواهد بود. این کار دو هدف را 
دنبــال می کند. اول اینکه فاصله پرداخت باالترین و پایین ترین حقوق 
کمتر شود. این کار بیانگر تالش برای عادالنه تر شدن حقوق و مزایای 
کارکنان است. هدف دیگر، اما جلوگیری از خلق پول، افزایش نقدینگی 
و تورم بیشتر است.  اگر انضباطی در بودجه حاکم نشود ممکن است به 
روال گذشته افزایش هزینه ها دور باطل افزایش حقوق، افزایش تورم،  

کاهش قدرت خرید کارمندان و بقیه جامعه را موجب شود.

افزایش درآمدها و جلوگیری از کسری بودجه
البته دولت همزمان که موضوع کاهش هزینه را در دســتور قرار داده 
بر درآمدها نیز تمرکز دارد. در واقع، یکی از راه های جلوگیری از منفی 
شــدن تراز عملیاتی بودجه باال بردن میزان درآمدها اســت. افزایش 
درآمدها بیشتر به حوزه درآمدهای مالیاتی مربوط است.دولت امیدوار 
اســت با هوشمندسازی نظام مالیاتی بتواند از طریق جلوگیری از فرار 
مالیاتی درآمدهایش را باال برده و جلوی کسری بودجه را بگیرد. بدین 
ترتیب ساماندهی نظام مالیاتی در قالب برنامه هایی نظیر اجرای قانون 
»پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان«، مالیات بر عایدی سرمایه، 
مالیــات بر مجموع درآمد افراد، مالیات بر خانه های خالی و مواردی از 
این دست در دستور کار قرار گرفته است.برآوردها نشان می دهد که در 
ایران بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می دهد. دولت 
می تواند از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی گامی اساسی در جلوگیری 

از منفی شدن تراز عملیاتی و کسری بودجه بردارد.  

بودجه غیر تورمی با کنترل نقدینگی
دو موضوع نقدینگی و تورم به طور کامل به یکدیگر وابسته اند. افزایش 
بی رویه نقدینگی منجر به تورم افسارگسیخته در جامعه می شود. حجم 
نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۰، یعنی در آستانه شروع به کار دولت 
به رقم ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هم اکنون از ۴۰۰ هزار میلیارد 
تومان هم گذشــته است.  براســاس آخرین گزارش بانک مرکزی، در 
صورت عدم لحاظ پوشش آماری )اضافه شدن اطالعات خالصه دفترکل 
دارایی  ها و بدهی  های بانک مهر اقتصاد به بانک سپه( رشد نقدینگی در 
پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۹.۳ درصد و 
در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ معادل ۴۰.۱ درصد است.رشد 
پایــه پولی نیز در دوازده ماهه منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۴ درصد 
رسید. الزم به ذکر اســت پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۰ نسبت به 
پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۵.۵ درصد داشته که در مقایسه با 
رشد متغیر مذکور در دوره مشــابه سال قبل )۱۰.۱ درصد( به میزان 
۵.۴ واحد درصد افزایش یافته اســت.این میزان رشــد در صورت عدم 
کنترل به تورم بیشتر دامن خواهد زد. بنابراین، دولت جدید با کنترل 
هزینه ها و روی نیــاوردن به چاپ پول می تواند کنترل نقدینگی و در 
نتیجه کنترل تورم را موجب شود.راهی که دولت در بودجه ۱۴۰۱ آغاز 
کند تا ســال های آینده ادامه خواهد داشت. از این رو اگر خشت اول را 
در ســاختمان بودجه در جای درست قرار دهد می توان انتظار داشت 
که بنــای بودجه از این حالت کج و معوج خارج و اصالح شــود.طبق 
گفته های پیشین »سیدرضا فاطمی امین«، وزیر صمت دولت قصد دارد 
تا ۲ سال دیگر تورم را به نصف سال ۱۳۹۹ کاهش دهد و بعد از آن به 
سمت تک رقمی شدت برود. بدون اصالح ساختار بودجه و ساماندهی 
دخل و خرج دولت این امر ســخت و دشــوار خواهــد بود. دولت باید 
اقداماتی که در زمینه ایجاد انضباط بودجه ای در دستور قرار داده است 
را به نحو احسن و برای همه بخش ها و دستگاه ها به یکسان اجرا کند.

نگـــاه

 گفــت و گوهای نمایندگان ایران و کشــورهای۱+۴ در حالی در وین 
اتریش در جریان اســت که به نظر می رســد در این دور از مذاکرات 
نمایندگان کشــورهای حاضر در مذاکرات نسبت به دور قبل ارزیابی 
مثبت تری از نشست های برگزار شده دارند.به گزارش ایرنا در آغاز این 
دور از مذاکرات کشــورهای حاضر در گفت و گوها نسبت به دور قبل 
ارزیابی مثبت تری از نشســت های برگزار شــده دارند؛ به ویژه آنکه 
پیشنهادات ایران در راســتای رسیدن به یک توافق جامع و عملیاتی 
به طور کامل برای تمامی تیم های شرکت کننده تشریح و ابهامات در 
مســیر رفع شدن قرار گرفته است.به گفته اولیانوف نماینده روسیه در 
مذاکرات، در نشســت ابتدایی دور دوم، »برخی ابهامات مهم در گفت 
وگوی تیم های مذاکره کننده حل و شده و مذاکرات رو به جلو ارزیابی 
می شود«بر اســاس اخبار موجود، فضای مذاکرات طی روزگذشته از 
فضای منفی رســانه ای و تالش ها برای فشار به ایران تا حدی فاصله 
گرفته و طرف های اروپای مذکرات با بررســی پیشــنهادات ایران در 
پایتخــت های خود، در ایــن دور با نگاه واقع بینانه تــری پای به وین 
گذاشــته اند. این در حالی است که برخی اعضای تیم مذاکره کننده، 
پافشاری ایران روی مطالبات گنجانده شده در پیش نویس کشورمان 
که مبتنی بر برجام و توافقات پیشین است را دلیل اصلی، قرار گرفتن 

اروپا در مسیر واقع بینانه تر نسبت به گفت وگوها می دانند.
بــا همین رویکرد طرف های مذاکره کننــده در حال آغاز کار بر روی 
متون پیشنهادی ایران هستند تا نقاط اختالفی بررسی و نتیجه مطلوبی 
از این دور مذاکرات کســب شود.طرف ایرانی نیز تاکید دارد که تا هر 
زمان که الزم باشد حاضر است برای کسب توافق مطلوب در وین بماند؛ 
پیشنهادی که طرف های دیگر از جمله روسیه و چین از آن استقبال 
کرده و آنرا نشانه جدی بودن ایران در دستیابی به توافق عنوان کردند.

عقب نشینی کشورهای اروپایی از برخی اخالل آفرینی های مشهود در 
مذاکرات که هفته گذشــته فضای گفت وگوها را تحت شعاع قرار داده 
بود، نشــان می دهد که تیم ایرانی با درک صحیح شرایط و فشارهای 
آمریکا به برخی طرف های مذاکره،  با پافشاری بر پیشنهادات منطقی 
مبتنی بر برجام، مسیر درستی را برای رسیدن به توافق طی کرده است.

باقری: طرف مقابــل اراده جدی تر برای ورود به گفت وگوهای 
موثر و نتیجه بخش را پیدا کرده است

معــاون وزیر خارجه با اشــاره به اعتراض چند عضو ۱+۴ نســبت به 
تحریم هــای جدید آمریکا، دربــاره فضای مذاکــرات کنونی در وین 
گفت: احساســم این بود که طرف مقابــل اراده جدی تر برای ورود به 
گفت وگوهــای موثر و نتیجه بخش را پیدا کرده اســت. »علی باقری« 
معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و رئیس هیأت 
مذاکره کننــده ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ به منظور لغو تحریم ها 
شب )پنجشــنبه( در گفت وگویی در تشریح فضای حاکم بر مذاکرات 
که با نشست کمیسیون مشترک برجام آغاز شد، در جمع خبرنگاران 
با بیان این کــه دولت جدیدی در ایران شــکل گرفته و تیم جدیدی 
مســئولیت مذاکرات را برعهده گرفته اســت، گفت:  این تیم براساس 
دستورالعمل هایی که داشــت چارچوب هایی را برای ادامه گفت وگوها 
تدوین کرد و بر همین اساس پیشنهادهایی را در دو موضوع مهم مورد 
بحث طرفین یکی در موضوع لغــو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی و 
همچنین در موضوع اقدامات هســته ای تدوین و به صورت مکتوب به 
طرف مقابل ارائه داد.  معــاون وزیر خارجه افزود: در همین چارچوب 
قرار شد بررسی های الزم در مورد دیدگاه های اطراف مختلف گفت وگو 
که ایران و ۱+۴ هســتند، صورت بپذیرد. در ایــن بخش از مذاکرات 
دور هفتم که گفت وگوها در وین ز آغاز شــد، با این نگاه همه شرکت  

کنندگان بودند که بتوانند با یک نگاه رو به جلو گفت وگوهایی را شکل 
بدهنــد که این گفت وگوها دیدگاه های طرفین را در مســیر توافق به 
هم نزدیک کند.باقری به دو پیشــنهادی که ایران در هفته گذشته به 
طرف های مقابل ارائه کرد پرداخت و اظهار داشت: پیشنهادهایی را که 
جمهوری اسالمی ایران در هفته گذشته به طرف مقابل ارائه کرده بود، 
نشان دهنده دیدگاه ها و مواضع ایران درباره پیش نویسی است که در 
وین ۶ به جمع بندی اطراف مختلف گفت وگوها رسیده بود. این دیدگاه 
و مواضع جمهوری اسالمی ایران، همچنان ره توشه هیأت ایرانی برای 

استمرار گفت وگوها خواهد بود. 

 اختالفات درباره تحریم ها بســتگی به اراده جدی و آمادگی 
عملی طرف مقابل برای برداشتن تحریم ها دارد

رئیس هیأت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات وین در پاسخ به سؤالی 
درباره اظهارات انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
مبنی بر این که کار ما براســاس مبانی مشــترکی است که در وین ۶ 
حاصل شده بود و این که شما پیامی که از طرف مقابل در آغاز مذاکرات 
امروز دریافت کردید چه بود؟ و این که آیا می توانید با خوشــبینی جلو 
بروید؟ خاطرنشان کرد: طرفین در آخرین دور گفت وگوها در وین به 
یک پیش نویســی دست یافتند و هیأت ایرانی درباره آن پیش نویس 
دیدگاه هایی را داشت. این دیدگاه ها چون به صورت مستند و مستدل 
بود، مکتوب شــد و در اختیار طرف مقابل قرار گرفت.وی یادآور شد: 
حتی اگر این پیشــنهادها در اختیار طرف مقابل هم قرار نمی گرفت، 
روزی که در کارگروه های تخصصی قرار بر این می شــد که درباره لغو 
تحریم ها یا اقدامات هسته ای صحبت شود، هیأت ایرانی براساس همین 
نگاه مواضع خودش را به طرف مقابل اعالم می کرد.باقری متذکر شد: 
طبیعی است که دو طرف گفت وگو نگاهشان با هم متفاوت و مختلف 
اســت و اگر نگاهشان یکسان بود قاعدتا با هم گفت وگو نمی کردند و 
یــک طرف میز بودند و دو طرف میز نبودند. این امر طبیعی اســت و 
خیلی چیز خاص و ویژه ای نیست.وی درباره اظهارات انریکه مورا مبنی 
بر این که مسیر سختی پیش رو است و زمان نامحدود نیست و در پاسخ 
به این سؤال که ایران تا چه زمانی می تواند به این مذاکرات ادامه دهد؟ 
و چقدر احتمال می دهید اختالفات درباره تحریم ها رفع شــود؟ گفت: 
اختالفات درباره تحریم ها بستگی به اراده جدی و آمادگی عملی طرف 
مقابل برای برداشتن تحریم ها دارد.این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: هر 
زمــان این اراده جدی و آمادگی عملی احراز شــود، ما می توانیم برای 
لغو تحریم ها گام برداریم و لغو تحریم ها گشــایش جدی برای پیشبرد 
گفت وگوها به ویژه در زمینه اقدامات هسته ای ایجاد خواهد کرد.باقری 
درباره این که آیا این نشستی که برگزار شد، اراده جدی را در طرف های 
مقابل به خصوص اروپایی می بینید؟ بیان کرد: آن چه امروز احســاس 
کردم با چیزی که روز جمعه احساس کردم متفاوت بود. احساسم این 
بود که طرف مقابل اراده جدی تر بــرای ورود به گفت وگوهای موثر و 

نتیجه بخش را پیدا کرده است.

 اعتراض چند عضو 1+4 به تحریم های جدید آمریکا
معاون وزیر خارجه درباره اعمال تحریم های جدید از ســوی آمریکا در 
میانه مذاکرات نیز اظهار داشت: همین اقدامات غیرسازنده و تخریبی 
آمریکایی ها که در حین مذاکرات انجام شد، مورد اعتراض چند کشور 
عضو ۱+۴ در نشســت روز )پنجشنبه( کمیسیون مشترک قرار گرفت 
و آنها هم این اقدام را غیرســازنده دانســتند و خواستار این شدند که 
آمریکایی هــا از ادامه و اســتمرار چنین اقداماتی کــه می تواند فضای 

گفت وگوها را تخریب کند، خودداری کنند.

افت 8.5 درصدی قیمت سهام عدالت در هفته صعود شاخص ها

کاهش 52 درصدی ارزش سهام  در 15 ماه
بانک آمریکایی پیش بینی کرد

پایان کووید، رونق اقتصادی 
و نفت 125 دالری

آخرین جمع بندی ها از الیحه بودجه 1401؛

حذف کامل ارزترجیحی به جز دارو و گندم

بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد اوضاع برای اقتصاد جهانی در سال میالدی آینده به سمت 
بهبود پیش می رود و مصرف در سالهای پیش رو قوی خواهد ماند.به گزارش ایسنا، استراتژیستهای بانک 
جی پی مورگان در گزارشی نوشتند: سال آینده می تواند زمینه را برای فضای اقتصادی پرجنب و جوش 
پی ریزی کند و کووید از یک پاندمی به یک بیماری محلی تبدیل شود.به گفته استراتژیستهای این بانک 
سرمایه گذاری آمریکایی، در بحبوحه شرایط کامال مطلوب بازار کار و ظرفیت استقراض بیشتر، مصرف در 
ســالهای آینده احتماال قوی خواهد بود.اقتصاد پرجنب و جوش به معنای تقاضای قوی برای نفت است و 
حتی جی پی مورگان هفته پیش اعالم کرد قیمت نفت به دلیل ظرفیت محدود اوپک برای افزایش تولید، 

می تواند در سال ۲۰۲۲ به ۱۵۰ دالر و....

نیروگاه ها روزانه ۳2 میلیون لیتر مازوت می سوزانند

 آزادسازی مطالبات ایران 
از یکی از کشورها ؛ بزودی

معاون دیپلماســی اقتصادی وزیر امور خارجه از آزادســازی مطالبات ایران از یکی از کشورها در آینده 
نزدیک خبر داد.به گزارش ایِبنا، مهدی صفری درباره اقدامات دستگاه دیپلماسی برای آزاد کردن مطالبات 
مالی ایران از دیگر کشــورها گفت: اخیرا ۳ و نیم میلیارد دالر از این مطالبات آزاد شــد و مطالباتی از 
کشورهای دیگر نیز داریم که مذاکرات مان برای آزادسازی آن انجام شده و به نتایج خوبی رسیده است.

وی افزود: در سفر به یکی از کشورهای اروپایی در مذاکراتی که داشتیم و نیز در مذاکره با کشور مقابلی 
که باید پول های ما را آزادسازی کنند نتایج خوبی حاصل شد و به زودی می توانیم آزادسازی خوبی داشته 
باشیم، اما رقمش را نمی توانم اعالم کنم.معاون وزیر امور خارجه همچنین درباره اقدام دستگاه دیپلماسی 
برای اعزام رایزنان بازرگانی به ســفارتخانه های کشورمان در دیگر کشورها گفت: مقرر شده است که ۳۵ 
رایزن اقتصادی - بازرگانی اعزام شوند که تاکنون ۸ رایزن آماده اعزام اند و بودجه الزم برای عزیمت آنان 
نیز تامین شده است و امیدواریم تا آخر سال این ۳۵ رایزن به حوزه های ماموریت شان اعزام شوند.صفری 
افزود: البته رایزن بازرگانی با کارشــناس اقتصادی متفاوت اســت، زیرا رایزنان بازرگانی را وزارت صمت 
مشخص و اعزام می کند، اما کارشناسان اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه اعزام می شوند.وی تصریح 
کرد: متاسفانه تمام کارشناسان اقتصادی ما را در گذشته مسدود کردند و حدود ۳۵ تا ۴۰ پست مسدود 
شده بود که در مذاکره با مسئوالن سازمان برنامه و بودجه مقرر شد که این پست ها را آزاد کنند با این 
حال تامین بودجه الزم برای آن مســئله ای است که باید حل شود.معاون وزیر امور خارجه گفت: با این 
حال کار را متوقف نکردیم و در معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه در صدد اعزام رایزنان اقتصادی 
به سفارتخانه ها هستیم تا این پست ها از انسداد خارج شود و بتوانیم از ظرفیت های آنان در خارج از کشور 
اســتفاده کنیم.وی افزود: در حال حاضر تمرکز ما بر این است که صادرات کاالهای مان را به کشورهای 
هدف افزایش دهیم و واردات مان را از کشورهای مختلف هدفمند و متنوع کنیم.صفری گفت: براساس 
این سیاســت نباید یک کاال را فقط از فالن کشــور وارد کنیم و سفارتخانه های ما موظفند ظرفیت های 
صادراتی هر کشور را شناسایی و اعالم کنند تا ما از تنوع انتخاب بهره مند شویم.وی افزود: به عنوان نمونه 
در حوزه مواد اولیه دارو بر دو سه کشور تمرکز داریم در حالی که می شود فرصت تعامل مان را به ۵-۶ 
کشور افزایش دهیم تا بتوانیم با ایجاد رقابت، نیازهای مان را با قیمت کمتر تامین کنیم.معاون وزیر امور 
خارجه تاکید کرد: در حوزه صادرات نیز تمرکز ما بر صدور خدمات مهندســی اســت، زیرا صادرات این 
خدمات ماندگارتر از صادرات کاالست.صفری گفت: در عرصه انرژی نیز برای اجرای طرح های قابل توجه 
در کشــورهای مختلف در حال مذاکره ایم و در حوزه فناوری اطالعات و پلتفرم نویسی نیز رایزنی هایی 
انجام شده است تا در این خصوص صادرات مان را افزایش دهیم.وی همچنین از بهبود روابط اقتصادی 
با سوریه خبر داد و افزود: سفر اخیر وزیر صمت به سوریه در بهبود روابط تجاری با این کشور موثر بود و 

حرکت مناسبی در ارتقای مناسبات بخش خصوصی دو طرف ایجاد می شود.

مذاکرات وین؛ 

پافشاری ایران و عقب نشینی آشکار اروپا از اخالل گری
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وزیر کار پاسخ داد؛
حذف یارانه پردرآمدها به کجا رسید؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور متولی حذف یارانه پردرآمد هاست و تصمیم 
نهایی هنوز به ما ابالغ نشــده اســت.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حجت اهلل عبدالملکی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تکمیل ســامانه رفاه ایرانیان به منظور حذف یارانه پردآمد ها گفت: این ها 
تصمیماتی اســت که باید در سطح دولت گرفته شــود که در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیز روی آن بحث 

شد.او افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور متولی این کار است اما تصمیم نهایی هنوز به ما ابالغ نشده است.

بازنشستگی »الکسا« و پایان رتبه بندی سایت ها
تهران- ایرنا- وب سایت تجزیه و تحلیل ترافیک وب و خدمات مربوط به رتبه بندی سایت های جهان )Alexa( در 
بیانیه ای اعالم کرد، تصمیم دارد پس از ۲۵ سال فعالیت، اردیبهشت سال آینده به کار خود پایان دهد.به گزارش 
ایرنا، سایت الکسا )Alexa( سال ۱۹۹۶ کار خود را به عنوان سایت آنالیزکننده ترافیک وب سایت ها آغاز کرد. پس 
از مدتی فعالیت، رتبه بندی سایت توسط الکسا در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفت. سه سال پس از آغاز فعالیت، 
این مجموعه به قیمت ۲۵۰ میلیون دالر به آمازون فروخته شــد.حاال پس از ۲۵ ســال فعالیت و تالش سایت ها 
برای این که در رتبه بندی این ســایت بتوانند در صدر باشند، الکســا اعالم کرد، اول می ۲۰۲۲ )۱۱ اردیبهشت 
۱۴۰۱( به کار خود پایان می دهد.الکسا یکی از زیرمجموعه  های هلدینگ آمازون، در بیانیه کوتاه خود به دالیلی 
که منجر به این تصمیم شــده است، اشاره ای نکرد و تنها نوشته است مجبور به اتخاذ این تصمیم سخت شده و 
ارائه خدمات به کاربران در ۲۵ ســال اخیر برایش یک افتخار بوده اســت.در این بیانیه آمده است: بعد از ۲ دهه 
کمک به شــما برای بررسی مخاطبان دیجیتالی شما، این تصمیم سخت را گرفته ایم که  alexa.com را در تاریخ 

یک مه ۲۰۲۲ بازنشسته کنیم.
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آیت اهلل رئیسی: گزیده خبر

هروقتقصداجرایعدالتداریمعدهایباهیاهومانعمیشوند
رئیس جمهــور در دیــدار مجمع نمایندگان البــرز، مرکزی، 
قزوین، اردبیل و زنجان با اشاره به واگذاری دارایی های استانی 
و مــازاد دولت گفت:  در بودجه ۱۴۰۱ اعتبار و اختیارات الزم 
به استانداران واگذار می شود.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم،  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی روز پنج شنبه در ادامه 
نشســت با مجامع استانی نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در دیدار با نمایندگان استان های اردبیل، زنجان، قزوین، البرز 
و مرکزی با تبریک فرارســیدن میالد حضرت زینب)سالم اهلل 
علیها( وگرامیداشــت روز پرستار گفت: پرستاران انسان هایی 
دلسوز و نقش آفرین در سالمت جامعه هستند و به خصوص 
در این شرایط کرونایی بسیار خوش درخشیدند.رئیس جمهور 
ضمن بیان اینکه، دو مساله واگذاری اختیارات به استانداران 
و تامین بودجه و اعتبارات استانی دو محور اصلی درخواست 
نمایندگان و اســتانداران بود، اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ 
تالش شــده دارایی های اســتانی و مازاد دولت واگذار شود و 

درآمد حاصل از آن در صندوق های استانی هزینه شود.

سفرهای اســتانی دولت بدون تشریفات و با کمترین 
هزینه برگزار می شود

رئیسی با اشاره به سفرهای استانی دولت بدون تشریفات و با 
کمترین هزینه، گفت: با توجه به اینکه در این سفرها از نزدیک 
وضع اســتان ها دیده می شــود، تصمیم گرفته شد در بودجه 
۱۴۰۱ اعتبار و اختیار الزم به اســتان ها واگذار شود تا بتوانند 
تحول و پیشرفت متناســب با هر استان را رقم بزنند.آیت اهلل 
رئیســی تاکید کرد: برای تحقق رشد اقتصادی که در بودجه 
ســال آینده پیش بینی شده است همه استانداران و وزرا باید 
نقش آفرینی کنند. رشد اقتصادی کشور در چند سال گذشته 
نزدیک به صفر و غیرقابل قبول بوده اســت. داشتن بودجه و 
اختیارات از نیازهای استانداران برای رسیدن به رشد اقتصادی 
است.رئیس جمهور در مورد مشکالت مدیریت آب در کشور 
گفت: مشکل آب نیازمند یک مدیریت در الگوی کشت، تغییر 

رفتار در صنایع و صرفه جویی است. باید الگوی کشت با میزان 
آب آن سرزمین متناسب شود و در صنایع نیز باید در خصوص 

صرفه جویی در استفاده از آب اقدامات موثری صورت گیرد.
رئیسی دیپلماسی آب را یکی دیگر از محورهای فعالیت دولت 
برای رفع مشکل کم آبی در کشور برشمرد و در این باره گفت: 
حقابه جمهوری اسالمی ایران از کشورهای همسایه پیگیری 
می شود؛ به طور مثال در اجالس اکو هم قرار شد با همکاری 

برخی از همسایگان اقداماتی در این زمینه انجام شود.

استانداران دفاتر جذب سرمایه گذاری ایجاد کنند

آیت اهلل رئیسی با مهم دانستن تکریم سرمایه گذار خاطرنشان 
کرد: توصیه من به همه اســتانداران این اســت که در کنار 
کارهای روزمره خودشــان دفاتر جذب سرمایه گذاری ایجاد 
کنند. تضمین ســود و تسهیل فرآیند اداری جذب سرمایه  از 
نیازهای اساسی است.رئیس جمهور صیانت از جان انسان ها را 
سرلوحه اقدامات دولت از همان ابتدای استقرار دانست و گفت: 
اولویت دولت بر صیانت از جان مردم بوده است و همانطور که 
مردم مالحظه کردند واکسیناسیون عمومی را با جدیت دنبال 
کردیــم و الحمداهلل نتایج خوبی نیز حاصل شــد اما خطر را 
هنوز احساس می کنیم.رئیسی حفظ محیط زیست را یکی از 

برنامه های مهم دولت اعالم کرد و افزود: کارخانه ها باید توسعه 
پیدا کنند اما این موضوع نباید باعث تخریب محیط زیست و 

آلودگی هوا شود.

توجه به اخالق سیاســی و اقتصادی برای مسئولین 
بسیار مهم است

رئیس جمهور توجه به فرهنگ دینی، ارزشهای الهی، معنویت، 
عقالنیت و اخالق را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اخالق و 
معنویت فقط برای مردم نیست بلکه مسئولین نیز باید به آن 
توجه ویژه داشــته باشند. توجه به اخالق سیاسی و اقتصادی 
برای مسئولین بسیار مهم است.آیت اهلل رئیسی از تالش دولت 
برای رفع تنگناهای معیشــتی مردم در کشور، گفت: زیبنده 
نیســت در کشور ما فقر وجود داشــته باشد و باید آن را باید 
ریشه کن کنیم. تحرک بهزیســتی و کمیته امداد با توجه به 
بودجه ســال آینده بیشتر خواهد شد تا فقر در کشور نداشته 
باشــیم.رئیس جمهور تاکید کرد: برقراری عدالت محور کار 
دولت اســت و دولت ســیزدهم بر اجرای عدالت تاکید دارد 
اما وقتی مســیر اجرای عدالت آغاز می شــود، جیغ برخی از 
خواص که قصد دارند با هیاهو مانع کار شــوند، بلند می شود 
اما ما باید رضایت عمومی را محقق کنیم تا رضایت الهی هم 
حاصل شود.رئیسی با تاکید بر اولویت بندی و اتمام پروژه های 
نیمه تمام در کشــور، گفت: اگر اراده ملت همراه دولت نباشد 
کاری از پیش نمی رود لذا تذکرات و پیگیری هایی که شــما 
نمایندگان انجام می دهید به نوعی حمایت از دولت است.پیش 
از سخنان رئیس جمهور نمایندگان استان های اردبیل، البرز، 
زنجان، قزوین و مرکزی به بیان دغدغه ها و پیشنهادات خود 
در زمینه مشکالت معیشتی، کم آبی، زیست محیطی و ضرورت 
اجرای عدالت توزیعی پرداختند.استانداران استان های حاضر 
در این نشســت نیز یکی از راهکارهای تسریع در رسیدن به 
رشد اقتصادی پیش بینی شده در بودجه سال آینده را تفویض 

بیش از پیش اختیار به استانداری ها عنوان کردند.

امیرعبداللهیان: 
همه ما در وین هستیم تا به یک توافق 

خوب برسیم
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه هدف مذاکرات وین دستیابی 
به یک توافق خوب است، اعالم کرد طرف های غربی باید بدانند در هشت 
ســال گذشــته به اندازه کافی حرف زده شــده و وعده بی عمل داده اند، 
اما امروز وقت عمل اســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران پنج شنبه 
شب در پیامی اینستاگرامی در خصوص مذاکرات وین، طرف های غربی را 
به عمل به وعده های گذشته خود فراخواند.امیرعبداللهیان در اینستاگرام 
نوشــت: ما همه در وین هســتیم که مذاکره کنیم تا به یک توافق خوب 
برسیم. طرف های غربی باید بدانند در هشت سال گذشته به اندازه کافی 
حرف زده شــده و وعده بی عمل داده اند، اما امروز وقت عمل اســت و ما 
برای رسیدن به توافقی جدی و خوب تالش می کنیم.وی در ادامه درباره 
ابراز نگرانی مکرر طرف های غربی از پیشرفت سریع برنامه هسته ای ایران 
تصریح کرد: برنامه هســته ای ایران کامال صلح آمیز است، اما رفع نگرانی 
هسته ای ادعایی طرف های غربی با رفع کامل تحریم های برجامی ارتباط 
مســتقیم دارد.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در پایان این پیام 
اینستاگرامی خاطرنشان کرد: هر چند تردید داریم که آیا طرف غربی اصوال 
آماده رفع تحریم ها است یا اینکه صرفا به دنبال رفع یکطرفه نگرانی های 
خود اســت، اما اگر طرف غربی مذاکرات با حسن نیت، ابتکار عمل و ایده 
های ســازنده در ادامه مذاکرات حضور یابد، یقینا شــاهد پیشرفت سریع 

مذاکرات خواهیم  بود.

پژمانفر در گفتگو با مهر:
همه تحریم ها باید لغو شود

عضو هیئت رئیسه کمیســیون اصل ۹۰ مجلس گفت: جمهوری اسالمی 
ایران برای همیشــه پای میز مذاکره ای که هیچ عایدی برای ما نداشته و 
فقط خســارت داشته باشد، نخواهد ماند.حجت االسالم نصراهلل پژمانفر در 
گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه غربی ها نباید در مذاکرات با زبان 
هشــدار و تهدید با مقامات جمهوری اسالمی ایران صحبت کنند، اظهار 
کرد: غربی ها علی رغم ادعاهایی که دارند، خودشان دچار بحران های شدید 
هستند و بنابراین نمی توانند با زبان زور با ایران صحبت کنند.وی بیان کرد: 
کســانی که با زبان زور با ما صحبت کردند، مشــت های محکمی از ایران 
خوردند و به خوبی می دانند که تهدید ایران برای آنان هزینه بر خواهد بود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی درباره تفاوت رویکرد تیم 
مذاکره کننده فعلی ایران با مذاکره کنندگان کشورمان در دولت روحانی، 
گفت: در دولت قبل می گفتند که ما باید مذاکره داشته باشیم و از پای میز 
مذاکره بلند نمی شــویم، مگر اینکه در مذاکرات چیزی به دست بیاوریم و 
همین مسئله باعث شد که مذاکرات کاماًل فرسایشی ادامه پیدا کند.پژمانفر 
تاکید کرد: اما امروز مقامات جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات حرف ها 
و مطالبات مهمی را مطرح و منطق، سیاســت و مواضع اصولی جمهوری 
اسالمی ایران را پیگیری می کنند.عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: از سوی دیگر ما مسائل داخلی کشور را 
به دلیل مذاکرات متوقف نمی کنیم و در کنار پیگیری مذاکرات، ارتباطات 
خود با مابقی کشــورهای دنیا را که در دور زدن تحریم ها نقش بســزایی 
دارد، ادامه می دهیم. ما حتماً باید خنثی ســازی تحریم ها را دنبال کنیم.

وی اظهار کرد: غربی ها بدانند که جمهوری اســالمی ایران برای همیشه 
پای میز مذاکره ای که هیچ عایدی برای ما نداشــته باشد و فقط خسارت 
داشته باشد، نخواهد ماند و به شرطی پای میز مذاکره می نشینیم که برای 
مردم ما تأثیرات مثبتی داشته باشد و همه تحریم ها لغو شود.پژمانفر بیان 
کرد: غربی ها باید با زبان منطق با مقامات جمهوری اسالمی ایران صحبت 
کنند و در مقابل امتیازاتی که از ایران دریافت کردند، باید امتیازاتی را که 

وعده داده بودند، به ایران دهند و به تعهدات خود در عمل پایبند باشند.

غریب آبادی:
فهرست جدید تحریم افراد ونهادهای 

آمریکایی بزودی اعالم می شود
کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق 
بشــر جمهوری اسالمی ایران، گفت: بزودی فهرســت جدیدی از افراد و 
نهادهای آمریکایی دخیل در نقض جدی حقوق بشر که توسط ایران تحریم 
می شوند، منتشر خواهد شــد.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ستاد 
حقوق بشــر، غریب آبادی به دنبال تحریم  اخیر برخی اشخاص حقیقی و 
حقوقی ایرانی توسط آمریکا و به بهانه های واهی نقض حقوق بشر، افزود: 
این اقدام آمریکا در ادامه همان سیاســت شکست خورده فشار حداکثری 
علیه ملت ایران و اســتفاده ابزاری از تحریم برای تحقق اهداف سیاســی 
است.دبیر ستاد حقوق بشــر جمهوری اسالمی ایران گفت: رژیمی که به 
تعبیر کارشناســان و گزارشگران ویژه ســازمان ملل با اعمال تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی علیه ملت ایران، حقوق بنیادین شــهروندان ایرانی 
را به مخاطره انداخته و دسترســی بیماران به دارو و تجهیزات درمانی را 
منع کرده، چگونه به خود اجازه می دهد که مدعی دفاع از آزادی و حقوق 
بشر در ایران باشد؟! این امر به هیچ وجه قابل قبول نیست و بیشتر شبیه 
یک طنز تلخ است.معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به اینکه رژیم 
آمریکا در زمینه نحوه رفتار با معترضان و اجتماعات مســالمت آمیز، خود 
در مقام متهم قرار دارد و باید نسبت به برخورد وحشیانه پلیس این کشور 
با معترضان داخلی به افکار عمومی جهان پاسخ دهد، افزود: جورج فلوید 
تنها یک مورد از بی شمار انسان هایی است که به بدترین شکل ممکن در 
انظار عمومی توسط پلیس کشته شد، بدون اینکه عدالت در قبال آن اجرا 
شود.غریب آبادی ادامه داد: به اذعان کارشناسان و گزارشگران ویژه حقوق 
بشــر، خشونت پلیس آمریکا با جامعه رنگین پوســت این کشور به ویژه 
سیاه پوستان، بیانگر نژادپرستی نظام مند، سیستماتیک و نهادینه است.دبیر 
ستاد حقوق بشر جمهوری اســالمی ایران در ادامه تصریح کرد: وضعیت 
اسفبار زندان های آمریکا از جمله خشونت های رفتاری با زندانیان، جمعیت 
زیاد زنان در زندان ها، شــکنجه های غیرانسانی و رفتارهای تحقیرآمیز با 
زندانیان، انجام آزمایشــات پزشــکی بر روی افراد زندانی و دیگر اقدامات 
خشونت بار، نشــان دهنده نقض جدی حقوق زندانیان و وضعیت اسفناک 
زندان های این کشــور است.معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد 
حقوق بشر در پایان اعالم کرد: بزودی فهرست جدیدی از افراد و نهادهای 
آمریکایــی دخیل در نقض جدی حقوق بشــر که توســط ایران تحریم 

می شوند، منتشر خواهد شد.

رئیس جمهور و رئیس مجلس ترکیه با رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و 
گو و بر توسعه همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کردند.به گزارش گروه پارلمانی 
خبرگزاری تسنیم، ظهر دیروز به وقت محلی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای 
اســالمی که برای حضور در اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری 
اســالمی در اســتانبول حضور دارد با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مصطفی 
شــنتوپ رئیس مجلس ترکیه، دیدار و گفت وگو کرد.در این نشســت رئیس جمهور 
ترکیه با اشــاره به شرایط کرونا و اثرگذاری آن بر مراودات اقتصادی کشورها گفت: با 

این وجود همکاری های اقتصادی ایران و ترکیه در این مدت رشد کرده است.اردوغان 
همچنین با تاکید بر لزوم ارتقای روابط اقتصادی دوکشــور ابــراز امیدواری کرد که 
مذاکرات وین برای اجرای توافق هسته ای به شکل عادالنه ای به نتیجه برسد.رئیس 
جمهور ترکیه با اشــاره به تحوالت افغانستان و بحران مهاجران این کشور تاکید کرد: 
نهادهای بین المللی باید به ایران برای سروسامان دادن به مهاجران افغانستانی کمک 
کنند.وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک به ایران ســفر کند.در این 
دیدار که مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ترکیه نیز حضور داشت، قالیباف نیز با تاکید 
بر ارتقای همکاری های اقتصادی دو کشور گفت: سند جامع همکاری های دوکشور در 
حال نهایی شدن است که نمادی از اراده جدی برای توسعه روابط است.رئیس مجلس 
با اشــاره به حمایت ایران از ابتکار 3+3 تاکید کرد: همه کشــورهای حوزه قفقاز باید 
روابط خوبی با هم داشته باشند که این مهم می تواند به رشد و توسعه منطقه کمک 

کند.قالیباف درباره مذاکرات وین نیز تاکید کرد: قدرت های بزرگ باید یاد بگیرند که 
نباید اراده خود را به سایر کشورها تحمیل کنند و چنانچه احترام به منافع دیگران را 

بپذیرند،  توافق در دسترس است.

وزارت اطالعات اعالم کرد؛
دستگیری ۵ اخاللگر شاخص بازار ارز 

تهران
روابط عمومی وزارت اطالعات اعالم کــرد: با اقدامات اطالعاتی و عملیاتی 
در معاونت اقتصادی ۵ اخاللگر شــاخص بازار ارز تهران دســتگیر شدند.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقــل از روابط عمومی وزارت اطالعات، در ادامه 
طرح برخورد با فعاالن غیرمجاز ارزی، ســربازان گمنام امام زمان )عج( در 
معاونت اقتصادی، ضمن اشراف بر روی شبکه گسترده فعاالن غیرمجاز ارزی 
کشور و فضای غیررسمی معامالت ارز، ۵ اخاللگر شاخص و تأثیرگذار بازار 
ارز تهران را شناسایی و دستگیر کردند.براساس این گزارش، پیش از این نیز، 
به دنبال اجرای طرح برخورد با فعاالن غیرمجاز ارزی اطالع رسانی شد؛ همه 
حساب های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعاالن غیر مجاز ارزی در سطح کشور 
شناسایی و مسدود شد که ادامه این روند در چند روز اخیر، مسدود کردن 
حساب های بانکی فعاالن غیر مجاز ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش پیدا کرده است.

وزارت اطالعات در اطالعیه خود ضمن هشــدار به هرگونه فعالیت غیرمجاز 
در بــازار ارز، به مردم ایران اطمینان خاطر می دهد که اجازه ســوداگری و 
سوءاســتفاده در فضای غیررسمی معامالت را نخواهد داد و از هیچ تالشی 

برای حفظ آرامش بازار ارز دریغ نخواهد.

حضور هیأت انگلیس در تهران برای 
بررسی مکانیسم پرداخت بدهی ۴۰۰ 

میلیون پوندی لندن
روزنامه نگار روزنامه »گاردین« خبر داد هیأتی از وزارت خارجه انگلیس هفته 
گذشته برای بررسی مکانیسم پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور 
به ایران، در تهران حضور یافته اســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، »پاتریک وینتور« روزنامه نگار روزنامه گاردین در توییتی نوشت هیأتی 
از وزارت خارجه انگلیس هفته گذشته برای بررسی مکانیسم پرداخت بدهی 
۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران، به تهران آمد. وی در این خصوص 
نوشت: ســفیر ایران در انگلیس فاش کرد که هیأت وزارت خارجه انگلیس 
هفته گذشته برای بررسی مکانیســم پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی 
پذیرفته شده انگلیس در تهران حضور داشت.این روزنامه نگار انگلیسی افزود: 
)سفیر ایران( می گوید مسئله همچنان تحریم های آمریکاست.پیش تر، »لیز 
تراس«، وزیر امــور خارجه انگلیس گفت که بدهــی ۴۰۰ میلیون پوندی 
کشــورش به ایران یک »بدهی قانونی« است و دولت لندن می خواهد آن را 
پرداخت کند.ایران و انگلیس در دهه ۱۹۷۰ میالدی قراردادی برای تحویل 
۱۵۰۰ تانــک چیفتن و ۲۵۰ خودروی زرهــی به طرف ایرانی امضا کردند. 
لندن، بعد از تسخیر النه جاسوســی آمریکا تحویل این تانک ها به ایران را 
متوقف کرد. رژیم پهلوی همه مبالغ مربوط به این قرارداد را که بر اســاس 
برخی گزارش ها بالغ بر یک میلیــارد دالر بوده را پرداخت کرده بود.دیوان 
داوری بین المللی یک شرکت بریتانیایی خدمات نظامی را به پرداخت ۴۰۰ 
میلیون پوند به دولت ایران ملزم کرده اســت. با این وجود، انگلیس به بهانه 
اینکه تحریم های بین المللی اجازه انتقال پول به ایران را نمی دهد، آن زمان 

از بازپرداخت این رقم خودداری کرد.

گروه اســتان ها- ســخنگوی ســپاه 
گفــت: آمریکایی هــا امروزچــاره ای 
جــز فــرار ذلیالنه از ســرزمین های 
اســالمی و پذیرش شکست تمام عیار 
در صحنــه تقابل با محــور مقاومت 
ندارند.به گزارش خبرگزاری تســنیم 
از کرمان، سردار سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شــریف ســخنگو و مسئول 
روابط عمومی کل ســپاه در همایش 
انقالب  رزمندگان فرهنگــی تبلیغی 
اسالمی و دفاع مقدس استان کرمان، 
از شهر کرمان به عنوان دیار کریمان 
با مردمانی خونگــرم، مومن، والیی و 
انقالبی یاد کرد و گفت: مردمان عزیز 
این خطه قهرمان پرور در بیش از چهار 
دهه گذشــته در صحنه های مختلف 
پیش روی انقالب اسالمی نقش ویژه 
و اثرگذاری در روند اعتالی اســالم و 
انقالب اسالمی داشته و  همواره پای 
کار انقــالب و نظام بوده و هســتند.

وی لشــکر ۴۱ ثاراهلل را از  لشکرهای   
مقدس  دفــاع  دوران  افتخارآفریــن 
توصیــف و تصریح کرد: این لشــکر 
مقتدر با فرماندهی سردار عزیز حاج 
قاسم سلیمانی نقش تعیین کننده ای 
در بسیاری از عملیات های راهبردی 
و تعیین کننده دوران دفاع مقدس از 
جمله والفجــر ۸ و کربالی ۵ و غیره 
ایفا کرد و نام لشکر »ثاراهلل« همچون 
نگینی زرین در صحیفه افتخارات این 

مرز و بوم می درخشد.
ســخنگوی سپاه  با اشــاره به اینکه 
اخیراً مقام معظم رهبری در آســتانه 
پیروزی  چهل و ســومین ســالگرد 
انقالب  فرمودند که ما به نیاز به جهاد 
تبیین داریم، افزود: دشمن با ابزارهای 
بســیار حرفه ای  تــالش می کند که 
همه داشته ها و دســتاوردهای ما را 
دچــار تردید و  زیر ســوال ببرد.وی 
بیان کرد: دشــمن تــالش می کند با 
امپراطوری رسانه ای خود امید و آینده 
را از جامعه، نظــام دینی و انقالب ما 
بگیرد؛ در این صحنه اگر غفلت کنیم، 
دیر بجنبیم و هوشمندانه رفتار نکنیم 
جریان عملیــات روانی و رســانه ای 
دشــمن  می تواند روی افکار عمومی 

تأثیر بگذارد.
سردار شــریف با اشاره به ایام دومین 
ســالگرد شهادت ســردار دل ها حاج 
قاســم ســلیمانی گفت: در آســتانه 
دومین سالگرد شــهادت سردار عزیز 
و قهرمــان بزرگ ملت ایــران و امت 
اســالمی حاج قاسم ســلیمانی قرار 
داریم، بزرگ مردی که سراسر عمر با 
برکتش را به جهاد خالصانه فی سبیل 
اهلل گذراند و عالوه بر اینکه در دوران 
حیات منشاء خدمات و  دستاوردهای 
ماندگار و بزرگی نــه تنها برای ملت 
ایــران بلکه بــرای امت اســالمی و 
بشریت بود، با شهادتش و وداع چند 
۱۰ میلیونی مردم و ابراز احساســات 
میلیون  ها انســان آزاده در سراســر 
دنیا نســبت به  این ســردار بزرگ ، 
رعب و هراس را بیش از گذشــته در 
دل دشــمنان انداخت تــا جایی که 
آنان امــروز حتی از نام و تصویر حاج 
قاســم نیز وحشــت دارند.سخنگوی 
ســپاه با تاکید بر اینکه حاج قاسم را 
می تــوان قهرمان بزرگ به شکســت 
کشاندن توطئه های استکباری آمریکا 
نامید گفــت:  آمریکایی  ها که روزی 
بی ثبات ســازی منطقــه را به عنوان 
هدفی راهبردی با دنبال کردن نقشه 
خاورمیانه جدید به طور جدی دستور 
کار خود داشــتتد امروز چاره ای جز 
فرار ذلیالنه از سرزمین های اسالمی و 
پذیرش شکست تمام  عیار در صحنه 

تقابل با محور مقاومت ندارند.
وی افزود: حاج قاســم انسانی مومن، 
بــا اخالص و خــدا تــرس، فرمانده 
ای شــجاع و بــا درایــت در میدان 
فرمانبردار  و  مطیع  مبارزه،ســربازی 
در عرصــه والیتمــداری، چهره ای 
محبوب و مردمی نزد آحاد ملت ایران 
و مردم منطقه و کابوسی دائمی برای 

دشمنان اســالم و امت اسالمی بود و 
امــروز شناســاندن راه و مکتب الهام 
بخــش و درس آموز او برای نســل 
جوان و جدید به عنوان آینده ســازان 
ایران اسالمی ضرورتی انکار ناپذیر به 
شــمار می رود.سردار شریف در ادامه 
اظهار کرد: پایان دادن به عمر داعش 
که آمریکایی ها در زمان ایجاد، پایانی 
بــرای آن متصور نبودنــد و به دنبال 
ناامن سازی جهان اسالم و بلکه سایر 
ملت ها از طریق گسترش این شجره 
خبیثه بودند، از جمله دســتاوردهای 
بزرگ حاج قاســم و مجاهدان محور 
مقاومــت بود که هیــچ گاه از یادها و 
خاطره هــا نخواهد رفــت.وی افزود: 
آمریــکا در خطایی راهبردی با هدف 
به شکست کشــاندن جریان مبارزه 
علیه استکبار جهانی در منطقه و در 
اقدامی ناشی از استیصال و واماندگی، 
در عملیاتی تروریستی و بزدالنه سردار 
عزیز ما را به شــهادت رساند، غافل از 
اینکه حاج قاســم نه تنهــا یک فرد، 
بلکه یک مکتب الهام بخش، مسیری 
توقف ناپذیر و مدرسه ای درس آموز بود 
که ماجراجویی آمریکا در به شهادت 
رســاندن وی نه تنهــا خللی در روند 
اضمحالل دشمنان امت  اسالمی ایجاد 
نکرد بلکه عزم واراده محور گســترده 
مقاومــت در  شکســت توطئه های 
پلید آمریکا را تقویت و قوام بخشــید 
و روند نابــودی رژیم جعلی و غاصب 
صهیونیستی را نیز  تسریع کرد.سردار 
شریف با بیان اینکه نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی با بسیج و 
پیونــد دادن قابلیت ها و ظرفیت های 
دفاعی جهان اسالم، سدی مستحکم و 
مقاوم برابر راهبرد مستکبران در قطعه 
قطعه کردن جهان اسالم ایجاد کرده 
اســت گفت: نیروی قــدس  امروز با 

بسط و توسعه تفکر انقالبی و اسالمی 
در منطقه و شکل دهی روحیه مقاومت 
،استراتژی دشمنان در سرزمین های 
اســالمی از فلسطین و لبنان، عراق و 
ســوریه ، یمن و افغانستان و غیره را  
با شکست مواجه کرده است.سخنگوی 
سپاه با اشــاره به قدرت نرم افزاری و 
جایگاه شــهید ســلیمانی در عرصه 
قدرت افزایی برای امت اسالمی افزود: 
دشــمن به دنبال جداســازی مردم 
از نظام دینی و رهبری و شــقه شقه 
کردن کشــور اســت اما غافل از این 
حقیقت هســتند که در عاشــورا چه 
اتفاقی افتاد و قرن هاســت  شیعه با 
آن پرچم شناخته می شود و امروز هم 
با همان پیام امام حســین )ع(  برابر 
ظالمان ایستاده است.سردار شریف در 
ادامه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی در 
۷۰ ســال گذشته هرگز با  تهدیداتی 
بــا مختصات  امــروز مواجــه نبوده 
اســت و به لحاظ جمعیتی و مسائلی  
خاصی که در ســرزمین های اشغالی 
جریان دارد در آستانه فروپاشی است.

وی افــزود: فلســطینی ها، لبنانی ها 
و ســوری های امروز دیگــر مردمان 
دیروز نیســتند و رژیم صهیونیستی 
از قدرتی که حاج قاســم ایجاد کرد 
به وحشــت افتاده اســت. این شهید 
برای بشریت  واالمقام یک اســطوره 
است و الگوســازی از این چهره نیاز 
جامعه بشــری است.سخنگوی سپاه 
در پایان با تاکید بر اینکه امروز ابتکار 
عمل در دســتان باکفایت و قدرتمند  
محور مقاومت قــرار دارد و با درایت 
،راهبــری و فرماندهی حاج قاســم 
سلیمانی به عنوان تربیت شده مکتب 
امامین انقالب و سرباز فداکار والیت،  
جنبش جهانی مقاومت علیه سلطه و 
استکبار آمریکا در سراسر دنیا شکل 
گرفته اســت، گفت: امروز مزار حاج 
قاســم میعادگاه عاشقان راه و مکتب 
الهام بخــش اوســت و عالقه مندان و 
ارادتمندان این سردار بزرگ از سراسر 
دنیا برای زیارت مزار این سردار دالور 
به کرمان به عنوان پایتخت مقاومت 

ایران سفر می کنند.

سردار شریف: 
آمریکا چاره ای جز فرار ذلیالنه 
از سرزمین های اسالمی ندارد

جزئیات دیدار قالیباف و اردوغان

تاکید بر توسعه روابط ایران و ترکیه
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گزیده خبر افت 8.5 درصدی قیمت سهام عدالت در هفته صعود شاخص ها

کاهش 52 درصدی ارزش سهام  در 15 ماه
ارزش سهام عدالت در هفته های گذشته با کاهش بسیار زیادی 
مواجه شــد، کاهش ارزش این ســهام در حالی رخ داده اســت 
که شــاخص کل بورس در هفته گذشــته با صعود همراه بود.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهام عدالت ترکیب 
ارزنده ای از سهام شــرکت های مختلف است که در اواسط دهه 
80 دولت تصمیم گرفت بــه افراد جامعه واگذار کند، ارزش این 
دارایی دهک های پایین درآمدی جامعه پس از گذشته 14 سال 
به یک عدد قابل توجه رسیده بود.اما سیاست های اشتباه و بعضا 
متناقض دولت دوازدهم در زمینه بازار ســرمایه ارزش این سبد 
دارایی را به شدت کاهش داده است. دولت سیزدهم نیز با توجه 
به اینکه در گام های اولیه است، هنوز توفیق چندانی در ساماندهی 
بورس نداشته است. سهام عدالت از ســهام شرکت های ارزنده و 
تولیدی را که دارای ارزش افزوده باالیی هســتند، تشکیل شده 
اســت، این نمادها در هر وضعیتی که قرار داشته باشند، بازهم از 

نمادهای ارزنده بازار سرمایه هستند.

آخرین وضعیت  سهام عدالت 
حمیدرضا جیهانی، کارشــناس بازار ســرمایه، معتقد است: در 
سال 99 و با آزادســازی سهام عدالت، متأسفانه دارندگان سهام 
عدالت به دلیل نیاز مالی که داشــتند این سهام را به ثمن بخس 
و بهــای ناچیز فروختند، اما کارگزاری ها و بانک ها پول مردم را، 
دیر پرداخت کردند.وی افزود: اتفاق بعدی این بود که شرکت های 
سرمایه گذاری استانی مرتبط با سهام عدالت وارد بورس شدند، اما 
با توجه به شرایط منفی بازار، ارزش روز سهام عدالت یک چهارم 
شد و دارندگان سهام عدالت مجبور شدند، دارایی ارزشمند خود 

را به یک چهارم قیمت واقعی بفروشند.
این کارشــناس بازار سرمایه در خصوص سهام عدالت می گوید: 

ســهام عدالت با اقدامات دولت قبلی نیمه جان شد، در حالی که 
ساختار سهام عدالت می توانست بسیار کمک کند.بنابراین گزارش 
روز یکشنبه 4 آذر نیز تعدادی از کارکنان سابق شرکت های تعاونی 
سهام عدالت شهرستانی، تجمع اعتراضی خود را مقابل وزارت امور 
اقتصادی و دارایی برگزار کردند،هم کارشناســان اقتصادی و هم 
سهامداران و هم کارمندان این شرکت های تعاونی استانی در مورد 

عملکرد این شرکت ها ابهامات زیادی دارند.در این زمینه حسین 
امینی خواه، رئیس هیات مدیره  شرکت های سرمایه گذاری استانی 
مرتبط با سهام عدالت گفت: در حق کارکنان 352 شرکت تعاونی 

سهام عدالت شهرستان های کشور جفا شده است.

سهام عدالت چقدر می ارزد؟

سهام عدالت در هفته های گذشته با کاهش ارزش مواجه بوده 
است. این سهام در هفته سوم آذرماه نیز با افت 8.56 درصدی 
مواجه شد این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل 
بورس و شــاخص کل هموزن بورس با رشد 0.7 درصدی در 
این هفته مواجه شدند.برگه های سهام عدالت در قیمت های 
409 هزار تومانی، 492 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک 
میلیون تومانی در هفته سوم آذرماه به ترتیب با افت 702 هزار 
تومانی، 845 هزار تومانی، 914 هزار تومانی و یک میلیون و 
718 هزار تومانی مواجه شده اند.این مساله در حالی است که 
بسیاری از کارشناسان معتقدند، نمادهای حاضر در سبد سهام 
عدالت از ارزنده ترین ســهم های بازار سرمایه هستند. با این 
حال، ارزش برگه های ســهام عدالت در برگه های مختلف به 
ترتیب برابر است با 7 میلیون و 502 هزار تومان، 9 میلیون و 
25 هزار تومان، 9 میلیون و 759 هزار تومان و 18 میلیون و 
344 هزار تومان.سال گذشته دولت وقت تصمیم به آزادسازی 
سهام عدالت کرد که این مساله به دلیل مشکالت موجود در 
طرح تنها منجر به کاهش ارزش این ســبد دارایی شد. ارزش 
فعلی سهام عدالت نســبت به دوران اوج بازار در مرداد  سال 
99 با افت 52 درصدی مواجه شده است.ارزش سهام عدالت 
نســبت به اول مرداد سال گذشته به ترتیب با کاهش قیمت 
8 میلیــون و 76 هزار تومانی، 9 میلیون و 715 هزار تومانی، 
10 میلیــون و 505 هزار تومانــی و 19 میلیون و 747 هزار 
تومانی روبرو شده است.در هفته ای که شاخص کل بورس با 
رشد مواجه شده است، کاهش ارزش سبد سهام عدالت جای 
تعجب دارد. این مساله به علت کاهش ارزش بسیار زیاد برخی 
شرکت های حاضر در بورس که در سبد سهام عدالت نیز قرار 

دارند، رخ داده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 نقش مافیای واردات در تداوم تخصیص

 ارز ترجیحی
تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مولدسازی دارایی 
های دولت به جبران کسری بودجه کمک می کند، گفت: دولت برای مولدسازی 
دارایی ها باید برنامه عملیاتی داشــته باشــد.»محمد رضا پور ابراهیمی«  روز 
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در مورد فروش اموال مازاد دولت 
برای جبران کسری بودجه 1401 گفت: مولدسازی دارایی ها دولت می تواند به 
جبران کسری بودجه کمک کند.به گفته وی حجم نقدینگی در اقتصاد کشور در 
حال حاضر حدود 4000 هزار میلیارد تومان و دارایی شناخته شده دولت حدود 
8000 هزار میلیارد تومان است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: 
مولدســازی دارایی های دولت روش های مختلفی مانند واگذاری، بهره برداری 
در قالب قراردادهای اجاره ای، مشارکت دارد و  دولت باید برنامه عملیاتی برای 
مولدسازی دارایی ها داشته باشــد.نماینده مردم کرمان خاطر نشان کرد:برخی 
دستگاه ها و وزارتخانه ها در برابر مولدسازی دارایی ها مقاومت کرده و حاضرند 
دارایی ها آنها بالاستفاده ذیل وزارتخانه و سازمانشان باقی بماند، اما مولدسازی 
نشــود. یکی از دالیل ناموفق بودن مولدســازی دارایی های دولت، عدم تعریف 
دقیق از انتفاع دستگاه های مربوطه از مولدسازی دارایی هایشان است.وی با بیان 
اینکه مولدســازی دارایی های دولت به معنای چوب حراج زدن به دارایی های 
دولت نیســت، تصریح کرد: هر چند فروش اموال روشی برای مولدسازی اموال 
است، اما مولدسازی دارایی ها فراتر از موضوع فروش بوده و به استفاده از ظرفیت 
دارایی ها در قالب اجاره، مشــارکت باز می گردد و در شرایط فعلی می تواند به 
کســری بودجه کمک کندپورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت تغییر شیوه 
تخصیص ارز 4200 تومانی اظهارداشت: دولت این موضوع را در قالب یک الیحه 
دو فوریتی به مجلس ارائه داد، اما مجلس به دو فوریت آن رای نداد که علت آن 
اهمیت موضوع و لزوم رســیدگی بیشتر و زمان بر بودن رسیدگی به این الیحه 
است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف ارز 
4200 تومانی برای بازه زمانی یک ســاله است، گفت: با توجه به ماه های پایانی 
ســال، مجلس موافقت خود را با تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی اعالم 
نکرد، زیرا امکان و قابلیت اجرایی شدن الیحه دولت برای تغییر نحوه تخصیص 

ارز 4200 تومانی وجود نداشت.

نقش مافیای واردات در تداوم تخصیص ارز ترجیحی
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: تا پایان سال وضعیت 
اســتمرار تخصیص ارز 4200 تومانی همانند ســنوات و ماه های گذشته ادامه 
خواهد یافت و احتماال در الیحه بودجه 1401 تعیین تکلیف آن برای سال آینده 
در دستور کار قرار می گیرد و بعد از ارائه الیحه بودجه تصمیم مشخصی در مورد 
آن لحاظ می شــود.پورابراهیمی با بیان اینکه از روز اول با تخصیص ارز 4200 
تومانی برای کاالهای اساســی مخالف بودیم و این موضوع در مجلس دهم بارها 
تکرار شــد، گفت: به نظر می رسد مافیای واردات در سالهای اخیر پیگیری های 
زیادی انجام داده و شرایط را به گونه ای اضطراب آور نشان داده اند تا مسووالن 
دولت قبل و همچنین مســووالن فعلی تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند.وی 
تصریح کرد:  ادامه تخصیص ارز ترجیحی در اقتصاد کشــور به جز توزیع رانت  
وعدم هدفگذاری منابع به سمت مردم نتیجه ای در پی ندارد و ادامه این  روند 
باعث از بین بردن منابع ملی کشور می شودرییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
خاطرنشان کرد: به دلیل نگرانی دولت، جامعه و مجلس امکان  تغییر ارز 4200 
تومانی تاکنون فراهم نشده و امیدواریم برای سال بعد این تصمیم عملیاتی شود.

وی یادآور شــد: البته موضوعی که در جامعه مطرح شد، این بود که قرار است 
ارز 4200 تومانی حذف شــود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع این 
بود که به جای دادن این ارز به واردات آن را به مصرف کننده بدهیم و به جای 
اینکه این پول در شبکه مافیای صادرات تزریق شود به مردم و اقشار کم درآمد 

اختصاص یابد.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی مشــکالت مردم در اخذ تسهیالت 
مسکن را کاهش می دهد

پــور ابراهیمی در بخش دیگر این گفت و گو درباره موانع و مشــکالت مردم 
برای دریافت تسهیالت و وام ودیعه مسکن گفت: با ابالغ دستور العمل جدید 
از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مشکالت مردم برای دریافت وام ودیعه 
مســکن رفع و از اعمال نظر سلیقه ای بانک ها جلوگیری می شود.وی با اشاره 
به پیگیریهای کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: در کمیسیون 
اقتصادی موضوع وثایق بانکی برای پرداخت وام ودیعه مسکن و وام های ُخرد را 
پیگیری کردیم و از بانک مرکزی هم جوابیه ای خواسته ایم. چون باید وام هایی 
که پرداخت می شــود امکان وصول آن وجود داشته باشد.رییس کمیسیون 
اقتصــادی مجلس اضافه کرد: باید آئین نامه های بانکی از انســجام برخوردار 
باشــد تا مردم دچار سردرگمی نشوند. منتظریم بخشنامه های بانک مرکزی 
و وزارت اقتصــاد درباره چارچوب ارائه ضمانت نامه های خرد ارائه شــود، تا 
شاهد حذف رفتارهای سلیقه ای بانک ها باشیم.نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به شدت پیگیر این موضوع 
است تا آئین نامه جدید اعطای تسهیالت و ضمانت نامه های جدید مشخص 
شود.وی افزود: احتماال هفته آینده شــاهد ابالغ دستور العملی خواهیم بود 
تا مشــکالت مردم رفع و ضابطه ای مشــخص برای جلوگیری از اعمال نظر 

سلیقه ای بانک ها فراهم شود.

تشکیل پرونده قضایی برای کاریابی های 
غیرمجاز اعزام کننده نیروی متخصص

سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفــت: بعضی از کاریابی های غیردولتی یا موسســه های غیر مجاز تحت عنوان 
کاریابــی، برای اعزام نیــروی کار متخصص اقدام می کنند کــه با آنها برخورد 
قاطع و تشــکیل پرونده قضایی صورت می گیرد.»محمود کریمی بیرانوند« روز 
پنجشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص تخلف 
کاریابی های غیردولتی خارجی یا موسســات غیر مجاز اظهار داشــت: بعضی از 
موسسه های کاریابی، با گرفتن مبالغ هنگفت زمینه اعزام نیروی کار متخصص را 
به کشورهای دیگر فراهم می کنند.وی افزود: نیروی کار متخصص که اغلب مورد 
نیاز کشور هم است توسط این موسسه ها، با آمال و آرزو و به روش های نادرست 
وارد کشورهای دیگر شده و در آنجا سرگردان می شوند.سرپرست معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مجوز 
موسسه های کاریابی خارجی توسط این وزارتخانه صادر می شود، گفت: وظیفه 
اصلی و ذاتی این موسســه هــا اعزام نیروی کار مازاد به خارج از کشــور برای 
اشــتغال و برگشت آنها با کســب تجربه و تخصص به کشور است در حالی که 
برخی از موسسه های کاریابی این موضوع را رعایت نمی کنند و برعکس، زمینه 
مهاجرت و خروج همیشــگی نیروهای متخصص و با کیفیت مورد نیاز داخل را 

فراهم می کنند.

مخبر در نشست مدیران عامل فروشگاه های زنجیره ای:
مردم نباید برای تأمین اقالم ایام پایانی سال دغدغه ای داشته باشند

معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم نباید برای تامین اقالم مورد نیاز خود در ایام پایانی سال دغدغه ای داشته باشند و باید پیش بینی های الزم برای تامین نیازهای شب 
عید و ماه مبارک رمضان انجام شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح امروز 
)پنجشنبه( در دیدار با مدیران عامل فروشگاه های زنجیره ای کشور، با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیر و راهکارهای الزم برای کمک به بهبود وضعیت معیشتی جامعه و 
با تأکید بر اینکه مردم نباید برای تأمین اقالم مورد نیاز خود در ایام پایانی سال دغدغه ای داشته باشند، گفت: ضرورت دارد که از هم اکنون پیش بینی های الزم برای 
تأمین نیازهای شب عید و ماه مبارک رمضان انجام شود.وی با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای که برنامه های توسعه ای خود را با فعالیت در کشورهای همسایه تقویت 

کنند، از سوی دولت مورد حمایت قرار می گیرند.

آخرین جمع بندی ها از الیحه بودجه 1401؛
حذف کامل ارزترجیحی به جز دارو و گندم

کارشناس اقتصادی گفت: تخمین زده می شود که برای سال آینده درآمدهای دولت 
نظیــر مالیات و گمرک و ســایر درآمدها، بیش از 660 هزار میلیارد تومان باشــد 
که این رقم تا حدی قابل قبول اســت.حمید بهزادی قائم مقام اقتصادی اندیشکده 
سیاســت گذاری ماهد در خصوص آخرین اطالعات وی از الیحه بودجه 1401 در 
گفتگو با خبرنگار مهر گفت: الیحه بودجه 1401 در احکام و تبصره ها، همان ساختار 
بودجه ســال گذشته را حفظ کرده است. مهمترین تغییرات بودجه ابتدا حذف ارز 
4200 تومانی به جز ارز گندم و دارو، و همچنین یکسان شدن نرخ تسعیر ارز است. 
دولت در بودجه 1400 نرخ تسعیر ارز را 11 هزار تومان قرار داده بود. یعنی زمانی 
که اقدام به تبدیل درآمدهای ارزی مانند فروش نفت به ریال می کرد، آن درآمد را در 
11 هزار تومان ضرب می شد. در الیحه بودجه 1401 با فرض حذف ارز 4200، نرخ 
تسعیر ارز در حدود 23 هزار تومان تخمین زده می شود. این اقدام موجب می شود 

که درآمدهای ارزی ما واقعی شود.

حذف ارز 4200 تومانی چگونه محقق می شود؟
وی در خصــوص وضعیت ارز 4200 در الیحــه بودجه اعالم کرد: در الیحه بودجه 
1401 ارز 4200 تومانی برای تمام کاالها به جز گندم و دارو حذف شــده است. به 
تبع این اقدام نیز دولت مکلف است برای حمایت از مردم، یارانه های نقدی را افزایش 
دهد. نکته اینجاست ازآنجا که در بودجه منبع تأمین این یارانه ها دیده نشده است، 
برخی احتمال می دهند دولت قصد دارد یارانه را در مقطعی پرداخت و پس از مدتی 
آن را حذف کند.بهزادی افزود: به عقیده بنده این اقدام دولت ناشــیانه اســت؛ زیرا 
با حذف ارز ترجیحی معیشت مردم با افزایش نسبی قیمت ها به خطر می افتد. لذا 
دولت باید از منابعی را که حذف ارز 4200 تومانی و به تبع واقعی شدن درآمدهای 
ارزی به دست آورده است، به مردم برگرداند. بنابراین اگر افزایش یارانه نقدی مردم 

مقطعی باشد، اقدامی منفی در الیحه بودجه به حساب می آید.

میزان درآمد دولت در سال آینده چقدر است؟
این کارشناس اقتصادی با اعالم افزایش درآمدهای دولت برای سال آینده اظهار کرد: 
تخمین زده می شــود که درآمدهای دولت نظیر مالیات و گمرک و سایر درآمدها، 
بیش از 660 هزار میلیارد تومان باشــد که این رقم تا حدی قابل قبول اســت. چرا 
که با کاهش آثار کرونا تا حدودی رونق اقتصادی در پیش خواهیم داشت.وی افزود: 
بخش مهمی از این افزایش درآمد مربوط به درآمدهای گمرکی اســت. چرا که در 
مدت اخیر شــاهد افزایش واردات بوده ایم. طبق وعده شخص رئیس جمهور دولت 
باید مالیات تولید را کاهش دهد. بار مالی این کار نیز 14 هزار میلیارد تومان تخمین 
زده می شود. پیشنهاد ما این است با توجه به رکود و پایه های جدید مالیاتی که از 

درآمدهای غیر مولد است، دولت می تواند این کاهش درآمد را پوشش دهد.

اتفاقی مبارک برای درآمدهای گمرکی
وی در خصوص افزایش درآمدهای گمرکی توضیح داد: برای سال آینده این درآمد 
از چند محل افزایش پیدا کرده است. تا جایی که در الیحه بودجه پیشنهادی دولت 
این عدد به 70 هزار میلیارد تومان نیز می رســد. البته این عدد در حد گمانه زنی 
است. علت نیز این است که سابقا اخذ حقوق ورودی گمرکی اینگونه بود هر کاالیی 
که وارد می شود، چه با ارز ترجیحی و چه نیمایی، ما حقوق گمرکی را با دالر 4200 
تومانی حساب می کردیم.بهزادی افزود: اما برای سال آینده دولت طبق مصوبه سال 
گذشــته مجلس، حقوق گمرکی هر کاالیی که وارد می شود را با آن دالری که وارد 

شده محاسبه می کند.

تخمین فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز
قائم مقام اقتصادی اندیشکده سیاست گذاری ماهد در خصوص وضعیت درآمدهای 
نفتی برای سال آینده گفت: دولت برای سال آینده تخمین زده است که 1.2 میلیون 
بشکه در روز نفت بفروشد که این تخمین خیلی رویایی نیست. هرچند یک مقدار 
بیش اظهاری دارد اما دور از دســترس نیســت. قیمت نفت نیز 60 دالر دیده شده 
که با توجه به قیمت روز نفت واقعی است. این به معنای آن است که سهم دولت از 

درآمد ارزی تا 12 میلیارد دالر برسد.

کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال 1400
وی در پایان از سیاســت انقباضی دولت برای بودجه خبر داد و افزود: کســری تراز 
عملیاتی که اختالف درآمدها و هزینه ها اســت، نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده 
و 250 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. اگر با همین شیوه مدیریت کنند، 

می توان در سال های آتی کسری تراز عملیاتی را به صفر نزدیک کرد.
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نیروگاه ها روزانه ۳۲ میلیون لیتر مازوت می سوزانندگزیده خبر
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتــی گفت: روزانه 
حدود ۳۲ میلیون لیتر مازوت در نیروگاه های کشور مصرف 
می شود.محســن طرزطلب در گفت و گو با ایســنا، با اشاره 
بــه میزان مصرف مازوت و گازوئیل در نیروگاه های کشــور، 
اظهار کرد: میزان مصرف گازوئیل در نیروگاه، بسته به آنکه چه 
میزان گاز بتوانند تامین کنند متفاوت است اما به طور متوسط 
۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر گازوئیل در نیروگاه ها مصرف می شود.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا نیروگاه هــا برای تامین 
گازوئیل و یا مازوت با مشکل مواجه هستند؟  گفت: در شرایط 
کنونی هیچ مشــکلی برای تامین این دو سوخت وجود ندارد 
اما نگران این مساله هســتیم که با سرد شدن هوا و افزایش 
مصرف گاز با مشکالتی مواجه شویم لذا باید برای آن شرایط 
نیز آمادگی صد درصدی داشته باشیم.مدیرعامل شرکت تولید 
نیروی برق حرارتی اظهار کرد: تامین گاز نیروگاه ها در هفته 
گذشته بهتر شده است ذخیره سوخت مایع نیز نسبت به سال 
قبل شرایط مناسب تری دارد اما نگرانی ها نیز وجود دارد که با 
افزایش مصرف گاز خانگی و سرد شدن هوا با مشکالتی مواجه 

شویم لذا جلساتی را در حال برگزاری داریم تا مشکلی ایجاد 
نشــود.در همین رابطه مصطفی رجبی مشهدی - سخنگوی 
صنعــت بــرق - نیز به ایســنا گفت: ۹۵ درصــد تولید برق 
نیروگاه ها با ســوخت گاز است. بعد از آن با درصدی کمتر از 
گازوئیل و مازوت استفاده می شود، درصورتی که مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری افزایش یابد، نیروگاه ها با محدودیت 
مواجه شده و به اجبار از سوخت پشتیبان استفاده می کنند.

به گفته وی گاز به عنوان سوختی مناسب برای نیروگاه ها که 
افزایش کارایی آنها و کاهش آالیندگی را نیز در پی دارد مورد 
اســتفاده قرار می گیرد،   با همکاری مشترکان مشکلی برای 
تامین گاز نیروگاه ها به وجود نخواهد آمد و امیدواریم که این 
همکاری ها افزایش یابد.سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه در 
شرایط فعلی نیروگاه ها عمدتا ۷۵ درصد از سوخت گاز و حدود 
۲۰ درصد از گازوئیل و نزدیک به ۵ درصد از مازوت استفاده 
می کنند، گفت: البته در شرایطی که دما کاهش یابد، مجبور 
خواهیم شد تا میزان مصرف گاز را کاهش دهیم و از سوخت 

پشتیبان برای نیروگاه ها استفاده کنیم.

اوپک پالس چگونه کنترل بازارهای نفت را 
دوباره به دست گرفت؟

اوپک پالس در نشســت اخیــر وزیرانش با پایبندی به اســتراتژی افزایش 
تدریجــی تولیــد و در عین حال دادن این تضمین کــه در صورت ضرورت 

مداخله می کند، توانست کنترل بازارها را دوباره به دست گیرد.
به گزارش ایســنا، تصمیم اوپک پالس بــرای پایبندی به برنامه های تولید 
نفت در اوایل ســال آینده، بسیاری از ناظران را با توجه به التهاب بازار پیش 
از نشست هفته گذشته وزیران این گروه، متعجب کرد. این که اوپک چگونه 
افزایش تولید ماهانه برنامه ریزی شــده را محقق می کند، در ماههای آینده 
اهمیت بیشــتری از افزایش تولیدی که توافق کرده است هر ماه اجرا کند، 

خواهد داشت.

دیدار اوپک پالس بازارهای وحشــت زده از شیوع اُمیکرون را آرام 
کرد

وزیران اوپک پالس پنج شــنبه گذشــته با پایبندی به برنامه افزایش تولید 
به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در ژانویه، بازارها را غافلگیر کردند. با این 
حال در واژه پردازی کم سابقه برای چنین دیدارهایی، اوپک اعالم کرد گروه 
اوپک پالس موافقت کرده اســت که این دیدار باید تا زمان تحوالت بیشتر 
پاندمی در یک جلســه در انتظار بماند و همچنان وضعیت بازار را از نزدیک 
دنبال می کند و اگر ضرورت داشــته باشد، تنظیمات فوری انجام می دهد.

این گروه وعده داد اگر نگرانیهای بازار از اُمیکرون به تقاضا ضربه بزند، اوپک 
پالس در افزایش تولید برنامه ریزی شده پیش از نشست بعدی خود که برای 
چهارم ژانویه سال ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده است، تجدیدنظر می کند.انعطاف 
پذیری تاکید شده برای اقدام فوری در صورتی که تقاضا تحت تهدید جدی 
قرار گیرد، معامله گران مضطرب را که روی افت عظیم تقاضای جهانی برای 
نفت به دلیل شــیوع اُمیکرون حســاب کرده بودند، آرام کرد.قیمتهای نفت 
بخشی از ضرری که بالفاصله پس از اعالم شناسایی واریانت جدید اُمیکرون 
متحمل شــده بودند را ســاعاتی پس از تصویب افزایش تولید اوپک پالس، 

جبران کردند.

ثبات بازار نفت
تصمیم اوپک پالس این پیام را ارسال کرد که این گروه یک بازی طوالنی را 
انجام می دهد. اگرچه این گروه آمادگی خود را برای اقدام فوری اعالم کرده 
است اما به روند فعلی ادامه داده و ثبات را به واکنش شتابزده به اُمیکرون که 
ممکن است تنها یک مانع کوچک در مسیر باشد و باعث بازگشت قرنطینه 

های گسترده و آسیب شدید به تقاضا برای نفت نشود، ترجیح داده است.
بــا پایبندی به برنامه افزایــش تدریجی تولید نفت، اوپــک پالس تنش با 
کشــورهای مصرف کننده بزرگ نفت را کــه در راس آنها آمریکا قرار دارد، 
کاهش داد. واشنگتن پیش از نشست وزیران اوپک پالس، برداشت از ذخایر 
نفت استراتژیک به همراه متحدانش را اعالم کرده بود.اوپک پالس همچنین 
برخالف پیــش بینی تحلیلگران رفتار کرد که انتظار داشــتند این گروه از 
قیمــت ۸۰ دالر یا حداقل ۷۵ دالر نفت دفــاع کرده و افزایش تولید ماهانه 

را متوقف کند.

کنترل نفت شیل آمریکا
تصمیم هفته گذشــته اوپک پالس ممکن است تنشــها با دولت آمریکا را 
کاهش داده باشد اما درست هنگامی که تولیدکنندگان نفت آمریکایی سرگرم 
تدوین بودجه هزینه سال ۲۰۲۲ بودند، به صنعت نفت شیل آمریکا یادآوری 
کرد کنترل بازار دست چه کسی است. شرکتهای نفتی آمریکایی سال آینده 
تولیدشان را افزایش می دهند اما با سقوط قیمتهای نفت از ۸۰ دالر به ۷۰ 
دالر ظــرف چند روز و اُمیکرون که ابهاماتــی را درباره تقاضا به وجود آورد، 
ممکن اســت هزینه بیشتری روی فعالیت حفاری جدید انجام ندهند.اوپک 
پــالس با دفاع نکــردن از قیمت ۸۰ دالر به هر قیمتــی، به تولیدکنندگان 
آمریکایی اجازه نمی دهد تولیدشان را سال آینده بیش از حد افزایش دهند. 
شیل آمریکا طی یک سال  و نیم گذشته در برنامه های هزینه محتاط عمل 

کرده و احتماال در سال آینده هم محتاط خواهد بود.
اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک اظهار کرد: افت اخیر قیمتها  
و بازگشت شاخص وست تگزاس اینترمدیت به پایین ۷۰ دالر و حتی پایین تر 
از آن ممکن است تهدید ناشی از تولیدکنندگان نفت آمریکایی را کاهش دهد 
چرا که آنها احتماال اکنون برنامه های هزینه محتاطانه تری برای سال ۲۰۲۲ 

خواهند داشت.

تولید نفت پایین تر از سقف توافق شده در اوپک پالس
یــک عامل مثبت دیگر برای بازار نفت، این حقیقت اســت که اگرچه اوپک 
پــالس تولید خــود را هر ماه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش می دهد اما 
افزایش واقعی تولید کمتر است زیرا بعضی از اعضای آفریقایی اوپک به دلیل 
عدم وجود ظرفیت مازاد تولید، بســیار کمتر از سقف تعیین شده تولید می 
کنند.شــرکت مشاوره »انرژی اســپکتس« در نوامبر پیش از نشست هفته 
گذشــته وزیران اوپک پالس اعالم کرده بود تحلیل ما نشان می دهد اوپک 
پالس ظرفیت مازاد تولید بسیار کمتری نسبت به آنچه بسیاری از فعاالن بازار 
فــرض کرده بودند، دارد. بعالوه ظرفیت مازاد تولید حتی در داخل این گروه 
به صورت برابر توزیع نشده است و کشورهای مختلف با موانعی برای افزایش 
تولید روبرو هســتند و ارزیابی ها از میزان نفتی که اوپک پالس می تواند در 
سال میالدی آینده اضافه کند را پیچیده کرده است.طبق نظرسنجی ماهانه 
رویترز، اوپک در نوامبر تولیدش را طبق توافق اوپک پالس افزایش داد اما این 
گروه همچنان بسیار کمتر از سهمیه ماهانه نفت تولید می کند. اوپک پالس 
در فاصله اوت تا نوامبر ۱.۰۴ میلیون بشکه در روز به تولیدش اضافه کرد که 
۶۰۰ هزار بشــکه در روز پایین هدف تولید برای این چهار ماه بود.بر اساس 
گزارش اویل پرایس، اگر اعضای اوپک پالس همچنان برای تولید ســهمیه 
خود مشکل داشــته باشند، این گروه نفت کمتری از میزانی که اعالم کرده 
اســت، تولید خواهد کرد. اگرچه در هفته های آینده آنچه اوپک پالس عمل 
می کند، اهمیت بیشتری نسبت به حرف دارد اما نهایتا اوپک پالس، اوپک 

پالس است و حرف این گروه مانند همیشه بر فضای بازار تاثیر می گذارد.

هشدار نمایندگان کنگره علیه ممنوعیت 
صادرات نفت آمریکا

گروهــی از نمایندگان دو حزب حاکــم در آمریکا در نامه ای به رییس جمهور 
این کشور هشــدار دادند صادرات نفت را متوقف نکند.به گزارش ایسنا، هشت 
عضو کنگره شامل شش نماینده از تگزاس در نامه ای به جو بایدن، نگرانی خود 
را نســبت به بررســی وضع دوباره ممنوعیت صادرات نفت آمریکا از سوی کاخ 
سفید مطرح کردند. در این نامه که توسط رویترز مشاهده شده است، استدالل 
شده که ممنوعیت صادرات نفت به پایین بردن قیمتهای بنزین کمک نخواهد 
کرد. نگرانیهای مذکور منعکس کننده اظهارات بسیاری از تحلیلگران است.دولت 
بایدن پیش از این اعالم کرده بود ابزارهای دیگر شامل ممنوعیت صادرات نفت 
را برای مدیریت قیمتهای باالی انرژی بررسی خواهد کرد.دولت آمریکا در تالش 
برای کنترل قیمتهای باالی بنزین اســت که افزایش بی ســابقه آن، رانندگان 
آمریکایی را عصبانی کرده است. طبق آمار انجمن اتومبیل آمریکا، قیمت ملی 
بنزین در حال حاضر حدود ســه دالر و ۳۴ سنت در هر گالن در مقایسه با دو 
دالر و ۱۶ ســنت در یک سال پیش اســت.بایدن ماه گذشته اعالم کرد آمریکا 
در اقدامی کم ســابقه و هماهنگ با چین، ژاپــن، هند، کره جنوبی و انگلیس، 
۵۰ میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت استراتژیک آزاد خواهد کرد. از آن زمان 
قیمتهای نفت به دلیل نگرانی نسبت به تاثیر شیوع واریانت جدید اُمیکرون نزول 
کرده است و به گفته یک منبع آگاه، کاخ سفید فعال با جدیت ممنوع صادرات 
نفت را برررسی نمی کند.این نمایندگان در نامه به رییس جمهور آمریکا نوشتند: 
ســایر اثرات منفی ممنوعیت صادرات نفت، شــامل تیرگی روابط بین المللی، 
رکود تولیــد داخلی و برهم خوردن تعادل بین ظرفیت پاالیش و تولید داخلی 
است. اگر قیمتهای نفت دوباره صعود کند، ممکن است حمایت برای ممنوعیت 
صادرات نفت دوباره افزایش پیدا کند. نمایندگان دموکرات متعدد دولت بایدن 
را برای این اقدام تحت فشار گذاشته اند.مایک سامرز، مدیرعامل موسسه امریکن 
پترولیوم هفته جاری در کنفرانس نفت بین المللی هیوســتون اظهار کرد: این 

مسئله ای است که درباره آن بسیار نگرانیم.

 مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران با 
تاکید بر اینکه حبس گاز در زمســتان 
نخواهیم داشــت، گفت: زیرساخت های 
انتقال گاز ایــران این ظرفیت را دارد تا 
ســواپ گاز را به شــکلی مناسب انجام 
دهیم.  »مهدی جمشــیدی دانا« دیروز 
جمعــه در گفت وگــوی اختصاصی با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه 
اکنون حــدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب 
گاز شیرین در روز در شبکه انتقال گاز 
جابه جا می شــود، ادامه داد: در ســال 
جاری حداکثر انتقــال گاز در آبان ماه 
و حدود۸۴۴ میلیون متر مکعب در روز 
بود.وی تاکید کرد: البته توان انتقال گاز 
در شبکه بیشتر است و تا ۹۰۰ میلیون 
متــر مکعــب گاز در روز قابلیت انتقال 
دارد.جمشــیدی دانا با اشــاره به اینکه 
کل تعمیرات اساســی شبکه انتقال گاز 
کشــور در ۶ ماهه نخست امسال انجام 
شده است، افزود: با حداکثر آمادگی این 
ظرفیت وجود دارد کــه گاز را از منابع 

تولیــدی تحویــل بگیریم و به دســت 
مصرف کننــدگان برســانیم.  به گفته 
مدیرعامل شــرکت انتقــال گاز ایران، 
اکنون ۲۰۰ توربوکمپرسور در ۳۷ هزار 
کیلومتر خط لوله در سرویس هستند.  
وی ادامه داد: تمام تالش این اســت با 
اســتفاده از واحدهای یــدک در پیک 
مصرف، عملیات انتقــال گاز را طوری 
انجام دهیم تــا گازی در مبادی تولید 

نماند و گاز حبس نشود.
جمشــیدی دانا با تاکید بــر اینکه در 
دی  و بهمــن ماه با کاهش دما، مصرف 
و تولید گاز افزایش پیدا می کند، گفت: 
آذرماه در مقایسه با سال های قبل گرمتر 
است اما پیش بینی می کنیم در زمستان 
سرمای هوا بیشتر باشد.وی افزود: حتی 

با کاهش دما نیز مشکلی در تامین گاز 
بــه ویژه در بخش خانگی ایجاد نخواهد 
شد.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با 
اشــاره به قرارداد سوآپ گاز بین ایران، 
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، ادامه 
داد: زیرســاخت انتقال گاز کشور بسیار 
باالتر از حجم قرارداد ســواپ اســت و 
نــه در مرز با ترکمنســتان و نه در مرز 
بــا جمهوری آذربایجان مشــکلی برای 
تحویل گاز نداریم.به گزارش ایرنا، امسال 
مصــرف گاز در بخش خانگی، تجاری و 
صنایع غیر عمده نسبت به زمان مشابه 
پارسال)هفته ســوم آبان( روزانه حدود 
۱۰۰ میلیون متر مکعب افزایش را نشان 
می دهد.افزایش مصــرف گاز آن هم در 
آغاز فصل ســرما در حالی اتفاق افتاده 

که سال گذشــته در اوج مصرف)بهمن 
ماه( مصــرف گاز بخش خانگی به ۵۶۵ 

میلیون متر مکعب در روز رسیده بود.
ایــن موضوع کــه زنگ خطــر افزایش 
مصرف در بخش خانگی و به دنبال آن 
قطعی گاز نیروگاه ها و صنایع عمده را 
به صدا درآورده، باعث شــد تا وزیر نفت 
با اعالم اینکــه ۵۰ درصد از گاز بخش 
خانگی، توســط ۲۵ درصد از مشترکان 
پرمصرف و بد مصرف سوخت می شود، 
از اعمال جریمه برای این مشترکان خبر 
دهد.زیــرا ادامه روند کنونی مصرف گاز 
در کشور، باعث می شود تا در سال های 
۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، میزان تولید و مصرف 
گاز در کشور برابر شده و ناچار به واردات 
شویم.شاخص شــدت مصرف انرژی در 
ایران ۲ برابر متوســط جهان است و بر 
اساس بررســی های صورت گرفته تنها 
در بخــش خانگی و اداری، معادل ۲ فاز 
پارس جنوبی )۱۱۲میلیون متر مکعب( 

اتالف گاز اتفاق می افتد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران:

حبس گاز در زمستان نداریم

جزئیات محاسبه گازبهای مشترکان پرمصرف 
اعالم شد

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، جزئیات نحوه 
محاســبه گازبهای مشترکان پرمصرف را تشریح کرد و گفت: هیچ گاه نمی گوییم 
گاز را مصرف نکنید.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و ســیما، سیدجالل 
نورموسوی در ارتباط با رسانه ملی با موضوع »محاسبه گازبهای مشترکان خانگی«، 
ابتدا با بیان اینکه اکنون میانگین تولید روزانه گاز طبیعی در کشــور حدود ۸۰۰ 
تا ۸۱۰ میلیون مترمکعب اســت، گفت: به غیــر از مقدار صادرات، باقی تولید در 
زمستان مصرف می شود، اما در تابســتان برای ذخیره سازی و تزریق به چاه های 
ذخیره ســازی از این مقدار تولید اســتفاده می کنیم.وی با اشاره به مصرف روزانه 
حــدود ۷۵۰ تا ۷۶۰ میلیون مترمکعب گاز در کشــور در فصل ســرما، افزود: ما 
هیچ گاه نمی گوییم گاز را مصرف نکنید، بلکه می گوئیم درست مصرف کنید، زیرا 
اگر بخواهیم روند مصرف را در ایران و دیگر کشورها مرور کنیم مشخص است که 
درســت مصرف نمی کنیم و اکنون هم حدود دو ماه یا سه ماه مشکل تأمین گاز 
برای همه بخش ها وجود دارد که باید مدیریت شود که در بخش خانگی و تجاری 
بهینه تر مصرف کنیم تا بخش های تولیدی هم بتوانند به اندازه نیازی که برای آن ها 
پیش بینی شده است از گاز استفاده کنند، وگرنه بحث مصرف با قیمت دو مقوله 
متفاوت است.سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
تصریح کرد: انتظار همه دولت ها این است که شماری از استانداردها توسط همه، 
در بخش خانگی برای مصرف گرمایشــی و تأمین آب گرم و در بخش صنعت بر 
اساس الگوی مصرف به ازای واحد کاالی تولیدی، در بخش نیروگاه ها برای رعایت 
بازدهی باشــد و حداقل ها رعایت شود، این انتظار دولت هاست که واحدهایی که 
مصرف کننده گاز هستند با رعایت این موارد کمک کنند که ما گاز را هدر ندهیم.

نورموســوی ادامه داد: شرکت ملی گاز به عنوان حق العمل کار فقط گاز را به مردم 
تحویل می دهد و همه مبالغ به حســاب ســازمان هدفمندی می رود و پول برای 
دولت اســت و ما هم مبلغ ثابت حق العمــل خودمان را می گیریم. نکته دیگر این 
اســت که وظیفه ذاتی ماست خدمت رسانی کنیم و به عبارتی گاز فروش هستیم 
و همه حجم گاز تولیدی را انتقال می دهیم و درصدد هستیم توزیع کنیم، زیرا به 
هر حال ما نمی توانیم گاز را نگه داریم.وی در تشریح نحوه محاسبه گازب ها گفت: 
در اقلیم های مختلف از ســردترین اقلیم که اقلیم یک است تا گرم ترین اقلیم که 
پنج اســت و شامل شهرهای جنوبی ما می شود، اعدادی به عنوان مصرف متعارف 
پیش بینی شده و هیچ تغییری در قیمت آن ها داده نشده است. برای پله ۴ به بعد 
به نســبت پله قبل ۴۰ درصد به نرخ ها افزوده شــده است. این ابتدا برای کسانی 
که پرمصرف هستند، درست است که عدد پله ۴۰ درصد تغییر می کند، اما برای 
نمونه در پله چهارم تنها ۹ درصد به نرخ گازب های آن طرف اضافه می شــود. اگر 
بخواهم عددی مثال بزنم این طور است که ۳۸ تومانشان ۴۳، ۴۴ تومان می شود.

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران توضیح داد: ۹ 
درصد به کل دوره ۴۲ روزه شــان که حدود ۳۸ هزار تومان می شود افزوده خواهد 
شــد که حدود ۴۳ هزار تومان اســت. این اتفاق در پله های بعدی ۲۰ درصد، ۲۵ 
درصد و… می شود و وقتی به بدمصرف ها که پله ۱۱ و ۱۲ هستند می رسد، در پله 
۱۱ درست است که از نظر درصدی شاید ۱۵۰ درصد به پله آن افزوده شده باشد، 
اما کل گازب های قبضشان دو برابر می شود. برای پله ۱۲ عدد خیلی بیشتر است و 
پله ۲۰۱ درصد می شود منتها کل قبض آن دوره شان سه برابر می شود.نورموسوی 
در پاسخ به این پرسش که دمای منطقی خانه ها در فصل سرد چند درجه است، 
اظهار کرد: سال های سال است که ما هم در بخش اداره ها و هم در بخش خانگی 
۱۸ تا ۲۱ را برای مردم پیش بینی کرده ایم، ما در فصل های مختلف باید سازگاری 
خودمان را به آن فصل در منزل به وجود آوریم، اینکه در تابســتان به هر شیوه ای 

زندگی می کنیم در زمستان هم همان باشد که نمی شود.

افزایش قیمت برق در اروپا رکورد زد
بحــران انرژی اروپا با صعود قیمت برق به رکورد جدید، همچنان ادامه دارد و 
به تورم دامن زده و هزینه میلیونها خانوار و صنایع را در کشورهای این منطقه 
افزایش می دهد.به گزارش ایســنا، ســرمای منجمدکننده اروپا نیروگاههای 
اروپایی را مجبور کرده اســت گاز، زغال ســنگ و حتی نفت بیشتری برای 
تامین برق بســوزانند. قیمت برق برای تحویل در سال آینده، در آلمان تقریبا 
۱۱ درصد و در فرانسه ۷.۷ درصد افزایش یافت. قیمتهای باال در ماه میالدی 
جاری به قراردادهای سالهای آتی سرایت کرد که نشانه طوالنی تر شدن بحران 
انرژی از حد انتظارات قبلی است.همچنانکه اقتصادهای متعدد از پاندمی کرونا 
بهبود پیدا می کنند، جهان با کمبود انرژی روبروست. همزمان عرضه به دلیل 
سرمایه گذاری کمتر در سوختهای فسیلی، با تقاضا همگام نبوده است. شبکه 
منابع انرژی تجدیدپذیر هم به دلیل سرعت پایین باد با کاهش تولید تا پایان 
سال روبرو هستند.برق آلمان برای سال آینده که قیمت پایه اروپایی است، به 
۱۸۴.۳۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید در حالی که قرارداد فرانسه به 
۲۱۱ یورو افزایش یافت. با مصرف سوختهای فسیلی بیشتر، قیمتهای کربن 
هم به رکورد ۸۸.۷۲ یورو در هر تن افزایش پیدا کرده اند و معامله گران انتظار 
دارند قیمتها پیش از پایان سال تا مرز ۱۰۰ یورو پیشروی کنند.قیمتهای باالتر 
گاز و برق، هزینه ها برای مصرف کنندگان که پیش از این با هزینه های باالتر 
غذا و حمل و نقل روبرو شــده بودند را افزایش داده است. بن برادبنت، نایب 
رییس بانک مرکزی انگلیس هفته جاری اعالم کرد تورم انگلیس ممکن است 
اوایل ســال آینده از مرز پنج درصد عبور کند. این اتفاق با موافقت رگوالتور 
نیروی انگلیس با افزایش دوباره قیمتهای برق برای مصرف کنندگان در آوریل، 
روی خواهد داد.اروپا از ســوختهای فســیلی و حتی نیروی هسته ای فاصله 
گرفته است تا آالیندگی را کاهش دهد و در نتیجه وابستگی بیشتری به نیروی 
تجدیدپذیر مانند نیروی خورشــیدی و بادی پیدا می کند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، شرکت بازرگانی ترافیگورا در گزارش ساالنه خود اعالم کرد تعطیلی 
نیروگاههای برق مرسوم که می توانند به سرعت فعال یا غیرفعال شوند، تاثیر 

انرژی تجدیدپذیر بر قیمتگذاری در بازار را افزایش می دهد.

در پی انفجارهای متعدد
سریالنکا برای سیلندرهای گاز خوراکی 

فراخوان داد
ســریالنکا فرمان فراخوان سراسری سیلندرهای گاز خوراکی را در پی صدها 
مورد انفجار و آتش ســوزی بدون توضیح در هفتــه های اخیر، صادر کرد.به 
گزارش ایسنا، سیلندرهای گاز منبع رایج سوخت برای پخت و پز در این کشور 
جزیره ای به خصوص در مناطق روستایی هستند.سازمان امور مصرف کننده 
سریالنکا به شرکت »لیترو گاز« که حدود ۸۰ درصد از بازار را در اختیار دارد، 
دستور داد همه سیلندرهای استفاده نشده ای که قبل از چهارم دسامبر عرضه 
شده بودند را جمع آوری کند. سیلندرهای گاز جمع آوری شده با سیلندرهایی 
تعویض می شــوند که یک عالمت قرمز و سفید دارند تا به راحتی شناسایی 
شــوند. هنوز مشخص نیست شرکت گاز »لوفس« دستور مشابهی را دریافت 
کرده اســت یا خیر.کارشناسان در توضیح این انفجارها اظهار کرده اند تغییر 
در ترکیب گاز که اوایل امسال معرفی شد، ممکن است فشار در سیلندرها را 
باال برده باشد. شرکتهای گاز منکر این موضوع شده و رگوالتورهای معیوب و 
اجاقهای فرسوده را عامل این انفجارها معرفی کرده اند. اما دولت دستور داده 
اســت دو شــرکت گاز ترکیب بوتان و پروپان را از ۵۰-۵۰ که امسال به آن 

سوئیچ کردند، به ۷۰ به ۳۰ تغییر دهند.
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گزیده خبر طبق جدیدترین آمار؛

قاچاق سیگار ۴۶درصد کاهش یافت
جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( حاکی از افزایش حدود ۱۴ درصدی تولید سیگار، کاهش 
۴۶ درصدی بــرآورد قاچاق و حدود چهار برابر شــدن صادرات 

سیگار در نیمه نخست امسال است.
به گزارش  ایسنا، روند قاچاق سیگار در سال ۱۳۹۸ کاهشی بود، 
به طوری که برآورد وزارت صمت از میزان قاچاق سیگار نسبت به 
سال ۱۳۹۷ حدود ۳۹ درصد کاهش یافته بود، اما در سال گذشته 
با مشــکالتی که به دلیل  عدم تخصیص ارز بــرای واردات مواد 
اولیــه در زمینه تولید این محصول ایجاد و منجر به توقف تولید 
در هشــت واحد از ۱۵ واحد تولید محصوالت دخانی شد، قاچاق 
ســیگار رو به افزایش گذاشت،  تا جایی که در اردیبهشت ۱۳۹۹ 
برآوردها از میزان قاچاق ســیگار نزدیک به دو برابر دو ماهه اول 
ســال ۱۳۹۸ بود. اما از بهمن سال گذشته میزان افزایش قاچاق 
تک رقمی شد و در مجموع قاچاق سیگار در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به سال ۱۳۹۸ کاهش ۳۵.۹ درصدی داشته است.جدیدترین آمار 
منتشر شده درباره وضعیت تولید و قاچاق سیگار در سال ۱۴۰۰ 
نیز نشان می دهد در نیمه اول امسال بیش از ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون نخ ســیگار تولید شده که نســبت به تولید بیش از ۲۵ 
میلیارد نخ در مدت مشــابه سال قبل، ۱۴ درصد افزایش داشته 
است. همچنین در حال حاضر ۲۴ واحد تولید سیگار فعال هستند 
که نشان می دهد دو واحد به تولیدکنندگان اضافه شده است.در 
پی این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف شش ماهه 
ســیگار ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نخ برآورد شــده و همچنین 

توقف واردات رسمی سیگار از سال ۱۳۹۷، برآورد قاچاق سیگار 
هم با ۴۶ درصد کاهش، از هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون نخ سیگار 

در شــش ماهه اول ســال قبل به چهار میلیارد و ۵۰ میلیون نخ 
سیگار در مدت مشابه امسال رسیده است.

صادرات سیگار نزدیک به 4 برابر شد
همچنین آمارها نشــان می دهد طی نیمه اول امســال، صادرات 
سیگار با افزایش ۲۸۷ درصدی به ۲۷۵ میلیون نخ رسیده است. 
صادرات سیگار در مدت مشابه سال گذشته ۷۱ میلیون نخ بوده 
است. البته باوجود افزایش چشمگیر، همچنان رقم صادرات ناچیز 

است.

چقدر از تولید و واردات محصوالت دخانی به خزانه دولت 
می رود؟

آمار منتشــر شــده درباره واریزی اشــخاص و شرکت ها جهت 
محصوالت دخانی به خزانه دولت که شامل حق انحصار واردات،  
حق انحصار تولید، توزیع و فیش های بین راهی اســت نیز نشان 
می دهد که شش ماهه امسال بیش از ۱۶۹ میلیارد تومان در این 
بخش به خزانه دولت واریز شــده که نســبت به مبلغ واریزی در 
مدت مشــابه سال قبل که معادل ۹۷ میلیارد تومان بوده، ۷۳.۵ 
درصد افزایش داشــته است.گفتنی اســت که موضوع مالیات بر 
سیگار همواره مناقشــاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان 
سیگار به همراه داشته؛ اخیرا هم رئیس انجمن تولیدکننـدگان، 
صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت دخانی از افزایش قیمت 
سیگار در ســه ماهه چهارم ســال و در پی اجرای قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده سیگار و در نتیجه آن افزایش قاچاق خبر 
داده بود، اما جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعالم کرده که 

ایران کمترین مالیات را بر محصوالت دخانی دارد.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران:
  مزایده های دولتی هم به نرخ ارز 

اعالم می شود
نایــب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشــت: در 
پیش فاکتورها اعتبار قیمت  را یک یا دو ســاعت درج می کنند یا حتی 
در برخی مواد قیمت به دالر یا یورو نوشــته می شود. برای مواد اولیه یا 
قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر اســاس قیمت روز ارز اعالم می شوند.

عباس جبالبارزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت 
صنعت کشــور اظهار کرد: با نامشخص ماندن وضعیت مذاکرات برجام، 
نرخ ارز یک جهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی را تجربه کرد. مهم ترین مســئله 
یک بنگاه تولیدی برنامه  ریزی و مشــخص بودن چشم انداز است. عدم 
ثبات در نرخ ارز به معنای عدم ثبات در قیمت ها اســت. وقتی نرخ ارز 
۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد ممکن است قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ 
تا ۲۰ درصد هم افزایش یابد. با این شــرایط کسی نمی تواند برای بنگاه 
خود برنامه ریزی کند و بنابراین تولید به خوبی پیش نمی رود.وی افزود: 
کســانی که بدون قرارداد تولید و در بازار توزیع می کنند هم با این عدم 
ثبات مشکل دارند ولی می توانند قیمت محصوالت خود را افزایش دهند 
اما بنگاه هایی که متعهد به تولید در قالب یک قرارداد هستند با مشکالت 
بیشتری مواجه هستند، اگر قرارداد یک ماه پیش بسته شده باشد یعنی 
بنگاه بــا قیمت های یک ماه پیش روی این قــرارداد برنامه ریزی کرده 
اما االن باید قیمت بســیار بیشتری پرداخت کند. بسیاری از بنگاه ها با 
چند شــوک این چنینی از پا درمی آیند و ورشکست می شوند. بنابراین 
دو عامل مهم تورم و نوســانات نرخ ارز باعث شــده که ثبات در صنعت 
وجود نداشته باشــد.جبالبارزی گفت: بنگاه های اقتصادی به روزمرگی 
رســیده اند، یعنی نمی دانند که روز بعد باید چــه کنند. از طرف دیگر 
نمی تواند قیمت محصول خود را دو روز برای مشــتری معتبر نگه دارد. 
در پیش فاکتورها اعتبار قیمت  را یک یا دو ساعت درج می کنند یا حتی 
در برخی مواد قیمت به دالر یا یورو نوشــته می شود. برای مواد اولیه یا 
قیمت یورویی و یا قیمت ریالی بر اســاس قیمت روز ارز اعالم می شوند. 
تقریبا همه مواد اولیه درگیر این مشــکل است.وی افزود:  دیگر حتی در 
مناقصه ها هم دولتی ها نرخ ها را به صورت ارزی اعالم می کنند. کســی 
نمی تواند در این شــرایط برنامه ریزی کند. حتی وقتی کسی در مناقصه 
برنده می شــود و معادل ریالی قیمت اعالم شــده را دریافت می کند تا 
بخواهــد لوازم مورد نیاز را تهیه کند، قیمت دوباره تغییر کرده اســت. 
بنابراین بی ثباتی در قیمت ها بزرگترین مشکل بنگاه های تولیدی است 
کــه امکان برنامه ریزی را حتی برای یک هفته از تولیدکنندگان گرفته 
اســت.نایب رییس کمیســیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به 
ســوالی پیرامون امکان رشــد صنعتی در چنین شرایطی بیان کرد: در 
اقتصاد تورم زا با نرخ های تــورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و تغییرات روزانه نرخ 
ارز، چگونه می تواند رشد سرمایه گذاری رخ دهد؟ سرمایه گذاری نیاز به 
طرح توجیهی دارد که نشــان دهد چه میزان سرمایه گذاری الزم دارد و 
طی چه مدت چه میزان ســود ایجاد خواهد شد. وقتی همه این اعداد 
به طور روزانه تغییر می کند چگونه می توان ســرمایه گذاری شکل داد؟ 
ما نیاز به ســرمایه گذاری داریم اگر سرمایه گذاری بین ۷ تا ۱۰ درصد 
رشــد کند تازه می توانیم وضع موجود را حفــظ کنیم اما همین اتفاق 
هم رخ نمی دهد.وی همچنین با اشــاره به مهم ترین موانع رشد صنعت 
در کشــور تصریح کرد: عدم ثبات در قیمت ها، تغییرات شدید نرخ ارز، 
فضای نامســاعد کسب و کار با رتبه ۱۲۸، تحریم که واردات را سخت و 
صادرات را با مشکالت متفاوتی روبرو می کند، مسائل مربوط به مالیات و 
تامین اجتماعی مهم ترین مسائلی هستند که بنگاه های تولیدی را تحت 
تاثیر خود قرار می دهند.جبالبارزی در ادامه اضافه کرد: مسلما وضعیت 
صنعت ما خوب نیســت، در وضعیت مســاعد بنگاه تولیدی باید بتواند 
تولید به موقع انجام دهد، کســب و کار خود را گســترش دهد و چشم 
انداز آینده برای خود مشــخص کند. در بسیاری از کشورها، بنگاه های 

تولیدی برنامه ریزی ساالنه انجام می دهند. 

اعالم میزان سرمایه گذاری خارجی در سال جاری
 رقم های پیشنهادی عموما ۲۰ تا ۵۰ میلیون 

دالر است
رییس انجمن ســرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی اظهار داشت: ساالنه 
۳ تا ۴ میلیارد دالر درخواســت مجوز داشــتیم که حدود ۵۰ درصد از آن عملی 
می شــد اما امسال در ۷ ماه ابتدایی ســال به اندازه کل سال گذشته درخواست 
سرمایه گذاری خارجی داشتیم.حسین سلیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنا در مورد آخرین وضعیت جذب ســرمایه گذاری های خارجی در کشور اظهار 
کرد: امسال و تا اینجای کار جذب سرمایه گذاری های خارجی رونق زیادی داشته 
است. ما ساالنه ۳ تا ۴ میلیارد دالر درخواست مجوز داشتیم که حدود ۵۰ درصد 
از آن عملی می شــد اما امســال در ۷ ماه ابتدایی سال به اندازه کل سال گذشته 
درخواســت سرمایه گذاری داشتیم.وی در ادامه اضافه کرد: سال گذشته ۲ تا ۲.۵ 
میلیارد دالر پروژه عملیاتی سرمایه گذاری مشترک داشتیم. تعداد مجوزهایی که 
صادر شــده بود بیــش از ۴.۵ میلیارد دالر بود اما میزان عملی شــده آن همان 
بازه ۲ تا ۲.۵ میلیارد دالر را شــامل می شد. ولی امسال در ۷ ماهه امسال میزان 
درخواست ها بیش از ۴.۵ میلیارد دالر بود. بنابراین احتماال میزان عملیاتی شده 
آن هم از سال گذشته بیشتر خواهد بود.رییس انجمن سرمایه گذاری های مشترک 
ایرانی و خارجی در پاســخ به ســوالی در مورد علت افزایش میزان درخواســت 
ســرمایه گذاری در ایران بیان کرد: رقم های پیشنهادی عموما ۲۰ تا ۵۰ میلیون 
دالر اســت ولی امسال چند پروژه بزرگ پیشــنهاد داده شده و درخواست انجام 
شــده است. بیشــتر این پروژه ها در حوزه صنعت است.وی همچنین با اشاره به 
موضــوع مذاکرات برجام گفت:  اگر مذاکرات برجام به نتیجه برســد تاثیر زیادی 
در جذب ســرمایه گذاری خارجی خواهد داشت. بخشی از محدودیت های جذب 
ســرمایه گذاری خارجی به علت مســئله تحریم ها، انتقال پول، سود و همچنین 
ماشین آالت است. سرمایه گذار جایی ورود می کند که سرمایه خود را آسان بیاورد 

و آسان ببرد.

کدام کشور، بیشترین صادرات جهان را دارد؟
اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین گزارش خود به بررسی ابعاد تجارت جهانی در ۹ 
ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۱ پرداخته است.به گزارش ایسنا، بر اساس برآوردهای این 
اتاق، تا پایان ماه نهم میالدی، ارزش کل تجارت جهان به ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
دالر رســیده اســت. از این عدد ۱۶ هزار میلیارد دالر متعلق به تجارت کاالیی و 
۴.۵ هزار میلیارد دالر نیز به خدمات اختصاص دارد.در بررسی تجارت جهانی به 
تفکیک حوزه های فعالیت نیز به نظر می رســد اکثر بخش ها در فصل سوم سال 
۲۰۲۱ رشدی قابل توجه را داشته اند تا جایی که عملکرد آنها در بعضی بخش ها 
حتی از آمار مدت مشــابه سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع کرونا نیز بهتر شده است.

در این مدت ارزش تجارت در محصوالت مربوط به حوزه انرژی بیشــترین رشد 
را در قیاس با مدت مشــابه سال قبل داشته است که افزایش تقاضا برای مصرف 
سوخت های فسیلی احتماال اصلی ترین علت آن خواهد بود.رشد تجارت همچنین 
در بســیاری از بخش های کاالیی مانند مواد معدنی و فلزات باالتر از حد متوسط 
بوده اســت. از ســوی دیگر اما تجارت در بخش های مربوط بــه ویروس کرونا و 
تجهیزات ارتباطی و اداری از میانگین کمتر بوده است. رشد تجارت بخش خودرو 
نیز در فصل ســوم سال ۲۰۲۱ کمتر از میانگین ارزیابی می شود.در میان اعضای 
گروه ۲۰، صادرات کاال در میان این کشورها در فصل سوم سال جاری میالدی به 
۴.۲۶ هزار میلیارد دالر رســیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی ۲۳ 
درصدی را نشان می دهد. در حوزه واردات نیز عملکردی مشابه به ثبت رسیده و 
با رسیدن عدد واردات به ۴.۲۸ هزار میلیارد دالر نسبت به قبل ۲۵ درصد افزایش 
یافته است.در میان اعضای گروه ۲۰، ارزش صادرات کاالیی اتحادیه اروپا با سهم 
۳۹ درصدی به عدد ۴.۹ هزار میلیارد دالر رســیده اســت. پس از این کشــورها 
اما چین به تنهایی ۲۰ درصد از کل صادرات این کشــورها را به ارزش ۲.۵ هزار 
میلیارد دالر به ثبت رســانده است. پس از آن آمریکا با ۱.۳ هزار میلیارد دالر در 
رتبه بعدی قرار دارد.در حــوزه واردات نیز اتحادیه اروپا حدودا ۴.۷ هزار میلیارد 

دالر واردات داشته است.

افزایش بیش از ۶۰ درصدی پرداخت 
تسهیالت بانکی به صنعت

جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشان می دهد که تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت 
و معدن در هفت ماهه امســال نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته بیش از 
۶۷ درصد افزایش داشــته و این بخش در جایگاه دوم بیشــترین دریافت کننده 
تســهیالت بانکی قرار دارد، اما همچنان رقم تســهیالت به هدف برنامه ششــم 
توســعه نرسیده است.به گزارش ایســنا، طبق این آمار در هفت ماهه امسال در 
مجموع بیش از ۱۴۸۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و ســایر بخش های متفرقه پرداخت شــده که نسبت به تسهیالت ۸۹۹ 
هزار میلیارد تومانی در مدت مشــابه سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.در 
این میان تســهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۶۷.۲ درصدی 
در هفت ماهه امسال، به ۴۳۹ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این 
تســهیالت در هفت ماه نخست سال گذشته ۲۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از 
کل تســهیالت پرداخت شده به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،   مسکن و 
ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه در هفت ماهه سال گذشته 
۲۹.۲ درصد بوده که امســال این رقم به ۲۹.۷ درصد رسیده است.این در حالی 
اســت که طبق قانون برنامه ششم توســعه، بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( 
مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم کند که 
سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه 
حداقل ۴۰ درصد باشد.همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری 
به بخش بازرگانی نیز در در هفت ماهه نخســت ســال گذشته حدود ۱۷۱ هزار 
میلیارد تومان بوده که ۳۰.۱ درصد افزایش به ۲۲۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان در 

مدت مشابه سال جاری رسیده است..
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بانک آمریکایی پیش بینی کردگزیده خبر

پایان کووید، رونق اقتصادی و نفت ۱۲۵ دالری
بانــک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد اوضاع برای 
اقتصاد جهانی در سال میالدی آینده به سمت بهبود پیش می 

رود و مصرف در سالهای پیش رو قوی خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، استراتژیســتهای بانک جی پی مورگان در 
گزارشی نوشتند: ســال آینده می تواند زمینه را برای فضای 
اقتصادی پرجنب و جوش پی ریزی کند و کووید از یک پاندمی 
به یک بیماری محلی تبدیل شود.به گفته استراتژیستهای این 
بانک ســرمایه گذاری آمریکایی، در بحبوحه شــرایط کامال 
مطلــوب بازار کار و ظرفیت اســتقراض بیشــتر، مصرف در 
سالهای آینده احتماال قوی خواهد بود.اقتصاد پرجنب و جوش 
به معنای تقاضای قوی برای نفت است و حتی جی پی مورگان 
هفته پیش اعالم کرد قیمت نفــت به دلیل ظرفیت محدود 
اوپک برای افزایش تولید، می تواند در ســال ۲۰۲۲ به ۱۵۰ 
دالر و در سال ۲۰۲۳ به ۱۵۰ دالر صعود کند.مارکو کوالنوویچ 
و برام کاپالن، استراتژیســتهای جی پی مورگان در یادداشت 
اخیرشان نوشتند: واریانت اُمیکرون که طی دو هفته گذشته 
بازارها را به وحشت انداخت، می تواند آغاز پایان پاندمی باشد. 
اگر شدت بیماری زایی و مرگ و میر ناشی از اُمیکرون کمتر 

باشد، بخشی از الگوی تاریخی تحول ویروس خواهد بود. این 
امر برای بازارهای پرریســک مثبت خواهد بود زیرا نشان می 
دهد که پایان پاندمی نزدیک اســت.بر اســاس گزارش اویل 
پرایس، بیل گیتس هم ابراز خوش بینی کرده که پایان پاندمی 

ممکن است در مقطعی در سال میالدی آینده اتفاق بیافتد.
اما قیمتهای نفت در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانی به 
دلیل نگرانیها نسبت به دورنمای اقتصادی چین در پی تنزل 
رتبه اعتباری دو سازنده امالک چینی و در پی اقدامات بعضی 
از دولتها برای مقابله با شــیوع واریانــت اُمیکرون، نزول پیدا 
کردند. بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۴۰ سنت معادل 
۱.۹ درصد کاهش یافت و در ۷۴ دالر و ۴۲ سنت در هر بشکه 
بســته شد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
یک دالر و ۴۲ ســنت معادل دو درصد کاهش، در ۷۰ دالر و 
۹۴ ســنت در هر بشکه بسته شد. شیوع اُمیکرون باعث افت 
۱۶ درصــدی قیمت نفت برنت از ۲۵ نوامبر تا اول دســامبر 
شــد. بیش از نیمی از این کاهش، هفته جاری جبران شد اما 
تحلیلگران می گویند احیای بیشتر تا زمان روشن شدن بیشتر 

تاثیر اُمیکرون، ممکن است محدود باشد.

واکنش بانک مرکزی به ادعای اتحادیه امالک؛
مرجع آماری بانک مرکزی »سامانه ثبت 

معامالت امالک« است
مرجع آماری مورد اســتفاده بانک مرکــزی در تهیه گزارش تحوالت 
بازار معامالت مســکن شهر تهران »ســامانه ثبت معامالت امالک و 
مســتغالت کشــور« اســت.به گزارش ایِبنا، معاون اداره بررسی ها و 
سیاســت های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح فرآیند تهیه گزارش 
تحوالت بازار معامالت مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه توسط 
بانک مرکزی منتشــر می شــود پرداخت و گفت: مرجع آماری مورد 
اســتفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحوالت بازار معامالت مسکن 
شهر تهران »ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور« است 
که از ســال ۱۳۸۷ در کشور راه اندازی شده است. این سامانه با ثبت 
جزئیات اطالعات مبایعه نامه های ملکی )اعم از قیمت خرید و فروش، 
مســاحت، سال ســاخت و آدرس دقیق واحد مسکونی بر حسب کد 
پستی( زیرساخت مناســبی برای جمع آوری و تحلیل اطالعات بازار 
امالک و مستغالت کشور به ویژه در بخش واحدهای مسکونی فراهم 
کرده است. به طوری که دستگاه های اجرایی ذی ربط و مراجع آماری 
کشــور همچون وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با دریافت آمار 
و اطالعات خام از این ســامانه، اقدام به ارزیابی تحوالت بازار مسکن 
می کنند. بنابراین الزم به تاکید اســت، فرآیند محاسبه قیمت در هر 
ماه بر پایه پاالیش آماری اطالعات مربوط به معامالت ثبت شــده در 
قالب کد رهگیری در سامانه مزبور توسط دفاتر مشاوران امالک دارای 
مجوز از اتحادیه مربوطه می باشد.مجید فالحی نیا ادامه داد: بر اساس 
آخرین محاسبات انجام شــده، در آبان ماه سال جاری متوسط قیمت 
خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی شــهر تهران معادل ۳۲۰.۱ میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می دهد. این 
میزان افزایش مربوط به متوســط قیمت شــهر تهران است و درصد 
تغییرات قیمت مســکن در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ 
به طوری که در ماه مزبور ۹ منطقه از مجموع ۲۲ منطقه شــهر تهران، 
نســبت به ماه قبل کاهش متوسط قیمت مســکن )بین ۰.۳ تا ۶.۱ 
درصد( را تجربه کرده اند.وی افزود: در آبان ماه ســایر مناطق شــهر 
تهران با رشدهای مثبت قیمت مســکن همراه شده اند که در همین 
ارتباط، رشــد ماهانه متوســط قیمت در منطقه ۱ در آبان ماه معادل 
۴.۴ درصد بوده که با ســهم حدود ۰.۶ واحد درصدی، عامل مســلط 
در رشــد ماهانه ۱.۲ درصدی آبان ماه اســت.فالحی نیا تاکید کرد: بر 
همین اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قیمت امالک در مناطق 
مختلف، قاعدتــاً تعمیم دادن تحوالت قیمتی یــک ناحیه یا منطقه 
خاص به کل شهر تهران فاقد پشتوانه کارشناسی است.وی با اشاره به 
ادعای محاسبه غلط متوسط قیمت مسکن به دلیل عدم پوشش کامل 
تمامی معامالت خرید و فروش در این سامانه نیز گفت: در حال حاضر 
به رغم وجود برخی نواقص، سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور حائز اطالعات ارزشمندی برای مراجع آماری در رصد و ارزیابی 
تحوالت بازار مســکن محســوب می شــود. این ســامانه به ویژه در 
کالنشــهر تهران به دلیل وجود ســطح مناسبی از معامالت از کفایت 
نمونه آماری مناســبی در محاسبه متوســط قیمت برخوردار بوده و 
امکان ارزیابی و تحلیل تحوالت قیمت مسکن را در اختیار سیاستگذار 
قرار می دهد. معاون اداره بررســی ها و سیاست های اقتصادی بانک 
مرکزی تصریح کرد: بر اســاس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مســکن 
مصوب ســال ۱۴۰۰ نیز ثبت کلیه معامالت امالک و مســتغالت از 
جمله خرید و فروش مســکن در ســامانه مذکور و دریافت شناســه 
رهگیری الزامی اســت و بنابراین انتظار می رود با الزام به اجرای این 
قانون از سوی اتحادیه مشاوران امالک، مسئله نقصان پوشش آماری 
معامالت در این ســامانه نیز برطرف شود.وی در پایان ضمن تاکید بر 
اینکه بانک مرکزی با دریافت آمار و اطالعات خام معامالت انجام شده 
از »سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور«، اقدام به محاسبه 
و گزارش حجم معامالت و قیمت مســکن می کند خاطر نشان کرد: 
در صورتی که مسئولین اتحادیه مشاوران امالک در خصوص ادعاهای 
مطروحه، مدارک و مســتندات متقن یا منابــع اطالعاتی دیگری در 
اختیار دارند که می تواند به ارتقاء گزارش منتشــره توسط این بانک و 
سایر مراجع آماری کمک  کند، ضروری است موارد را جهت بررسی و 

ارزیابی بیشتر در اختیار این بانک قرار دهند.

توضیح عشقی در مورد 
فروش اوراق و بورسی شدن 

سرخابی ها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح فروش 
اوراق در بازار ســرمایه، آخرین وضعیت بورســی شدن 
دو باشگاه استقالل و پرســپولیس را تشریح کرد.مجید 
عشــقی در گفت وگو با ایســنا،  با اشــاره به روند ورود 
سرخابی ها به بورس اظهار کرد: آخرین صورت های مالی 
حسابرســی شده ســرخابی ها، مدارک و مستندات نزد 
ســازمان بورس در حال بررسی است و در صورت وجود 
ابهــام در صورت های مالی منوط به رفع ابهام و اقدامات 
الزم از طرف باشگاه های مزبور است.وی با تاکید بر اینکه 
شــفافیت یکی از مهم ترین فاکتورهای ثبت نزد سازمان 
بورس اســت، گفت: همچنین برنامه های آتی دو باشگاه 
باید به طور کامل قابل افشا باشد که بعد از انجام مراحل 
اداری قابل ثبت نزد سازمان بوده و سپس جهت پذیرش 
در بازارهای بورس و فرابورس بررســی می شوند.رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در پاســخ به این 
ســئوال که چرا انتشار اوراق هجمه های زیادی را در پی 
داشته است، توضیح داد: واقعیت این است که اوراقی که 
توسط دولت فروخته شده، تماماً صرف بازپرداخت اوراق 
دولت قبل شده است. به طور میانگین ماهیانه حدودا ۱۰ 
هزار میلیارد تومان از اوراق دولت قبل بازپرداخت شــده 
است.  عشقی تاکید کرد: ضمن اینکه مکرر مشاهده شده 
که عملیات بازار باز با فروش اوراق اشتباه گرفته می شود 
در صورتی که عملیات بازار باز فرآیندی معمول است که 
توســط بانک مرکزی انجام می شود و به بورس ارتباطی 
ندارد.وی با بیان اینکه عالوه بر سازمان بورس، در دولت 
ســیزدهم نیز عزم و اراده جدی در راســتای حمایت از 
تولید و سودآوری شرکت های سهامی  وجود دارد، گفت: 
زیرا دولت هم می داند که رونق بازار سرمایه دو اثر جدی 
را به دنبال خواهد داشت؛ نخست می تواند بخش عمده ای 
از دارایی های دولت را محافظت کند و ثانیاً سبب افزایش 

سرمایه سهامداران حاضر در این بازار می شود.

بانــک مرکزی با طراحــی و اتخاذ تدابیری، 
مدیریت عرضــه و تقاضای ارز در اشــکال 
مختلف را برنامه ریزی کرده است که در نتیجه 
این اقدام، تعدیل نــرخ ارز کامال امکان پذیر 
اســت.به گزارش ایِبنا؛ بازار ارز در سال های 
اخیر همواره شــاهد فــراز و فرود قیمت ها 
بوده است؛ به گونه ای که در مقطعی از سال 
۹۷، بهای دالر با افزایش قابل توجهی مواجه 
شــد و در ادامه با کاهش انتظارات تورمی از 
یک ســو و حضور پرقدرت بازارساز از سوی 
دیگــر، با افت معنادار نــرخ ها به ویژه بهای 
دالر همراه شــد. این مســاله در سال های 
۹۸ و ۹۹ نیز با روندی مشــابه تکرار شــده 
بود؛ تغییراتی که در نهایت به ضرر کســانی 
بود که به صــورت هیجانی و بدون توجه به 
هشــدارهای سیاست گذار ارزی کشور اقدام 
به خریــد ارز کرده بودند.در این میان، بانک 
مرکزی کشورمان در مقام سیاست گذار پولی 
و ارزی، همواره در کنار هشــدارهای الزم در 
خصوص ریسک بسیار باالی سرمایه گذاری 
در بازار ارز، تالش داشــته اســت تا با اتخاذ 
تصمیمات کارشناسی و قابل اجرا، نیاز ارزی 
متقاضیان واقعــی ارز را تامین کند.به گونه 
ای که این بانک در بخشــنامه ای به شبکه 
صرافی های کشور بر تداوم روند تخصیص ارز 
به صورت اســکناس با مصارف خدماتی ۲۵ 
گانه تاکید کرد. این بخشــنامه که در سال 
های قبل نیز بر آن تاکید شده بود، در ششم 
آذرماه امســال، دوباره از سوی بانک مرکزی 
به جهت ساماندهی بازار ارز، به صرافی های 
سراسر کشور ابالغ شد. بر این اساس ابالغیه 
بانک مرکزی تاکید داشت: »تخصیص ارز در 
ســرفصل های خدماتی  شامل ارز مسافرتی، 
زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، 
هزینه شرکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه 

شــرکت های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در 
نمایشــگاه های خارجی، هزینــه حقوق و 
مزایــای کارکنان خارجی شــاغل در ایران، 
رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش های بین 
المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش 
های علمی و گواهینامــه های بین المللی، 
خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، 
حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین 
المللی و چاپ مقاالت علمی، شــرکت های 
اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره 
مفــرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، 
حف الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک 
شــبکه های اطالعاتی، شرکت در دوره های 
آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت 
در امتحانــات علمی و تخصصــی خارج از 
کشــور، خدمات کنسولی ســفارتخانه های 
خارجی، هزینــه های ارزی شــرکت های 
مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و 
ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل 
مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی 
و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر 
در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه 
میــزان ارز مســافرتی و ارز موردنیاز برای 
شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز 
از ۲۰۰۰ یــورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته 
اســت. »در کنار این موضوع، بانک مرکزی 
به صرافی های سراســر کشــور اعالم کرد 
ارز  درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید 
برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شــده در 
فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعالم 

کنند.این ابالغیه مهم از سوی بانک مرکزی 
از یک طرف نشــان از برنامه ریزی سیاست 
گذار برای تامین نیاز ارزی واقعی متقاضیان 
داشــت و از ســوی دیگر، به دلیل افزایش 
ســقف ۲۰۰ یورویی در بخش ارز مسافرتی،  
بیانگر توان باالی بازارساز برای افزایش عرضه 
داشت. بنابراین افرادی که نیازمند دریافت ارز 
برای مصارف خدماتی مذکور دارند، می توانند 
به راحتی از طریق شبکه صرافی های سراسر 

کشور اقدام و نیاز ارزی خود را تامین کنند.
حال در جدیدترین تصمیــم بانک مرکزی 
بــرای تســهیل در روند تامین نیــاز ارزی 
متقاضیان، به کانون صرافان ایران اعالم شده 
است که به قید تســریع ضمن اخذ نظرات 
شــرکت های صرافی در خصوص مسایل و 
مشــکالت احتمالی مرتبط با فرآیند فروش 
ارز در سرفصل های مصارف خدماتی اعالمی، 
مراتب به همــراه نیازهای جدیــد ارزی به 
درخواســت متقاضیان واقعی مورد تأیید آن 
کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع 
بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد. این 
رویکرد حمایتی بانک مرکزی در حالی است 
که پیش از این دکتر صالح آبادی رئیس کل 
بانک مرکزی با حضور میدانی در صرافی های 
میدان فردوسی تهران، ضمن گفتگو با مردم 
و صرافان و شــنیدن دغدغه ها و مشکالت 
موجود، از آمادگــی بانک مرکزی برای رفع 
مشــکالت احتمالی مرتبط با فــروش ارز و 
تامیــن نیازهای ارزی مردم خبــر داده بود. 
موضوعی که به فاصله ۲۴ ســاعت از سوی 

بانک مرکزی به کانون صرافان ابالغ شده تا 
با تعامل صرافــان و متقاضیان ارزی با بانک 
مرکزی، به زودی تغییراتی در بخش سرفصل 
های مصارف خدماتی اعالمی بانک مرکزی 
اعمال شود. مسلما با اصالح و تغییرات ارزی 
در این بخش، روند تســهیل در تامین نیاز 

ارزی متقاضیان بیش از گذشته خواهد بود.
از ســوی دیگر، بانــک مرکــزی در هفته 
های آتی، قصد دارد ســامانه ای برای ثبت 
درخواســت های ارزی خرد مردم راه اندازی 
کند. در این بــاره، رئیس کل بانک مرکزی 
با اعالم خبــر راه اندازی درگاه فروش ارز به 
منظــور تامین نیازهای خــرد هموطنان به 
ارز گفــت: این درگاه تا دو ماه آینده به بهره 
بــرداری خواهد رســید و هموطنان با ورود 
بــه این درگاه نیاز خــرد ارزی خود را اعالم 
و ســپس با مراجعه به صرافی های مجاز ارز 
موردنیــاز را دریافت می کننــد. وی تاکید 
کرد: بــا راه اندازی ســامانه فروش ارز صف 
های ایجاد شــده در مقابل صرافی ها جمع 
خواهد شد.با توجه به تقویت سامانه نیما در 
بخش حواله های ارزی و همچنین توسعه و 
تقویت بیش از پیش بازار متشــکل ارزی در 
بخش اسکناس ارزی برای تامین نیاز مردم به 
اسکناس، روند بازار ارز در این روزها به سمت 
تعدیل نرخ ها و رسیدن به یک ثبات نسبی 
برای شاخص ارزی است. مساله ای مهم که 
حاال با توجــه به نگاه حمایتی بانک مرکزی 
برای اعمال تغییرات احتمالی در ســرفصل 
هــای مصرفی ارز و همچنیــن ایجاد درگاه 
برای تامین نیاز خرد ارزی مردم، بســیاری 
از کارشــناس باور دارند که بانک مرکزی به 
دلیل توان باالی ارزی کــه در اختیار دارد، 
به خوبی در جهت تعدیــل نرخ ارز در بازار، 

گام برمیدارد.

اقدام مهم بانک مرکزی برای تامین 
نیاز ارزی متقاضیان واقعی
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گزیده خبر

بورل:
 برای بازگرداندن توافق باید سریع تر 

پیش برویم

مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی با وزیر امور 
خارجه ایران گفت: برای بازگرداندن توافق باید ســریع  تر پیش برویم.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، »جوسپ بورل« مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه ایران تلفنی گفت وگو کرد.وی در پیامی توییتری نوشت: امروز 
در آســتانه دور بعدی مذاکرات برجام در وین با امیر عبداللهیان وزیر 
امــور خارجه ایران گفت وگو کردم.وی در ادامه این پیام نوشــت: من 
ضرورت فوریت را بیان کردم، برای بازگرداندن توافق باید ســریعتر در 

مذاکرات پیش برویم.

ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به 
اقدامات تحریک آمیز متهم کردند

جمهوری آذربایجان و ارمنســتان یکدیگر را به اقدامات تحریک آمیز 
علیــه طرف مقابل متهم کردند.به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
روســیا الیوم، ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز پنج شنبه یکدیگر 
را به اقدامات تحریک آمیز و بمباران مواضع نظامی طرف مقابل متهم 
کردند.بر اساس این گزارش، وزارت دفاع ارمنستان در بیانیه ای گفت: 
نیروهای مســلح آذربایجان روز ۹ دســامبر در اقدامات تحریک آمیز 
جدید، در ساعت ۱۶:۲۵ با سالح های مختلف مواضع نظامی ارمنستان 
در منطقه گیکارکونیتسک در مرزهای دو کشور را هدف قرار دادند.این 
بیانیه می افزاید: ارمنستان اقدامات متقابل را اتخاذ کرد و تبادل آتش 
تا ســاعت ۱۷ ادامه داشت.از سوی دیگر، وزارت دفاع آذربایجان هم با 
صدور بیانیه ای نیروهای ارمنستان را به اقدامات تحریک آمیز در منطقه 

مرزی کلبجار متهم کرد.

زاخارووا: امیدواریم مذاکرات وین 
نتیجه بخش باشد

ســخنگوی وزارت خارجه روسیه به ازسرگیری مذاکرات وین واکنش 
نشان داد و ابراز امیدواری کرد کار بیشتری در سطح کارشناسی انجام 
شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، ماریا زاخارووا 
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات وین 
که پنجشــنبه از سرگرفته شد؛ نتیجه بخش باشد.وی در ادامه افزود: 
همچنین امیدواریم که این مذاکرات به کار بیشتر در سطح کارشناسی 
منجر شــود.زاخارووا همچنین گفت مســکو از تهران و واشــنگتن 
می خواهــد در جریان مذاکرات وین برای احیای برجام، گام های خود 

را هماهنگ کنند.

 مجبوریم قاطعانه به اقدامات ناتو 
پاسخ دهیم

معاون وزیر خارجه روســیه با بیان اینکه مسکو تهدیدات آمریکا را بر 
نخواهد تابید، اعالم کرد که »مجبور هســتیم قاطعانه به اقدامات ناتو 
که به دنبال ایجاد پایگاه نظامی در مرزهای خود است، پاسخ دهد«.به 
گزارش ایسنا، »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه در یک 
نشســت خبری درباره احتمال تکرار وضعیتی که در جریان »بحران 
کارائیب« در دوران جنگ ســرد شکل گرفت، هشدار داد و گفت که 
مسکو مجبور اســت قاطعانه به اقدامات ناتو که به دنبال ایجاد پایگاه 
نظامی در مرزهای خود اســت، پاســخ دهد.ریابکوف افزود: وضعیت 
برای ما واقعا بدتر شــده اســت، زیرا رقبا و مخالفان ما تعهداتی را که 
قبال در قبال ما داشته اند، آشکارا نقض کرده  و در نزدیکی مرزهای ما 
فعالیت های نظامی انجام می دهند.به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، 
معاون وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که روسیه الزم می داند »تهدید 
نظامی« ناتو را از مرزهای خود دور کند.وی با بیان اینکه روسیه مجبور 
است قاطعانه به اقدامات آمریکا و ناتو در نزدیکی مرزهای خود پاسخ 
دهد، خاطرنشان کرد: »در اینجا هیچ عنصر تهدیدی وجود ندارد، فقط 
هشدار وجود دارد«.معاون وزیر خارجه روسیه همچنین اظهار کرد که 

مسکو باج خواهی و تهدیدات ایاالت متحده آمریکا را بر نخواهد تابید.

 بازی آمریکا با برگ تایوان؛ 
آتشی با شعله های جهانی

تهران- ایرنا- ســران آمریکا با سابقه طوالنی جنگ افروزی، به ورطه ای افتاده اند 
کــه برای رقابت های حزبی و جناحی خود و جلب رضایت مجتمع های صنعتی 
نظامی، بازی خطرناک نظامی را با برگ تایوان کلید بزنند که شــعله های آتش 
آن، جهانی خواهد شد.به گزارش ایرنا، زمانی که آمریکا سربازان زیادی در خاک 
تایوان داشــت، به این نقطه رسید که در سال ۱۹۷۹ به طور رسمی اعالم کند 
سیاست چین واحد را به رسمیت می شناسد.در این سال، آخرین پادگان نظامی 
آمریکا در تایوان از این جزیره خارج شــد هر چند آمریکا پس از آن کوشــید تا 
سطح بسیار اندکی از نیروهای وابسته نظامی خود را در آن نگه دارد.با روی کار 
آمدن تسای اینگون به عنوان رئیس جمهوری تایوان که رسانه های چینی او را 
»جدایی طلب« معرفی می کنند، روابط این جزیره و پکن به تاریکی گرایید چرا 
که حزب سیاسی او یکپارچگی نهایی با چین را تایید نمی کند.با تشدید تنش ها 
در تنگه تایوان در سال گذشته میالدی، جو بایدن رئیس جمهوری ایاالت متحده 
اعالم کرد در صورت حمله به تایوان، کشــورش از آن حمایت خواهد کرد.ادعا 
می شود این رویکرد، بر اســاس اعالمیه سال ۱۹۷۹ است که واشنگتن قوانین 
و خدمــات دفاعی را در اختیــار تایوان قرار خواهد داد تا بــه این جزیره اجازه 
دهد از خود در برابر حمله دفاع کند؛ رویکردی که واشــنگتن از طریق فروش 
تسلیحات به تایوان از آن اســتفاده کرده است.اما به نظر می رسد هدف اصلی 
واشنگتن در قبال تایوان، حمایت از حقوق ساکنان این جزیره نیست و اظهارات 
مقامات کاخ سفید گویای آن است که واشنگتن با حرکت در منطقه خاکستری 
همواره به دنبال ســوء استفاده از اختالفات و فاصله ها است.این مساله با تشدید 
رقابت تجاری و اقتصادی پکن و واشنگتن و همچنین حرکت چین برای تقویت 
ظرفیت هــای نظامی و فناوری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی و فضا، پررنگتر 
شده و سران کاخ سفید را بر آن داشته است تا با تقویت اختالف سرزمینی آن 
منطقه، مقامات پکن را به موضوعی فرعی مشغول سازند.برای این کار، ابتدا در 
حوزه دریای جنوبی چین با مساحتی نزدیک به سه و نیم میلیون کیلومتر مربع 
از سنگاپور تا تایوان، حضور یافت تا با همراهی متحدان منطقه ای خود همچون 
ژاپن و اســترالیا، پکن را مشغول ســازد و نگذارد حوزه نفوذ وی بیش از پیش 
شود.آمریکا نیروهای دریایی خود را به این منطقه گسیل داشت، قرارداد بزرگ 
زیردریایی را از فرانسه سرقت کرد و خود با کانبرا وارد معامله شد، مساله آزادی 
ناوبری در ایندو-پاســفیک را مطرح و به عنوان یک راهبرد نظارت بر این آزادی 
را حق خود دانست.به این بهانه، کشتی های جنگی آمریکا حضور پررنگتری در 
این دریا پیدا کردند و خبرهایی از واکنش ناوهای چینی و آمریکایی نســبت به 
یکدیگر هم مطرح شد.از سوی دیگر، چین یک منطقه دفاع هوایی را برای خود 
اعــالم کرد و بر حاکمیت موثر خود بر ایــن منطقه تاکید ورزید که خود عامل 
دیگری برای تنزل ســطح روابط در چند دهه گذشــته بین پکن و تایوان شده 
است.اوایل ماه جاری میالدی ارتش چین تعداد بی سابقه ای از هواپیماهای جنگی 
خود را به حریم هوایی اطراف تایوان اعزام کرد و دیپلمات ها و رسانه های دولتی 
این کشــور درباره احتمال حمله به تایوان هشدار دادند و توقف آن را منوط به 
تسلیم شدن تایوان در مقابل مشی حزب کمونیست چین دانستند.سطح تنش 
بین واشــنگتن و پکن در دوره دونالد ترامپ بیش از گذشته شد و ترامپ که به 
هیچ قاعده بین المللی احترام نمی گذاشت و دولت خود را طراح و تنظیم کننده 
نظم بین الملل می دید، ابتدا با پیش کشیدن اختالف تراز تجاری بین دو کشور، 
تعرفه هــای تجاری وضع کرد. پس از آن، با مقامــات تایوان ارتباط گرفت و به 
طور رسمی گفت که به سیاست چین واحد پایبند نیست.با روی کار آمدن جو 
بایدن دموکرات که مدعی بود هیچ کســی به اندازه او، شی جین پینگ رئیس 
جمهوری چین را نمی شناسد و بیشــترین دیدارها را آنها با یکدیگر داشته اند، 
سطح تنش بین دو کشور کاهش نیافت و بایدن هم در طریق ترامپ، از فرصت 
اختالف بینداز و حکومت کن، پیروی کرد.شــاهد این مطلب آن است که دیدار 
مجازی سه ساعته و نیمه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ در 
شامگاه ۱۵ نوامبر به وقت محلی، بدون بیانیه مشترک و توافق چشمگیری پایان 
یافت.بر اســاس آنچه در رسانه ها مطرح شد، بایدن در آغاز سخنانش گفت که 
آنها باید »نرده های محافظ« ایجاد کنند تا »اطمینان حاصل شود که رقابت بین 
کشورهای ما، خواسته یا ناخواسته« به درگیری تبدیل نمی شود.رئیس جمهوری 
چین، بایدن را »دوست قدیمی من« خواند و دو کشور را با کشتی هایی مقایسه 

کرد که باید با هم در جریان باد و امواج اقیانوس بدون برخورد حرکت کنند.
شــی ادامه داد برای پیشــبرد توسعه دو کشــور و حفاظت از محیط صلح آمیز 
بین المللی به یک رابطه »محکم و پایدار« نیاز است و پکن و واشنگتن باید »به 
یکدیگر احترام بگذارند« ، در »امور داخلی« یکدیگر دخالت نکنند و با یکدیگر 
بــرای مقابله با چالش های جهانی چون همه گیری ویروس کرونا و تغییرات آب 
و هوایی همکاری کنند.اظهارات شــی نشان می دهد که امور داخلی چین خط 
قرمز پکن اســت و این کشــور به هیچ قدرتی حتی آمریــکا اجازه نخواهد داد 
با این مســایل بازی کند.با این حال، نیروی دریایی آمریــکا در دوم آذرماه در 
بیانیه ای اعالم کرد که ناوشکن میلیوس با قابلیت حمل موشک هدایت شونده، 
از تنگه تایوان عبور کرده اســت.این بیانیه می افزاید: عبور کشتی از طریق تنگه 
تایوان نشان دهنده تعهد ایاالت متحده به تحقق یک منطقه آزاد و باز اقیانوس 
هند و آرام اســت،  ارتش ایاالت متحده بر فــراز این دریا پرواز دارد، دریانوردی 
می کند و در هر جایی که قوانین بین المللی اجازه دهد، فعالیت می کند.همزمان، 
ارتش چین نیز به این اقدام تحریک آمیز آمریکا واکنش نشــان داد و اعالم کرد: 
عبور کشتی میلیوس در تنگه تایوان خطرات امنیتی ایجاد کرده و ثبات منطقه 
را تضعیف می کند.ســخنگوی ارتش چین در بیانیه ای گفت: ارتش چین تمام 
اقدامــات الزم را برای مقابله با تهدیــدات و تحریکات و حفظ حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی انجام خواهد داد.ماه گذشته نیز ارتش چین، اقدام ایاالت متحده 
و کانادا را به دلیل ارســال یک کشتی جنگی از طریق تنگه تایوان محکوم کرد 
و گفــت که آنها صلح و ثبات در منطقه را تهدید می کنند.تناقض گویی مقامات 
واشــنگتن تا آنجا است که در عمل تنش با چین را دنبال می کنند و درسخن، 
خود را مدافع سرسخت کاهش تنش و دوری از هرگونه درگیری نشان می دهند.

نمونه آن، اظهارات روز جمعه لوید آستین در »مجمع دفاع ملی ریگان ۲۰۲۱« 
است که با موضوع چالش چین برگزار شد.حضور عالی ترین مقام نظامی آمریکا 
در نشستی با این موضوع، خود دوگانه بودن رویکرد واشنگتن را نشان می دهد اما 
آستین مدعی شد آمریکا قصد ندارد ناتو جدیدی برای آسیا بسازد.وی با اشاره به 
توافق اخیر برای کمک به استرالیا در استقرار زیردریایی های هسته ای به عنوان 
نمونه ای از تقویت اتحادها، گفت: در عوض، واشنگتن در تالش برای هماهنگی 
بهتر کشــورها برای جلوگیری از تالش های چین برای تسلط بر منطقه است.از 
سوی دیگر، عالوه بر سفر مقامات کاخ سفید به منطقه، هیاتی از کنگره آمریکا 
هم به آنجا رفت و این بار به تایوان سفر کرد.سفری که خشم پکن را برانگیخت 
و ارتش چین عملیات گشــتزنی را در محدوده تنگه باریک و حســاس تایوان 
انجام داد که در حد فاصل این جزیره و ســرزمین مادری چین قرار دارد.وزارت 
خارجه چین هم اعالم کرد که به وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با سفیر اخیر 
نمایندگان کنگره به ســرزمین چین اعتراض کرده و گفته است »بازی کردن با 
برگ تایوان« برای آمریکا باخت را در پی دارد.»ژائو لی جیان« سخنگوی وزارت 
خارجــه چین هم اظهار کرد: فقط یک چین وجود دارد و دولت جمهوری خلق 

چین تنها دولت قانونی نماینده تمام چین است.

وال استریت ژورنال:

دولتبایدنبرایتشدیدتحریمایرانگامبرمیدارد
در حالیکــه مذاکرات رفع تحریم ها در وین در جریان اســت، یک روزنامه آمریکایی از 
تالش دولت بایدن برای تشــدید اجرای تحریم ها علیه ایران و وادار کردن کشورهای 
دیگر به قطع روابط تجاری با ایران خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
چند ساعت تا شروع دور دوم مذاکرات »وین« در دولت جدید ایران، روزنامه آمریکایی 
»وال اســتریت ژورنال« در یادداشــتی به قلم »لورنس نورمن« گزارش کرد که دولت 
آمریکا برای تشدید اجرای تحریم های ایران گام برمی دارد.در مقدمه این گزارش آمده 
اســت، به گفته مقامات ارشد آمریکایی، دولت بایدن در حال حرکت به سمت تشدید 
اجرای تحریم ها علیه ایران اســت که اولین نشانه از افزایش فشار اقتصادی واشنگتن 
بر تهران در حالی اســت که تالش های دیپلماتیک برای بازگرداندن توافق هســته ای 
۲۰۱۵ با مانع روبه رو شــده است.طبق این گزارش، بنا بر گفته مقام های ارشد وزارت 
خارجه و خزانه داری آمریکا، ایاالت متحده یک هیأت عالی رتبه از جمله »آندریا گاکی« 
رئیس دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا را هفته آینده به امارات عربی 
متحده اعزام می کند.در این گزارش در خصوص سفر هیأت آمریکایی به امارات نوشته 
اســت، امارات عربی متحده یکی از متحدان اصلی ایاالت متحده اما دومین شــریک 
تجاری ایران و کانال ارتباطی مبادالت تجاری و مالی ایران با ســایر کشــورها است.بر 
اساس گزارش وال استریت ژورنال، مقامات آمریکایی با شرکت های پتروشیمی و سایر 
شــرکت ها و بانک های خصوصی در امارات عربی متحده که میلیاردها دالر تجارت با 

ایران انجام می دهند، دیدار خواهند کرد.یکی از مقام های ارشــد آمریکایی گفته است، 
هیأت آمریکایی قصد دارند در سفر به آمریکا به طرف  اماراتی هشدار دهند که ایاالت 
متحده »به معامالتی که با تحریم ها سازگار نیست، توجه و نظارت دارد و اگر این روند 
)تعامل با ایران( ادامه داشته باشد، این بانک ها و شرکت ها با خطرات بسیار جدی روبه رو 
خواهند شد«.مقام های ارشد آمریکایی گفته اند که سفر مقام های آمریکایی به امارات، با 
وضع تحریم هایی علیه برخی مقام ها و شرکت های اماراتی همراه خواهد بود.این اقدامات 
ظالمانه ایاالت متحده در شــرایطی صورت می گیرد که ادامه دور جدیدی از مذاکرات 
وین، امروز برگزار می شود و در روزهای اخیر سه عضو اروپایی برجام )انگلیس، فرانسه و 
آلمان( و ایاالت متحده تالش کرده اند با اظهاراتی وضعیت مذاکرات را نه چندان مساعد 
گزارش کنند و به نوعی ایران را مقصر هرگونه شکســت احتمالی مذاکرات وین جلوه 
دهند.دور جدیدی از مذاکرات وین برای رفع تحریم ها هشتم آذرماه در پایتخت اتریش 
آغاز شــد و تا روز دوازدهم آذر ماه ادامه داشت و در جریان مذاکرات، هیأت ایرانی دو 
ســند درباره رفع تحریم های ظالمانه و یکجانبه ایاالت متحده و فعالیت های هسته ای 
ایران به طرف مقابل ارائه داد و طرف های مقابل برای رایزنی با مقامات کشورهایشــان 
به پایتخت های خود بازگشــتند تا امروز، این مذاکرات را از سر بگیرند.طبق آن چه در 
روزنامه وال استریت ژورنال آمده است، مقام های آمریکایی گفته اند که اگر پیشرفتی در 
مذاکرات هسته ای حاصل نشود، سفر هیأت آمریکایی به امارات عربی متحده احتماالً 

اولین سفر از چندین سفر آن ها به کشورهای دیگر برای تشدید فشارهای اقتصادی به 
ایران خواهد بود.طبق این گزارش، ســفرهای آتی هیأت  آمریکایی به کشورهای دیگر 
با هدف تشــدید تحریم های اقتصادی علیه ایران احتماالً شامل مالزی، ترکیه و چین 
خواهد بود.مقامات آمریکایی گفته اند که ایاالت متحده همچنین با شرکت های مالی در 
ژاپن و کره جنوبی برای ردیابی تجارت غیرقانونی ایران همکاری نزدیک دارد.بایدن در 
حالی سیاســت هایی مشابه با سیاست های فشار حداکثری ترامپ علیه ایران در پیش 
گرفته است که قبل از انتصاب به عنوان رئیس جمهور آمریکا با وعده بازگشت به برجام 
روی کار آمد و مدعی اســت که قصد دارد دوباره این توافق را احیا کند اما نه تنها گام 
ملموسی در این جهت برنداشته است بلکه تمام تالش خود را به کار گرفته تا فشارها 
علیه جمهوری اســالمی را به امید دریافت امتیازات بیشتر تشدید بخشد اما مقام های 
ایرانی بارها تأکید کرده اند که تحت هیچ گونه فشاری حاضر به توافق نیستند.بر اساس 
این گزارش، مقام های آمریکایی سفر هفته آینده هیأت آمریکایی را با دولت امارات عربی 
متحده هماهنگ کرده اند.طبق گزارش وال استریت ژورنال، مقام های غربی همچنین 
قصد دارند با چین وارد همکاری شــود تا ایران را برای مصالحه تحت فشــار قرار دهد 
و در حــال حاضر در حال اســتفاده از روش های دیپلماتیک برای متقاعد کردن چین 
برای خودداری از واردات نفت ایران هســتند و تمایلی ندارند فعاًل با این کشور در این 

خصوص درگیر شوند.

مجیــد تخت روانچی ســفیر و نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایــران درچارچوب 
تعهدات بین المللی خود، به تالش هایش 
برای پیشگیری و مبارزه مؤثر با تروریسم 
در همه اشــکال و مصادیــق آن ادامه 
می دهد.بــه گزارش ایرنــا، دکتر مجید 
تخت روانچی ســفیر و نماینــده دائم 
جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد روز پنج شــنبه به وقت محلی در 
نشست شــورای امنیت سازمان ملل در 
مورد »حفظ صلح و امنیت بین المللی؛ 
امنیت در چارچوب تروریسم و   تغییرات 
اقلیم« نسبت به تالش برخی از اعضای 
شــورای امنیت برای برقــراری هرگونه 
ارتباط بیــن تغییرات اقلیــم با صلح و 
امنیت بین المللی هشدار داد.ارشدترین 
دیپلمــات جمهوری اســالمی ایران در 
ســازمان ملل افزود: امروزه جامعه بین 
المللی با چالش های فــوری مرتبط با 
تروریســم و تغییرات اقلیم مواجه است.

وی افــزود: مبارزه با تروریســم باید در 
چارچوب منشــور سازمان ملل متحد و 
حقوق بین الملل و با اطمینان ازرعایت 

کامل اصول استقالل و برابری حاکمیتی 
دولت هــا و عدم مداخله در امور داخلی 
کشورها صورت گیرد.تخت روانچی تاکید 
کرد: جمهوری اسالمی ایران درچارچوب 
تعهدات بین المللی خود، به تالش هایش 
برای پیشگیری و مبارزه مؤثر با تروریسم 
در همه اشــکال و مصادیــق آن ادامه 
می دهــد.وی به اثرات منفــی تغییرات 
اقلیم و پیامدهای آن اشاره کرد و گفت: 
مقابله با چنین چالش هایی مســتلزم 
پاســخی نظامند و هماهنگ از ســوی 
همه کشورهای عضو است و کنوانسیون 
چارچوب ســازمان ملل متحد در مورد 
تغییر اقلیم )UNFCCC( مناســب ترین 
بستر برای چنین پاسخ هماهنگی است.

سفیر ایران در سازمان ملل متحد اظهار 
داشت: جمهوری اسالمی ایران گام های 

مهمی برای مقابله و کاهش اثرات منفی 
تغییرات اقلیمی برداشــته است. تخت 
روانچــی اضافه کرد: با این وجود، اعمال 
تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه ایران 
که نقض آشــکار اصول اساسی حقوق 
بین الملل است، نه تنها از دسترسی ایران 
به منابــع مالی مورد نیاز و فناوری های 
الزم برای مقابله با چالش های مرتبط با 
تغییرات اقلیمــی جلوگیری کرده، بلکه 
تأثیر نامطلوبــی بر ظرفیت های داخلی 
در ایفای تعهدات مربوطه در این زمینه 
گذاشــته اســت.نماینده دائم ایران در 
ســازمان ملل متحد گفت: تغییر اقلیم 
اساســاً یک موضوع توســعه ای با ابعاد 
اجتماعی-اقتصادی است و هیچ مستند 
و مدرک علمی دال بر ارتباط مســتقیم 
تغییــرات اقلیم با صلــح و امنیت بین 

المللی وجود نــدارد.وی تصریح کرد: بر 
این اســاس، چالش های تغییرات اقلیم 
بایــد در چارچوب توســعه پایدار مورد 
رســیدگی قرار گیرد.ســفیر ایــران در 
سازمان ملل متحد تاکید کرد کشورهای 
توســعه یافته باید به تعهــدات خود در 
چارچوب اصل مسئولیت مشترک پایبند 
بــوده و به وعده های خود مبنی بر ارائه 
به موقــع حمایت هــای مالی و کمک 
های فنی به کشــورهای در حال توسعه 
و متاثــر از تغییرات اقلیــم، از جمله از 
طریق تسهیل انتقال فناوری های مورد 
نیاز، عمل کنند.نماینــده دائم ایران در 
سازمان ملل بر این موضع اصولی تاکید 
کــرد که تغییرات اقلیم بــه عنوان یک 
موضوع مرتبط با توســعه پایدار، خارج 
از صالحیت شــورای امنیت است.تخت 
روانچی گفت: ورود شورای امنیت  به این 
مقوله که فاقد تخصص و ابزارهای الزم 
در این زمینه است، تخطی از چارچوب 
وظایف و تکالیف سای ارگان های اصلی 
سازمان ملل خواهد بود و کار آنها را در 
رســیدگی موثر به چالش های تغییرات 

اقلیم پیچیده تر می کند.

تخت روانچی:
ایران به تالش برای پیشگیری و 
مبارزه با تروریسم ادامه می دهد

بعد از پایان کمیسیون مشترک برجام؛
انریکه مورا: شاهد تجدید اراده در همه طرفین مذاکره بودم

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: حس هدفمندی جدیدی در بین هیئت ها برای رسیدن به توافق وجود دارد و تمامی طرفین تائید کردند که تا زمان حصول توافق به 
مذاکرات ادامه می دهند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینت نیوز، انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از اتمام کمیسیون مشترک برجام، گفت که شاهد تجدید 
اراده در همه طرفین مذاکره از جمله ایران برای حصول توافق است حال آنکه جدیت آنها باید طی روزهای آینده و حین بحث درباره جزئیات ارزیابی شود.معاون مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا افزود: حس هدفمندی جدیدی در بین هیئت ها برای رسیدن به توافق وجود دارد. زمان در حال گذر است و حس فوریت بیشتر و بیشتر احساس می شود.مورا درباره روند فعلی 
مذاکرات وین، گفت: تمامی طرف های مذاکره کننده تأیید کردند تا زمان حصول توافق به مذاکرات ادامه می دهند. دیدگاه های مختلفی وجود دارد و ما برای نزدیک تر کردن این دیدگاه ها 
به یکدیگر تالش می کنیم؛ چندین پیشنهاد مورد بحث قرار خواهد گرفت و آن چه که حائز اهمیت است، غلبه بر اختالفات است.وی در خصوص پیشنهاداتی که هیئت مذاکره کننده ایران 
به طرف های مقابل ارائه کرده نیز گفت: در جریان مذاکرات، تمامی طرف ها پیشنهادات خود را ارائه خواهند داد و هرگونه پیشنهادی باید براساس آن چه باشد که در ۲۰ ژوئن حاصل شد. 
ما در مذاکرات یک نقطه شروع داریم و با آنچه که در ژوئن گذشته به دست آمد، شروع می کنیم.پیشتر نیز میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، در پیامی توئیتری، از اتمام 
نشست کمیسیون مشترک برجام خبر داد و نوشت: نسبتاً کوتاه و سازنده بود.وی افزود: مشارکت کنندگان به شماری از وجوه مشترک در مواضعشان پرداختند، از جمله در رابطه با لزوم 

نهایی کردن )جمع بندی( سریع و موفق مذاکرات وین.

نیکاراگوئه روابط دیپلماتیک با تایوان را قطع کرد وچین را به رسمیت شناخت
دولت نیکاراگوئه اعالم کرد که روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع می کند و »چین واحد« را به نمایندگی از دولت پکن به رســمیت می شناســد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، دنیس مونکادا، وزیر امور خارجه نیکاراگوئه گفت: جمهوری خلق چین تنها دولت قانونی است که نماینده تمام چین است و تایوان بخشی جدایی ناپذیر از خاک چین است.مونکادا 
افزود: دولت نیکاراگوئه از امروز جمعه روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کرده و تمامی تماس ها و روابط رسمی با تایوان را متوقف می کند.تایوان از سال ۱۹۴۹ توسط مقامات وابسته به 
حزب محافظه کار »کومینتانگ« که در جنگ داخلی شکست خورد، اداره می شود و خود را به عنوان وارث جمهوری چین اعالم شده در سال ۱۹۱۱ معرفی می کند و مشروعیت نظام دولت 

فعلی به رهبری حزب کمونیست در بقیه مناطق چین را به رسمیت نمی شناسد در حالی که پکن این جزیره را یکی از استان های خود می داند.
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محققان »دانشگاه ییل« آمریکا در مطالعه اخیرشان که با کمک دکتر 
»آریا مانی« محقق ایرانی انجام شد، توانستند یک ژن را که تاثیر مخربی 
بر بیماری کبد چرب دارد، شناسایی کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
تــی ای، هنگامی که چربی زیادی در کبــد تجمع می یابد، بیماری ای 
به عنوان بیماری کبد چرب غیر الکلی )NAFLD( ایجاد می شــود. این 
بیماری باعث التهاب و آســیب کبدی می شود. بیماری کبد چرب غیر 
الکلی نوعی از کبد چرب است که در نتیجه تجمع چربی به دلیلی غیر 
از مصرف زیاد الکل در کبد بروز می کند.محققان دانشگاه ییل در مطالعه 
اخیرشان توانستند کشف کنند که چه عاملی باعث بیماری کبد چرب 
غیر الکلی می شود. آنها دریافتند که جهش در ژنی به نام« Dyrk1b« با 
سندرم متابولیک و بیماری کبد چرب غیرالکلی در انسان مرتبط است.

در حالی که در حال حاضر داروهای متعددی برای درمان بیماری کبد 
چرب در حال توسعه هســتند، اما این مطالعه یکی از اولین مطالعاتی 
است که به بررســی نقش این ژن در بیماری زایی/پاتوژنز بیماری کبد 
چرب غیر الکلی و مقاومت به انســولین پرداخته اســت.یافته های این 
مطالعه به دانشمندان کمک کرد تا یک هدف درمانی جدید برای درمان 
بیماری کبد چرب غیرالکلی و مقاومت به انســولین کبد در دیابت نوع 
۲ کشف کنند.دکتر »آریا مانی« گفت: ما طی این مطالعه نشان دادیم 
که جهش ژنتیکی در انسان ممکن است باعث بیماری کبد چرب شود. 
سطح پروتئین کدگذاری شــده در اکثر بیماران مبتال به بیماری کبد 
چرب باال است، اما هنگامی که ما آن را در موش های دارای رژیم غذایی 

پرچرب سرکوب کردیم.

گروهی از محققان در مطالعه اخیرشان از توسعه یک حسگر قابل اتصال 
بر روی پوســت که قادر به شناسایی و اندازه گیری نیکوتین موجود در 
بخار سیگارهای الکترونیکی است، خبر داده اند. این فناوری به طور بالقوه 
می تواند برای تشخیص سایر مواد خطرناک موجود در هوا نیز به کار رود.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، نیکوتین یکی از مضرترین ترکیبات 
موجود در بخار تولیدشده توسط سیگارهای الکترونیکی است، بنابراین 
افرادی کــه از آنها اســتفاده نمی کنند، باید تا حــد امکان از تنفس آن 
خودداری کنند. گروهی از محققان اخیرا از توسعه حسگری خبر داده اند 
که بر روی پوست قرار می گیرد و می تواند با نظارت بر سطوح نیکوتین 
موجود در هوا در مجاورت کاربر به افراد در این زمینه کمک کند.نمونه 
اولیه این حســگر بدون باتری که توسط دانشمندان دانشگاه آریزونا و 
موسسه سلطنتی فناوری ملبورن اســترالیا ساخته شده است، به طور 
موقت به پوســت قسمتی از بدن کاربر مانند پشت دست وی چسبیده 
و کار نظارت را انجام می دهد.این وســیله مجهز به یک تراشه ارتباطات 
میدان نزدیک، یک سیم پیچ حلقه ای برای انتقال قدرت بی سیم و حسگر 
نیکوتین اســت. بخش دیگر آن شامل یک بستر پالستیکی پلی ایمید 
اســت که با یک الیه نازک از یک ترکیب معدنی به نام »دی اکســید 
وانادیم« )VO۲( پوشیده شده است. هر مولکول نیکوتین افشانه شده ای 
که در هوا در مجاورت این حســگر وجود داشــته باشد، با دی اکسید 
وانادیم پیوند داده خواهد شد و رسانایی الکتریکی آن را تغییر می دهد.

یک دســتگاه دارای ارتباطات میدان نزدیک مانند یک گوشی هوشمند 
نیز می تواند حسگر مذکور را به صورت بی سیم روشن کند و اجازه دهد 

جریان الکتریکی از طریق الیه دی اکسید وانادیم عبور کند.

شناسایی یک ژن که نقشی 
مخرب در بیماری کبد چرب دارد

حسگری برای اندازه گیری نیکوتین 
موجود در بخار سیگار الکترونیکی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کشف یک مومیایی ۱۲۰۰ ساله در پرو/ رویترز

کوپه قدبلند و جذاب بیوک شاید در آینده تولید شود
بیوک خودروهای ســواری خود را در بازار آمریکا عرضه نمی کند و فقط به دنبال ارائه کراس اوورها و شاســی بلندها خواهد بود. 
این خودروهای قدبلند دارای طراحی ای هستند که روی بدنه های مختلف جواب می دهد هرچند بیوک در حال حاضر فاقد یک 
کوپه ی تمام عیار برای رقابت با بزرگان است. البته به تازگی اسکچ های طراحی جنرال موتورز از یک بیوک دو درب و مدرن منتشر 
شــده و البته چاشــنی کار نیز ارتفاع زیاد خودرو از سطح زمین می باشد.این کانسپت خشن بودن یک آفرود را با اسپورت بودن 
محصوالت کوپه ترکیب کرده و طراحی کلی آن ما را به یاد رالی فایتر شرکت لوکال موتورز می اندازد هرچند این طراحی بسیار 
خاص تر می باشد. این خودروی مفهومی از خطوط طراحی تیز در بخش چراغ های جلو سود برده است، چراغ هایی که به سمت 
پایین متمایل شــده اند. این خط باعث شده خودرو آماده حمله به نظر برسد. شیشه جلوی خمیده و حالت کلی خمیده خودرو 
نیز این حس را تشــدید کرده اند.پوشــش های پالستیکی بکار رفته نیز از بخش های پایین بدنه محافظت کرده و باعث می شوند 
این کانسپت طراحی آفرودی داشته باشد. الستیک های دیواره کوتاه همخوانی چندانی با عملکرد واقعی خودرو ندارند هرچند بر 

جذابیت طراحی افزوده اند. تنها چیزی که نشان می دهد با کانسپتی از بیوک طرف هستیم.

پایان 1۵ سال در مادرید؛

 »مارسلو« رئال را به مقصد برزیل ترک می کند
تهران- ایرنا- نشریه آرژانتینی »اوله« از کوچ قریب الوقوع ستاره برزیلی تیم فوتبال رئال مادرید به زادگاهش خبر داد.به گزارش 
ایرنا، اوله در گزارشی کوتاه مدعی شد که »مارسلو« در پایان فصل مادرید را ترک کرده و راهی برزیل خواهد شد.مارسلو که یکی 
از کاپیتان های رئال محســوب می شــود، از زمان پیوستن از فلومیننزه به کهکشانی ها در سال ۲۰۰۷، دوران درخشانی را با این 
تیم سپری کرد.گزارش ها حاکی از آن است که ستاره ۳۳ ساله برزیلی قصد دارد در سال ۲۰۲۲ برای تیم سابق خود بازی کند. 
قرارداد وی در سانتیاگو برنابئو تا ژوئن ۲۰۲۲ اعتبار دارد.دفاع چپ برزیلی رئال در جریان 1۵ فصل حضور در مادرید، ۵۳۳ بار 

برای این تیم به میدان رفته، ۳۸ گل به ثمر رسانده و 1۰1 پاس گل به نام خود ثبت کرده است.

سحرهگ ره روی رد سرزمینی
همی گفت این معما با قرینی

هک رد هشیش ربآرد اربعینیهک ای صوفی شراب آن هگ شود صاف هک صد بت باشدش رد آستینیخدا زان خرهق بیزار است صد بار مروت گر هچ انمی بی نشان است
نیازی رعهض کن رب انزنینی

ثوابت باشد ای دارای خرمن
اگر رحمی کنی رب خوهش چینی نمی بینم نشاط عیش رد کس
هن ردمان دلی هن ردد دینی

پیشنهاد

چهره روز

دانه زیر برف
کتاب دانه زیر برف دنباله کتاب نان و شراب از نویسنده 
ایتالیایی، اینیاتســیو سیلونه است. رمانی که سیلونه آن 
را مهم تریــن کتاب خود می دانــد و درباره آن می گوید: 
»تنها کتابی اســت که جرات می کنم گاهی تکه هایی از 
آن را دوبــاره بخوانم. کتابی که باید با ذهنی آســوده و 
خیالی راحت آن را خواند.« مانند کتاب نان و شــراب – 
در زمان حکومت موسولینی اتفاق می افتد. یعنی زمانی 
که کافون ها – بــه زبان ایتالیایی یعنی دهقان بی چیز و 
فقیر – زندگی ســختی دارند و به حدی ضعیف شده اند 
که توانایی انجام هیچ کاری را ندارند. قهرمان داستان – 
پیترو ســپینا – در تالش بود تا به کافون ها کمک کند و 
در پی کارهای انقالبی بود اما همان طور که در کتاب نان 
و شراب خواندیم او مجبور به فرار شد.هنگامی که پیترو سپینا فرار کرد، کریستینا نیز به دنبال او روانه 
کوه پوشیده از برف شد و کتاب نان و شراب با این فرار به پایان رسید. در دانه زیر برف می خوانیم که 
جسدی در کوه پیدا شده است. همگان فکر می کنند جسد پیترو سپینا است، چون کسی نمی دانست 
کریستینا نیز به دنبال سپینا به کوه رفته است. افرادی که از موضوع آگاه هستند با پیدا نکردن جسد 
پیترو سپینا، حدس می زنند که او زنده باشد.از جمله افرادی که حدس می زند پیترو سپینا زنده باشد، 
مادربزرگ او یعنی دنا ماریا وینچنزا اســت. رمان دانه زیر برف با جستجوی مادربزرگ برای پیدا کردن 
پیترو سپینا آغاز می شود. مادربزرگ که خبرهای جدیدی شنیده است، در ابتدای کتاب سراغ پسرش 
و عموی پیترو سپینا می رود تا از او کمک بگیرد.یک نفر از اهالی همان جایی که پلیس بچه مان را پیدا 
کرد، پیش من آمد و گفت که او، موقع فرار، برخالف آنچه همه و حتی مقامات فکر کردند، راه کوه را 
در پیش نگرفت، بلکه توی دره، در اصطبلی مخفی شده بود. االن هم زنده و توی همان مخفیگاه است. 
بیشــتر محتوای رمان حاضر روایت متحول شدن همین سوسیالیست پرشور است. مردی که در عمق 
روح خود پاسخ هایی پیدا می کند و ماننده دانه ای که زیر خاِک پوشیده از برف باشد، رشد می کند. رشد 

این دانه رشد مفهوم حقیقت انسانی است و آگاهی در مقیاسی وسیع تر است.

اینیاتسیو سیلونه
اینیاتسیو سیلونه )به ایتالیایی: Ignazio Silone(، )زادهٔ 1 
مهٔ 1۹۰۰ – درگذشــتهٔ ۲۲ اوت 1۹۷۸( از نویسندگان 
معاصــر ایتالیا بود که در روســتای »پِشــینا« از بخش 
»اَبروتــزو« به دنیا آمد. ســیلونه دوران کودکی را با فقر 
و تنگدســتی گذراند و در زمین لرزه سال 1۹1۵ ایتالیا 
پــدر و مادر و پنج برادر خود را از دســت داد. در 1۹۲1 
به حزب کمونیست ایتالیا پیوست و با دستگاه فاشیستی 
موســولینی به مبــارزه پرداخت. در 1۹۲۷ ســفری به 
شوروی کرد و پس از بازگشت از آن سفر مانند همکاران 
دیگر خود آندره ژید و آرتور کوستلر راه مستقلی در پیش 
گرفت. سیلونه که در ۲1 ســالگی به حزب کمونیست 
ایتالیا پیوسته بود، شش ســال بعد، پس از بازگشت از 
شوروی و تحت تأثیر مشاهدات عینی اش از آن حزب خارج شد و راهی مستقل در پیش گرفت.سیلونه 
که سال ها از پیشگامان مبارزه با فاشیسم بود، به نیکی دریافته بود که دغدغهٔ احزاب کمونیست برقراری 
دمکراسی نیست و درافتادن آنها با فاشیست ها نیز نه به خاطر عشق به دمکراسی بلکه صرفاً به خاطر 
دشمنی با فاشیسم بوده است. گاهی نیز در این میان چنان مرز فاشیسم و کمونیسم از میان می رود که 
به گفتهٔ سیلونه: »منطق »مخالفت به هر قیمت« بسیاری از کمونیست های سابق را از مواضع اولیه شان 
دور کرده و حتی برخی از آنان را به فاشیسم کشانده است.«مخالفت کمونیست ها با دمکراسی پارلمانی 
کــه به زعم آنها »مهمترین مانع در راه انقالب پرولتری« بود، از میان بردنش گامی به جلو محســوب 
می شد. با چنین راهبردی است که »در یکی از نشریات رسمی کومینترن به نام »مبادالت بین المللی«، 
با کمال وضوح از پیدایش نازیســم به عنوان قدمی به سوی انقالب پرولتری نام برده شد، زیرا نازیسم 

هرگونه امید واهی به دمکراسی را از صحنهٔ سیاست آلمان می زدود.«

فرهنگ

معاونت مطبوعاتی درباره شــرایط تخصیص آگهی های 
دولتی و یارانه های نقدی به رسانه ها، اطالعیه ای منتشر 
کرد.به گزارش ایســنا به نقل از معاونت امور مطبوعاتی 
و اطالع رسانی، مدیران مســئول رسانه ها تا روز ۲۶ آذر 
ماه می بایســت کد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در 
بخش مالی و بیمه ای حســاب کاربری خود در ســامانه 
جامع رســانه ها بارگذاری کنند.در اطالعیه معاونت امور 
مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آمده است:در راستای اجرای ماده ۳1 آیین نامه اجرایی 
قانون مطبوعات و همچنیــن ماده ۴۶ قانون مطبوعات 
و به  منظور تامین امنیت شــغلی و ارتقای سطح کیفی 
امتیــاز محتــرم روزنامه ها،  روزنامه نــگاران، صاحبان 
هفته نامه ها، دوهفته نامه ها، ماهنامه هــا، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای مجوز از هیأت نظارت 
بر مطبوعات، ضرورت دارد تا پایان روز ۲۶ آذرماه 1۴۰۰، کد کارگاهی و نام صاحب کارگاه را در بخش 
مالی و بیمه ای حساب کاربری خود در سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی: e-rasaneh.ir، بارگذاری 
نمایند.الزم به ذکر اســت که ادامه روند تخصیص آگهی های دولتی و یارانه نقدی منوط به درج موارد 

مذکور در این سامانه خواهد بود.

از سوی معاونت مطبوعاتی اعالم شد

اطالعیه ای برای تخصیص آگهی های 
دولتی و یارانه های نقدی به رسانه ها
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