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مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین گفت که در نتیجه تعامل و نشست هایی که طی چند روز گذشته در سطح کارشناسی و مقام های ارشد مذاکره کننده 
برگزار شد اختالفات طرفین در مورد دامنه و حیطه موضوعات قابل مذاکره در حال کاهش است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقری کنی درباره آخرین وضعیت 
مذاکرات وین که با هدف رفع تحریم ها جریان دارد توضیح داد: ما دو مسئله اساسی داریم که به نظرم باید این دو را از هم تفکیک کنیم؛ یک مسئله اختالف دیدگاه 
طرفین نسبت به موضوعاتی است که باید مذاکره شود. مسئله دیگر اختالف موضع دو طرف در خصوص موضوعات مذاکره است، یعنی یک وقت مسئله این است 
که راجع به چند مسئله مذاکره کنیم که ممکن است بین طرفین اختالف باشد. یک مسئله دیگر این است که مواضع دو طرف در مورد حیطه و دامنه موضوعاتی 

که به توافق رسیدیم چگونه است.وی با بیان اینکه مواضع دو طرف با هم فاصله دارد....

www.sobh-eqtesad.ir

باقری: 

اختالفات در مورد دامنه موضوعات مذاکره در وین در حال کاهش است

info@sobh-eqtesad.ir

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد
 عالمت سوال های اُمیکرون مقابل

 کارشناسان سالمت
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه آخرین مطالعات در خصوص 
کووید -19 مربوط به سویه دلتا است و در مورد جهش امیکرون باید منتظر رسیدن 
اطالعات جدید باشــیم؛ گفت: اما پیشنهاد ما این است که دز بوستر واکسن کرونا 
به افراد باالتر از 1۸ ســال تزریق شــود که این اقدام نیز بر اساس پروتکل وزارت 
بهداشت به شکل الیه الیه از سنین باال آغاز شده است.دکتر حمیدرضا جماعتی در 
گفت وگو با ایســنا، درخصوص آخرین بررسی ها و تصمیم گیری های صورت گرفته 
در زمینه اضافه کردن دو دارویی که به عنوان داروهای موثر در درمان کرونا مطرح 
شــده اند )مولتی پیراویر و پکســلویید( به پروتکل درمانی کرونا، گفت: با توجه به 
مقاالت و اســنادی که وجود دارد، این داروها در کمیته علمی تصویب شده اند، اما 
هنوز از نظر متخصصین سازمان غذا و دارو مطالعات کافی وجود ندارد و بحث شان 
این است که فرصت دهیم تا اطالعات کافی به دست آید و فکر می کنم با به دست 
آمدن این اطالعات، مصرف این داروها تصویب شــود.او در خصوص احتمال تغییر 
پروتکل های درمانی کووید19 با توجــه به جهش امیکرون، تصریح کرد: در مورد 
واریانت اُمیکرون هنــوز اطالعات کافی نداریم و چند هفته آتی اطالعات کافی بر 
اســاس مطالعات کشورهایی که این سویه در آنها وجود دارد، به دست ما می رسد. 
هنوز سازمان بهداشت جهانی و CDC آمریکا هم می گویند به دلیل نبود اطالعات 
کافی نمی دانیم آیا سرایت پذیری این جهش بیشتر است یا خیر؟ آیا شدت بیماری 
را افزایش می دهد یا خیر؟ و... همه اینها عالمت سوال هایی مقابل کارشناسان است؛ 
به همین دلیل باید اطالعات کافی پیرامون امیکرون به دست آید تا بعد ببینیم الزم 
است داروهای درمانی تغییر کند یا خیر.وی افزود: اکنون سویه دلتا از کووید19 در 
کل جهان وجود دارد و آخرین مطالعات در خصوص دلتا اســت و در مورد جهش 
امیکرون باید منتظر رسیدن اطالعات جدید باشیم؛ ولی پیشنهاد ما این است که 
دز بوســتر واکسن کرونا به افراد باالتر از 1۸ سال تزریق شود که بر اساس پروتکل 
وزارت بهداشــت به شکل الیه الیه از سنین باال این کار آغاز شده است. جماعتی 
تاکید کرد: با توجه به اینکه مشاهده شده است که سویه امیکرون در افراد جوان تر 
باعث ایجاد گرفتاری می شود، تاکید کردیم سنین 1۲ تا 1۸ سال هم واکسیناسیون 
را انجام دهند و افراد باالی ۶۰ سال هم دوز اضافه واکسن را تزریق کرده و در عین 
حال پروتکل های بهداشتی را به جد رعایت کنند؛ زیرا در مورد رفتار جهش جدید، 
اطالعات زیادی نداریم و اگر رعایت نکنیم ممکن است مجددا دچار پیک شویم. او 
درباره برخی اظهارات غیر رسمی پیرامون باال بودن تعداد مبتالیان به HIV که به 
سویه امیکرون کرونا مبتال می شوند، بیان کرد: در افراد دارای نقص سیستم ایمنی 
ویروس می تواند بیشــتر در چرخه باشد و ممکن است سویه های جدید به صورت 
اولیه در این افراد به وجود آمده باشد ولی به معنای این نیست که جهش امیکرون 
فقط در کسانی شناسایی می شود که نقص سیستم ایمنی دارند؛ گرچه کسانی که 
نقص سیستم ایمنی دارند ریسک باالتری در ابتال دارند اما سایر افراد بری از ابتال 
به امیکرون نیستند.او در پاسخ به سوال ایسنا درباره برخی اظهارات در دنیا مبنی 
بر تزریق دز چهار واکسن کرونا و تصمیم های احتمالی ایران در این خصوص گفت: 
فعال چنین تصمیمی نداریم؛ چون در حال تزریق دز بوستر هستیم. بسته به رفتار 
ویروس تصمیم گیری ما تغییر می کند. اگر ســویه ها به ســمتی بروند که تضعیف 
شــوند ممکن است نیاز به تزریق دز چهارم نباشد؛ اما اگر ویروس به همین شکل 
فعلی باشد، ممکن اســت نیاز به تولید واکسن هایی با پلتفرم جدید باشد و حتی 
ممکن است الزم باشد هر چند ماه یکبار بر اساس نوع واکسنی که تزریق می شود، 

واکسیناسیون تکرار شود

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت.
کارمندان واکسن نزده مشمول جریمه و 

مرخصی اجباری بدون حقوق می شوند
 معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت:  کارکنانی که واکسن 
نزدند مشــمول مرخصی اجباری بدون حقوق، غیبت و معرفی به هیئت تخلفات 
و جریمه می شــوند.به گزارش ایرنا،   محســن فرهادی درباره برخورد با کارکنانی 
که واکســن کرونا نزده اند، اعالم کرد: مدیر مجموعه بایــد بداند که کدام یک از 
کارمندان واکســن زده است یا نه و از روی شماره کارت و کدملی از طریق سامانه 
وزارت بهداشــت استعالم کند و این موضوع را چک و کنترل کند که این کارمند 
چه روزی واکسن زده نوبت اول و دوم چه روزی بوده و حتی نوع واکسن زده شده 
را مشــخص کند.وی افزود:  مسئوالن ادارات کدملی کارکنانی که واکسینه نشده و 
بدون عذر موجه بوده اند به آنها اطالع بدهند و آزمایش ســی پی آر  این افراد نیز 
هر  1۵ روز یکبار برای دستگاه مربوطه انجام تا اینکه واکسیناسیون  فرد مورد نظر 
و کارمند انجام گیرد.فرهادی درباره مجازات واکسن نزده ها گفت: گفتن مجازات 
خوش آیند نیســت.  امیدواریم به این مرحله نرسد ولی اگر خدای نکرده کارمند 
اصرار بر عدم واکسن داشته باشد در کنار حضور در کار فرد می تواند سرکار نیاید. 
که به طور طبیعی این موضوع اول با مرخصی بدون حقوق آغاز می شود.وی تصریح 
کرد: سازمان امور استخدامی کشور اعالم کرده که در برابر این افراد ابتدا مرخصی 
اجباری بدون حقوق و در نهایت غیبت و بعد از آن اگر خدای نکرده ادامه پیدا کند 
فرد به هیئت های تخلفات اداری معرفی می شــود و در این راه اختیارات ویژه ای 
سازمان امور استخدامی به مدیران بالفاصل این کارمندان داده است.فرهادی خاطر 
نشــان کرد:  امیدواریم کارکنانی که واکســن نزدند راضی شوند تا کم کم واکسینه 
بشــوند.  وقتی فرد واکسن نمی زند طبیعی است باید هر 1۵ روز یکبار آزمایشگاه 
برود و این کار هزینه دارد و دولت و دانشگاه علوم پزشکی موظف نیستند به انجام 
این گونه ســی پی آر ها.  آزمایشات رایگان برای موارد مشکوک و بیماریابی است. 
ضمن اینکه هزینه های آزمایش برای فرد واکســن نزده دردسر هم دارد و بهترین 

توصیه این است که افراد در اولین فاز فصل شروع به واکسیناسیون کنند.

 رئیس قوه قضاییه باتاکید 
براینکــه بانــک مرکــزی 
و  مصادیــق  مشــخصاً 
بخش های اخالل در مسائل 
ارزی را روشن کند، گفت:بر 
اســاس اعالم اخیــر بانک 
مرکــزی مبنی بــر تحقق 
اخــالل در مســائل ارزی، 
دادستانی تهران به موضوع ورود داشته؛ برخی دستگیر و برخی تحت تعقیب قرار 
گرفتند همچنین تعدادی از حســاب ها مسدود شده است.به گزارش ایرنا از مرکز 
رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در شورای 
عالی مسئوالن قضایی با اشاره به متالطم بودن بازار ارز افزود: چند سالی است که 
موضوع تالطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می شود و دولت و بانک مرکزی وقت 
رســما به صورت مکتوب اعالم می کنند که اخالل در بازار ارز به وقوع پیوســته و 
باید دســتگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و 
محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه ای محتویات 
نامه پیشین خود را نفی و نقض می کند.وی به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق 
الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال 9۶ رئیس وقت بانک مرکزی به 
قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخالل در نظام ارزی 
کشــور مرقوم کرد و در همین راســتا افرادی که در میان آن ها صراف ها و دالل ها 
بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال 9۸ پس از آنکه عده ای از این افراد محکوم شده 
بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف های 
محکوم شــده مرتکب اخالل نشده اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، 
دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در 
نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه 
متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً 
در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای 
رســمی بر وقوع اخالل در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ 
ســیزدهم آذرماه طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که 
مصادیق و بخش هایی که بواســطه آن اخالل در مسائل ارزی رخ داده را مشخص 
کنند.رئیس عدلیه تصریح کرد: بر اساس اعالم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تحقق 
اخالل در مســائل ارزی، دادستانی تهران به موضوع ورود داشته و برخی دستگیر 

و برخی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند؛ همچنین تعدادی از حســاب ها نیز مسدود 
شده است؛ همچنین وزارت اطالعات نیز در این زمینه ورود داشته است؛ تأکید من 
این است که این موضوع، هم از سوی بانک مرکزی و هم از سوی دادستانی تهران 
با دقت مورد پیگیری و رصد قرار گیرد و اینگونه نباشــد که همچون سال های 9۶ 
و 9۸ ابتدا مطرح شــود که در نظام ارزی از سوی عده ای اخالل رخ داده و سپس 
اعالم شــود که هیچ گونه اخاللی به وقوع نپیوســته است.محسنی اژه ای با طرح 
مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که 
موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: در 
رابطه با موضوعات مختلف اگر صرفاً به طرح مسئله اکتفا کنیم و موضوع را دنبال 
نکنیم ممکن اســت نه تنها عایدی بدست نیاید بلکه احیاناً مضر نیز باشد؛ مسئله 
بورس نیز یک مسئله تخصصی است که باید همه جوانب و ابعاد آن شفاف و خالی 
از ابهام شــود و سازمان بازرسی کل کشــور موظف است این موضوع را تا حصول 
نتیجه نهایی دنبال کند.محســنی اژه ای تصریح کرد: پس از آنکه در هفته گذشته 
موضوع بورس را در جلسه شورای عالی قوه قضاییه مطرح کردیم، مسئوالن سازمان 
بورس درخواست مالقات فوری کردند و من با آن ها جلسه ای را ترتیب دادم؛ در آن 
جلسه محدودی از ابهامات موجود در فرآیندهای بورسی که دارای شائبه فسادزایی 
و رانت زایی بود از جانب بنده مطرح شد وتصریح هم شد که این ها برخی سواالت 
و ابهاماتی اســت که مطرح است و باید برخی رویه ها و روندهای موجود در بورس 
که متعارف نیست روشن و خالی از ابهام شوند.رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: طی 
ســال های 9۸ و 99 بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید 
دالیل و علل این موضوع روشــن و شــفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید 
به این موضوع ورود تخصصی بیشــتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در 
جلســه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که 
»ما هشــدارها و نامه هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم«؛ من 
باید تاکید کنم که صرف این هشدارها و نامه نوشتن ها کفایت نمی کند و سازمان 
بازرســی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.محسنی اژه ای با بیان 
اینکه از خدای متعال مســألت داریم که توفیق بودن در مســیر حق، استواری در 
این مســیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را 
ســپاس گذار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما 
نقل شده اســت و امروز صفحه صاف عبرت ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز 
از این عبرت ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.رئیس دستگاه قضا با 
اشاره به آنچه طی چهار دهه اخیر در جمهوری اسالمی ایران به وقوع پیوسته افزود: 

از خدا میخواهیم به ما کمک کند و ما را به خود واگذار نکند و کمک کند تا در این 
مسیر باقی بمانیم. افراد زیادی بودند که از این خارج شدند در حالی که در مسیر 
بودند.وی با اشاره به ۲۰ آذرماه و سالروز شهادت و ترور شهید آیت اهلل دستغیب، 
با طرح این ســوال که چه کســانی و به چه علتی شــهید دستغیب را به شهادت 
رساندند؟ گفت: کسانی که روزی داعیه دفاع از اسالم، دفاع از حق و مظلوم داشتند 
و کســانی که روزی حاضر بودند در مبارزه با استکبار سختی های زیادی را تحمل 
کنند. بعضاً به زندان رفتند و شکنجه شدند، اما عاقبتشان به کجا رسید؟محسنی 
اژه ای افزود: این افراد با تفســیر به رأی خود از قرآن و انحراف از مســیر، کارشان 
به جایی رســید که حاضر شدند آیت اهلل دســتغیب که چیزی جز سعادت مردم 
نمی خواســت و عمر خود را در دفاع و حمایت از مردم صرف کرده بود به شهادت 
رســانند.وی اضافه کرد: آن ها امروز کجا هستند و دیروز کجا بودند؟ دیروز حاضر 
شدند با صدام همدست شوند و به دشمن گرا دهند تا مناطق حساس کشورشان 
از ســوی صدام موشک باران و بمباران شود و اسرای اردوگاه های مخوف صدام در 
آنجا شکنجه شوند.رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه امروز افرادی حاضر هستند با 
آمریکا و صهیونیست ها علیه ملت و کشور خود  دست به یکی کنند، تصریح کرد: 
امروز همان تروریست های جانی که دستشان به خون هزاران نفر از مردم خودشان 
آلوده است، تحت حمایت کسانی هستند که داعیه حقوق بشر دارند. منبع تغذیه 
آن ها کسانی هستند که هزاران نفر را به شهادت رساندند و هزار خیانت را به کشور 
خود کردند.محســنی اژه ای خاطرنشان کرد: چه بسا افرادی در طول این سال ها، 
گذشته روشنی نداشــتند، اما به درجات عالی ای رسیدند و چه افرادی که سقوط 
کردند. اگر خدای ناکرده خداوند ما را هم رها کند وضعیت مشــابه آن ها خواهیم 
داشت. چه شد این قدر انحراف پیدا کردند و از مردم جدا شدند و به دامن آمریکا 
و اســرائیل پناه بردند. ما به دامن خدا پناه می بریم تا بتوانیم در مسیر حق باشیم 
و در این مســیر بمانیم.وی با اشاره به سالروز ۲۵ آذر و نامگذاری آن تحت عنوان 
»روز ملــی پژوهش« تاکید کرد: اگر می خواهیم در گام دوم انقالب در عرصه های 
مختلف شاهد تحول باشیم، نیاز به پژوهش داریم و نیاز داریم با توجه به مقتضیات 
زمان، راه و برنامه دیگری داشــته باشیم.محسنی اژه ای با اشاره به تالش های قوه 
قضاییه پیرامون آزادســازی زندانیان، یکــی از مصداق های تحول در قوه قضاییه را 
»کاهش زندانیان« دانست و گفت: تالش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی 
مشروط آن ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می افتد که زندانی نداشته باشیم 
و کسی دیگر زندان نرود.رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از 
1۰ درصد و ۲۰ درصد و باالتر از آن حکم به زندان داده نشود می توان گفت تحول 
ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، 
اما به معنای تحول هم نیســت.وی یکی از راه های تحول در قوه قضاییه را وابسته 
بــه کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم 
ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده ها کوتاه شد و رضایتمندی 

مردم باال رفت تحول ایجاد کردیم.

رئیس قوه قضاییه:

بانک مرکزی مصادیق و بخش های اخالل در مسائل ارزی را روشن کند

یارانه جدید 90 تا 120 هزار تومانی در راه است

حذفارزترجیحی7.6درصدتورمایجادمیکند
رییس سازمان انرژی اتمی مطرح کرد:

هدفگذاری دولت برای دستیابی 
به 10 هزار مگاواتی برق هسته ای

 دالر 23 هزار تومانی یعنی افزایش 40 درصدی 
قیمت کاالهای اساسی و دارو

رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: در حوزه نیروگاه های برق هســته ای، 1۰ هزار مگاوات را هدفگذاری کردیم و 
امیدواریم که این هدفگذاری بتواند دامنه گســترده ای از فعالیت ها را برای شرکت های صنعتی و دانش بنیان با 
مشارکت شــرکت های بین المللی فراهم کند.به گزارش دیروز دوشنبه ایرنا از سازمان انرژی اتمی ایران، محمد 
اســالمی در پانزدهمین جشــنواره تولیدکنندگان و مدیران جوان و سیزدهمین دوره معرفی چهره های ماندگار 
صنعت، معدن و تجارت ایران که به همت خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در مرکز همایش های صدا و 
سیما برگزار شد، گفت: متعهد هستیم که در سازمان انرژی اتمی برخالف رویه های مقرر بین المللی کاری انجام 

ندهیم.رییس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد:....

گفتوگویامنیتیمیانتهرانوریاضدرامان

جزئیات عیدی و پاداش امسال کارگران
وزیر صمت مطرح کرد؛

افزایش ۵ میلیارد دالری صادرات محقق می شود
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مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت آمار کرونا در شبانه روز گذشته 
را اعالم کرد.به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت آمار کرونا در شبانه روز گذشته را به شرح زیر اعالم 
کرد:تا کنون ۵۸ میلیون و 77۸ هزار و 7۶3 نفر ُدز اول، 49 میلیون و ۵۶۰ هزار 

و 7۸3 نفر ُدز دوم و دو میلیون و 74۵ هزار و 19۲ نفر، ُدز ســوم واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند و مجموع واکســن های تزریق شــده در کشور به 111 میلیون و 
۸4 هزار و 73۸ ُدز رسید.در شبانه روز گذشته ۵۰۵ هزار و 94۵ ُدز واکسن کرونا 
در کشور تزریق شده اســت.تا دیروز ۲۲ آذر 14۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، دو هزار و 7۰۶ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــور شناسایی 
شــد که 44۲ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید19 در کشور به ۶ 
میلیون و 1۵7 هزار و ۵19 نفر رسید.متاســفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 4۲ 
بیمار کووید19 جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به 13۰ هزار و 7۶4 نفر رســید.امروز پس از گذشت ۵۶۶ روز، مرگ و میر روزانه 
بیماران کووید19 در کشور، به کمتر از ۵۰ نفر رسید. آخرین بار ۵ خردادماه سال 
گذشــته، کمتر از ۵۰ نفر در روز بر اثر کرونا جان خود را از دست داده بودند. در 

شبانه روز گذشته در 14 استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، زنجان، ایالم، بوشهر، هرمزگان، 
یزد، مرکزی، کرمانشاه، لرستان، البرز و فارس هیچ موردی از مرگ و میر بیماران 
کرونایی ثبت نشده است.در شبانه روز گذشته، استان تهران با 11 مورد و استانهای 
آذربایجان شــرقی و غربی و کرمان با 4 مورد فوتی، بیشترین آمار جان باختگان 
روزانه در بین استانهای کشور را داشته اند.  خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون 97۵ 
هزار و 4۰4 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.3 هزار 
و ۶9 نفر از بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 4۰ میلیون و 1۵7 هزار و ۸۶ آزمایش تشخیص 
کووید19 در کشــور انجام شده است.در حال حاضر، ۸ شهر در وضعیت نارنجی، 

119 شهر در وضعیت زرد و 3۲1 شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار کرونا در ایران

فوتی های روزانه کرونا به کمتر 
از 50 نفر رسید
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باقری: گزیده خبر

اختالفات در مورد دامنه موضوعات مذاکره در وین در حال کاهش است
مذاکره کننده ارشــد ایران در مذاکرات وین گفت که در نتیجه 
تعامــل و نشســت هایی که طی چند روز گذشــته در ســطح 
کارشناسی و مقام های ارشد مذاکره کننده برگزار شد اختالفات 
طرفیــن در مورد دامنه و حیطه موضوعات قابل مذاکره در حال 
کاهش است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقری کنی درباره 
آخریــن وضعیت مذاکرات وین که با هدف رفع تحریم ها جریان 
دارد توضیح داد: ما دو مسئله اساسی داریم که به نظرم باید این دو 
را از هم تفکیک کنیم؛ یک مسئله اختالف دیدگاه طرفین نسبت 
به موضوعاتی اســت که باید مذاکره شود. مسئله دیگر اختالف 
موضع دو طرف در خصوص موضوعات مذاکره است، یعنی یک 
وقت مسئله این است که راجع به چند مسئله مذاکره کنیم که 
ممکن اســت بین طرفین اختالف باشــد. یک مسئله دیگر این 
است که مواضع دو طرف در مورد حیطه و دامنه موضوعاتی که 
به توافق رسیدیم چگونه است.وی با بیان اینکه مواضع دو طرف 
با هم فاصله دارد و در موضوعات مختلف این فاصله متفاوت است 
افزود: اما نکته ای که در چند روز گذشته وجود داشت این بود که 
در مورد دامنه و حیطه ای که موضوعات قابل مذاکره قابل طرح 
اســت در طول این چند روز با تعامل و نشست هایی که هم در 
سطح کارشناســی و هم در سطح مقام های ارشد مذاکره کننده 
برگزار شــد رو به کاهش است و طرفین درحال رسیدن به یک 
جمع بندی مشخص در مورد دامنه و حیطه موضوعاتی که باید 
در دستور کار مذاکرات قرار گیرد هستند.این دیپلمات کشورمان 
ادامه داد: به نظرم این یک پیشرفت بسیار خوبی است که اگر ما 
بتوانیم در همین دوره زمانی به یک جمع بندی در مورد دامنه و 
حیطه موضوعات قابل مذاکره برسیم موضوع اهمیت داری است 
چون ابتدا در این زمینه بین طرفین اختالف وجود داشــت.وی 
در مصاحبه با ایرنا ســپس اضافه کرد: در مورد موضوعات مورد 
مذاکره طبیعی است که طرفین با هم اختالف داشتند و دارند، 
حتی در گفت وگوهایی که شــش دور قبل در وین برگزار شد ما 
موارد متعددی را شــاهد هستیم که بین طرفین اختالف وجود 
داشته است و این اختالف ها در طول این مدت باقی ماند.باقری 
گفت: اما چون دولت جدیدی در ایران ســر کار آمد بدیهی بود 
که در مورد بعضی از موضوعات نگاه متفاوتی با دولت قبل داشت 
این موارد هم مطرح شد که در زمان حاضر در تعاملی که میان 

دو طرف است در حال جمع بندی مشترک هستیم که موضوعات 
مورد اختــالف در یک چارچوبی در توافــق دو طرف تدوین و 

تنظیم شود.

نشانگر  مذاکرات  از  خارج  غیرســازنده  فضاسازی های 
کمبودهای طرف های مقابل است

مذاکره کننده ارشــد کشــورمان در پاســخ به ســؤالی درباره 
اظهارنظرهای غیرسازنده سه کشور اروپایی درباره روند مذاکرات 
وین و ارزیابی جمهوری اســالمی ایران نسبت به پنجره فرصت 
برای دســتیابی به توافق گفت: طرفین با اراده پای میز مذاکره 
آمده اند و البته هر دو طرف شرایط خاص خود را دارند و طبیعی 
اســت که هر طرف بــرای اینکه بتواند آورده بیشــتری از پای 
مذاکره داشــته باشد تدابیری اتخاذ می کند.وی ابراز کرد: هرگاه 

شــما می بینید در فضای بیرون فضاســازی های بیشتری انجام 
می شــود به ویژه در عرصه سیاسی و رسانه ای، باید پی ببرید که 
طرف مقابل در داخل اتاق مذاکره و پشــت میزمذاکره، دستش 
تهی تر است و در واقع می خواهد کمبود در میز مذاکره را با یک 
فضاسازی های تصنعی و حتی دروغین، جبران کند.مذاکره کننده 
ارشد کشورمان بیان داشت: به هرحال منطق جمهوری اسالمی 
ایران و مواضع مستحکم و متینی که ایران در این دور از گفتگوها 
داشته است و مواضعش مبتنی بر مبانی قابل قبول طرف مقابل 
هم هست، چارچوب خیلی خوبی را برای استمرار گفتگوها فراهم 
کرده است و تصور من این است که این فضاسازی ها عمدتاً برای 
جبران کمبود و نقصانی اســت که طرفهای مقابل ما در گفتگو 
دارند که بعید می دانم بتوانند به دستاورد قابل توجهی دست پیدا 

کنند.

برجام رفع  به  آمریکا  بازگشــت  محوری ترین شــرط 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی است

باقری در پاسخ به سؤالی درباره کیفیت متن توافق در خصوص 
رفــع تحریم های ظالمانــه آمریکا هم گفت: تحریم ها توســط 
آمریکایی ها اعمال شــده است. درســت است که توسط برخی 
کشورهای دیگر هم اعمال، پیگیری و اجرا شده است، اما اساس 
تحریم های غیرقانونی و ظالمانه که بخش قابل توجهی از آن زیر 
سایه کارزار فشار حداکثری علیه مردم ما وضع و اعمال شد، بانی 
و منشــأ آن آمریکایی ها بودند.وی اضافه کرد: آمریکایی ها باید 
مســئولیت رفع این تحریم ها را بپذیرند. خودشان اعالم کردند 
که می خواهند به برجام برگردند و خودشان را بار دیگر در جمع 
اعضای این توافق ببینند. بدیهی اســت که گروه 4+1 و ایران در 
نشست های متعددی که برگزار کردند، یکی از اهداف اصلی شان 
این بوده است که شرایطی که آمریکایی ها باید احراز کنند تدوین 
شــود و آمریکایی ها باید و ملزم هســتند که آن ها را اجرا کنند 
تــا بتوانند به این جمع بپیوندنــد. اصلی ترین و محوری ترین و 

مهم ترین آن لغو تحریم های ظالمانه و غیرقانونی است.

خوش بین هستیم که در آینده قابل پیش بینی، گفت وگوها 
را به سرانجام موفقی برسانیم

باقری در پاســخ به ســؤالی درباره اینکه تا چه اندازه نسبت به 
موفقیت مذاکرات خوش بین است گفت: ما به جهت منطق قوی 
و اســتحکام مواضعی که داریم و چارچوب هایی که متقن است 
و مبانــی ای که حتی مورد قبول طرف مقابل مان اســت، با نگاه 
خوش بینانــه به فرآیند آتی گفت وگوهــا می نگریم، اما هیچ گاه 
اقدامات خصمانه، غیرقانونی، مخرب و حتی ضدانســانی برخی 
از طرف هایی که مقابل ما هســتند از یادمان نمی رود و ملت ما 
سابقه بسیار بسیار بدی در ذهنشــان است.مذاکره کننده ارشد 
کشــورمان افزود: بر این اساس، این سابقه و این بی اعتمادی که 
نزد ملت ماســت، اجازه نمی دهد که ما نسبت به فرایند پیِش رو 
ساده اندیشــی کنیم، اما نســبت به مواضع خودمان و باوری که 
نســبت به چارچوب ها داریم خوش بین هســتیم که بتوانیم در 
آینده قابل پیش بینی، گفت وگوها را به سرانجام موفقی برسانیم.

در گفت و گوی تلفنی روسای جمهور ایران و ترکمنستان مطرح شد
اقدامات خوبی برای تقویت روابط ایران و 

ترکمنستان انجام شده است

رئیس جمهور بر همکاری های مشترک در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کاال 
بین ایران و ترکمنستان تأکید کرد و گفت: با تالش سران دو کشور اقدامات 
خوبی در زمینه تقویت روابط مرزی ایجاد شده است و با پیگیری دو کشور 
می توان موانع پیش رو را برداشــت.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، آیت اهلل  سید ابراهیم رئیســی دیروز دوشنبه در گفت 
و گوی تلفنی با »قربان قلی بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنســتان با 
تشکر از میزبانی این کشــور برای برگزاری اجالس همکاری  اقتصادی اکو، 
گفت: در زمینه همکاری های گازی و اجرایی شدن سوآپ گازی ترکمنستان 
– آذربایجان از ایران گام ها و همکاری های خوبی انجام شــده اســت.رئیس 
جمهور بر همکاری های مشــترک در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کاال بین 
دو کشور تأکید کرد و گفت: با تالش سران دو کشور اقدامات خوبی در زمینه 
تقویت روابط مرزی ایجاد شــده است و با پیگیری دو کشور می توان موانع 
پیش رو را برداشت. رئیسی در مورد همکاری های علمی و فناوری بین تهران 
– عشــق آباد، خاطرنشان کرد: در سفر به ترکمنستان تعدادی از محصوالت 
دانش بنیان ایران در زمینه های پزشکی و پیراپزشکی به کشور ترکمنستان 
اهدا شد تا بتوانیم همکاری های خوبی در زمینه های دانش بنیان و پزشکی 
داشته باشــیم.»قربان قلی بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنستان نیز 
در این گفت و گوی تلفنی با تأکید بر اهمیت همکاری ها بین کشــورهای 
همسایه، اظهار داشــت: روابط بین ترکمنستان و ایران، با تمدن هزار ساله 
باید در قالب همکاری  در سازمان های بین المللی نیز ادامه یابد.رئیس جمهور 
ترکمنســتان جایگاه همکاری های تجاری و اقتصادی را در روابط دو کشور 
مهم بر شمرد و اظهار داشت: ایران در زمینه توسعه پزشکی جایگاه ویژه ای 
دارد.بردی محمداف قرارداد ســوآپ گازی بین آذربایجان و ترکمنستان از 
خاک ایران را مهم دانست و خواستار ایجاد کمیسیون مشترک همکاری در 
این زمینه بین سه کشور شد.رئیس جمهور ترکمنستان با تأکید بر حمایت 
مشترک از توســعه روابط دو جانبه بین ایران و ترکمنستان، اظهار داشت: 
دولت ایران و ترکمنستان برادر هستند و من برای کشور ایران آرزوی آبادانی 

و صلح دارم.

رییس ســتادکل نیروهای مسلح گفت: در مســائل منطقه ای، دیدارهایی با 
مقامات کشــورهای امارات و عربستان داشــته ایم و تا حدودی سوءتفاهم ها 
نیز برطرف شده اســت.به گزارش ایرنا از خبرگزاری دفاع مقدس، سرلشکر 
پاســدار محمد باقری دیروز دوشنبه در دیدار ســرتیپ ستاد عبدالعزیز بن 
عبداهلل المنذری معاون ســتادکل نیروهای مسلح ســلطنت عمان و هیأت 
همراه، با اشــاره به روابط دیرینه دو کشور اظهار کرد: سیاست دولت و نظام 
جمهوری اســالمی ایران توســعه همه جانبه روابط با کشور عمان است که 
این سیاســتی تغییرناپذیر محسوب می شود.رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود: کشــور عمان در همه اتفاقات منطقــه ای و در ارتباطات و تعامالت، 
تاکنون نقش مناســبی در میانجیگری و آرام ســازی شرایط در هماهنگی با 
جمهوری اســالمی ایفا کرده که این روند قابل قدردانی است.باقری تصریح 
کــرد: در حوزه امنیت دریایــی، دریای عمان، تنگه هرمــز، دریای عربی و 
همچنین مسئله یمن و سایر اتفاقات منطقه ای هماهنگی های خوبی بین دو 
کشور ایران و عمان برقرار است که باید روز به روز توسعه یابد.وی ادامه داد: 
همچنین در مســأله ارتباطات دو نیروی مسلح، کمیسیون دوستی بین دو 
کشور تشکیل شده که می تواند بستر مناسبی در راستای افزایش همکاری ها 
باشد و برگزاری شانزدهمین دوره از این سفرها بیانگر عمق روابط دو کشور 

اســت.رییس ســتاد کل نیروهای مســلح اظهار امیدواری کرد که با انجام 
این دیدارها، روابط نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران با کشور عمان 
گســترش روزافزون داشته باشد.باقری عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری 
اســالمی در شــرایطی که دوره طوالنی مدتی تحت تحریم قرار داشــته اند 
در زمینه هــای گوناگون نظامی، یک نیروی مســتقل و خود اتکا محســوب 
می شوند.وی افزود: نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارند 
تا در حوزه های آموزشــی، صنعت دفاعی، بهداشــت و درمان و مهندسی با 
کشور عمان همکاری داشته باشند و همچنین تجربیات خود را در نبردهای 
گوناگون با تروریسم در اختیار نیروهای مسلح عمان قرار دهند.رییس ستاد 
کل نیروهای مســلح گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در حوزه 
توســعه زیرساخت های اقتصادی کشور، فعال هستند و آمادگی دارند که در 
حوزه ساخت پروژه های گوناگون در کشور عمان نیز مسئولیت بپذیرند.باقری 
با اشــاره به سیاست تنش زدایی ایران در منطقه گفت: در مسائل منطقه ای، 
ما دیدارهایی با مقامات کشورهای امارات و عربستان داشته ایم و تا حدودی 
سوءتفاهم ها نیز برطرف شده اســت؛ همچنین روابط خوبی با قطر و کویت 
داریم.وی اضافه کرد: البته با کشور بحرین هنوز ارتباط چندانی برقرار نشده 
است که کشور عمان قطعاً در این زمینه هم می تواند نقش آفرینی کند.رییس 
ســتاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: جمهوری اسالمی آمادگی کامل دارد 
تا با روی کار آمدن دولت جدید، روابط خود را با همســایگان توســعه دهد 
و ســوءتفاهم را مرتفع کند.باقری اظهار کرد: امیدواریم کشورهای اسالمی 
روابط برادرانه و دوســتانه ای داشــته باشــند و اختالفات قبلی موجب سوء 
استفاده بیگانگان نشود.وی با اشاره به آثار مخرب حضور بیگانگان در منطقه 
عنوان کرد: ما معتقدیم که کشــورهای منطقه با همکاری هم توانایی کاملی 
برای برقراری امنیت و دفاع از منافع خود را دارند و حضور ارتش های بیگانه 

در منطقه موجب گســترش ناامنی می شود.رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
بیان کرد: آمریکایی ها و اروپایی ها تنها راه باقی ماندن در منطقه را در ایجاد 
اختالف و توطئه افکنی بین کشــورهای منطقــه می دانند و در این رابطه با 
ایران هراســی و ایجاد وهم تهدید از سوی ایران، در راستای منافع خود گام 
برمی دارند؛ بدین ترتیب اختالفات را افزایش داده و ســالح می فروشند و در 
حقیقت کمکی به امنیت منطقه نمی کنند؛ این ها اگر کنار گذاشته شوند، ما 
با همکاری و تعامل همسایگان، قادر به برقراری امنیت منطقه هستیم.باقری 
خاطرنشان کرد: نکته تعجب برانگیز برقراری ارتباط برخی کشورهای جنوب 
خلیج فارس با رژیم صهیونیستی است؛ دشمنی رژیم صهیونیستی با جهان 
اسالم و مسلمانان منطقه بر هیچ کس پوشیده نیست و برقراری این ارتباط، 
با اصــرار آمریکا و توطئه افکنی هایی که می کنند، قطعاً آینده نابســامانی را 

برای منطقه در پی خواهد داشت. 

فرمانده نیروی دریایی ارتش:
شناور اطالعاتی ارتش به زودی به 

ناوگان دریایی ملحق می شود
امیر دریادار ایرانی با اشاره به آب اندازی نخستین شناور اطالعاتی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: این شناور در حقیقت یک 
ناوشــکن در حوزه اطالعاتی اســت.به گزارش ایسنا،  امیر دریادار 
شهرام ایرانی با اشاره به اینکه نخستین شناور اطالعاتی جمهوری 
اســالمی ایران در گام نهایی اســت، گفــت: ماموریت اصلی این 
ناوشــکن در حوزه اطالعاتی تعریف شده است. از ابتدای انقالب 
اســالمی تحت تحریم شدید به ویژه در حوزه نظامی بوده ایم اما 
امروز به توانمندی در ساخت شناور اطالعاتی رسیده ایم.وی درباره 
ویژگی های این شناور توضیح داد و بیان کرد: تمام سامانه هایی 
که در حوزه اشراف اطالعاتی بر روی این شناور نصب می شود به 
دســت توانمند دانشمندان بسیار عزیز و جوانان غیورمندی است 
که حاضر نیستند لحظه ای دست از کار بکشند.این فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: شناور اطالعاتی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران هم بالگرد بر است و هم برای نخستین بار 
در طراحی آن آشــیانه بالگرد طراحی شده است. در حقیقت این 
شناور همزمان می تواند دو بالگرد را همراه داشته باشد و تجهیزات 
اطالعاتی روی همان بالگردها نیز نصب شود.وی با تصریح بر اینکه 
شــناور اطالعاتی یک شــناور جنگی و نظامی محسوب می شود 
اظهار کرد: این شناور توانایی دفاع از خود را در دریا دارد. هر شناور 
معموال یک ماموریــت اصلی و یک ماموریت جانبی و فرعی دارد 
که تعداد ماموریت ها به توانمندی تجهیزاتی آن بستگی دارد.امیر 
دریادار ایرانی در مصاحبه با رادیو گفت وگو، با اشاره به اینکه این 
ناوشکن هم برای کشف و شناسایی و هم برای دفاع سامانه های 
الزم را دارد، عنوان کرد: معموال شــناورهای اطالعاتی به صورت 
مســتقل به ماموریت های دور نمی روند و حتما یک یگان همراه 
که شامل ناوشکن چند منظوره می شود با آن به ماموریت می رود.

سرلشکر باقری: 

دیدارهایی با مقامات کشورهای 
امارات و عربستان داشته ایم
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گزیده خبر یارانه جدید 90 تا 120 هزار تومانی در راه است

حذفارزترجیحی7.6درصدتورمایجادمیکند
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعالم اینکه دولت حتی در نیمه 
دوم امســال هم حق قانونی برای اســتفاده از ارز ترجیحی ندارد 
و مجــوزی برای ادامه در ســال آینده نیســت گفت که افزایش 
قیمت ها بعد از حذف طبیعی اســت ولــی با حمایت و پرداخت 
ریالی، قدرت خرید حدود پنــج دهک افزایش پیدا می کند ولی 
دهک های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.به گزارش ایسنا، 
طبق رسم هر ساله یک روز پس از ارائه الیحه بودجه به مجلس، 
امروز-دوشنبه- نیز ســازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری 
با حضور رئیس ســازمان به همراه برخی مدیران به تشریح ابعاد 

بودجه پرداخت.

 بودجه 1401 پاسخگو است
در ابتدای این نشست مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و 
بودجه - با اشاره به وضعیت منابع غنی ایران گفت که علی رغم 
تمام این امکانات این موضوع مطرح است که چرا اوضاع اقتصادی 
مردم مناســب نیست و چند دهک وضعیت مناسبی ندارند، چرا 
رشد اقتصادی آن طور که هدف گذاری شد محقق نشده یا بیکار 
دو رقمی اســت وقتی که هدف گذاری هــا به گونه ای دیگر بوده 
است.وی گفت: وقتی اهداف کالن محقق نمی شود نمی دانم باید 
از چه کســی سوال کنیم یا مورد ســوال قرار دهیم پس بودجه 
باید پاســخگو باشد و اهداف را پوشش دهد، بر این اساس جهت 
گیری بودجه ۱۴۰۱ رفتن به ســمت پاسخگویی است.در ادامه 
این نشست رئیس سازمان برنامه و بودجه به سواالت خبرنگاران 

پاسخ داد.

ارز 4200 یک نامعادله است
میرکاظمی در پاسخ به سوال ایسنا، در رابطه با جریان حذف ارز 
۴۲۰۰ در سال آینده و چگونگی هزینه کرد منابع ناشی از آن که 
حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است توضیحاتی ارائه کرد و گفت 
که دولت برای سال جاری هشت میلیارد دالر ظرفیت استفاده از 
ارز ۴۲۰۰ تومانی داشــته است و این تمام شده و برای نیمه دوم 
سال امکان استفاده نداشته است ولی به هر ترتیب برای اینکه به 
مردم فشاری وارد نشود تاکنون ادامه دارد.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد یک کشور را بهم بریزیم 
کافی است که یک نامعادله به آن اضافه کرد گفت: ارز ۴۲۰۰ یک 
نامعادله بود که باید در مورد آن تصمیم گرفت بر این اســاس در 
حال حاضر هم ابعاد آن تا پایان سال در حال بررسی است و برای 

سال بعد شفاف خواهد شد.

 نیاز ارز 4200 به 18 میلیارد دالر رسیده است
وی با بیان اینکه زمانی که دولت را تحویل گرفتیم برخی ذخایر 
راهبردی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد از سقف خود پایین تر بود ادامه داد: 
بر این اساس باید این ذخایر تکمیل می شد ولی در مجموع با دو 
مشکل مواجه هستیم اول نیاز به افزایش واردات به دلیل کاهش 
تولید داخل که در اثر خشکسالی اتفاق افتاده و دیگر افزایش تند 
قیمت در بازار جهانی که برخی اقالم مانند روغن تا دو برابر گران 
شد، نیاز بود رقم ارز ۴۲۰۰ از هشت به ۱۸ میلیارد دالر افزایش 
پیــدا کند در حالی که چینن مجوزی نبــود و باید در نیمه دوم 

امسال تعیین تکلیف می شد.

 گرانی طبیعی است
وی همچنین با اشــاره به اینکه تورم و افزایش قیمت کاال بعد از 
حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی کنیم گفت: به هر صورت این افزایش 
قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی اســت ولی باید توجه 
داشــت که در حال حاضر هم برخی کاالیی که مستقیم یا غیر 
مســتقیم از ارز ۴۲۰۰ استفاده می کنند مطابق با نرخ ترجیحی 

نیســت و دلیلی ندارد ارز در بازار بریزیم و دالالن و واسطه ها از 
آن سواستفاده کنند.

مبلغ جدید یارانه چقدر است؟
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشــاره به اینکه برای 
جبران حــذف ارز ۴۲۰۰ و حمایــت از دهک های پایین حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد پیش بینی شــده است و مبلغ پرداختی بابت 
حذف ارز ۴۲۰۰ احتماال بیــن ۹۰، ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان در 
دهک های پایین متغیــر خواهد بود.به گفته میرکاظمی، جریان 
به نحــوی خواهد بود که قدرت خرید حــدود پنج دهک پایین 
افزایــش یافته و دهک های باال که ســرانه مصرف باالتری دارند 
پول بیشــتری خرج خواهند کرد.وی این را هم گفت که در حال 
حاضر ۸۵ میلیارد دالر یارانه پنهان پرداخت می شود که عمده آن 
را پردرآمدها مصرف می کنند در حالی که کســی نسبت به این 

موضوع اعتراض ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.

پرداخت یارانه معیشتی و نقدی ادامه دارد
میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشــتی 
هم در ســال بعد ادامه دارد ولی به گونه ای که یارانه پردرآمدها 

حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.

هزینه ۵۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان در هر ماه
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده 
نســبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقــوق کارکنان و عدم 
تناســب آن با تورم در ســال آینده گفت: نحــوه افزایش حقوق 
طی سال های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده 
و به اســتقراض از بانک مرکزی منجر شــده است و اکنون این 
۴۰۰۰ میلیــارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش 
قابل توجهــی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق اســت. 
بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی 
داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به 
پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شــده است.

وی ادامه داد: نمــی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه 
داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم ســنگینی را به عموم 

جامعه تحمیل کرد.به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی 
رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی 

کاهش پیدا کرده است.

روحانــی وزرای خود را هم با تاخیر می دید/ســفرهای 
استانی هزینه دارد

در ادامه این نشست در رابطه با چرایی افزایش بودجه نهاد ریاست 
جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه افزایش 
قابل توجهی اتفاق نیفتاده و حداکثر ۱۵ درصد اســت، گفت که 
بودجه نهاد ریاســت جمهوری تجمیع اعتبارات چند مجموعه و 
اجرای مصوبات سفرهای استانی است. بطوریکه ردیف هایی مثل 
معاونت حقوقی، ســتاد مبارزه با قاچاق کاال در معاونت امور زنان 
را هم در بر می گیرد.وی گفت: در دولت قبل آقای روحانی بعضا 
وزرای خــود را هم با تاخیر می دید و جایی نمی رفت اما رئیس 
جمهوری ما سفر اســتانی زیاد می روند و هزینه ها باالتر است. 
شــاید در آنجا طرح عمرانی وجود داشته و وقتی مردم برای رفع 

مشکالت مراجعه می کنند نیاز به منابع است.

حتی ظرفیت مالیات تا 900 هزار میلیارد هم وجود دارد
میرکاظمــی در رابطه با افزایش قابل توجــه درآمدهای مالیاتی 
و فشــاری که به مالیات دهندگان اعمال می شود، توضیح داد: 
ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود 
دارد بســیار بیش از این اســت. این در حالیست که برای سال 
جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می تواند محقق شود. از سوی دیگر 
برخی محاســبات نشان می دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا 
۹۰۰ هزار میلیارد تومان نســبت به تولید ناخالص ملی است.وی 
گفت که در مقایسه با عملکرد ســال جاری افزایش درآمدهای 
مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال 
که برای بخش های تولیدی و یا صنف های آسیب دیده در کرونا 

حمایت های مالیاتی اعمال کرده ایم.

واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در 
سال آینده گفت که پیش بینی خوشبینانه ای نداشته ایم بطوریکه 
در حال حاضر قیمت جهانی هر بشــکه نفــت بیش از ۶۰ دالر 

است و باالتر از آن هم پیش بینی می شود اما ما پایین تر در نظر 
گرفته ایم و یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز 
مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفته ایم که 
حتی از میزان واقعی نیز می تواند پایین تر باشد تا ریسک کسری 
بودجه را به حداقل برسانیم.وی در مورد فروش نفت به نیروهای 
مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی 
ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت 
واگذار می شود که در سال های گذشته هم وجود داشته و اکنون 

تکرار شده است.

نظر منفی در مورد اوراق نداریم
بــا توجه به کاهش میزان واگــذاری دارایی های مالی در الیحه 
بودجه سال آینده این ســوال از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
مطرح شــد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این 
کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز 
ما باال نرفتن پایه پولی و عدم اســتقراض از بانک مرکزی، عدم 
هزینه تراشــی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در 
حالیســت که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش بینی 
شده محقق نشود گزینه ای را در نظر گرفته ایم که اوراق است.

وی افزود: بر این اســاس ما نظر منفــی در مورد اوراق نداریم و 
هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات و یا ســایر بخش ها محقق 
نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی 
باید در نظر داشــت که در ســال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد 
تومان برای اوراق تســویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت 
بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد 
شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست 
که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی 
شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است.وی در 
رابطه با عرضه سهام شرکت های دولتی هم گفت که ما با وجود 
پیش بینی که در ســال جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون 
حدود صفر بوده اســت، ولی با این وجــود طی مذاکراتی که با 
وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته 

باشد اجرایی خواهد شد.

دلیل افزایش سن بازنشستگی
افزایش دو ســال بر سن بازنشستگی موضوع دیگر مورد سوال از 
میرکاظمی بود که در این رابطه گفت: زمانی که فردی بازنشسته 
می شود به غیر از پاداش پایان خدمت باید از صندوق نیز حقوق 
دریافت کند. این در حالیســت که در حــال حاضر بیش از ۹۲ 
درصد پول صندوق ها را دولت می دهد.وی ادامه داد: مثال وقتی 
در مورد فرهنگیان یک فرد دو ســال در ســربازی است و چهار 
ســال هم دانشجو و عمال ۲۴ ســال فعالیت می کند و در زمانی 
که به ثمردهی می رســد باید بازنشسته شود. بنابراین با توافقی 
که داشته ایم مقرر شد یک تنفس دو ساله به دولت داده شود تا 
بتواند این جریان را بازیابی و در روند صندوق های بازنشســتگی 

بازنگری شود.

عوارض خروج از کشور چند برابر نشده است
در الیحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج از کشور تعیین 
نشده بود اما درآمد ناشی از آن از ۱۱۰ میلیارد به ۱۵۰۰ میلیارد 
تومــان افزایش پیدا کرده بود که برخی اعــداد متفاوتی را برای 
عوارض خروج از کشــور اعالم کردند.با این حال رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفت که اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت در 
رابطه با عوارض خروج از کشور مطرح است که از جمله آن تعیین 
درصدی از قیمت بلیت اســت، ولی هنوز این پیشنهاد بررسی و 

تایید نشده است.

 دالر ۲۳ هزار تومانی یعنی افزایش ۴۰ 
درصدی قیمت کاالهای اساسی و دارو

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشــت: بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد سال 
آینده ما با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم و این میزان افزایش دستمزدها 
نمی تواند هزینه خانوار را پوشــش دهــد و قدرت خرید مردم باال نمی رود.

احسان سلطانی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست های 
رفاهی دولت در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: آنچه که از الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
می بینیم این است که محل مصرف بودجه گنگ  و نامشخص است اما قطعا 
سقف بودجه سال آینده باالتر از نرخ تورمی است که دولت اعالم کرده است.

وی با اشــاره به افزایش ۱۰ درصدی دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: در 
حالی که حجم بودجه عمومی دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته، می بینیم که دســتمزدها فقط ۱۰ درصد باال رفته اســت یعنی قرار 
نیست این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف واقعی سازی دستمزدها شود.این 
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که پمپاژ پول در اقتصاد تبعات بسیار 
ســنگینی در تورم دارد اما می بینیم درمقابل افزایش بودجه عمومی دولت 
کمترین میزان افزایش حقوق و دستمزدها را داشتیم که قطعا این می تواند 
باعث رشد نرخ تورم شود.وی ادامه داد: اینکه دولت می خواهد بدون توافق 
برجام پرداخت پول داشــته باشد و بدون ورود منابع حاصل از فروش نفت 
خام به بودجه، ســقف بودجه را افزایش داده به این معناســت که بودجه 
ســال آینده تحقق پیدا نمی کند.سلطانی ادامه داد: از سوی دیگر می دانیم 
قرار نیست اقشار مرفه نسبت به درآمدی که دارند مالیات بپردازند و اقشار 
ضعیف و متوسط هم دیگر توان پرداخت مالیات بیشتر از این اعداد و ارقام را 
ندارد بنابراین تمام عوامل نشان می دهد این اعداد و ارقام قرار نیست محقق 
شود.این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در مقابل 
دالر رسمی ۲۳ هزار تومانی  گفت:  موضوع بسیار مهم بودجه ۱۴۰۱ بحث 
دالر ۲۳ هزار تومانی است یعنی  قرار بر این است که دولت درآمد حاصل از 
صادرات نفت خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد این 
در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینه های مردم باالتر 
از رشــد دستمزدها بوده است از این رو سال آینده همه قدرت خرید مردم 
ترمیم نمی شود و هنوز افزایش دستمزدها از افزایش هزینه  ها عقب می  ماند.

وی با تاکید بر اینکه بودجه ســال ۱۴۰۱ نشان می دهد چشم انداز خوبی 
از اقتصاد ســال آینده نداریم گفت: البته بودجه سال آینده برای نهادهای 
وابســته به قدرت و دولت و خصولتی ها و دهک های پردرآمد بودجه خوبی 
خواهد بود چرا که این بودجه نشان می دهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد 
و این به نفع خصولتی ها، مرفه ها و نهادهای وابسته به قدرت است.سلطانی 
با بیان اینکه دولت به افزایش شــش برابری نرخ دالر نســبت به پیش از 
تحریم های سال ۹۶ رسمیت داده است گفت: در بودجه سال اینده دالر ۲۳ 
هزار توماین مبنا قرار گرفته بنابراین با این قیمت قرار است پول پمپاژ شود 
اما این پمپاژ پول صرف واقعی سازی حقوق و دستمزد نمی شود.وی تاکید 
کرد: در حالی که قیمت پایه کاال و خدمات از ســال آینده ۲۳ هزار تومان 
خواهد بود اما افزایش نرخ دستمزدها ۱۰ درصد پیش بینی شده است این 
به معنای ادامه روند کاهش قدرت خرید مردم اســت و در این شرایط تنها 
قدرت خرید ۱۰ درصد از جمعیت کشــور حفظ می شود و یا باالتر می رود.

این کارشــناس اقتصادی با اشاره به حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی گفت: حذف 
ارز ترجیحی از بودجه ســال آینده به معنای افزایش قیمت دارو و کاالهای 
اساسی است و در بخش نان دولت فقط دو گزینه تخصیص یارانه به گندم 
یــا افزایش قیمت نان را پیش رو دارد.وی گفت:  در حال حاضر مواد غذایی 
حاضر در سبد کاالهای اساسی افزایش قیمت چهار برابری نسبت به سال 
۹۶ را دارند و در خوشــبینانه ترین حالت با دالر ۱۷ هزار تومانی محاسبه 
می شــوند حال این که این رقم به ۲۳ هزار تومان می رســد که به معنای 
افزایش قیمت ۴۰ درصدی بر روی انواع کاالی اساسی و دارو است.سلطانی 
افزود: بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد سال آینده ما با تورم ۴۰ درصدی مواجه 
هســتیم و این میزان افزایش دستمزدها نمی تواند هزینه خانوار را پوشش 

دهد و قدرت خرید مردم باال نمی رود.

جزئیات عیدی و پاداش امسال کارگران
به موجب قانون، همه مجموعه ها، شــرکتها و ســازمانهای مشمول قانون 
کار باید حداقل دو ماه و حداکثر ســه ماه پایه حقوق را به عنوان عیدی و 
پاداش به کارگران و نیروهای کار خود بپردازند.به گزارش ایســنا، بر اساس 
قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های 
مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول 
قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 
۶۰ روز آخریــن مزد  به عنوان عیدی و پــاداش بپردازند.مبلغ پرداختی از 
این بابت به هر یــک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه 
قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک ســال 
در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک 
مــاده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک ســال در 
کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال 
محاسبه شود.تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، 
کارگر شناخته می شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند 
و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی 
است.قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به 
این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی 
کار بیشــتر شــود.در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و 
کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد 
شــورای عالی کار اســت و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان 
حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر 
سال به نیروهای کار خود بدهند.با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد 
ســال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون و  ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد 
بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن 
مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون 
و ۳۱۰ هزار تومان و با احتســاب ســه برابر حداقل دستمزد،  ۷ میلیون و 
۹۶۵ هزار تومان  عیدی می گیرند.کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان 
بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه 
مذکور نخواهد بود.مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی 
که کمتر از یکســال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی 
آنها به میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می شود. این گروه 
از شاغالن باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل 
را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.به گزارش ایســنا، شورای عالی 
کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را 
۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و 

۶۵۵ هزار تومان افزایش داد.

آیین نامه اجاره داری حرفه ای همچنان در دولت است
معاون وزیر راه و شهرســازی از بررســی آیین نامه اجاره داری حرفه ای در کمیســیون 
زیربنایی دولت خبر داد. اســفندماه سال ۹۹ این آیین نامه برای بررسی به هیئت دولت 
ارسال شده بود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمودزاده در خصوص 
ساماندهی بازار اجاره و روند بررسی و تصویب آیین نامه اجاره داری حرفه ای، اعالم کرد: 
آیین نامه اجاره داری حرفه ای در کمیسیون های زیربنایی دولت در دست بررسی است. 
چنانچه تعیین تکلیف شــود در دولت می آید و قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد.محمودزاده 
همچنین در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی، گفت: هم اکنون بیش از ۹۵۰ هزار 
واحد آماده اخذ تســهیالت در نظام بانکی وجود دارد که امیدواریم در همراهی بانک ها 
روند تسهیالت دهی به متقاضیان مسکن سرعت یابد.وی همچنین با یادآوری این مطلب 
که طبق تازه ترین آمار بیش از ۲ میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند 
بیشــترین میزان مشارکت را مربوط به تهران دانست که شامل ثبت نام ۳۵۹ هزار واحد 
در تهران بوده اســت.به گزارش تسنیم، اسفندماه سال گذشته یعنی حدود ۹ ماه قبل 
معاون وزیر راه و شهرســازی از ارســال آیین نامه اجرایی اجاره داری حرفه ای به هیئت 
دولت خبر داده و گفته بود: این برنامه یک مســیر و جریان جدید در حوزه اجاره داری 
و ازدیاد واحدهای مســکونی اجاره ای در سراسر کشــور خصوصا با اولویت کالنشهرها 
و شــهرهایی که بیشتر مشکل مســکن داریم، ایجاد خواهد کرد.محمودزاده با تشریح 
جزئیات برنامه وزارت راه برای اجاره داری حرفه ای، افزود:  واحدهایی که در زمین دولت 
ساخته می شود برای همیشه به صورت اجاره داری اداره می شود. در کشور یک بازار اجاره 
مسکن داریم که به صورت سنتی فعالیت می کند. این بازار سرجای خودش خواهند ماند 
و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه ای اجاره داری برای تعادل بخشــی به 
بازار اجاره ایجاد خواهد شد.وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و عالقه مندان به 
سرمایه گذاری در این بخش می توانند با گرفتن زمین های ۹۹ ساله از دولت -که زمین ها 
قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره  می کند.وی افزود: همچنین 
اگر ســرمایه گذار در زمین متعلق به خودش ســاخت و ساز کرده و فقط از تسهیالت و 
کمک های حمایتی اســتفاده کند، برای یک مدت معین اجاره داری می کند و بعد از آن 
واحدها در اختیار ســرمایه گذار قرار خواهد گرفت.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 
شهرســازی با اعالم این که واحدهای ساخته شــده در زمین های دولتی برای همیشه 
به صورت اجاره داری است، اضافه کرد:  برای نهادهای حمایتی پیش بینی های الزم صورت 
گرفته تــا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشــارکت و حمایت  واحدهای اجاره ای 
ساخته خواهد شد.محمودزاده یادآور شد:  همچنین فضا برای شهرداری ها فراهم شده تا 

بتوانند از این موقعیت استفاده کنند.

صندوق بین المللی پول خواستار همکاری 
فوری کشورها برای کنترل ارزهای 

دیجیتال شد
صندوق بین المللی پول هشــدار داد که نیاز فوری به تعاون و همکاری 
کشــورها برای رسیدگی به چالش های فنی، قانونی، و نظارتی مرتبط با 
پذیرش ارزهای دیجیتال وجود دارد.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل 
از نشنال نیوز، صندوق بین المللی پول طی اظهاراتی هشدار داد که نیاز 
فوری به تعاون و همکاری کشــورها برای رسیدگی به چالش های فنی، 
قانونی، و نظارتی مرتبط با پذیرش ارزهای دیجیتال وجود دارد.مقامات 
ارشــد این صندوق وام دهنده مســتقر در واشــنگتن روز پنجشنبه در 
یادداشتی نوشتند: اتخاذ یک رویکرد نظارتی جامع، منسجم و هماهنگ 
برای ارزهای دیجیتال یک وظیفه خطیر است. اما اگر از هم اکنون شروع 
کنیم، می توانیم به هدف سیاســت حفظ ثبات مالــی و در عین حال 
بهــره مندی از مزایایی که نوآوری های تکنولوژیکی اساســی به همراه 
دارد، دست پیدا کنیم.این یادداشت توسط توبیاس آدریان، مدیر بخش 
بازارهای پولی و ســرمایه صندوق بین المللی پــول، دونگ هی، معاون 
بخش بازار پول و ســرمایه و آدیتیا ناراین، معاون مدیر بخش بازارهای 
پولی و ســرمایه این صندوق نوشته شده است.صندوق بین المللی پول 
همچنین تأکید کرد که پرداخت های فرابخشــی و فرامرزی صنعت ارز 
دیجیتال اثربخشــی رویکردهای ملی را محدود می کند.این وام دهنده 
افزود: بســیاری از ارائــه دهندگان خدمات ارزهــای دیجیتال در تمام 
کشــورها فعالیت می کنند و این امر کار نظارت و اجرای آن را دشوارتر 
می کند.بر اســاس این گزارش، با هجوم سرمایه گذاران و مردم به سمت 
دارایی هــای دیجیتال و افزایش ســرعت پرداخت های آنالین، عالقه به 
ارزهای دیجیتال و بالک چین در حال افزایش است.بر اساس نظرسنجی 
موسســه Nickel Digital Asset Management که در لندن مستقر است، 
تعداد فزاینده ای از سرمایه گذاران نهادی و مدیران شرکت های مشاوره 
سرمایه گذاری قصد دارند از هم اکنون تا سال ۲۰۲۳ در بازار ارز دیجیتال 
فعالیت کنند.مقامات صندوق بین المللی پول در این یادداشــت گفتند: 
تعیین ارزش گذاری تنها چالش در اکوسیســتم ارزهای دیجیتال نیست 
)بلکه( شناسایی، نظارت و مدیریت ریسک ها، تنظیم کننده ها و شرکت ها 

را دچار مشکل می کند.

اهتمام ویژه دولت در راستاي واگذاري 
اختیارات به مدیران استاني

اســتاندار قم با تاکید بر پیگیري مشکالت واحدهاي تولیدي استان از مقامات 
ملي اظهار کرد: اهتمام دولت سیزدهم نسبت به واگذاري اختیارات به استانداران 
و مدیران اســتاني مي تواند زمینه ي رفع سریعتر موانع تولید را فراهم کند.به 
گزارش روابط عمومی استانداری قم سیدمحمدتقي شاهچراغي استاندارقم در 
جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان قم طي سخناني با اشاره 
به مشکالت بخش خصوصي اظهار کرد: بایستي مباحث داراي اهمیت بیشتر 
 احصاء و تدوین شده و در سفر رئیس جمهوري به قم مورد پیگیري قرار بگیرند.

استاندار قم با بیان اینکه دولت سیزدهم نسبت به واگذاري اختیارات به استانداران 
و مدیران استاني توجه ویژه دارد افزود: امیدواریم بتوانیم گره ها و موانع توسعه 
 ي اقتصادي استان را با تعامل بین مسئوالن و بخش خصوصي از میان برداریم.

 با سخنرانی شهردار گرگان برگزار شد
 نشست تخصصی »تعامل دانشگاه 

و مدیریت شهری«
نخستین دوره نشست تخصصی »تعامل دانشگاه و مدیریت شهری؛ چالش ها و 
راهکارها« به صورت مجازی برگزار شد.در این نشست مجازی که روز یکشنبه 
۲۱ آذرماه به همت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به مناسبت 
هفته پژوهش، محمدرضا ســبطی شــهردار گرگان به عنوان نخســتین فرد 
سخنرانی کرد.مهندس سبطی در سخنان خود به مسائل و معضالت شهری و 
موضوعاتی که نیاز است به انجام تحقیقات و کارهای علمی و پژوهشی از سوی 
دانشگاهیان منجر شود اشاره کرد و ارتباط میان مدیریت شهری و دانشگاه را 
مهم و ضروری خواند.تدوین برنامه عملیاتی و ارائه راهکارهای توســعه شهر با 
محوریت شهر هوشمند، راه های حفظ و احیای بافت تاریخی با محوریت جذب 
گردشگر، توســعه کارآفرینی در محالت کم برخوردار با محوریت شعار سال، 
پیشــرفت متوازن در حوزه حمل و نقل شــهری، پاالیش و کاهش فشارهای 
زیست محیطی، معضالت ترافیکی، شهری مناسب برای تمامی سنین، توسعه 
فضای ســبز و افزایش نشــاط اجتماعی از جمله محورهای سخنرانی شهردار 

گرگان در این نشست مجازی بود.
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رییس سازمان انرژی اتمی مطرح کرد:گزیده خبر

هدفگذاریدولتبرایدستیابیبه۱۰هزارمگاواتیبرقهستهای
رییس ســازمان انــرژی اتمی گفت: در حــوزه نیروگاه های برق 
هســته ای، ۱۰ هزار مگاوات را هدفگذاری کردیــم و امیدواریم 
که این هدفگذاری بتواند دامنه گســترده ای از فعالیت ها را برای 
شــرکت های صنعتی و دانش بنیان با مشــارکت شــرکت های 
بین المللی فراهم کند.به گزارش دیروز دوشــنبه ایرنا از سازمان 
انرژی اتمــی ایران، محمد اســامی در پانزدهمین جشــنواره 
تولیدکننــدگان و مدیران جــوان و ســیزدهمین دوره معرفی 
چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران که به همت خانه 
صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در مرکز همایش های صدا 
و سیما برگزار شــد، گفت: متعهد هستیم که در سازمان انرژی 
اتمی برخاف رویه های مقرر بین المللی کاری انجام ندهیم.رییس 
ســازمان انرژی اتمی اضافه کرد: ما خودمــان را مقید می دانیم 
که در راستای پیشــبرد سیاست های دانش بنیان کشور به ویژه 
برای شــکوفایی اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان، زیرســاخت ها و 
ظرفیت ها را بی وقفه گسترش دهیم و تاثیرگذار و پشتیبان باشیم 
تا ظرفیت های انرژی اتمی و تکنولوژی هســته ای در حوزه های 
گوناگون به کار گرفته شــود و آثــارش در زندگی مردم و اقتصاد 
کشــور پدیدار شود.اســامی با انتقاد از تصویرســازی گسترده 
غربی ها و برخی از کشــورهای منطقه در افکار عمومی مبنی بر 
اینکه صنعت هســته ای کشــور فقط به کار غنی سازی مشغول 
است، افزود: فعالیت های هسته ای کشور دامنه گسترده ای شامل 
حوزه های پزشکی، صنعت، کشاورزی، محیط زیست، آب و خاک 
و مســائل گوناگون اســت و با اقدامات نوینی که در دستور کار 
داریــم، حوزه کاربرد پرتوها از جمله حوزه هایی اســت که برای 
صنایع قابل استفاده، مشــارکت و سرمایه گذاری خواهد بود.وی 
تاکید کرد: آنچه برای سازمان انرژی اتمی حائز اهمیت است اینکه 

اهداف کمی و کیفی خودمان را متناسب و مطابق موازین آژانس 
بین المللی انرژی اتمی تنظیم کنیم؛ به گونه ای که بتوانیم از همه 
ظرفیتهایی که طبق همین موازین باید در آنها ما را پشــتیبانی 
کنند، بهره مند بشویم. به همین دلیل در حوزه نیروگاه های برق 
هسته ای، ۱۰ هزار مگاوات را هدفگذاری کردیم. در همین رابطه 
در الیحه ۱۴۰۰ قانونی تعریف کردیم و در دولت تصویب شــد. 
امیدواریم با پشتیبانی مجلس این جهت گیری ۱۰ هزار مگاواتی 
بتواند دامنه گسترده ای از فعالیت ها را برای شرکت های صنعتی 
و دانش بنیان با مشــارکت شــرکت های بین المللی فراهم کند.

اسامی تصریح کرد: در نقشــه جامع لجستیکی حمل و نقل و 
فعالیت های صنعتی و کشــاورزی کشور، تاش کردیم ظرفیت و 
قابلیت کاربرد پرتوها را توســعه داده و در انواع و اقسام نهاده ها و 
محصوالت صنعتی و کشــاورزی خدمات پرتوها را برقرار کنیم تا 
صادرات کشورمان در تراز بین المللی انجام شود و از مشارکت در 
تجارت بهره مند شــود. از طرف دیگر قطب سازی ۱۲ منطقه ای 
در جغرافیای کشــور در دستور کار قرار گرفته که با این رویکرد 
می توانیم توانمندســازی و تکمیل زنجیره ارزش را در شکوفایی 
تولیــدات صنعتی و محصوالت باغی و کشــاورزی فراهم کنیم.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: راه شکوفایی اقتصادی تحقق 
دو ظرفیت و توان در کشــور اســت؛ یکی اینکه به قدرت برند یا 
نشــان تجاری و صنعتی بیش از گذشته توجه کنیم. قدرت برند 
است که با برخورداری از ظرفیت تولید رقابتی می تواند بازارهای 
گوناگون را با اعتماد سازی گســترش دهد.اسامی عنوان کرد: 
مورد دیگر قدرت لجســتیک با ظرفیت تجاری است. اگر تجارت 
را ســرکوب کنیم، قطعاً نمی توانیم از تولید حمایت کنیم. قدرت 
تجارت است که شکوفایی تولیدات صنعتی را به همراه می آورد. 
لذا باید این دو پتانســیل الزم و ملزوم همدیگر را با رویکردهای 
درست و سیاست های پایدار و پابرجا دنبال کنیم.وی بیان کرد: ان 
شاء اهلل از این طریق بتوانیم برندهای ایرانی را به عنوان نام هایی 
فراگیــر و اعتماد آفرین به بازارهــای گوناگون متصل کنیم. این 
امر می تواند اشــتغال و تولید پایدار را با خود به ارمغان بیاورد؛ به 
نحوی که همیشه مشتریان وفادار طالب محصوالت ایرانی باشند.

رییس ســازمان انــرژی اتمی گفــت: اینکه اجــازه بدهیم هر 
صادرکننــده ای هر محصولی را صادر کنــد و ما بافاصله اعتبار 
ایرانی و محصول ایرانی را در بازارهای گوناگون از دست بدهیم را 
باید مهار کنیم. نباید اجازه بدهیم بازارها به این سرعت تخریب 
شــوند و نام ایرانی را از دور خارج کنند. همانطور که قبًا تاکید 
شد اگر برندها مورد توجه قرار گیرند، رشد و پیشرفت همه جانبه 
اتفاق می افتد.در این جشنواره مسووالنی از نهادها و دستگاه های 
مختلف کشور از جمله مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای 
اسامی، قوه قضائیه، خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران 
و مدیران برتر کشــور در این حوزه حضور داشتند. همچنین در 
بخش پایانی جشنواره از منتخبین صنعت، معدن و تجارت ایران 

تجلیل بعمل آمد.

مهندس آریانژاد در دیدار با معاون حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی 
غرب عنوان کرد:

کافی نبودن اعتبار جهت تکمیل پروژه های 
استان از دغدغه های عمده این شرکت است.

معاون حفاظت، بهره برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز رودخانه های کرخه و 
مرزی غرب و هیئت همراه، با مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان، دیدار 
کردند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مهندس آریانژاد 
در ادامه حضور مهندس محمدزاده و هیأت همراه در اســتان، با حضور معاون 
حفاظت و بهره برداری شرکت، تشکیل جلسه دادند.در ابتدای جلسه مدیر عامل 
این شرکت کافی نبودن اعتبار جهت تکمیل پروژه های استان را از دغدغه های 
عمده برشــمرد و اظهار داشــت: در صورت اباغ کامل تخصیص ها، پروژه های 
آبی نیمه تمام این اســتان به بهره برداری کامل خواهند رسید.مهندس آریانژاد 
از مدیران و کارکنان حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی غرب بدلیل توجه 
ویژه به تخصیص های آب کردستان، تقدیر کرد و گفت: این شرکت در راستای 
تحقق اهداف ســازمانی با تمام توان قدم برداشته و خوشبختانه شاهد بوده ایم 
کــه در حوضه آبریز رودخانه های کرخه و مرزی غرب، کارها با جدیت پیگیری 
و پیش می رود و امیدواریم هر چه زودتر شاهد پیامدهای مفید حوضه ای شدن 

آب، باشیم.

با حضور مدیرعامل و معاونان آبفای استان اصفهان اتقاق افتاد؛
سفر »کاروان خدمت« آبفای استان اصفهان 

به شهرستان کویری جرقویه
8 بازدید، ۴ نشست مردمی و بیش از ۱5 مصوبه، حاصل سفر یکروزه کاروان

 خدمت آبفای اســتان اصفهان به شهرســتان کویری جرقویه بود.در این سفر 
یکروزه که مدیرعامل، معاون بهره برداری و توسعه آب، معاون خدمات مشترکین 
و درآمد و تنی چند از مدیران آبفای اســتان اصفهان حضور داشتند از چشمه 
و مخزن روســتای تاریخی قارنه، مجتمع گردشگری نادری، محله مسکن مهر 
محمد آباد، شهرک گیوان نصرآباد، شرکت قارچ یکتای سپاهان، مزرعه سیدآباد 
و محله های نوبنیاد مسکونی و صنعتی روستای تاریخی مالواجرد بازدید به عمل 
آمد و از نزدیک به مشکات و درخواست های ساکنان این مناطق و واحد های 
تولیدی- خدماتی رســیدگی شد. همچنین در نشست های جداگانه ای که در 
آبفای جرقویه، شهرداری حسن آباد، مرکز فرهنگی نیکان رامشه و اقامتگاه بوم 
گردی الماس کویر روستای دســتجرد با حضور فرماندار، بخشدار، شهرداران و 
اعضای شــوراهای اسامی شهرها و روستاهای این منطقه برگزار شد بر خدمت 
رســانی بهینه، تامین آب شــرب پایدار و اجرای تاسیسات فاضاب با مشارکت 
صنایع برای بهره گیری از پساب تاکید شد. کاروان خدمت آبفای استان اصفهان 

همچنین ۱5 مصوبه داشت.

افزایش قابلیت اطمینان وکاهش خاموشی ها ی شبکه در مرکز اصفهان
کابل های روغنی فرسوده برچیده می شود

برق رسانی در محدوده ترافیک شهری نیاز به هماهنگی های مختلف دارد و از 
آنجــا که برق منطقه یک )امور برق مرکز (یکی از مناطق پر رفت و آمد اســت 
اجرای پروژه ها  را در این منطقه با سختی های زیادی همراه کرده است .یکی از  
پروژه ها یی که  مشکات قابل توجهی را در این منطقه  ایجاد کرده وجود کابل 
های قدیمی روغنی می باشــد که تا کنون بیش از ۲۲ کیلومتر آن انجام شده 
است و امید است تا آینده ای نزدیک کل کابلهای روغنی 5۰ ساله تعویض شود 
.مهندس ســید علیرضا عریضی مدیر برق منطقه یک در این باره گفت :قدمت 
کابل های روغنی 5۰ ساله می باشد و به دلیل فرسودگی شبکه ها ی برق دچار 
اتصالی شده است که در صورت عدم پیگیری هزینه های زیادی را می تواند به 
شــرکت توزیع برق اصفهان تحمیل کند و در این راستا  یکی از پروژه های که 
در اسرع وقت صورت گرفت تعویض کابل های روغنی به کابل های کراسلینگ 
خیابان شــریف واقفی حد فاصل چهار راه نقاشی تا سه راه ملک بوده است .وی 
در ادامه افزود :بیش از 7۰۰ متر کابل دو مداره در طول مسیر شبکه های فشار 
متوسط زمینی در این پروژه تعویض شد و تا پایان امسال در محدوده برق منطقه 
یک  نیز بیش از 3/5 کیلومتر از کابل های روغنی تعویض خواهد شد که به طور 
حتم موجب باال بردن قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشی ها خواهد بود. 

افزایش 160 درصدی شرکت کنندگان 
مسابقات قرآنی در منطقه 9 

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از افزایش ۱6۰ 
درصدی شــرکت کنندگان در مسابقات قرآن کریم و 
نهج الباغــه "بهار در بهار" در ســال جاری خبر داد.

محی الدین مفخمی بــا تبریک والدت حضرت زینب 
)س( اظهار کرد: مرحله مقدمانی بیست و سومین دوره 
مسابقات قرآن فرزندان و سیزدهمین دوره مسابقات همسران و کارکنان شرکت 
ملی گاز ایران مصادف با میاد با ســعادت حضرت زینب کبری )س( در ستاد 
منطقه 9 با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار شــد.مفخمی با اعام اینکه 
مسابقات قرآن و نهج الباغه سال جاری با رشد ۱6۰ درصدی شرکت کنندگان 
همراه بوده است، افزود: نفرات شرکت کننده در مسابقات دوره قبل 3۲ نفر بوده 
که این تعداد در این دوره از مسابقات به 8۲ نفر رسیده است.وی با بیان اینکه 55 
نفر از متسابقین، از کارکنان منطقه بوده اند، خاطرنشان کرد: ۲۰ نفر همسران و 
7 نفر از فرزندان کارکنان منطقه در این دوره از مسابقات شرکت کردند.مفخمی 
در ادامه به حضور 37 نفر در مفاهیم نهج الباغه و 3۴ نفر در مفاهیم قرآن اشاره 
کرد و یادآور شد: همچنین در این دوره از مسابقات 6 نفر در ترتیل، 3 نفر تحقیق 

و ۲ نفر در حفظ قرآن کریم به رقابت پرداختند.

هوشیاری و عکس العمل کارکنان نیروگاه نکا 
مانع از خروج واحد یک بخار شد

 با هوشیاری و عکس العمل به موقع کارکنان امور بهره برداری بخار نیروگاه 
نکا در زمان پایین آمدن ناگهانی سطح آب حوضچه مشترک و خروج پمپ 
شماره یک آب دریا از خروج واحد یک بخار جلوگیری شد.ولی ا.. باباجانی 
سرپرســت نیروگاه بخار با اعام این خبر افزود، افت ناگهانی ســطح آب 
حوضچه مشــترک آب دریا موجب خروج پمپ شماره یک آب دریا گردید 
که با هوشــیاری و عکس العمل به موقع همــکاران و قرارگیری واحد در 
حداقل انرژی تولیدی در ساعت 6:۱3 دقیقه صبح از خروج واحد جلوگیری 
شد.نیروگاه شهیدسلیمی نکا با ظرفیت تولید ۲۲۱۴ مگاوات به عنوان یکی 
از بزرگترین نیروگاههای کشــور، سهم بسزایی در تأمین و پایداری شبکه 

سراسری برق کشور دارد.

انعقاد تفاهم نامه ترویج فرهنگ 
 مصرف بهینه آب وبرق
 با آموزش و پرورش

 تفاهــم نامه همکاری اداره کل آموزش و پرورش  با شــرکت های 
زیرمجموعه وزارت نیرو درزنجان و  در راستای مصرف بهینه انرژی 
برق  و آب منعقد شد .به گزارش دفترروابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق استان زنجان ، با توجه به محدودیت آب و انرژی برق در 
کشور ، تفاهم نامه همکاری بین  آموزش و پرورش استان و شرکت 
های تحت نظارت وزارت نیرو به منظور آموزش و تبیین جایگاه ویژه 
حامل های انرژی برای نسل آینده کشور منعقد شد. تعمیق فرهنگ 
مصرف انرژی ، و اصاح الگوی مصرف از سنین کودکی ، از اهداف 
مهم این طرح مشــترک می باشــد که در قالب برنامه های متنوع 
اجرایی ، از سوی کارشناسان نهادهای مذکور به دانش آموزان دوره 
ابتدایی اســتان زنجان ارائه می گردد .علیزاده ، مدیر عامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان دراین نشست دوجانبه با نمایندگان 
اداره کل آموزش وپرورش اســتان برلــزوم ترویج فرهنگ مدیریت 
بهینه مصرف انرزی از مدارس و آموزشــگاه ها تاکید کرد و گفت :  
دانش آموزان سفیران فرهنگ سازی در خانه ها و مدارس هستند 
، که می توانند نقش موثری در ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی 
در میان خانواده ها داشته باشند و آموزش مصرف درست به دانش 
آموزان از ســنین کودکی، ضرورت انکارناپذیر زندگی امروزی است 
که زمینه ساز تغییر نگرش در خانواده ها و جامعه خواهد بود.سامی 
، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز 
گفت: برای ارتقاء سطح دانش و مهارت در همه بخش های مختلف 
آموزش و پرورش تاش خواهیم کرد.گفتنی اســت با امضای این 
تفاهم نامه، خانواده بزرگ آموزش و پرورش مقطع ابتدایی اســتان 
در سراســر جغرافیای آموزشی، از اواخر آذر تا پایان خرداد ۱۴۰۰، 
میزبان و همکار شــرکتهای تابعه وزارت نیرو در اجرای طرح های 

آب وبرق خواهد بود.

بررسی وضعیت آب سیریک در نشست مدیرعامل آبفا و امام 
جمعه شهرستان:

کاهش تنش های آبی سیریک  با 
تکمیل آب شیرین کن "زیارت" 

در نشســت مشترک امام جمعه سیریک و مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب هرمزگان وضعیت آب این شهرستان بررسی و از تاش آبفا 
برای افزایش ظرفیت آب شــیرین کن سیریک قدردانی شد.حجت 
االســام والمسلمین ساالری امام جمعه سیریک در این نشست با 
اشاره به وضعیت آب این شهرستان گفت: آبفا برای کاهش مشکات 
آبی بویژه در تابســتان امسال تاش هایی از جمله افزایش ظرفیت 
آب شیرینک ن سیریک انجام داد که باعث بهبود شرایط آبرسانی 
شد. وی همچنین با قدردانی از اجرای پروژه های در دستور کار که 
موجب افزایش ظرفیت تولید آب ســیریک می شود ابراز امیدواری 
کــرد، با نگاه مثبت مدیرعامل آبفا این امر بزودی محقق شــود.در 
ادامه این نشست، امین قصمی مدیرعامل آبفای هرمزگان با قدردانی 
از حساســیت حجت االسام ساالری امام جمعه سیریک نسبت به 
موضوع آب افزود: سیریک از جمله شهرستان های دارای چالش کم 
آبی است که فاقد هر گونه منابع آب شیرین بوده و برای تامین نیاز 
آن می بایست از چاه های واقع در شهرستان میناب و شیرین سازی 
آب دریا بهره بگیریم.وی با اشاره به وضعیت آب شهرستان سیریک 
افزود: آب مورد نیاز سیریک از ۱۰ حلقه چاه واقع در دشت راونگ 
میناب و یک سایت آبشیرینکن تامین می شود.قصمی همچنین به 
تکمیل آبشیرینکن  سه هزار متر مکعبی زیارت تا پیش از تابستان 
سال آینده اشــاره کرد و افزود: با بهره برداری از این آبشیرین کن 
ظرفیت باالیی به شــبکه آب ســیریک تزریق می شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضاب هرمزگان همچنین به آبرسانی به کوهستک 
و ۱۲ روستای مسیر اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر 
یک هزار و 5۰۰ میلیارد ریال در حال اجراســت که در حال حاضر 
۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.وی در ادامه به تامین آب شهرک 

شهید سلیمانی)روستاهای زاچ و داربست( اشاره کرد

روند صعودی نفت شتاب گرفت
قیمــت نفت در معامات دیروز دوشــنبه بــازار جهانی با بهبود ریســک پذیری 
ســرمایه گذاران در پی کاهش نگرانی ها نسبت به تبعات شیوع واریانت اُمیکرون، به 
روند صعودی خود ادامه داد.به گزارش ایســنا، بهای معامات نفت برنت 9۴ سنت 
معادل ۱.3 درصد افزایش یافت و به 76 دالر و 9 ســنت در هر بشــکه رسید. نفت 
برنت روز جمعه یک درصد صعود کرده بود.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا یک دالر و پنج ســنت معادل ۱.5 درصــد افزایش یافت و به 7۲ دالر و 7۲ 
سنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه یک درصد افزایش داشت.

هر دو شــاخص هفته گذشته حدود هشــت درصد صعود کرده بودند که نخستین 
رشــد هفتگی در 7 هفته گذشــته بود و بیش از نیمی از ریزشی که پس از اعام 
شناسایی واریانت جدید اُمیکرون در ۲5 نوامبر متحمل شده بودند، جبران کردند.

تاتسوفومی اوکوشی، اقتصاددان ارشد شرکت »نومورا سکیوریتیز« اظهار کرد: اکنون 
که شدت بیماری زایی اُمیکرون کمتر دیده می شود، حس آسودگی خاطر فزاینده ای 
وجود دارد. توجه بازار به اقدام بعدی اوپک پاس معطوف شــده است.دانشمندان 
آفریقای جنوبی روز جمعه اعام کردند هیچ نشــانی نمی بینند که اُمیکرون باعث 
بیماری زایی شــدیدتری می شود. این در حالی است که مقامات برنامه هایی را برای 
عرضه واکسن های بوستر در پی نزدیک شدن آمار ابتای روزانه به رکورد باال اعام 
کردند.مقامات بهداشــتی انگلیس روز جمعه اعام کردند واکسن های بوستر کووید 
۱9 ایمنی در برابر بیماری مایمی که واریانت اُمیکرون ایجاد می کند، را به میزان 
قابل توجهی تقویت می کنند.سرمایه گذاران به دقت تحوالت نشست بعدی وزیران 
اوپک پــاس در چهارم ژانویه را دنبال می کنند. تولیدکنندگان این گروه اوایل ماه 
میادی جاری موافقت کردند به سیاست فعلی برای افزایش تولید ماهانه ادامه دهند.

 خط لوله گاز نورداستریم ۲، اهرم فشار آلمان 
علیه روسیه

وزیر امور خارجه آلمان هشــدار داد در صورت افزایش تنش ها میان روسیه و اوکراین، 
خط لوله گاز نورداســتریم ۲ که گاز روســیه را از طریق دریای بالتیک به آلمان و اروپا 
منتقل می کند عملیاتی نخواهد شــد.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه فرانسوی وئست 
فرانس، »آنالنا بئربوک« وزیر امور خارجه جدید آلمان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی 
آلمانی ادعا کرد: به دلیل شرایط ناپایدار امنیتی و بیم واشنگتن از حمله نظامی روسیه 
به اوکراین،  بر اساس توافق صورت گرفته بین مقامات آمریکایی و دولت آنگا مرکل، در 
صورت تشــدید تنش های مسکو – کیف، خط لوله گاز نورداستریم ۲ وارد فاز عملیاتی 
نخواهد شــد.همچنین سرنوشت خط لوله گاز نورداستریم ۲ در دیدار صدراعظم جدید 
آلمان و  »ماتئوس موراویکی« نخســت وزیر لهستان در ورشو مورد بحث و مذاکره قرار 
گرفت.  به گزارش رادیو فرانسه،  لهستان در کنار اوکراین با این طرح مخالف است و آن 
را به زیان منافع خود می داند.   این رسانه فرانسوی افزود: آلمان در دوران آنگا مرکل 
به اوکراین وعده داده اســت که در صورت بهره برداری از خط لوله نورد اســتریم حفظ 
درآمد ترانزیت این کشور را از خط لوله فعلی در اوکراین تضمین کند. اما تاکنون سیاست 
روشنی در برابر نگرانی های لهستان اعام نشده است.  به گزارش یورونیوز،  کشورهای 
اروپای شرقی، بسیاری از متحدان سنتی آلمان در غرب اروپا و و همچنین ایاالت متحده 
آمریکا می گویند واردات مستقیم گاز از روسیه به آلمان، بدون گذر از اوکراین، وابستگی 
اتحادیه اروپا به مسکو را افزایش می دهد و همزمان مانع از ایفای نقش قدرتمند غرب در 
قبال رویکرد توسعه طلبانه روسیه نسبت به اوکراین خواهد شد.این منبع خبری افزود: 
آلمان بارها اعام کرده اســت اجازه به حاشیه رانده شدن اوکراین در قبال صادرات گاز 

روسیه به اروپا را نخواهد داد.
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گزیده خبر وزیر صمت مطرح کرد؛

افزایش۵میلیارددالریصادراتمحققمیشود
وزیر صمت اظهار داشــت:  در ســال جاری میزان صادرات پنج میلیارد دالر بیش از 
سال قبل خواهد بود که البته بخش عمده ای از آن متانول و فوالد است که قطعا باید 
ترکیب صادرات کاال و همچنین کشورهای محل تجارت تغییر کند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا، ســید رضا فاطمی امین در مراسم روز ملی صادرات با بیان اینکه اگر 
در هدف گذاری صادرات خطا کنیم تا انتها مسیر را اشتباه خواهیم رفت اظهار داشت: 
وقتی در مورد صادرات و تجارت خارجی بحث می کنیم چندین فراز قابل بحث است 
مــا در حال حاضر 45 میلیارد دالر صادرات و 47 میلیارد دالر واردات داریم اگر فقط 
به این ارقام توجه کنیم اشــتباه است. باید بدانیم در قبال صادرات چقدر اشتغالزایی 
ایجاد می کنیم کاالی صادراتی ما چه قدر فناوری دارد در زمینه کاالی صادراتی و یا 
آنچه وارد می شــود چقدر سرمایه گذاری صورت گرفته است.وی با بیان اینکه امسال 
رقم خوبی برای صادرات خواهیم داشــت افزود: در ســال جاری میزان صادرات پنج 
میلیارد دالر بیش از ســال قبل خواهد بود که البته بخــش عمده ای از آن متانول و 
فوالد اســت که قطعا باید ترکیب صادرات کاال و همچنین کشــورهای محل تجارت 

تغییر کند.وی تاکید کرد:  قطعا اکنون برای ما صارکننده ای که یک میلیون دالر تجهیز 
پزشکی صادر می کند با کسی که فوالد صادر می کند فرق می کند.وزیر صمت با اشاره 
به تدوین ســه راهبرد در راســتای هدف گذاری صادرات گفت: ابتدا اینکه ما باید در 
زنجیره اقتصاد بین الملل جایگاه مناسبی داشته باشیم صرفا تجارت دو طرفه مدنظر 
نباشد باید زنجیره ای ایجاد کنیم که خودمان در جایگاه مناسبی باشیم به عبارت دیگر 
فقط نقش ترانزیتی نداشــته باشیم.وی ادامه داد: راهبرد دوم ما کسب و کار و کسب 
و کار باشد اکنون روابط اقتصادی ما با دیگر کشورها دولت به دولت است باید ارتباط 
تجاری و سرمایه گذاری های مشــترک بین کسب و کارهای دو کشور ایجاد شود که 
مهم ترین نوع رابطه اقتصادی است. به طوری که اکنون در جهان شاهدیم کشورهایی 
که حتی بر علیه یکدیگر جنگ دارند کسب و کارهایشان در جریان است.فاطمی امین 
راهبرد سوم را ایجاد سکوی تولید کاالی ایرانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ما 
به کشــورهای دیگر مواد اولیه صادر می کنیم اما ممکن اســت زمانی که این کشور 
در این حوزه به بلوغ برســد دیگر نیازی به ما نداشــته باشد بنابراین باید صادرکننده 

ماشــین آالت و فناوری باشیم. خوشبختانه ثروت زیادی داریم و کسب و کارهای ما 
بالغ شــده اند که ممکن است بازار ایران برای آنها کوچک باشد از جمله این کسب و  
کارها صنایع معدنی صنایع غذایی و کاالهای خانگی است یعنی ما باید بتوانیم به جای 
اینکه محصول نهایی را صادر کنیم در کشــورهای مقصد پایگاه تولیدی ایجاد کنیم. 
به این نترتیب که با قطعات ایران و برند آن کشــور کاال تولید شــود.وی توضیح داد: 
با ایجاد ســکوی تولید کاالی ایرانی )راهبرد سوم توسعه تجارت( ما می توانیم به طور 
غیرمستقیم در بازار کشورهای عربی ورود کنیم عالوه بر آن کشورهایی مثل قزاقستان 
سوریه پاکستان و عراق نیز این وضعیت را دارند.وی تاکید کرد: باید در زمینه ترکیب 
تجاری کشور مبدا و مقصد و همچنین نوع کاال تغییراتی اعمال شود که البته برخی 
الزامات دارد اکنون ما اوراسیا را در این حوزه فعال کرده ایم.وی در ادامه با بیان اینکه ما 
پنجره واحدی را در تجارت خارجی در دستور کار داریم خاطرنشان کرد: در این زمینه 
روابط خوبی با وزارت جهاد کشــاورزی داریم.وی یادآور شد: تمرکز وزارت صمت این 

است که در تجارت خارجی موانع مربوط به یکپارچگی برطرف شود. 

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اعالم کرد؛
وصول بخشی از مطالبات ایران از عراق

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: مقرر شده بخشی از مطالبات برای خرید 
اقالم مورد نیاز از طریق عراق هزینه شــود که در این راستا قسمتی از مطالبات 
وصول شده و روند وصول ادامه دارد.یحیی آل اسحاق در گفت و گو با خبرنگار مهر 
با بیان اینکه برخی از رسانه ها اعالم کردند که کل مطالبات ایران از عراق وصول 
شــده که این خبر صحت ندارد، اظهار کرد: مطالبات ایران از عراق در محدود 5 
تا 7 میلیارد دالر اســت که عمده این مطالبات به فروش و صادرات گاز و برق به 
این کشور مربوط است.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: با توجه 
به پیگیری های انجام شــده، بانک های مرکزی دو کشور موافقت نامه ای مبنی بر 
هزینه کرد بخشــی از مطالبات برای خرید اقالم مورد نیاز از طریق عراق منعقد 
کرده اند که در همین راستا بخشی از مطالبات از عراق وصول شده و روند وصول 
ادامه دارد.آل اسحاق گفت: همچنین مقرر شده بخشی از مطالبات نیز به صورت 
اســکناس به ایران پرداخت شود.وی اضافه کرد: از آنجا که با پرداخت بخشی از 
مطالبات، جریان صادرات به عراق ادامه دارد مطالبات ایران از عراق همچنان در 
محدوده 5 تا 7 میلیارد دالر باقی است.به گفته آل اسحاق، رایزنی ها برای کاهش 

و وصول کل مطالبات ادامه دارد.

معاون بهره برداری شرکت گل گهر در تشریح عملکرد هشت ماهه:
 با وجود محدودیت برق، باالتر از برنامه، 

تولید کرده ایم
معاون بهره برداری شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
درباره عملکرد تولید هشــت ماهه اول سال جاری این 
شرکت گفت: با توجه به خشکسالی موجود در منطقه و 
کشور از لحاظ بارندگی، فشار بیشتری در مورد کاهش 
و صرفه جویی در مصرف برق به مجموعه های تولیدی 

به ویژه شرکت گل گهر در سه ماه دوم سال وارد شد که البته با برنامه ریزی هایی 
انجام شده توانستیم این مساله را مدیریت کرده و از تمام ظرفیت و توان کارخانه ها 
به نحو مطلوب استفاده کنیم، مهندس علی پورمعصومی در گفتگو با گهرپرس 
افزود: بر این اساس در پایان هشت ماهه اول سال جاری با وجود محدودیت های 
مصرف برق و همچنین مشکالت مربوط به ویروس کرونا توانستیم بیشتر از برنامه 
تولید کنیم،وی ادامه داد: در بخش معدنکاری در مقایسه با مدت مشابه در سال 
۹۹ رشد داشته ایم و پیش بینی می شود با رسیدن ماشین آالت جدید که خرید 
آنها در دســتور کار قرار گرفته و یکی از مهمترین اقدامات اســتراتژیک شرکت 
است، رشد بیشتری در این بخش داشته باشیم،معاون بهره برداری شرکت گل  گهر 
اظهار داشــت: در مجموع ماحصل تالش و برنامه ریزی ها در این هشت ماه، ثبت 
47 رکورد در بخش معدنکاری، تولید کنسانتره، تولید گندله و کیفیت محصوالت 
با تکیه بر توان و دانش فنی نیروهای داخلی مجموعه بوده اســت،پورمعصومی 
بــا بیان اینکه تکنولوژی هایی که ما در شــرکت گل گهر در بخش کنســانتره و 
گندله ســازی داریم تقریبا هم از لحاظ مصرف انرژی هم ابزار دقیق و سیســتم 
کنترل و تجهیزات، تکنولوژی های به روز دنیاست، گفت: این موضوع و هم چنین 
نگهداری و تعمیرات خوبی که طبق سیستم RCM  انجام می دهیم، باعث شده 

بتوانیم تولیدی باالتر از ظرفیت نامی کارخانه داشته باشیم،

در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات و خطوط تولید سایپا مطرح شد؛
معاون اقتصادي وزارت کار: صنعت خودرو 

لوکوموتیو و پیشران صنعت کشور است
مدیرعامل صندوق بازنشستگي فوالد: سایپا؛ به سمت خودکفایي کامل در حرکت 
اســت،معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزرات تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
مدیرعامل صندوق بازنشســتگي فوالد و جمعی از مدیران ارشد این مجموعه از 
مرکز تحقیقات و نوآوری و خطوط تولید سایپا بازدید کرده و در جلسه مشترک با 
اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد سایپا در خصوص برنامه های آتی و توسعه ای 
این گروه به تبادل نظر پرداختند.به گزارش ســایپانیوز، احمد خاني نوذري، در 
بازدید از مرکز تحقیقات سایپا و خط تولید خودروي شاهین، اظهار کرد: صنعت 
خودرو، لوکوموتیو صنعت کشــور اســت لذا با فعالیت گسترده این بخش، سایر 
صنایع وابســته هم فعال مي شوند.وي با بیان اینکه سایپا در سال هاي گذشته 
تولیدکننده پراید بود و این امر به شــدت فعالیت گروه خودروسازي سایپا را زیر 
سوال برده بود، تصریح کرد: با حذف خودروي پراید از خطوط تولید، سایپا توانست 
تصویر ذهني مردم نسبت به این خودروساز را تغییر دهد.معاون امور اقتصادی و 
برنامه ریزی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با طراحي و ورود 
محصوالت جدید مردم متوجه خواهند شــد که ســایپا به پیشرفت هاي خوبي 
دست یافته است، گفت: گروه خودروسازي سایپا ظرفیت شایسته و قابل تحسیني 
دارد که به واســطه این امر مي تواند هر سال یک خودروي جدید طراحي، تولید 

و روانه بازار کند.

نشست شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی آذربایجان شرقی برگزار شد

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: هفتاد و نهمین نشست 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان 
شــرقی با حضور مســئوالن دولتــی، قضایی، بخش 
خصوصی و جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس 
شورای اسالمی در محل اتاق تبریز برگزار شد.این جلسه 

با دو پیش از دســتور » ارائه گزارش عملکرد شــورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان آذربایجان شرقی در شش ماهه نخست سال جاری« و » ارائه 
گزارش مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص مصوبه موضوع بررسی مصادیق 
مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت این مزایا و حق بیمه سهم 
حقوق بگیران از موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم « همراه بود.ابوالفتح 
ابراهیمی در بررسی گزارش عملکرد شورای گفتگوی استان در شش ماهه نخست 
سال جاری گفت: در طول این شش ماه، ۶ جلسه با ۳۰ دستور  برگزار شده که 
در مجموع ۲۱ پیشنهاد ملی، 47 مصوبه استانی و ۱۳ مصوبه اجرا شده به همراه 
داشته است.نائب رییس اتاق تبریز ادامه داد: از بین موضوعات بررسی شده، سهم 
بخش تولید و کسب و کار هر کدام ۱۸ درصد، کشاورزی و شهرک های صنعتی 
هر کدام ۱5 درصد، تجارت خارجی ۱۲، مالیات و زیرســاخت ها هر کدام هفت 
درصد، کار و تامین اجتماعی و امور بانکی هر کدام چهار درصد بوده است.عابدین 
خرم، اســتاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره ای به موضوع اولویت 
بندی قطع گاز شرکت های فوالدی گفت: متاسفانه با توجه به آمار مشاهده می 
شود که میزان سهمیه ها بر اساس عدالت تقسیم نشده است. استان آذربایجان 
شرقی با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی، نباید با اعمال محدودیت باال در مصرف 
گاز روبرو می شد اما میزان محدودیت در سهمیه گاز این استان نسبت به دیگر 

استان ها باال است که باید این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛
استفاده از دیپلماسی خارجی برای توسعه صادرات

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع اتاق های پایاپای تهاتر کاال با همکاری بانک مرکزی تشکیل شده است.به گزارش خبرنگار مهر، 
علیرضا پیمان پاک دیروز در روز ملی صادرات اظهار کرد: در برنامه ریزی وزیر صمت برای روز ملی صادرات نشســتی با رئیس جمهور با قشر 
مختلف صادرکنندگان برگزار شــد؛ این در حالی است که با دستور ویژه رئیس جمهور گشایش در صادرات تجهیزات پزشکی صورت گرفت.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: همچنین در حوزه رفع تعهد ارزی ابالغیه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور صادر شد که بخشی 
از آئین نامه ای اجرایی آن صادر شــده و بخشــی دیگر در حال تدوین است.وی ادامه داد: در حوزه رفع تعهد ارزی و واردات در مقابل صادرات 
هماهنگی الزم با بانک مرکزی انجام شده و تالش داریم تا به رفع چالش های پیش روی تجارت خارجی و صادرات بپردازیم.پیمان پاک گفت: 
تمام زنجیره تولید، صادرات تا فروش و بازگشت ارز در قالب یک نقشه راه کامل تدوین و مشخص شده است.معاون وزیر صمت افزود: وزارت اقتصاد نیز اعالم کرده ۲۶ دستگاه درگیر حوزه 
صادرات هستند و باید این فرایند تسهیل شود؛ بنابراین ما در سازمان توسعه تجارت تالش داریم که پنجره واحد دولت در کنار صادرکننده باشیم؛ به همین جهت گلوگاه های تجاری مثل 
تعرفه ها و سرعت بخشی به پیمان های تجاری شناسایی شده است. ضمن اینکه چالش لجستیک نیز به طور جدی مورد توجه است.وی افزود: از معاون اقتصادی دولت می خواهیم با توجه به 
محدودیت های منابع ریالی و ارزی و ساختاری، گلوگاه های کوتاه را در اولویت رسیدگی قرار دهند؛ به عنوان مثال ریل رشت - انزلی یا آستارا باید سریع تر به نتیجه برسد.پیمان پاک اظهار 
کرد: ۱۰ درصد هزینه در لجســتیک منجر به جهش ۱۰۰ درصدی صادرات می شــود.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در پایانه های صادراتی هم مشکالت ساده ای داریم و باید 
سریع تر حل شوند؛ به عنوان نمونه الیروبی بندر آستارا ۱۰ سال است که معطل مانده است.وی گفت: با توجه به تحریم ها باید به دنبال جایگزین ال سی باشیم؛ به دنبال ایجاد شبه سوئیفت های 
مختلف هستیم. همچنین صندوق ضمانت صادرات با کشورهای دیگر بحث هایی را شروع کرده که بیمه نامه جایگزین ال سی شود.معاون وزیر صمت ادامه داد: موضوع اتاق های پایاپای تهاتر 
کاال با همکاری بانک مرکزی تشکیل شده است.وی افزود: رفع موانع قانونی و حذف بخشنامه های متناقض هم در دستور کار است؛ این در حالی است که ۹۰۰ بخشنامه و دستورالعمل مخل 
و متناقض صادرات شناسایی شده که در قالب کارگروه مشترک با دستگاه های اجرایی و اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف در حال شناسایی و رفع موانع هستیم.به گفته پیمان پاک، برای 
رفع تعهد ارزی کارگروهی مشترک با بانک مرکزی تشکیل شده که در این حوزه هفتگی سه تا چهار جلسه برگزار خواهد شد.وی اظهار کرد: وزارت خارجه تمام ظرفیت دستگاه دیپلماسی 

خارجی را به کار گرفته و از این پس اجرای برنامه توسعه صادرات با همکاری وزارت صمت و امور خارجه پیش خواهد رفت.

تحریم های داخلی بیشتر از تحریم 
های خارجی مانع صادرات است

معاون  علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه تحریم 
هــای داخلی بیش از تحریم های خارجی مانع صادرات اســت ، 
گفت: پشت هر مجوزی فساد وجود دارد پس باید منفعت  و ضرر 
آن همزمان دیده شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، سورنا ستاری صبح دیروز در بیست   پنجمین سالروز ملی 
صادرات اظهار داشــت: در اقتصاد دانش بنیان یک اکوسیســتم  
جدید در حال انجام است و اقتصاد دانش بنیان چیزی جز سرمایه 
گذاری بخــش خصوص در پژوهش نیســت و کاری کردیم که 
دولت در این بخش ســرمایه گذاری نکند.وی ادامه داد: در حوزه 
پژوهش های تجاری باید در زیر ساخت ها سرمایه گذاری کنیم و 
بخش خصوص وارد این عرصه شود، با توجه به این همه شرکت 
دانش بنیان نســل جدید کارآفرینی هستند،  اما صادرات حوزه 
دانش بنیان به جز بخش ای ســی تی  75۰ میلیون دالر است.

معاون فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه حوزه تحریم ها 
به خصوص تحریم های داخلی و  قوانین داخلی مانع پیشــرفت 
صادرات این حوزه اســت. زیرا اثرات جانبی آن ســهمگین تر از 
تحریم های خارجی است. بنابراین باید بدانیم که هر مجوزی که 
صادر می شود پشت آن فساد است، این ضرر و  منفعت را باید با 
هم در رنظر بگیریم.ستاری با تاکید بر اینکه موانع داخلی بیشتر از 
موانع خارجی است، خاطر نشان کرد: در این معاونت یک کریدور 
صادراتی تعیین کردیم،   که ســرویس هــای صادراتی و تاییدیه 
های مورد نیاز و … در این کریدور دیده شــده است.وی در پایان 
تصریح کرد: امیدواریم دولت جدید با دســت گیری از اشتباهات 
دوره گذشته، اتفاقات خوبی را رقم بزنیم و با کمک سازمان توسعه 
تجارت، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ســال خوبی را در صادرات 
داشــته باشیم و در بودجه سال آینده برای صادرات برنامه ریزی 

جدی شده است.

بازگشت یک مصوبه جنجالی و احتمال 
افزایش قیمتها

برخالف قانون بودجه سال ۱4۰۰، تاکنون حقوق ورودی در همه 
بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز 4۲۰۰ تومانی اخذ شده، 
اما حاال تغییر نرخ ارز محاســبه حقوق ورودی در الیحه بودجه 
۱4۰۱ مجددا مطرح شــده و به نظر می رسد با وجود انتقادات و 
هشدارها نسبت به تاثیر آن بر گرانی کاالها، سال آینده اجرا شود.

به گزارش ایسنا، بر اســاس بند )ه( تبصره 7 قانون بودجه سال 
۱4۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعالم شده 
بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای تی اس( در روز 
اظهار و مطابق ماده ۱4 قانون امور گمرکی است. همچنین در سال 
۱4۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند )د( 
ماده )۱( قانون امور گمرکی برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات 
و ملزومات مصرفی پزشــکی و همچنین نهاده های کشاورزی و 
دامی به یک درصد تقلیل می یابد.گفتنی است که نرخ سامانه ای. 
تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.در بودجه سال 
جاری هم مشــابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات 
فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. البته در قانون بودجه امسال 
تاکید شــده بود که مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، 
دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی 
و دامی نســبت به سال قبل )۱۳۹۹( نباید افزایش یابد؛ کاالهای 
اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم همچنان برای واردات، ارز 4۲۰۰ 
تومانی دریافت کند و از ســویی محاســبه حقوق ورودی آن نیز 
افزایش نیابد و با نرخ ترجیحی محاسبه شود که به نظر می رسد 
این بند، از قانون بودجه سال ۱4۰۱ حذف شده است.این موضوع 
طیف وســیعی از تولیدکننــدگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر 
قرار می دهد و اوایل امســال هم اعتراض های زیادی را به دنبال 
داشت. برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که 
در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱4۰۰ مبنی بر تغییر 
نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی حتما گران می شود 
و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شــد. رئیس انجمن 
تولیدکننــدگان محصوالت دخانی نیز از تاثیر اجرای این مصوبه 
بر افزایش قیمت ســیگار خبر داد و رئیس اتحادیه چاپخانه داران 
تهــران نیز از بالتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه 
تجــاری جدید گالیه کرده بود. حتی برخی از تولیدکنندگان در 
ســال گذشته گفته بودند که شــایعه این اتفاق هم التهاباتی در 
بازار ایجاد کرده اســت.در نهایت مدیرکل دفترخدمات بازرگانی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( اعالم کرد که دولت به 
دنبال اضافه کردن اصالحیه یا متممی به قانون بودجه در رابطه با 
حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد 
که افزایش قیمت ناشی از باال رفتن حقوق ورودی در پی اجرای 
مصوبه مجلس کمتر شود؛ هرچند نتیجه نهایی پیشنهاد وزارت 

صمت نیز تفاوت چندانی با نتیجه مصوبه اصلی نداشت.

رئیس اتــاق ایران گفت: طی ۳۰ ســال 
گذشــته ایــران از نظر صادرات رشــدی 
نداشــته در حالــی که ترکیــه 7 برابر و 
مالزی ۳ برابر افزایش صادرات داشته اند.به 
گزارش خبرنگار مهر، غالمحسین شافعی 
دیروز در مراســم روز ملی صادرات، اظهار 
کرد: صادرکنندگان نمونه ســه سال اخیر 
وضعیت متفاوتی نسبت به گذشته داشته 
و صادرات با مشقت، مرارت و با نامهربانی 
و برخــورد اهانت آمیز مواجه بوده اســت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در ســی 
سال قبل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ اگر رقم 
صادرات را مقایسه کنیم، ایران در صادرات 
رشد نداشته است؛ این در حالی است که 
در این سی سال صادرات ترکیه هفت برابر 
و مالزی سه برابر افزایش داشته و در عین 
حال، بیشــتر از نیمی از صادرات کشــور 
صــادرات نفت بوده و بخــش عمده ای از 
5۰ درصد باقیمانده نیز خام فروشی بوده 
است. از نظر درجه اعتبار بازار بین المللی 
و در زنجیره ارزش جهانی، جایگاه مناسبی 

نداریــم.وی گفت: اگر صادرات از رشــد 
مناســب برخوردار نبوده و ارزآوری نکند، 
آینده اقتصاد ایران با چالش مواجه خواهد 
شد.به گفته شافعی، علیرغم نقش آفرینی 
شرکت های دانش بنیان در اقتصاد جهان، 
سهم شــرکت های دانش بنیان ایرانی در 
صادرات تنها یک تا ۱.5 درصد است.رئیس 
اتاق بازرگانی ایــران اظهار کرد: صندوق 
توســعه ملی برای این به وجود آمده که 
نــگاه بودجه ای به آن صــورت نگیرد؛ اما 
تاکنون بر اســاس مفاد اساسنامه ای عمل 
نشده است.وی افزود: صادرات در استفاده 
از منابع صندوق توسعه ملی مظلوم ترین 
بخش بوده و از ســال ۹۰ تــا ۹۹ معادل 
۲۶ میلیارد دالر منابع صندوق اســتفاده 
شده که ســهم بخش خصوصی تنها ۱۰ 

میلیارد دالر بوده اســت؛ ضمن اینکه در 
برخی سال ها نیز متقاضی بخش خصوصی 
برای اســتفاده از منابع آن نبوده اســت؛ 
چراکه باید بر اســاس اساسنامه صندوق 
۱۰ درصد از ریســک از ســوی صندوق 
پذیرفته شــود اما این اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: موضوع حمل و نقل نیز همچون 
۳۰ ســال گذشــته این روزها باعث آزار 
صادرکنندگان شده اســت. در گمرکات 
مرزی نیز مشــکالت عدیده ای داریم. اگر 
صادرات به ۲ برابر افزایش یابد در مرز قفل 
می شــود زیرا در هر مرز ۲۰ رئیس داریم 
که هر کدام تصمیم خود را می گیرند.وی 
تاکید کرد: اگر این رویه اصالح نشــود هر 
چقدر هم به دنبال افزایش صادرات باشیم، 
صادرات توسعه نمی یابد.شافعی افزود: در 

ســال های قبل برخی غــل و زنجیرهایی 
که به پای صادرات بســته شد نتیجه ای 
جز خانه نشــینی صادرکنندگان و ورود 
صادرکنندگان بی شناسنامه به این عرصه 
نداشت.وی تصریح کرد: اشتباه دولت ها در 
گذشته برای رفع تعهد ارزی این بود که به 
جای افزایش عرضه ارز در اقتصاد به سمت 
کنترل نرخ ارز رفتند و مشکل در همکاری 
ســازمان های مرتبط با صادرات این است 
که دســتگاه های دولتی در حوزه صادرات 
با هم هماهنگ نیســتند.وی تاکید کرد: 
اتاق ایران درخواســت دارد وزارت صمت 
و ســازمان توســعه تجارت متولی اصلی 
صادرات باشــند و دولت حکم کند سایر 
دستگاه ها خود را با وزارت صمت هماهنگ 
کنند.شافعی گفت: مشارکت اتاق باید در 
تصمیم گیری ها به عنوان بازیگر باشد نه 
بازی شــونده؛ این در حالی است که باید 
جلسات شورای عالی صادرات منظم برگزار 
شــود تا حاصل جلسات آن به نفع توسعه 

صادرات غیرنفتی باشد.

رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

توقف 30 ساله صادرات ایران
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معاون اقتصادی رئیس جمهور:گزیده خبر

اصالحات بانکی در دستور کار قرار دارد
معــاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشــت: ما کشــوری 
هتســتیم که قبل از انقالب عقب نگه داشته شدیم و بعد از 
انقالب نیز مانع پیشــرفت ما شدند اکنون راهی جز برداشتن 
گام های بزرگ نداریم ضمن اینکه فرصت مان نیز محدود است 
بنابراین باید کارهای بزرگ را دقیق و فنی حســاب شده و با 
منطق انجام دهیم چراکه کار حســاب نشده نیز تحقیر ما را 
بیشــتر می کند توقف نیز به صالح نیست.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا محســن رضایی در مراســم روز ملی صادرات 
خطاب به صادرکنندگان گفت: امروز شــما تمام قد در دفاع 
از ملت ایران ایســتاده اید صادرات خط مقــدم تولید ثروت 
ملت ایران است و بدون صادرات ملت ثروتمند نخواهند شد. 
مخصوصا در کشــور ما صادرات به طور مضاعف در اقتصاد اثر 
دارد. اگر در دیگر کشــورها تجارت نقش مهمی داشته باشد 
در کشور ما صادرت و تجارت تاثیر مضاعف دارد. در کشور ما 
هم برای تولید ملی و هم عبور تولیدات دیگر کشورها از ایران 
دارای اهمیت است.وی تصریح کرد: کشور ما به لحاظ اقلیمی 
منابع انسانی و طبیعی می تواند از مزیت رقابتی در سطح بین 
الملل برخوردار باشــد و در این زمینه ما می توانیم به جهش 
صادرات برســیم.معاون اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد:  
ایران چهارراه اقتصادی جهان اســت ژئوپلتیک و ژئواکونومی 
ما به شکلی اســت که اگر تولید هم نداشته باشیم به لحاظ 
صادرات و جنبه لجســتیکی و همچنین پسکرانه هایی که در 
اختیار دیگر کشــورها قرار می دهیم می توانیم میلیاردها دالر 
ثروت کســب کنیم.وی تاکید کــرد: بنابراین صادرات هم در 
تولید ملی و هم تولید ثروت جهش ایجاد می کند.وی با اشاره 
به تصمیم دولت ســیزدهم برای جراحی های عمیق در حوزه 
صــادرات افزود: البته این تغییرات باید دقیق و فنی و با صبر 
صورت گیرد ما این تغییرات را از تجارت آغاز کردیم و اولین 
گام آن بــا اصالحات تجاری و صدور یک بخشــنامه جدید 
آغاز شــد. اکنون حمل و نقل و گمــرکات در زمینه خروج و 
ورود کاال ناهماهنگی هایی ایجاد شــده که باید اصالح شوند 
و ما راهی غیر از ایــن نداریم.معاون اقتصادی رئیس جمهور 

گفت: ما کشوری هتستیم که قبل از انقالب عقب نگه داشته 
شدیم و بعد از انقالب نیز مانع پیشرفت ما شدند اکنون راهی 
جز برداشــتن گام های بزرگ نداریم ضمن اینکه فرصت مان 
نیز محدود اســت بنابراین باید کارهای بزرگ را دقیق و فنی 
حســاب شده و با منطق انجام دهیم چراکه کار حساب نشده 
نیز تاخیر ما را بیشــتر می کند توقف نیز به صالح نیست.وی 
با بیان اینکه اصالحات در حوزه انرژی و بانک نیز در دســتور 
کار ما قرار دارد افزود: از جمله برنامه های ما تقویت سیســتم 
پولی و عتباری در سال 1401 است.رضایی افزود: باید جلوی 
نقدینگی لجام گسیخته گرفته شود ما مجموعه اصالحاتی در 
کنــار تجارت آغاز کردیم و همــه در چارچوب فکری تنظیم 

شده است.وی خاطرنشان کرد: باید از فرصت ها استفاده کنیم 
و در این زمینه نیازمند ســربازان اقتصادی هستیم تا بتوانیم 
بــرای ملت ایران افتخارآفرینی کنیم و این نیاز به عزم جدی 
دارد تا بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران کنیم.معاون اقتصادی 
رئیس جمهور یادآور شد: برای تحقق اهداف یاد شده جلسات 
مداومی با سه اتاق و وزرای دولت داریم تا بتوانیم با دانش این 
فعاالن گام های بزرگی برداریم.وی با بیان اینکه ما در راستای 
تحقق اهداف اقتصادی موانع بزرگی نیز پیش رو داریم گفت: 
مهمترین مانع تحریم داخلی اســت مثال برای ترخیص یک 
کاال در گمرک ممکن است از سوی استاندارد محیط زیست 
غذا و دارو و دامپزشــکی تاخیرهایی صورت گیرد و محموله 

هفته ها برای ترخیص معطل بماند که می توان برای حل این 
مشــکل تمام تاییدیه ها را یکی کرد. عالوه بر این قوانینی نیز  
داریم که اجرا نمی شــوند بنابراین اکنون ما آماده ایم کمه با 
تمام توان موانع را برطرف کنیم.رضایی در ادامه گفت: عالوه 
بر موضوع تحریم داخلی ما بــا تحریم خارجی نیز مواجهیم 
و اکنــون به طور جد به دنبال این هســتیم کــه تحریم ها 
برداشته شود بعضا گفته می شــدو که دولت مخالف تعامل 
بین المللی است در حالی که ما به طور جدی مصمم هستیم 
راه صادرات و تجارت باز شــود اما در عین حال باید به نحوی 
کار پیــش برود که رو دســت نخوریم و یک فتنه در دل یک 
چهــره خندان به ما تحویل ندهند. در هر حال اعالم می کنم 
که در مذاکرات وین به دنبال رفع موانع تحریم هســتیم.وی 
همچنین گفت: برخی در داخل هنوز بودجه تصویب نشــده 
می گویند تورم زا است در حالی که در بوجه اصالحاتی اعمال 
شده که به نفع تولیدکنندگان و کارآفرینان است بخشی از این 
اصالحات صندوق پژوژه اســت به این ترتیب که سرمایه های 
مردم جمع آوری می شود و با نرخ پایین تسهیالتی در اختیار 
تولیدکنندگان قرار داده می شود که در نتیجه منجر به جهش 
صادرات خواهد شد به عبارت دیگر از صادرکنندگان به لحاظ 
مالی و اعتباری حمایت و پشتیبانی خواهدشد.رضایی گفت: 
ما کشــوری هســتیم که با حجم نقدینگی چهار هزار هزار 
میلیارد تومان اقتصاد کشــور محاصره شــده که هدایت این 
حجم از نقدینگی ســخت و ولی مهم است اگر ابتکارات پولی 
وارد اقتصاد شــود مشکالت حل خواهد شد.وی با بیان اینکه 
پشتیبانی مالی از صادرات با جدیت در دستور کار ما قرار دارد 
خاطرنشان کرد: رفع قوانین دست و پاگیر و بخشنامه هات یک 
شبه به طور جدی مدنظر است.معاون اقتصادی رئیس جمهور 
یادآور شــد: تالش این است که تصمیمات در ستاد اقتصادی 
دولت جمع بندی شده و به هیات دولت و سران سه قوه برود و 
اگر نیاز به الیحه باشد در مجلس مرح شود.وی تاکید کرد:  در 
هر حال تاکید جدی ما این است که صادرات جهش پیدا کند 

و امیدواریم برگ زرین دیگر به تاریخ ایران بیفزاییم.

با امضای قرارداد با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محقق شد :
تسهیالت 8 هزار میلیارد ریالی بانک تجارت 

برای حمایت از تولید و کارآفرینی
اولین قرارداد عاملیت تســهیالت اعطایی بانکها در چارچوب تبصره )18( قانون 
بودجه سال 1400 کل کشور بین بانک تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به امضا رســید.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، به موجب این 
قرارداد که طی مراســمی در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
امضای دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیر عامل این بانک و دکتر سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور رســید، از ســوی بانک تجارت مجموعا 
8000 میلیارد ریال تســهیالت شامل 3 هزار میلیارد ریال بر اساس تبصره 18 
قانون بودجه و 5 هزار میلیارد ریال نیز از محل منابع داخلی بانک برای اعطای 
تسهیالت تلفیقی در قالب سرمایه ثابت و سرمایه درگردش به اشخاص حقیقی 
و حقوقی معرفی شــده از سوی معاونت علمی و فناوری به بانک در نظر گرفته 
شــده است. نرخ این تسهیالت در مناطق غیر برخوردار 10 درصد و برای سایر 
مناطق 12 درصد تعیین شــده است.مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به تعامل 
نزدیک این بانک با صندوق نوآوری و شــکوفایی در راستای حمایت از شرکت 
های دانش بنیان گفت: در این راستا بانک تجارت تاکنون بالغ بر 13 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت و 34 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانش بنیان 
با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی صادر کرده و خوشبختانه هیچ یک از این 
تسهیالت و تعهدات تاکنون به مطالبات منجر نشده که این امر از وجود ظرفیت 
های مناســب در شــرکتهای دانش بنیان حکایت دارد.دکتر اخالقی به حرکت 
منسجم بانک تجارت در توسعه و حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره داشت .

توسعه خدمات غیرحضوری از سوی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران با توجه به سیاست های اقتصاد هوشمند و با هدف 
افزایش ســرعت ارائه خدمت به مشــتریان خود، ابزارهای نوین بانکداری را به 
کار گرفتــه و با خدمات الکترونیکی ایــن بانک دیگر برای انجام کارهای روتین 
بانکی مثل افتتاح حســاب، انتقال پول، درخواست تسهیالت و... نیازی نیست 
به شــعبه مراجعه کنید،به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
بانکداری الکترونیکی به دالیل افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی، دسترسی  
آســان و گسترده، بهبود امنیت فرآیندها، حذف کاغذ و کمک به محیط  زیست 
با اســتقبال ویژه ای مواجه است. در ایران نیز اکثر بانک ها از ابزارهای بانکداری 
الکترونیکی استفاده می کنند. در بین بانک های ایرانی، بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در ارائه برخی از این ابزارها پیشــتاز بوده  و پیوســته در تالش است تا با 
خلق ابزارهای جدید، به ســوی تحقق بانکداری هوشــمند حرکت کند. فراهم 
آوردن امکان افتتاح حســاب و درخواست تسهیالت به صورت آنالین و بر بستر 
همراه بانــک و اینترنت   بانک در کنار مدیریت عملیات بانکی از قبیل انتقال وجه 
از طریق کارت به کارت، ســاتنا و پایا، پرداخت اقساط، مدیریت چک ها و... در 
همراه بانک »مهریران« ســبب شــده تا مشــتریان بتوانند صفر تا صد عملیات 
بانکــی را بدون مراجعه به شــعبه و به صورت غیر حضــوری انجام دهند.بانک 
قرض الحســنه مهر ایران با قرار دادن سیاســت های اقتصاد هوشمند در دستور 
کار خود، زیرساخت های نرم افزاری، ســخت افزاری و شبکه را به گونه ای فراهم 
کرده که بتواند به اهداف اقتصاد هوشــمند در بانکداری کشور دست یابد. این 
بانک به عنوان یکی از بانک های پیشرو در زمینه بانکداری الکترونیکی و بانکداری 
دیجیتال، از مدت ها قبل اقداماتی را در این راســتا در دستور کار خود قرار داده 
است،افتتاح حساب به صورت آنالین و بر بستر همراه بانک و اینترنت بانک از جمله 

عملیات هایی است که در بانک قرض الحسنه مهر ایران قابل انجام است. 

قائم مقام بانک گردشگری اعالم کرد؛
 اختصاص بسته های حمایتی برای 

سرمایه گذاران خاص بانک 
قائم مقام بانک گردشگری با اشــاره به برنامه این بانک برای سرمایه گذاری در 
پروژه های تولیدی، تجاری و زیرســاختی و راهبرد اتخاذ شده در مسیر حمایت 
از مشــارکت کنندگان و ســرمایه گذاران پروژه ها اعالم کرد: مشــتری محوری 
راهبرد اصلی بانک گردشــگری است و برای ســرمایه گذاران خاص متناسب با 
نیازشان، بســته های حمایتی درنظر گرفته می شــود.به گزارش روابط عمومی 
بانک گردشگری، حســین رحمتی گفت: این بانک مشتری محوری را در کنار 
شعبه محوری قرار داده و به دنبال ایجاد یک کانال ارتباطی متفاوت با مشتریان 
برای سفارشی سازی نیازها بر اساس درخواســت های آنهاست.وی افزود: ایجاد 
کانال های ارتباطی بانک گردشــگری با مشتریان با هدف تعامل دوسویه است 
و در این خصوص بازخورد نظرات مشــتریان مورد توجه مســئوالن بانک قرار 
می گیرد.رحمتی با اشــاره به نامگذاری امســال با عنوان تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی ها تصریح کرد: بانک گردشــگری خدمات خود را به همه مشــتریان 
به ویژه ســرمایه گذاران در بخش های تولیدی و خدماتی در حوزه های مختلف 
اقتصادی به منظور ایجاد اشتغال پایدار ارائه می دهد.وی گفت: بانک گردشگری 
ارائه بســته های حمایتی را بتازگی در قالب تسهیالت ثابت و سرمایه در گردش 
برای سرمایه گذاران پروژه میکامال کیش ارائه کرد و در نظر دارد مشابه این بسته 
ها را برای پروژه ها در اســتان های اصفهان، کرمان و دیگر نقاط کشور اجرایی 
کند.رحمتی افزود: حس خوب و تجربه خوب را برای مشــتریان و مخاطبان با 
همین سفارشی سازی و شخصی سازی با هدف توجه به درخواست های پراهمیت 
مشــتریان ایجاد می کنیم زیرا معتقدیم که دوران پیشنهاد دادن یکطرفه بانکها 

گذشته است.

بررسی صورت های مالی شرکت بیمه تعاون
بیمه تعاون عملکرد شــش ماهه خود را منتشر کرده و نشان داده که نسبت به 
دوره مشابه در سال گذشته رشد 63 درصدی در تولید حق بیمه رشد داشته که 
در نهایت با توجه به افزایش هزینه های تحمیل شــده بر اساس تورم اقتصادی، 
ســود عملیاتی شرکت رشد 15 درصدی نصیب شــرکت کرده است.به گزارش 
روابط عمومی بیمه تعاون به نقل از بانکداری ایرانی،بررســی صورت های مالی 
شرکت نشــان می دهد که عالوه بر کاهش ریسک شــرکت، نسبت های مالی 
شرکت و پرتفوی شرکت نیز در شرایط قابل قبولی قرار دارد.در پایان شش ماهه 
منتهی به 31 شهریور 1400 ، نسبت خسارت امسال 64 درصد بوده است. این 
در حالی است که در سال گذشته نسبت خسارت شرکت حدود 68 درصد بوده 
و در سال جاری شاهد بهبود در نسبت خسارت شرکت بودیم. در حقیقت، بیمه 
تعاون در سال گذشته در شش ماهه ابتدای سال دو هزار و 268 میلیارد ریال و 
در پایان سال حدود 5 هزار میلیارد ریال حق بیمه فروخته بود اما در شش ماهه 
نخست امسال حدود 3 هزار و 703 میلیارد ریال حق بیمه فروخته است که 63 
درصد نســبت به شش ماهه ابتدای سال گذشته رشد داشته و طی شش ماهه 

ابتدای امسال 62 درصد از عملکرد یکساله ، پارسال را عملیاتی کرد. 

سقوط ۷ درصدی ارزش لیر ترکیه 
در چند دقیقه

در آســتانه کاهش نرخ بهره، لیر ترکیه به پایین ترین حد خود 
ســقوط کرد.به گزارش ایِبنا به نقل از رویترز، دیروز دوشنبه با 
نگرانی ها از سیاســت اقتصادی جدید و پرمخاطره رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و چشــم انداز کاهش مجدد نرخ 
بهره در روز پنجشنبه، لیر ترکیه تنها طی چند دقیقه، 7 درصد 

سقوط کرد و به رکورد جدیدی نزدیک به 15 دالر رسید.

با عبور قیمت هر برگه تسهیالت مسکن از 100 هزار تومان؛
هزینه دریافت وام مسکن به حدود 

۱۰۰ میلیون تومان رسید
هزینه وام مســکن با افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن به 
حدود 100 میلیون تومان رسید.به گزارش خبرنگار مهر، اوراق 
گواهی حق تقدم مســکن در معامالت فرابــورس با افزایش 5 
درصدی قیمت در اکثر نمادهــای زیرمجموعه این اوراق 100 
هزار تومان را رد کرد.بر اســاس این گزارش، در معامالت امروز 
اوراق تســهیالت مسکن صادره در سال جاری و همچنین اوراق 
تسهیالت صادره در سال گذشته بین ۹7 تا 103 هزار تومان به 
فروش رسید.میانگین قیمت بیشتر نمادهای تسه در دامنه 101 
تا 102 هزار تومان قرار داشت.با توجه به اینکه سقف تسهیالت 
خرید مســکن زوجین در تهــران 480 میلیون تومان اســت، 
متقاضیــان باید ۹60 برگه 500 هزار تومانی خریداری کنند که 
با احتساب متوسط قیمت هر برگه 102 هزار تومان، ۹7 میلیون 
و ۹20 هزار تومان هزینه دریافت هر تســهیالت مسکن خواهد 
شــد.همچنین متقاضیان دریافت وام مسکن مجردها در تهران 
تا ســقف 280 میلیون تومان باید 560 برگه اوراق تســهیالت 
خریداری کنند که با محاسبه هر برگه 102 هزار تومان، هزینه 
تمام شده دریافت این وام 57 میلیون و 120 هزار تومان خواهد 

بود.

خیز طال برای شکستن قیمت باالتر
قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد 
تورم آمریکا که جذابیت ســرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را 
تقویت کرد، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، هر اونس طال برای 
تحویــل فوری با 0.2 درصد افزایش، به 1786 دالر و دو ســنت 
رســید. بهای معامالت این بازار روز جمعــه 0.8 درصد افزایش 
داشت. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.2 درصد 
افزایش، به 1787 دالر و 30 سنت رسید.به گفته استفن اینس، از 
شرکای شرکت مدیریت دارایی SPI، اکنون که بازار روی حرکت 
بانک مرکزی آمریکا برای افزایش نرخهای بهره حساب می کند، 
در حال حاضر برای طال کافی است که یک دارایی امن به حساب 
آید و به همین دلیل همچنان تقاضای خرید را حفظ کرده است.

قیمت های مصرفی آمریکا در نوامبر تحت تاثیر رشد هزینه کاالها 
و خدمات در بحبوحه محدودیت های عرضه، افزایش بیشــتری 
پیدا کرد و به بزرگترین رشــد ساالنه از سال 1۹82 منجر شد. 
طال پناهگاه امن دارایی در برابر فشــارهای تورمی شناخته می 
شود.شاخص دالر در معامالت روز جاری ثابت بود. تحلیلگران در 
نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند بانک مرکزی اروپا قرار است 
میزان خرید اوراق قرضه را از آوریل هر ماه نصف کند.بر اســاس 
گزارش رویترز، وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد 
اونس طال آماده شکستن مقاومت در سطح 178۹ دالر و صعود 

تا سطح مقاومتی 1805 دالر است.

پیش بینی اقتصاددان معروف درباره سقوط دالر آمریکا
اقتصاددان معروف شبکه خبری راشاتودی در گزارشی از تالش شدید دولت آمریکا برای کنترل بازار ارزهای 
دیجیتال خبر داد و پیش بینی کرد که این تالش باعث خواهد شــد روند سقوط قیمت دالر شتاب بگیرد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از راشاتودی، دولت آمریکا در تالش است تا بفهمد چگونگه می تواند 
بازار ارزهای دیجیتال را در دســت گرفته و کنترل کند. برخی در کنگره می گویند که ممنوعیت ارزهای 
رمزنگاری شده می تواند به حفظ وضعیت دالر آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی کمک کند. این در حالی 
است که مکس کایزر، کارشناس معروف اقتصادی شبکه خبری راشاتودی مخالف این نظریه است.کایزر در 
این گزارش گفت: دالر آمریکا چندین دهه اســت که موقعیت خود را به عنوان ارز ذخیره جهانی از دســت 
داده است. با بیت کوین یا بدون آن، دالر دچار مشکل است.بر اساس این گزارش، بسیاری از اعضای کنگره 
آمریکا نگران سرنوشــت دالر هســتند و اینکه آیا این ارز می تواند جایگاه خود را به عنوان ارز ذخیره جهان 
در میان افزایش ارزهای دیجیتال حفظ کند یا خیر.اوایل هفته جاری میالدی، بلین لوتکمایر، عضو کنگره 
آمریکا این سوال را مطرح کرد: با رایج تر شدن دارایی های دیجیتال در بازار جهانی، چگونه می توانیم مطمئن 
شویم که دالر به عنوان ارز ذخیره ]جهان[ باقی می ماند؟ با نزدیک شدن سریع ارزش بازار ارزهای دیجیتال 
به مرز 3 تریلیون دالر، مکس کایزر معتقد اســت که »کار از کار گذشــته است«.به گفته کایزر، بیت کوین 
قاتل دالر و بانک مرکزی آمریکا )فدرال رزرو( است. این کار را با محروم کردن دالر از انرژی مورد نیاز خود 
برای زنده ماندن، انجام می دهد. حتی ارتش آمریکا نمی تواند کشــورها، شرکت ها و افراد را از تبدیل تمام 
انرژی در دســترس خود به استخراج و ذخیره بیت کوین باز دارد... این چرخه تا زمانی که دالر آمریکا واقعاً 
بمیرد، بی پایان تکرار خواهد شد.او پیش بینی می کند که دولت ایاالت متحده به زودی چاره ای جز حمایت 
از ارزهای دیجیتال نخواهد داشت.وی گفت: کنگره هر کاری که اهداکنندگان بخواهند انجام خواهد داد. از 
آنجایی که مالکان بیت کوین به شدت ثروتمند می شوند، منتظر قوانین دوستانه تر بیت کوین در کنگره باشید. 
من انتظار دارم در سال 2024 یک رئیس جمهور دوستدار بیت کوین وجود داشته باشد.کایزر در ادامه تأکید 
کرد مالیات هایی که دولت آمریکا جمع آوری می کند، تاثیری بر آشفتگی کنونی و چاپ صدها تریلیون دالر 

در آمریکا و در سطح جهان به عنوان پول بدون پشتوانه ندارد.

سقوط بورس به کانال یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار واحد

در ادامه روند نزولی در بازار ســرمایه شاخص کل بورس 
پــس از ماه ها دوباره به کانال یــک میلیون و200 هزار 
واحد ســقوط کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس 
در معامالت دیروز بازار ســرمایه با 25 هزار و 24۹ واحد 
نزول تا رقم یک میلیون و 2۹5 هزار واحد کاهش یافت.

شــاخص کل با معیار هم وزن هم 641۹ واحد ســقوط 
کرد و به رقم 34۹ هزار و 1۹7 واحد رسید. معامله گران 
این بــازار 3۹5 هزار معامله بــه ارزش 30 هزار و 127 
میلیارد ریــال انجام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، معدنی 
و صنعتی گلگهر، ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی، پتروشیمی پارس، گسترش نفت و گاز 
پارسیان و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در 
آن ســوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس هم با 267 
واحد کاهش در رقم 18 هزار و663 واحد ایستاد. در این 
بازار 176 هزار معامله به ارزش 4۹۹ هزار و 806 میلیارد 
ریال انجام شد.پتروشــیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، 
فوالد هرمزگان جنوب، مجتمع جهان فوالد ســیرجان، 
پتروشیمی تندگویان، سنگ آهن گوهرزمین و پاالیش 
نفت الوان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 

روی فرابورس گذاشتند.
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گزیده خبر

ریابکوف: اگر ناتو نزدیکتر شود، »بحران 
موشکی کوبا« تکرار خواهد شد

معاون وزارت خارجه روسیه، رویکرد »تحقیرآمیز« اروپا به امنیت در این قاره، 
از جمله پیروی از رهنمودهای آمریکا را ناامیدکننده خوانده و نزدیک شــدن 
نیروهای نظامی ناتو به مرزهای روســیه را آغازگر بحرانی مشــابه با »بحران 
موشــکی کوبا« دانســت.به گزارش ایســنا،  به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
ســرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روســیه گفت: نگرش »تحقیرآمیز« 
اروپــا به امنیت در این قاره و در یوروآتالنتیک، ناامیدکننده اســت. اگر آن ها 
بخواهند همچنان با این جریان پیش رفته و از دســتورالعمل های ناتو پیروی 
کنند که کپی برابر اصل دســتورالعمل های واشنگتن است، نتیجه خوبی در 
انتظارشان نیست.او گفت: ناتوی می خواهد دائما با ارتش خود و با انواع مختلفی 
از تســلیحات، به مرزهای ما نزدیک شود، از جمله با جدیدترین و دقیق ترین 
دوربردهایش؛ این بی شک عاملی هشداردهنده  و یکی از مولفه های ثبات زدایی 
از نه تنها اروپا، بلکه در سطحی وسیع تر، از یوروآتالنتیک است.وی تاکید کرد 
که هرچه ناتو به مرزهای روســیه نزدیکتر شود، خطر بی ثبات شدن اوضاع و 
ظهور یک بحران جدید بیشــتر می شــود؛ بحرانی مانند بحران موشکی کوبا. 
)در دوران جنگ سرد در ســال ۱۹۶۲، شوروی سابق، موشک های بالستیک 
میان برد خود را در کوبا مســتقر کرد.( در آن سال ها، سیاستمداران آمریکایی 

تصمیم درستی گرفتند و شرایط دوباره با ثبات شد.

حمایت صدراعظم جدید آلمان از اقدامات 
سختگیرانه لهستان علیه مهاجران

صدراعظم جدید آلمان در سفر به لهستان و دیدار با نخست وزیر این کشور به موضوعات 
مختلفی از جمله بحران مهاجران در مرزها با بالروس و مسئله مناقشات بین بروکسل و 
ورشو بر سر موضوعات مختلف پرداخت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به 
نقل از روزنامه »فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ«، »اوالف شولتز«، صدراعظم جدید آلمان 
شــب گذشته بعد از سفر به پاریس و بروکسل به لهستان رفت و در ورشو با »ماتئوش 
موراویتسکی«، نخست وزیر لهستان دیدار و گفتگو کرد.این دو مقام اروپایی بعد از این 
دیــدار یک کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کردند که در آن اختالفات بین طرفین کاماًل 
مشهود و مشخص بود.شولتز در این کنفرانس مطبوعاتی به بحران ظاهراً فروکش کرده 
پناهندگان در مرزهای بین بالروس و لهســتان اشــاره و این انتقاد را به بالروس وارد 
کرد که به روشــی بی شرمانه از پناهندگان کشورهای ثالث سوءاستفاده کرده است. وی 
این رویکــرد را به عنوان یک جنگ هیبریدی علیه اروپا مطرح کــرد.وی از اقدامات و 
سختگیری های لهستان علیه پناهندگان در جریان این بحران حمایت کرده گفت: در 
اینجا لهستان به نفع اروپا کار کرده است و شایستگی ابراز همبستگی را دارد.نخست وزیر 
لهستان هم از ایجاد یک بحران مهاجرت مصنوعی که حاکم بالروس در آن از انسان ها 
به عنوان سپر حمایتی و سالح استفاده می کند سخن گفت.این دو مقام بلندپایه اروپایی 
همچنین به مســئله تشدید تنش ها در شرق اوکراین پرداخته درباره تحوالت اخیر در 

این منطقه ابراز نگرانی کردند.

رشد کشت و تجارت تریاک در افغانستان، 
با روی کار آمدن طالبان

تعداد افغان هایی که در مواجهه با فقر شدید به تولید افیون و مواد مخدر 
روی آورده اند، به شــدت رشد داشته است و با وجود وعده های طالبان، به 
نظر نمی رســد آنها با پرورش موادمخدر سودآر مخالفتی داشته باشند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، پرورش خشــخاش به 
عنوان یک گیاه دارویی، ســابقه دور و درازی در تاریخ افغانستان دارد.در 
آخرین فصل برداشت که ژوئیه به پایان رسید، حدود ۶۸۰۰ تن تریاک در 
افغانســتان تولید شد. براساس تازه ترین گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم 
سازمان ملل، این آمار افزایش هشت درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان 
میدهد.براساس این گزارش، افغانستان ۸۵ درصد تولید جهانی مواد مخدر 
را در دســت دارد و مواد افیونی افغانســتان مورد اســتفاده ۸۰ درصد از 
مصرف کنندگانی جهانی است.این دفتر سازمان ملل محاسبه کرده است 
که تجارت افیون در سال ۲۰۲۱ بین ۱.۸ میلیارد دالر تا ۲.۷ میلیارد دالر 
)۱.۶ میلیارد یورو و ۲.۴ میلیارد یورو( برای افغانســتان درآمد داشته که 
حدود یک دهم تولید اقتصادی افغانســتان است.این آژانس سازمان ملل 
اعالم کرد، از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱ و ایجاد فضای 
عدم اطمینان اقتصادی ناشی از آن، قیمت افیون در ماه اوت و سپتامبر به 

باالترین حد خود رسیده است.

انتشار فهرست دارایی های رئیس جمهوری فرانسه؛ 
ماکرون خودرو و ملک شخصی ندارد

امانوئل ماکرون در عمل به قانون انتشــار وضعیت مالی خود در آستانه پایان دوره 
ریاست جمهوری، آخرین وضعیت دارایی های خود را متتشر کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از یورونیوز، بر پایه گزارشی که در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر شده، 
ماکرون از مه ۲۰۱۷ تا دسامبر ۲۰۲۱ )۵۵ ماه( و طی دوره ۵ ساله ریاست جمهوری 
خود در مجموع نزدیک به یک میلیون و ۷۰ هزار یورو درآمد داشته که معادل ۱۹ 
هزار و ۴۵۵ یورو در ماه است.بخشی از این درآمد )حدود ۲۰۰ هزار یورو( از محل 
عواید فروش کتاب ماکرون به نام »انقالب« پس از آغاز دوران ریاست جمهوری او 
بوده اســت. انتشار این کتاب از سال ۲۰۱۶ آغاز شده و هر نسخه از آن ۱۷.۹ یورو 
فروخته شده و در مجموع درآمدی ۴۴۳ هزار یوروی برای او به همراه داشته است.

بخش دوم درآمد رئیس جمهوری فرانسه در ۵۵ ماه گذشته مربوط به دریافت کمک 
هزینه دولتی ۸۷۰ هزار یورویی بوده که متوسط ماهانه آن حدود ۱۶ هزار یورو بوده 
اســت.این گزارش نشان می دهد که رئیس جمهوری فرانسه هنوز خودرو و ملک 
شخصی ندارد ولی موجودی حساب های بانکی او در این مدت رشد کرده است. البته 
بریژیت ماکرون، همسر او، صاحب یک خانه است که ماکرون در سال ۲۰۱۱ برای 
نوسازی و بازســازی این خانه وامی به ارزش ۳۵۰ هزار یورو از بانک دریافت کرده 
که ۱۲۶ هزار و ۸۵۳ یورو از رقم بازپرداخت این وام باقی مانده اســت.دارایی های 
امانوئل ماکرون عمدتا در حساب های بانکی است که بیشتر آنها نزد بانک کردیت 
میوتوئل)Crédit Mutuel( باز است. حساب جاری او در این بانک در حال حاضر ۱۶۶ 
هزار و ۶۸۵ یورو موجودی دارد، در حالی که این حســاب در مه ۲۰۱۷ نزدیک به 
۴ هزار و ۵۹۱ یورو کسری داشته است. همچنین موجودی حساب پس انداز او نزد 
این بانک از ۲۰ هزار و ۳۸۸ یورو به ۲۲ هزار و ۳۴۳ یورو افزایش یافته است. حساب 
پس انداز دیگر او به نام توســعه پایدار)LDD(، ۱۲۰ هزار و ۲۴۰ یورو موجودی دارد 
که حدود ۸۰ هزار یورو بیش از موجودی آن در مه ســال ۲۰۱۷ است.در مجموع، 
موجودی حساب های بانکی و پس انداز رئیس جمهوری فرانسه در ابتدای دسامبر 

۲۰۲۱ بیش از ۴۶۶ هزار یورو بوده است.

 بلینکن: دیدار رو در روی بایدن و پوتین 
بعید است

وزیر امور خارجه آمریکا گفت با ادامه حضور نظامی روسیه در مرزهای اوکراین، دیدار 
رو در رو بین پوتین و بایدن بعید است.به گزارش ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خارجه آمریکا در این اظهارات که توسط توسط روزنامه آمریکایی »هیل« منتشر شد 
گفت: واشنگتن و متحدانش در اروپا مشتاقانه منتظر کاهش تنش از سوی روسیه 
هستند.بلینکن افزود: »ما منتظریم روسیه نیروهای خود را از مرزهای اوکراین خارج 
و با حسن نیت در گفتگوی دیپلماتیک با اروپایی ها و اوکراینی ها برای حل مناقشه 
در شرق اوکراین شرکت کند.«وی در پاسخ به این سوال که آیا جو بایدن با والدیمیر 
پوتین، )روســای جمهور امریکا و روسیه( رو در رو مالقات می کند یا خیر، گفت: 
احتمال دارد تداوم اقدامات خصمانه مســکو در غیاب مسیر دیپلماتیک اجازه این 

دیدار را ندهد و دیدار رو در رو بعید به نظر می رسد.

»پترا« اعالم کرد؛

 گفت وگوی امنیتی میان تهران و ریاض در امان
خبرگزاری رســمی اردن گزارش کرد، در نشســتی امنیتی میان 
عربســتان و ســعودی در امان درباره موضوعات مختلف از جمله 
برنامه هسته ای ایران بحث و تبادل نظر شده است.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری رسمی اردن »پترا« دیروز 
)دوشنبه( از پایان نشست گفت وگوی امنیتی میان ایران و عربستان 
سعودی با مشارکت کارشناسان هر دو طرف در امان پایتخت اردن 
خبر داد.بر اســاس این گزارش، پژوهشــگاه عربی ویژه مطالعات 
امنیتــی که مقر آن در اردن اســت میزبان این نشســت بود.پترا 
افزود، نشســت مذکور بر»کاهش تهدید موشک ها و مکانیسم های 
پرتاب، اقدامات فنی برای اعتمادســازی میان طرفین بویژه درباره 
برنامه هســته ای ایران و همکاری در زمینه ســوخت هسته ای و 
دیگر محورها« متمرکز بود.»ایمن خلیل« رئیس پژوهشگاه مذکور 
گفت، احترام متقابل بر فضای این جلســه حاکم بود که نشــان 
دهنده تمایل دو طرف برای توسعه روابط و تقویت ثبات منطقه ای 
اســت.وی افزود، بزودی میان طرفین جلسات بیشتری به منظور 
پیگیری توصیه های مطرح شــده در نشست و نیز تدوین جزئیات 

برگزار خواهد شد.پژوهشگاه عربی ویژه مطالعات امنیتی از معدود 
مراکز در منطقه غرب آسیاســت که در زمینه ســالح های کشتار 
جمعی، عدم اشــاعه هسته ای و مسایل مربوط به امنیت هسته ای 
کار می کند.گفت وگوی عربستان سعودی با جمهوری اسالمی ایران 
در ماه های اخیر، جزء رخدادهای مورد توجه در سطح منطقه بوده 
است؛ ریاض تالش می کند برخی مشکالت خود در سطح منطقه 
را از خالل این گفت وگو حل و خواســته های را مطرح کند.در این 
میان جنگ در یمن، مهم ترین خواسته دولت سعودی است و تالش 
می کنــد گره آن را از طریق گفت و گو بــا تهران باز کند و خود را 
از مخصمه نجات دهد. ایران در هر دور گفت وگو یادآوری و تأکید 
کرده است که میانجی نیســت و به جای کسی از جمله یمنی ها 
مذاکره نمی کند و عربستان اگر خواستار حل بحرانش در یمن است 
باید مستقیما با »دولت نجات ملی در صنعاء« گفت وگو کند.تاکنون 
چهار دور گفت وگو میان ایران و عربستان انجام شده است. پرونده 
این گفت وگو در اختیار شورای عالی امنیت ملی  است و نماینده ای 

از این شورا مسئولیت این مذاکرات را بر عهده دارد.
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مطالعات جدید نشان می دهد سیگنال های شیمیایی تسکین  دهنده در 
بوی بدن مادر ممکن اســت به نوزادان کمک کند تا با غریبه ها ارتباط 
برقرار کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، یک مطالعه جدید 
نشان می دهد سیگنال های شیمیایی موجود در بوی بدن مادر می تواند 
به نوزادان کمک کند مانند مادرشان با غریبه ها نیز ارتباط برقرار کنند.

به گفته محققان، این یافته ها نشان می دهد که رایحه بدن مادر، احساس 
حضورش را حتی در غیاب وی نیز حفظ می کند و توانایی های اجتماعی 
نــوزاد را برای کمک به زنده ماندن افزایش می دهد.در حالی که بوهای 
ساطع شــده از بدن مادر به عنوان ســیگنال های مهم ترویج ایمنی و 
شناسایی اجتماعی شناخته شــده است، نقش آنها در بلوغ مغز انسان 
تا حد زیادی ناشــناخته مانده اســت.محققان مرکز رشد علوم اعصاب 
اجتماعی برای بررسی اینکه چگونه بوی بدن مادر از رشد مغز اجتماعی 
کودک حمایت می کند، به ۶۲ مادر یک لباس نخی دادند تا دو شــب 
متوالــی قبل از انجام آزمایش با آن بخوابند.ســپس الکترودهایی روی 
ســر این مادران و نوزادانشان قرار دادند تا امواج مغزی آنها را بسنجند. 
مادران ابتدا پشت به پشت نوزادشان و سپس رو در رو روی او نشستند 
و همگامی و همزمانِی عصبی باالتری بین مادر و نوزاد در طول تعامالت 
چهره به چهره مشاهده شد.سپس ۵۱ نوزاد چهره به چهره با یک غریبه 
که زنانی تقریباً همســن با مادرشان بودند که در همان منطقه زندگی 
می کردند و نوزادی همسن آنها داشتند، نشستند. هنگامی که نوزادان 
بــا این غریبه ارتباط برقرار می کردند، در معرض یک لباس نو و تمیز یا 

لباسی با بوی بدن مادرشان قرار گرفتند.

گروهی از محققان اخیرا از روش جدید مبتنی بر هوش مصنوعی که 
می تواند به طور دقیق خطر مرگ بیماران مشکوک یا مبتال به بیماری 
قلبی را پیش بینی کند، خبر داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی 
دی، در این روش جدید، برخالف روش های سنتی مبتنی بر داده های 
بالینی، از اطالعات تصویربرداری قلب که با روش تصویربرداری تشدید 
مغناطیسی قلبی استرس)stress CMR(  به دست آمده، استفاده شده 
و  مورد ارزیابی قرار می گیرند. واژه »اســترس« در اینجا به این معنا 
است که به بیماران در همان حال که در اسکنر تصویربرداری تشدید 
مغناطیســی هستند، دارویی داده می شود که این دارو اثر ورزش را بر 
روی قلب آنها ایجاد می کند.دکتر »تئو پزل«)Theo Pezel( نویســنده 
این مطالعه از بیمارستان جانز هاپکینز ایاالت متحده گفت: این اولین 
مطالعه ای است که نشان می دهد استفاده از یادگیری ماشینی همراه 
با پارامترهای بالینی و تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی استرس 
می توانــد خطر مرگ را به دقت پیش بینی کند. یافته های ما نشــان 
می دهد که بیماران مبتال به درد قفســه سینه، تنگی نفس یا عوامل 
خطر بیماری قلبی عروقی باید تحت آزمایش تصویربرداری تشــدید 
مغناطیسی قلبی استرس قرار بگیرند و امتیاز آنها محاسبه شود. این 
روش ما را قادر می سازد تا پیگیری ها و توصیه های مناسب تری را در 
مــورد ورزش و رژیم غذایی به این افراد ارائه دهیم.طبقه بندی عوامل 
خطر معموال در بیمــاران مبتال به بیماری قلبی عروقی یا در معرض 
خطر باالی ابتال به بیماری قلبی عروقی به منظور مدیریت مناسب و 
با هدف جلوگیری از حمله قلبی، ســکته مغزی و مرگ ناگهانی قلبی 

افراد صورت می گیرد.

تاثیر بوی بدن مادر در ارتباط 
گیری نوزاد با غریبه ها!

پیش بینی خطر مرگ بیماران مبتال 
به بیماری قلبی با روشی جدید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تماشای خورشید گرفتگی )کسوف( کامل در قطب جنوب/ آسوشیتدپرس

هونگچی E-HS9، شاسی بلندی قابل تامل از چین!
همه می دانیم که چینی ها در سال های اخیر سازنده برخی از خودروهای لوکس و الکتریکی احساس برانگیز بوده اند. از جمله لوکس ترین 
برندهای چینی می توان به هونگچی اشــاره کرد. این برند ســال پیش شاســی بلند الکتریکی E-HS9 را معرفی نمود و اخیراً یکی از 
یوتیوبرهای مشهور نیز فرصت بررسی این خودرو را داشته است.هونگچی E-HS9 با دو نوع قوای محرکه عرضه می شود که هر دو شامل 
دو پیشــرانه الکتریکی هستند. نســخه پایه دارای قدرت ۴۳۰ اسب بخاری و گشتاور ۶۰۰ نیوتون متری بوده درحالی که مدل پرچم دار 
از قدرت و گشــتاور ۵۴۳ اســبی و ۷۵۰ نیوتون متری ســود می برد. مدل پایه همچنین از باتری ۸۴ کیلووات ساعتی استفاده می کند 
درحالی که مدل پرچم دار به باتری بزرگ تر 99 کیلووات ساعتی مجهز شده است.یکی از اولین چیزهایی که در برخورد با E-HS9 متوجه 
خواهید شد ابعاد بزرگ آن است. در واقع طول ۵۲۰9 میلی متری این خودرو ۵۸ میلی متر بیشتر از BMW X۷ است. نکته جالب اینکه 
علیرغم طول بیشتر، فاصله بین محوری هونگچی ۵ میلی متر کوتاه تر از X۷ می باشد.کابین این شاسی بلند الکتریکی نیز به شدت لوکس 
نشــان می دهد. نمونه تست شده از چرم روشــن و برخی تریم های چوبی جذاب سود برده و آنچه در داشبورد خودنمایی می کند سه 

نمایشگر ۱۶.۲ اینچی است که پشت آمپرهای دیجیتالی، نمایشگر اطالعات سرگرمی و نمایشگر مدیای سرنشین را تشکیل می دهند.

درخواست نابغه کشتی آمریکا برای مبارزه با امیرحسین زارع
دارنده مدال طالی المپیک توکیو، از حامی مالی مسابقه تیم های کشتی ایران و آمریکا برای مبارزه با امیرحسین زارع درخواست 
۵۰ هزار دالر کرد.به گزارش ایسنا، گابل دن استیوسن نابغه ۲۱ ساله سنگین وزن کشتی آزاد آمریکا در نخستین حضور خود در 
رقابت های المپیک توکیو با شکست چهره های مطرحی همچون طاها آکگل ترک و گنوپتریاشویلی گرج به مدال طالی المپیک 
رســید.وی پس از المپیک، در رقابت های قهرمانی جهان غایب بود و پس از قرارداد با ســازمان آمریکایی WWE، از خداحافظی 
زودهنگام خود با رشته کشتی خبر داد.در حاشیه برگزاری رقابت های جهانی نروژ که با درخشش امیرحسین زارع نماینده سنگین 
وزن کشتی ایران و کسب مدال طالی این رقابت ها همراه بود، روسای فدراسیون کشتی ایران و آمریکا برای برگزاری رقابت تیمی 
دوســتانه در ایالت تگزاس آمریکا که قرار اســت اواخر بهمن سال جاری برگزار شود به توافق رسیدند.پس از این اتفاق، گابل دن 
استیوسن از تصمیم خود برای بازگشت به کشتی خبر داد و برای امیرحسین زارع کری خواند و نوشت:«به ایران بگویید امیرحسین 
زارع را به آمریکا بفرســتد«. موضوعی که با اســتقبال زارع مواجه شد و وی نیز عنوان کرد مشتاق رویارویی با استیوسن است.اما 

این کشتی گیر آمریکایی ساعتی پیش درخواست عجیبی را برای حضور در تیم آمریکا برای دیدار دوستانه با ایران مطرح کرد.

یت هچ دیدی؟ بگوی ز پایان و غایت هچ دیدی؟ بگویدال، زین بدا و زان هفت آیت هچ دیدی؟ بگویازین چار لشکر هچ داری؟ بیار گاه ز اهل حمایت هچ دیدی؟ بگویهب وقت حمیت ردین رزم ردت رد عنا نشان عنایت هچ دیدی؟ بگویاز آن کس هک میدا
طریق والیت هچ دیدی؟ بگویردین کشور از والیان زبرگ

ربون از جنایت هچ دیدی؟ بگویازین عدل انمان غولی طلب

پیشنهاد

چهره روز

مقصر کیست؟
بخش نخســت رمان مقصر کیست؟ بیشتر به انتقاد 
از نظام رعیــت داری می پردازد. البته این پردازش در 
قالب عشق معلم سرخانه جوان به لوبونکا و ماجراهای 
آن ها به مخاطب ارائه می شود.در بخش دوم اما با ورود 
قهرمان اصلی داستان یعنی »والدیمیر بلتوف« قالب 
داســتان به لحاظ ماهوی تغییر می کند و نویســنده 
ســراغ نقد تیپ ادبی مالوف آن زمان روسیه می رود، 
تیپ شــخصیتی که به آدم زیادی شهره یافته بود و 
والدیمیر بلتوف آینه تمام عیار چنین شخصیتی است. 
در واقع چیزی که هدف انتقاد قرار می گیرد، شرایطی 
است که جوانان تشنه کار و فعالیت را دلسرد می کند 
و از آنان آدم هایــی بیکار و منفعل پدید می آورد.آدم 

زیادی یک نوع تیپ ادبی در تاریخ ادبیات روسیه است که آن را می توان چنین تعریف کرد:
شخصیتی جوان و سرشار از نیروی درونی و فکر و ذهن پرورش یافته، که با وجود چنین ویژگی های 
مثبتی محکوم به انفعال و زندگی بی حاصل است.اگر رمان آبلوموف اثر ایوان گنچاروف – که کتاب 
بســیار خوبی است و در لیست کتاب های پیشــنهادی کافه بوک نیز قرار دارد – را خوانده باشید 
به خوبی با تیپ شــخصیتی آدم زیادی آشنایی دارید.هرتسن در بسیاری از قسمت های این اثر، 
دیدگاه های فلسفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در وهله ی نخست اهمیت دارد، همین 
تشریح اندیشه ها و دغدغه های این فیلسوف و مبارز اجتماعی است و نه خط سیر موضوعی داستان. 
با این حال داستان کتاب هم بسیار جذاب است، با طنزی بسیار استادانه نوشته شده و ترجمه ای 
تمیز و عالی دارد.درباره کتاب مقصر کیست؟ نمی توان صحبت چندانی کرد بدون اینکه بخش های 

مهم کتاب فاش شود. 

آلکساندر هرتسن
آلکساندر هرتسن، نویسنده و اندیشمند مشهور روس، 
یکی از برجسته ترین شخصیت های اجتماعی روسیه 
در اواسط سده ی نوزدهم میالدی به شمار می آید که 
آثار و عقایدش در شکل گیری اندیشه های دموکراتیک 
و انســان گرایانه در این کشور نقش اساسی ایفا کرد. 
در کتاب مقصر کیســت؟ هم هرتســن دیدگاه های 
فلســفی و اجتماعی خود را بیان می کند و آنچه در 
وهله ی نخست اهمیت دارد، همین تشریح اندیشه ها 
و دغدغه های این فیلســوف و مبارز اجتماعی است و 
نه خط سیر موضوعی داستان.هرتسن در سال ۱۸۱۲ 
در مســکو به دنیا آمد. فضای پر تب و تاب سیاسی و 
اجتماعی آن زمان روسیه که با قیام دکابریست ها در 
دســامبر ۱۸۲۵ به اوج رسید، و آشنایی با اشــعار آزادی خواهانه و ممنوع پوشکین و ریلیف، آثار 
شیللر و نویسندگان فرانسوی عصر روشنگری و همچنین تاریخ یونان و روم باستان نقش مهمی 
در پرورش و رشد شخصیت هرتسن نوجوان داشت. آلکساندر هرتسن بعدها درباره دوران نوجوانی 
خود گفت که نوجوانی الماســی بر روحش نشاند که بر هرچه پس از آن نوشت و انجام داد، تاثیر 
گذاشت. هرتسن معتقد بود که هر جامعه ای که به هر دلیلی، نتواند جلو این گونه تجاسر به آزادی 
را بگیرد، و در را برای اهانت، بخصوص اهانت به آزادی های فردی، باز بگذارد محکوم است. هرتسن 
چنین جامعهٔ ضعیفی را با همان خشــمی محکوم می کند کــه کارامازوف هنگام رد کردن وعدهٔ 
سعادت ابدی به بهای شکنجهٔ یک کودک بیگناه از خود نشان می دهد.اندیشه های این متفکر قرِن 
نوزده، نه در لحن و نه در مضمون هیچ تجانســی با نویسندگان و متفکراِن متدین دوران خودش 

نداشت و درک آن به زمان های بسیار فراتری از دوراِن او رسیده است.

فرهنگ

ســی و چهارمیــن دوره جوایز فیلــم اروپا با معرفی 
برگزیدگان در شــاخه های مختلف به کار خود پایان 
داد.به گزارش ایســنا به نقل از ددالین، »کجا میروی 
آیدا؟« ساخته »جاسمیال زبانیچ« موفق به کسب سه 
جایزه بهترین فیلم، کارگردانی و بهترین زن )یاســنا 
دوریچیچ( از ســی و چهارمین دوره جوایز فیلم اروپا 
شــد تا برنده بزرگ این رویداد سینمایی نام بگیرد. 
»کجــا می روی آیدا؟« که ســال گذشــته به عنوان 
نماینده سینمای بوسنی و هرزگوین در نود سومین 
دوره جوایز سینمایی اسکار به جمع نامزدهای نهایی 
شــاخه بهترین فیلم بین المللی راه یافته بود روایتگر 
داســتان مبــارزه ی زن برای نجات خانــواده اش در 
بحبوحه رویدادهای واقعی مربوط به نسل کسی بوسنیایی ها در سال ۱99۵ و در صربستان است. 
فیلم »پدر« ســاخته »فلورین زلر« نیز عالوه بر کســب جایزه بهتریــن فیلمنامه )فلورین زلر و 
کریستوفر همپتون(، جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز فیلم اروپا  ۲۰۲۱ را برای »آنتونی هاپکینز« 
به ارمغان آورد. فیلم برنده نخل طالی کن »تیتان« ساخته »جولیا دوکورنو«، »دست خدا« ساخته 
»پائولو ســورنتینو« و »کوپه شــماره ۶« به کارگردانی »یوهو کالسمانن« که به ترتیب نماینده 
رسمی کشورهای فرانسه، ایتالیا و فنالند در اسکار ۲۰۲۲ هستند موفق به کسب هیچ جایزه ای از 
جوایز فیلم اروپای امسال نشدند. در سایر بخش ها، »فرار« ساخته »جوناس پوهر راسمونن« برنده 
بهترین مستند شــد و فیلم »زن جوان خوش آتیه« به کارگردانی »امرالد فنل« هم برنده جایزه 

فیپرشی )دیسکاوری( شد.

 »کجا میروی آیدا؟« بهترین فیلم
 جوایز اروپا شد
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