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 سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم با روی باز از نقد دلسوزانه و تذکرات مردم و رسانه ها استقبال می کند، گفت: باید بین بانیان وضع موجود و دلسوزان 
تفکیک قائل شــد و بانیان وضع موجود پاســخگوی اقدامات خود باشند.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی بهادری جهرمی دیروز سه شنبه در نخستین نشست 
خبری خود با تبریک با تاخیر روز پرستار گفت: قدردان زحمات این خانواده بزرگ و دلسوز  هستیم. آقای رییس جمهور دستور دادند برای مطالبات پرستاران اقدام 
جدی شود.وی همچنین با تبریک هفته پژوهش ادامه داد: سعی دولت براین است حرکت دولت علم بنیان و پژوهش مدار باشد و رییس جمهور در دیدار دانشجویان 

بر لزوم تحول علم بنیان تاکید داشتند و در غیر اینصورت سلیقه ای خواهد بود و دوام نخواهد داشت......

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی دولت: 

بانیان وضع موجود باید پاسخگوی اقدامات خود باشند
info@sobh-eqtesad.ir

ادامه مذاکرات وین؛ تاکید ایران بر 
لزوم جدیت تروئیکای اروپایی

 مذاکــرات ویــن در ششــمین روز از گفت وگوهــا پیرامون رفع 
تحریم های ظالمانه در شــرایطی ادامه دارد کــه ایران تاکید دارد 
تروئیکای اروپایی به جای سناریوی تکراری مقصرنمایی ایران، اراده 
و جدیت بیشتری برای شناسایی آمریکا به عنوان مقصر وضع موجود 
و رسیدن به توافق درباره احیای مفاد برجام نشان دهد.به گزارش 
ایرنا، علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران پس از بیانیه غیر سازنده 
سه کشور اروپایی اظهار داشت: بعضی بازیگران به جای دیپلماسی 
واقعی به عادت مقصرنمایی خود پافشــاری می کنند. وی با اشاره 
یه اینکه ایران متون پیشــنهادی خود را در خصوص توافق احیای 
مفاد برجام ســریع ارائه کرد افزود:  ما به نحوی سازنده و منعطف 
تالش کردیم تا اختالفات کم شــود.این درحالیست که تروئیکای 
اروپایی که تابــع نظرات ایاالت متحده به عنــوان ناقض برجام و 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است دیشب در بیانیه ای مشترک، 
با مقصرنمایی ایــران در مذاکرات تالش کرد تا روند گفت وگوها را 
به سود سیاســت های کاخ سفید منحرف کند.دیپلمات های ارشد 
انگلیس، آلمان و فرانسه ساعاتی پیش پس از دیدار با نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران که به وین سفر کرده است،  مخرب کاخ سفید 
در بروز مشکالت کنونی اجرای برجام را نادیده گرفته و ادعا کردند 

که ایران مانع پیشرفت در مذاکرات احیای مفاد این توافق است.
آن ها مدعی شدند که پس از آغاز دور جدید مذاکرات، »ما ساعت ها 
تعامل داشته ایم و همه هیئت ها به ایران فشار آورده اند که منطقی 
باشــد. اما تاکنون هنوز نتوانسته ایم وارد مذاکرات واقعی شویم. ما 
در برخــورد با مواضع جدید ایران کــه با برجام و فراتر از آن مغایر 
است، زمان گران بهایی را از دســت می دهیم.«سه کشور اروپایی 
بدون اشاره به اینکه ایاالت متحده مقصر اصلی وضع موجود است 
و به رغم ژست های خیرخواهانه همچنان قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان 
ملل متحد درباره برجام را نقض می کند مدعی شدند که طرح کلی 
یک توافــق جامع و منصفانه که تمام تحریم های مرتبط با برجام 
را حذف می کند، در حالی که به نگرانی های ما درباره عدم اشاعه 
می پردازد، از تابســتان گذشته به وضوح قابل مشاهده بوده است.

آن ها بر همین اساس رفتار ایران را ناامید کننده خوانده  و ادعای 
پیشین مبنی بر از دست رفتن زمان را تکرار کرده و بدون پیشرفت 
ســریع مذاکرات و با توجه به سرعت برنامه هسته ای ایران، برجام 
خیلی زود به پوسته ای خالی تبدیل خواهد شد.مذاکره کننده ارشد 
ایران با اشاره به اینکه دیپلماسی، خیابانی دوطرفه است می گوید: 
اگر اراده ای برای جبران خطای مقصر باشــد، راه برای توافق خوب 
سریع هموار می شود.آمریکا به عنوان مقصر اصلی وضع موجود، به 
رغم ابراز تمایل برای بازگشــت به برجام و رفع تحریم های ظالمانه 
هنوز اقدام جدی و ملموســی را صورت نداده اســت. ایران شرط 
بازگشت ایاالت متحده به برجام را رفع موثر و قابل راستی آزمایی 
تحریم ها عنوان کرده است.در این زمینه دیپلمات های ارشد گروه 
۱+۴، اتحادیــه اروپا و ایران در وین گردهم آمده تا درباره چگونگی 
احیای مفاد برجام و رفع تحریم ها گفت وگو کنند.دور تازه مذاکرات 
پنجشنبه گذشته با برگزاری نشســت کمیسیون مشترک برجام 
آغاز شــد. دقایقی پیش علی باقری برای ادامه رایزنی های فشرده 
دیپلماتیک راهی هتل کوبورگ شد. جزئیات برنامه مالقات  هیات ها 
به دلیل ماهیت حســاس مذاکرات منتشــر نمی شود اما طرف ها 
می گویند که حضور آن هادر وین نشــانگر اســتمرار تالش ها برای 
رسیدن به توافق است.  دیروز انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس 
اقدام خارجی اتحادیه اروپا درباره فضای مذاکرات گفت؛ سخت در 
تالش هســتیم و گفت وگوها همچنان ادامه دارد.گفت وگوها میان 
ایران و گروه ۱+۴ در دو روز گذشــته با برگزاری نشســت هایی در 
ســطوح و فرمت های مختلف ادامه یافته است. روز یکشنبه برای 
نخســتین بار در دور هفتم، کارگروه ســوم با شرکت کارشناسان 
ایران و گروه ۱+۴ برگزار شد.همچنین مالقات سه جانبه سازنده ای 
میان مذاکره کنندگان ارشــد ایران، روسیه و چین انجام گرفت که 
در جریــان آن حاضرین در مورد نحوه ادامه گفت وگوها به بحث و 
رایزنی پرداختند.روز گذشته هم دیدار دوجانبه ای میان علی باقری 
و انریکه مورا و نشست دیگری با شرکت مذاکره کننده ارشد ایران و 
رؤسای سه هیأت اروپایی عضو ۱+۴ )فرانسه، انگلیس و آلمان( در 
هتل کوبورگ برگزار شد.امروز هم مذاکرات به رغم فضاسازی منفی 
رسانه های وابسته به اتاق فکر رژیم صهیونیستی و آمریکا در سطوح 

و قالب های مختلف در وین ادامه دارد.

دعوا بر سر »اینماد« اجباری باال گرفت
در حالی که در روزهای اخیر اعتراض نســبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب وکارهایی که 
پرداخت الکترونیکی دارند، باال گرفته و حتی عده ای آن را زمینه ساز انحصار می دانند، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت طی نامه ای به رئیس  جمهوری و رئیس مجلس تاکید کرده که بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، 
داشتن مجوز نماد اعتماد پیش نیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول می کشد.

به گزارش ایســنا، ســیدرضا فاطمی امین، ۱۵ آذر ماه در نامه ای به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، 
روســای قوای مجریه و مقننه، تاکید کرده که  نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( مجوز فعالیت کســب و 
کارهای اینترنتی )از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی( است که در راستای ساماندهی کسب 
و کارها در فضای مجازی، حمایت و توســعه فعالیت های قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرائم و 
حفظ حقوق مصرف کننده، از ســال ۱۳۹۵ به تصویب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 
)مرجع احصای مجوزهای کسب و کار( رسیده است.همچنین در این نامه به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی 
قانون مبارزه با پولشویی، اشاره شده که بر اساس آن داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیش نیاز ارائه 
ابزار پذیرش مجازی به سایت های اینترنتی شناخته شده است. در ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان نیز بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت 
الکترونیکی براساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی شده است. وی در مورد درگاه های 
پرداخت اینترنتی، به ابالغ نامه ســازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک 
مرکزی  اشاره و گفته که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ 
در مورد شرکت های خدمات پرداخت )PSP( اجرایی شد و در مورد شرکت های پرداخت یار، از اواخر سال 
گذشــته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت های 
پرداخت یار و فعاالن اقتصادی این حوزه، با پیگیری های مراجع نظارتی از مرداد ماه امسال توسط شرکت 
شاپرک ابالغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رییس جمهوری در آبان امسال مبنی بر شمول ماده 

۱۰۳ مزبور بر شرکت های پرداخت یار، از آذرماه اجرایی شده است. 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که هفته گذشته اعضای کمیسیون فین تک و پرداخت یاری سازمان 
نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرده بودند اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسب وکارها و 
کاربران شبکه های آنالین نخواهد بود.ساعاتی پیش هم انجمن تجارت الکترونیک تهران طی بیانیه ای اعالم 
کرده که اینماد منجر به ایجاد انحصار می شود. در این بیانیه آمده که تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره 
واحد مجوزهای همه کسب وکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر 
به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد. همچنین اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، 
مجری و ناظر بر تمامی کسب وکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسب وکارها نیست، بلکه می تواند 
زمینه ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با تاکید بر درک دغدغه دو 
نهاد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نسبت به کاهش کاله برداری ها و ارتکاب هر نوع بزه 
در فضای مجازی، رویکرد پیشنهادی و راهکار پیاده سازی این هدف را مورد اعتراض انجمن دانسته است.

گفتنی اســت کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص 
برای شــروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است، اما پیرو آیین نامه اجرایی ماده 
۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت های پرداخت یار ملزم به دریافت 
نماد الکترونیکی)اینماد( از مشتریان خود شده اند و مقرر شد از مردادماه سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای 

کسب وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.

رئیس ســازمان انرژی اتمی گفت: ایران خــارج از چارچوب ها اقدامی نکرده 
اســت و اتهامات در خصوص غنی سازی ۹۰درصد کذب است.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری تســنیم، مهندس محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی 
اتمی ایران در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در خصوص حاشیه سازی برای 
فعالیت های صلح آمیز هســته ای و ادعای غنی سازی ۹۰ درصد در ایران گفت: 
این مورد کذب اســت و این اتهامات نخ نما شده ای است که به ویژه دشمنان و 
جریان صهیونیستی این ها را به کشور ما نسبت می دهند.وی ادامه داد: ایران با 
ضابطه آژانس کار می کند و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر کلیه فرآیند های 
ما مطابــق قوانین و مقررات نظارت دارد و به هیچ وجــه ما خارج از چارچوب 
اقدامی نکرده ایم و صورت نخواهیم داد.چند روز پیش، همزمان با شــروع دور 
جدیــد مذاکرات رفع تحریم ها در وین دو منبع آمریکایی ادعا کردند که رژیم 
صهیونیســتی اطالعاتی را به متحدان اروپایی و آمریکایی ارائه کرده است که 
نشــان می دهد ایران گام های فنی مقدماتی به سمت غنی سازی ۹۰درصدی 
را پیموده اســت.وبگاه آکســیوس که این خبر را منتشــر کرده بود اشاره ای 
به نام منابع آمریکایی نکرده بود و تحلیلگران انتشــار این خبر را بخشــی از 
فضاســازی های روانی رسانه های غربی برای تحت تأثیر قرار دادن گفت وگوها 

ارزیابی کردند.

موضوع سایت کرج خارج از پادمان است
اســالمی همچنین در حاشیه مراسم توســعه کاربرد پرتوها در صنایع غذایی 
درباره آخرین روند همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه 
به برخــی ادعاهای اخیر گفت: روابط ایران و آژانس باید بر اســاس قوانین و 
اساســنامه آژانس پادمان و NPT باشد. ما در چارچوب این قوانین روابط خود 
را با آژانس برقرار می دانیم و متأثر از همین ضوابط قانونی در تعامل هستیم و 
آژانس هم طبق قوانین و موازین بر فعالیت های هسته ای ایران نظارت می کند.

وی اضافه کرد: آن چیزی که در رسانه ها و در اخبار و مباحث، منتشر می شود، 
مربوط به عملیات روانی و مســائل سیاسی اســت. مقابل ما جریانی قرار دارد 
که به هیچ وجه توســعه علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران را برنمی تابد و 
با این اتهامات و ایجاد جوسازی های و عملیات روانی این گونه القا می کند که 
جمهوری اســالمی هدف غیرموجه دارد و نسبت به عدم اشاعه متعهد نیست. 
رئیس ســازمان انرژی اتمی تصریح کرد: هیچ کدام از این موارد هیچ وقت وارد 
نبوده و اتهاماتی است که رژیم صهیونیستی به آنها دامن می زند و ما نسبت به 
این عملیات روانی و هیاهوها هیچ گونه خللی در خود راه نمی دهیم و راه خود 
را پیش می رویم و امیدوار هستیم کشور از این مرحله هم عبور کند.اسالمی در 

پاســخ به پرسش دیگری درباره نحوه همکاری ایران با آژانس در موضوع کرج 
گفت: موضوع ســایت کرج و سایر مواردی که در برجام بوده، خارج از پادمان 
اســت. اگر برجام یک معاهده بوده است و کشورهای متعهد تعهداتی در این 
زمینه داشــته اند و ایران هم تعهدات خود را پذیرفته اســت پس باید همه به 

تعهدات خود عمل کنند.

 چیزی غیر از پادمان و NPT را قبول نداریم
 وی خاطرنشــان کــرد: زمانی که آنهــا به تعهدات خود عمــل نمی کنند و 
تحریم های ظالمانه و غیرقانونی شــدیدی علیه ایران اعمال می کنند و هر روز 
هم آن را گســترش می دهند، دلیلی ندارد که برای انجام تعهدات برجامی بر 
ما فشــار آورند که بر آنها پایبند باشــیم. ما در چارچوب پادمان و NPT اقدام 
می کنیم و چیزی غیر از آن را قبول نداریم.رئیس ســازمان انرژی اتمی درباره 
دستور کار ایران و آژانس هم گفت: دستور کار ما با آژانس درباره مطالب ادعایی 
بوده اســت، این مطالب مواردی است که پاسخ آن داده شده و در برجام بسته 
شده است. اگر قرار باشــد برجام عملی و عملیاتی باشد همه طرف ها باید به 
تعهدات خود عمل کنند.اسالمی تصریح کرد: این امکان وجود ندارد که بخش 
مربوط به ایران به صورت صددرصد اجرا شود و ایران متعهد به اجرای آن باشد 
ولی طرف های متعهد هیچ کدام از تعهدات خود را انجام ندهند، اینها مواردی 
است که در حال مذاکره است و امیدوارم منطقی در این زمینه حاکم باشد و به 
یک اصول و ضوابطی پایبند باشند.وی یادآور شد: اگر برجام است همه باید به 
آن عمل کنند و اگر پادمان و NPT است، ما در آن چارچوب حرکت می کنیم 
و هرچیزی غیر از این هم فشــار سیاسی است.اسالمی درباره تازه ترین خبرها 
از نیروگاه بوشهر هم گفت: نیروگاه بوشهر تا پایان دهم مهر ۱۴۰۰ حدود ۵۲ 
میلیارد کیلووات از تولید برق خود را به شبکه انتقال داده است و از این تاریخ 
برای اورهال و تعویض سوخت رفته است. ان شاءاهلل طبق برنامه دهم دی دوباره 
در مدار قرار خواهد گرفت. از زمان بندی نیروگاه های دوم و سوم عقب هستیم و 
امیدواریم با رایزنی ای که در حال انجام هستیم بتوانیم منابع آن را تأمین کنیم 
تا ساخت این دو هم ســرعت گیرد.اسالمی درباره توافق با آژانس برای نصب 
دوربین در سایت تســای کرج هم گفت: موضوع کرج در یک بسته قرار دارد 
و مانند دیگر موارد ادعایی به هم پیوسته هستند و باید با هم حل وفصل شوند.

اسالمی درباره هیئت فنی اعزامی توضیح داد: گفت  وگوها درباره موارد ادعایی 
هنوز ادامه دارد و به انتها نرسیده است، مسائلی است که بیشتر فشار سیاسی و 
عملیات روانی فشار حداکثری بر آن حاکم است تا منطق و ضوابط، و امیدوارم 

کشور هرچه زودتر از این شرایط عبور کند.

تاکید گوترش بر رفع تحریمهای ضد ایرانی در جدیدترین گزارش به شورای امنیت

 ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شود
ایران فرمول قیمت گذاری نفت خود را تغییر می دهد

 آغاز صادرات نفت ایران 
به اروپا، بزودی؟

رئیس سازمان امور مالیاتی:
135 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت به جای شاخص ICE Bwave برای قیمت گذاری 
نفت خامی که به بازارهای اروپا و مدیترانه می فروشــد اســتفاده خواهد کرد که حاکی از قصد ایران برای آغاز 
صادرات نفت به اروپاست.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه 
سال آینده میالدی شاخص قیمت گذاری نفت خام خود را برای اروپا و مدیترانه تغییر می دهد. این اقدام حاکی 
از قصد ایران برای ازسرگیری صادرات به اروپاست. مؤسسه آرگوس مدیا اعالم کرد شرکت ملی نفت ایران از اول 

ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت....

در راستای افزایش نظارت بانک مرکزی انجام شد؛

مجوز ۷۱ صرافی تعلیق و باطل شد

مسعود رسولی مطرح کرد:

یک تیر و دو نشان با سوآپ سه جانبه

اسالمی رئیس سازمان انرژی اتمی: 

ادعای غنی سازی ۹۰درصد در ایران کذب است
 موضوع سایت کرج خارج از پادمان است
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رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت؛
 ورود »اومیکرون« به ایران 

قطعی است
رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشــت گفت: 
وارد شدن سویه اومیکرون به کشور قطعی است و بعید است این 
سویه به کشور خاصی وارد نشود.به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم 
قادری، بعد از ظهر دیروز ســه شــنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰ در تماس 
تصویری با بخش خبری شــبکه یک سیما، در ارتباط با وضعیت 
تشخیص سویه اومیکرون در کشــور، اظهار داشت: در ابتدا باید 
این نکته را مورد اشــاره قرار دهم که ویروس کووید ۱۹ مستعد 
جهش های زیادی است و سویه اومیکرون نیز یکی از جهش های 
این ویروس اســت.وی با اعالم اینکه ۲ آزمایشگاه در کشور برای 
تشخیص ســویه اومیکرون تجهیز شده اند، افزود: در حال حاضر 
نیاز نیست همه موارد کووید ۱۹ مورد آزمایش قرار گیرند و فقط 
نمونه هایی را از سراسر کشور به این ۲ آزمایشگاه ارسال می شود.

قادری با اشــاره به ویژگی ســویه اومیکرون که ســرعت انتقال 
است، گفت: این سویه از سرعت انتشار باالیی برخوردار است که 
تشــخیص آن در این ۲ آزمایشگاه امکانپذیر است تا از ورود این 

سویه به کشور آگاه شویم.

نگـــاه

تهران - ایرنا - مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد: طی ۲۴ ساعت 
گذشته، ۶۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و ۲۷۸۴ مبتالی جدید در کشور شناسایی شده اند.به 
گزارش وبدا، تا دیروز)ســه شنبه( ۲۳ آذر ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، دو هزار و ۷۸۴ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که ۴۳۳ نفر از آنها بســتری شدند و مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۳۰۳ 
نفر رســید.تا کنون ۵ میلیون ۹۸۰ هزار و ۵۶۶ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده 
اند.همچنین ســه هزار و ۴۲ نفر از بیماران مبتال به 

کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند.۴۰ میلیــون و ۲۵۸ هزار و 
۳۵۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ نیز در کشور انجام 
شده است.تا کنون ۵۸ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۲۱۳ نفر 
ُدز اول، ۴۹ میلیــون و ۷۲۹ هزار و ۶۴۴ نفر ُدز دوم و 
دو میلیون و ۹۷۱ هزار و ۸۰۶ نفر، ُدز ســوم واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق 
شده در کشور به ۱۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۶۶۳ ُدز 
رسیده است.همچنین در شبانه روز گذشته ۴۷۳ هزار 
و ۹۲۵ ُدز واکســن کرونا در کشور تزریق شده است.

اکنون هشت شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در 
وضعیت زرد و ۳۲۱ شــهر در وضعیت آبی قرار دارند 
و هیچ نقطه ای از کشــور در وضعیت قرمز کرونایی 
نیست.به گزارش ایرنا، تلفات روزانه بیماران کووید۱۹ 
در کشور روز)دوشــنبه( پس از گذشت ۵۶۶ روز، به 
کمتر از ۵۰ نفر رسید و ۴۲ نفر اعالم شد.تلفات کرونا 
طــی هفته های اخیر و پس از عبور خیز پنجم کرونا 

از کشور روندی کاهشی داشــته که بدون شک این 
اتفاق را باید مرهون رویکرد دولت سیزدهم در افزایش 
واردات واکسن دانست که با واکسیناسیون حداکثری 
تکمیل شد.واکسیناسیون سراسری از ۲۲ بهمن سال 
گذشــته در کشور آغاز شد، اما تا ۱۳ مرداد ماه زمان 
پایان دولت دوازدهم فقــط ۱۴ میلیون و ۲۴ هزار و 
۳۵ دز تزریق انجام شده بود اما از همین تاریخ یعنی 
شروع کار دولت سیزدهم تا ۱۶ آذر ماه شمار واکسن 
های تزریق شــده ۹۴ میلیــون و ۳۹۱ هزار و ۹۶ دز 
بوده اســت.جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران روز جمعه ۱۹ آذر ماه ضمن اعالم ورود 
محموله های ۸۵ و ۸۶ واکســن کرونا به تعداد بیش 
از یک میلیون ُدز به کشــور وارد کشور گفت: تاکنون 
و طی ۸۴ محموله تعــداد ۱۴۸ میلیون و ۷۸۴ هزار 
و ۳۰۸ دز واکســن وارد کشور شــده بود که با ورود 
محموله های هشتاد و پنجم و هشتاد و ششم، تعداد 

کل واکسن های وارده از ۱۵۰ میلیون دز گذشت.

67 نفر دیگر بر اثر 
کرونا فوت کردند
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سخنگوی دولت: گزیده خبر

بانیان وضع موجود باید پاسخگوی اقدامات خود باشند
 ســخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم با روی باز از نقد 
دلسوزانه و تذکرات مردم و رسانه ها استقبال می کند، گفت: باید 
بین بانیان وضع موجود و دلسوزان تفکیک قائل شد و بانیان وضع 
موجود پاسخگوی اقدامات خود باشند.به گزارش خبرنگار سیاسی 
ایرنا، علی بهادری جهرمی دیروز ســه شنبه در نخستین نشست 
خبری خود با تبریک با تاخیر روز پرستار گفت: قدردان زحمات 
این خانواده بزرگ و دلســوز  هستیم. آقای رییس جمهور دستور 
دادند برای مطالبات پرســتاران اقدام جدی شود.وی همچنین با 
تبریک هفته پژوهش ادامه داد: ســعی دولت براین است حرکت 
دولت علم بنیان و پژوهش مدار باشــد و رییس جمهور در دیدار 
دانشــجویان بر لزوم تحول علم بنیان تاکید داشــتند و در غیر 
اینصورت ســلیقه ای خواهد بود و دوام نخواهد داشت.سخنگوی 
دولت با اشاره به تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به مجلس 
اظهار کرد: جهت گیری دولــت در بودجه، کمک و برنامه ریزی 
برای تحقق رشــد ۸درصدی است. فعال سازی و جلب مشارکت 
خصوصــی- عمومی و مردم بــرای تحقق این رشــد اقتصادی 
۸درصدی اســت دولت همه تالشش را می کند تا مردم این رشد 
۸درصدی را رقم بزنند.بهادری جهرمی یادآورشــد: دولت سعی 
می کند با طراحی زیرســاخت های الزم، شــرایط را برای بخش 

خصوصی و دولتی فراهم کند.

دولت بنای کلنگ زنی جدید ندارد
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه عمرانی شاهد 
تحرک جدی در ســال آتی خواهیم بود. دولت بنای کلنگ زنی 
جدید ندارد بلکه کارویژه اصلی خود را تکمیل طرح های نیمه تمام 
قرار داده و شاهد تکمیل طرح های نیمه تمام سال آینده در کشور 
خواهیم بود.رییس شورای اطالع رسانی دولت یادآور شد: عالوه 
بر این دولت با حذف هزینه هــای غیرضرور و حذف هزینه های 
۱۵ درصدی جاری ســعی کرد، هزینه را به بخش عمرانی ببرد.

بهادری حذف فقر مطلق را از دستورات رییس جمهور عنوان کرد 
و گفت: حقوق پرداختی مســتمری بگیران تحت پوشش کمیته 
امداد دو برابر حقوق کارمندان افزایش یافته اســت. عالوه بر این 
صندوق مسکن محرومان برای تحقق و توسعه عدالت اجتماعی 
تشــکیل می شود. بهادری جهرمی با بیان اینکه در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ افزایش حقوق کارمندان پلکانی و به نفع کم درآمدها پیش 
بینی شــده است، گفت: در حال حاضر فشار افزایش تورم بیشتر 
بر کم درآمدها اســت برای همین در سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق 
از کم درآمدتریــن ۳۰ درصد و در نهایــت )پردرآمدها( ۶درصد 
اســت و ســقف حقوق هم ۳۷ میلیون تومان درنظر گرفته شده 
است.سخنگوی دولت با اشــاره به کنترل کرونا در کشور گفت: 
هر چند خطر شــیوع مدل های جدید کرونا ممکن است ما را با 
مشکالتی مواجه کند برای همین رعایت پروتکل ها باید در اولویت 
قرار بگیرد.با این حال از حیث تزریق واکسن و همراهی مردم در 
این زمینه رکورد دار هستیم.وی در بخش دیگری از این نشست 
، درباره حمایت از متضررین بابــت محدودیت های کرونا گفت: 
بخشودگی جرایم مالیاتی فعاالن گردشگری آسیب دیده پرداخت 
می شــود و همچنین کمک معیشتی به نویســندگان و روزنامه 
نگاران تصویب شد که به پیشنهاد وزارت ارشاد این کمک هزینه 

توزیع خواهد شد.

 باید میان بانیان وضع موجود و دلسوزان تفکیک قائل شد
بهادری جهرمی در ادامه اولویت دولت را کار برای مردم و درگیر 
نشدن در مسایل حاشیه ای عنوان کرد و گفت: این دولت با روی 
باز از نقد دلسوزانه و تذکرات مردم و رسانه ها استقبال می کند و 
مورد بحث و بررســی قرار می دهد اگر جایی نیاز به اصالح باشد، 
دولت اصالح می کند اما باید بین بانیان وضع موجود و دلسوزان 
تفکیک قایل شــد.وی تصریح کرد: بانیان و حامیان وضع موجود 
باید پاسخگویان وضع موجود باشند . بدنه اجتماعی و خبرنگاران 
می توانند نقد داشته باشند اما بانیان باید پاسخ دهند.سخنگوی 

دولت گفت: اولویت و اهتمام دولت پاسخگویی به ناقدان، مردم، 
اصحاب رسانه و نخبگان است اما بانیان وضع موجود باید پاسخگو 
باشند و این که بخواهند نقدی را مطرح کنند، نه تنها دولت، مردم 

هم این را برنمی تابند و طبیعی نمی داند.

 خزانه خالی نبود، مقروض بود
وی اضافــه کرد: به طور خاص درباره بحث خزانه نه اینکه دولت 
اشاره بکند، نمایندگان مجلس هم گفتند که خزانه مقروض بود 
نه اینکه خالی باشد. من احتمال می دهم جناب آقای نوبخت به 
واســطه اینکه مدیریت خزانه با ایشان نبوده، احتماالً منظورشان 
این بود که سازمان برنامه و بودجه تخصیص هایی را به این میزان 
صادر کرده است.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم 
تعهدات متعددی را به طور منظم و ماهانه از گذشــته تســویه 
می کند و بخشــی از آن هم تخصیص هایی بوده که بدون وجود 
اعتبار الزم در خزانه صادر شده و در حقیقت به دولت آتی تکلیف 
واگذار شده است.بهادری جهرمی با بیان اینکه تصور می کنم شاید 
اشتباه برداشــتی در این زمینه وجود داشته باشد، گفت: توصیه 
می کنم آقای نوبخت از همکاران خودشان در دولت گذشته، جویا 
شوند که در اولین جلســه ای که در حضور رییس جمهور جدید 
تشکیل شد، مباحث آن جلسه پیرامون چه بود و وضعیت خزانه 
چگونه بوده است.به نظرم پاسخ از آنجا روشن حاصل خواهد شد.

حمایت از تامین کاالهای اساســی رسالت دولت بوده و 
هست

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص ارز ترجیحی گفت: 
رســالت و تکلیف دولت تامین کاالهای اساسی مثل گندم، برنج، 
آرد، روغــن و ذرت و یا داروها و اقالم بهداشــتی مورد نیاز برای 
مردم اســت و در ایــن دوره روش این تامیــن متفاوت طراحی 
می شود.سخنگوی دولت گفت: روشی که در گذشته برای تامین 
کاالهای اساســی در نظر گفته شده بود، اختصاص ارز ترجیحی 
بود. دولت به دنبال روشــی بود که این تامین منابع یا اختصاص 
منابع به صورت شفاف تر بدون ایجاد زمینه های رانت، به نوعی به 
ســمت قشر آسیب پذیر هدایت شود.رییس شورای اطالع رسانی 
دولت اضافه کرد: این تدبیر در بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده که 
جبران هزینه های تامین کاالهای اساسی هر چه پیش تر می رود، 
به سمت حلقه های آخر نزدیک شــود. این کاررانت را کاهش و 
شــفافیت در توزیع را افزایش می دهــد و توزیع عادالنه تر ای در 

تخصیص ایجاد خواهد کرد.

2۶8 میلیون دالر سرمایه خارجی جذب شده است
رییس شورای اطالع رسانی دولت اظهار کرد: همچنین در راستای 
تعامل خوب با کشورهای همسایه شاهد آزادسازی ارزهای زیادی 
از بخش های دولتی بودیم. عالوه بر این ۱۷۵ طرح سرمایه گذاری 

خارجی به ارزش ۳.۳ دهم میلیارد دالر از ۲۱ کشــور در سازمان 
سرمایه گذاری مصوب و تاکنون ۲۶۸ میلیون دالر جذب سرمایه 

گذاری خارجی محقق شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه رییس جمهور در چارچوب وعده های 
خود حرکت کرده و برای عمل به این وعده ها برنامه دارد، گفت: 
برنامه دولت، دادن وعده های احساسی و شعاری نیست تا اعتماد 
مردم بیش از این ســلب نشــود و تالش دولت استفاده از همه 
ظرفیت های کشور به شرط ســالمت، توانمندی و دغدغه مندی 
برای مردم است.سخنگوی دولت با اشــاره به اقدامات دولت در 
حوزه پژوهــش اظهار کرد: درباره یــک درصدهزینه اجرایی در 
خصوص پژوهش، یکی از برنامه های دولت هدایت این منابع برای 

رفع مشکالت واقعی کشور است.

روایت ایران از مذاکرات وین صحیح است
بهــادری جهرمی با ارائه روایت شــفافی از گفت و گوها در وین 
گفت: از اول هدف و برنامه جمهوری اســالمی از مذاکرات کامال 
روشــن بود. تحریم هــای ظالمانه وغیرقانونی علیــه مردم ایران 
وضع شــد و دولت های ما به ویژه دولت سیزدهم نسبت به لغو و 
برداشتن این تحریم ها کامال جدی است. چون این اقدام را سلب 

حقوق حقه مردم ایران می داند.
وی ادامــه داد: طرفهای غربی که واضعان همین تحریم ها بودند 
اســتمرار بر ادامه  تحریم دارند و ما هر روز شاهد افزودن موارد 
تحریمی هستیم. طبیعی است طرف هایی که میز مذاکره و توافق 
را ترک می کنند، عالقه ای بــه روایتگری صحیح از میز مذاکره 
ندارنــد و از هر گونه ابزار برای ارائه اظهارات نادرســت کوتاهی 
نخواهند کرد. شــاهد هســتیم که روایت های جلسات تحریف 
می شــود طوری که مقام ارشد روسی از تحریف حرف های خود 
گالیه کرد.سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: ایران روایت صحیح از 
مذاکرات دارد که از دکتر باقری تشکر می کنم که سعی می کند 

واقعیت ها را به مردم منتقل کنند.
رییس شــورای اطالع رسانی دولت در پاســخ به این سوال که 
اقدامات تروییکای اروپایی در راستای تغییر ریل گذاری مذاکرات 
و تشدید فشار بر ایران با طرح اتهام خواسته های فرابرجامی است، 
گفت: طرف های غربی اگر به دنبال برداشتن رفع تحریم باشند، 

مذاکرات هم موفقیت آمیز خواهد بود.
وی ادامه داد: همه پیشنهادهای تیم مذاکره کننده ما در چارچوب 
مذکرات قبلی اســت. ایران کشوری نبود که از توافق قبلی خارج 
شد. همه اقدامات و پیشنهادات در چارچوب همان مذاکرات قبلی 
است هدف گیری مشــخص آن هم لغو همه تحریم هاست. اگر 
طرف های غربی نسبت به رفع تحریم ها اراده جدی نشان دهند، 

حتما توافق انجام می شود.

الیحه دو فوریتی وزارت اقتصاد به مجلس ارسال می شود

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری دولت 
و قوه قضاییه در آزادســازی، تملیک و دارایی های دولت گفت: 
ریس جمهور در سفر به بوشهر ســه ماه فرصت برای انجام این 
کار داده بود. آقای محســنی اژه ای هم به واسطه اشراف بر مساله 
فروش اموال تملیکی، همراهی خوبی برای ساماندهی این مساله 
در قوه قضاییه داشت و دستور سریع ایشان منجر همکاری خوب 
دو قوه برای حل بحران تلنبار شده سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی شد.رییس شورای اطالع رسانی دولت خاطرنشان 
کرد: وقتی دســتگاه های حاکمیت همکاری و همیاری برای حل 
مشکالت مردم داشته باشند، سرعت حل مشکل شتاب می گیرد. 
در راستای این امر وزیر اقتصاد الیحه ای در دولت مطرح کرد که 
قرار است به صورت دو فوریتی به مجلس ارسال شود.سخنگوی 
دولت یادآور شد: حراج عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی هم در راستای همدلی و همراهی دو قوه برای رفع مشکل 

مردم بود.

افزایش قیمت خودرو ضرورتی برای جبران زیان انباشته 
خودروسازان بود

سخنگوی دولت درباره افزایش خودرو گفت: در خصوص صنعت 
خودرو در چهار جلســه ســتاد تنظیم بازار به اشکاالت صنعت 
خودرو پرداخته شــد.وی افزایش عرضه خودرو، با هدف کنترل 
قیمت خودرو از ســوی بازار را یکی از برنامه های مهم دانست و 
تاکید کرد: با متناسب سازی عرضه و تقاضا بازار به تعادل می رسد.

بهــادری جهرمی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال قیمت گذاری 
دستوری نیســت، گفت: البته در همین راستا پیش شرط هایی 
برای خودرو ســازان به منظور افزایش عرضه خــودرو در بازار و 
بهبود کیفیت خودروها در نظر گرفته شده است. رییس شورای 
اطالع رسانی دولت ادامه داد: نگاه دولت این است که خودروسازها 
به سمت فضای رقابتی بروند. تا زمانی که قیمت گذاری دستوری 
باشــد رقابت شکل نمی گیرد و  باید به تدریج با افزایش عرضه و 
نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت گذاری دستوری کاهش 
پیدا کند.بهادری جهرمی در پاســخ به این پرســش که با توجه 
به دستور رییس جمهور چرا شــاهد افزایش قیمت ۱۸درصدی 
خودروها بودیم، گفت: دســتور رییس جمهور طبیعتا این نبود 
که قیمت خــودرو هرگز در هیچ دوره ای افزایش پیدا نکند بلکه 
فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشــخص شود و مصوبه 
ســتاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می شد که این اقدام انجام 

نشده بود.

تریبون های عمومی جای مطرح کردن مشکالت نیست
سخنگوی دولت درباره نشست سران قوا که به طور مرتب در این 
دولت برگزار می شــود اما خبری از جزییات آن منتشر نمی شود، 
گفت: نشست سران قوا برای همدلی بیشتر میان مسئوالن عالی 
کشور است.وی با بیان اینکه نباید دیدگاه های متفاوت و اختالفات 
احتمالی میان مردم و در رسانه توسط مسئوالن طرح شود، ادامه 
داد: دیدگاه های کارشناسی در این جلسات مورد بحث و بررسی 
قرار می گیرد و شاید مباحث در این جلسات قابلیت  انتشار نداشته 
باشــد. البته این خوب است که سران قوا نتایج این جلسات را به 
مردم اعالم کنند.بهادری جهرمی با اشاره به مباحث کارشناسی 
مطرح شده نشســت های قبلی سران قوا در تریبون های عمومی 
تاکید کرد: تریبون های عمومی نباید محل مطرح کردن مشکالتی 
باشــد که می توان آنها را در جلسات مطرح کرد.وی اصلی ترین 
دســتاورد این نشست ها را طرح مباحث تخصصی  در جلسات و 
اتخاذ مسیر روشن برای حل مشکالت اقتصادی کشور عنوان کرد.

بهادری جهرمی درباره پیام های مثبت از برخی کشورهای خلیج 
فارس و اینکه آیا بهبود روابط را به نتیجه رســیدن برجام منوط 
کردند، گفت: حوزه دیپلماسی خارجی به ویژه کشورهای همسایه 
موفقیت های بسیار داشته و فعالیت های تجاری با تاجیکستان در 

این مدت سه برابر شده است.

امیر صباحی فرد:
موفقبهساختسامانههاینوینشدهایم

فرمانــده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ما از  مرحله ســاخت قطعات عبور 
کرده ایم و موفق به ساخت سامانه های نوین شده ایم.به گزارش خبرگزاری مهر، 
امیر علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه 
پدافند هوایی جنوب کشور از بخش های مختلف این گروه پدافندی بازدید کرد.

وی در بازدیــد از جهاد خودکفایی منطقه پدافند هوایی جنوب کشــور، گفت: 
جهاد خودکفایی در طول جنگ تحمیلی متولد شد و رشد کرد و به حول و قوه 
الهی تا کنون به خوبی به وظیفه خود عمل کرده اســت.فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش تصریح کرد: ما از مرحله ساخت قطعات عبور کرده ایم و موفق به 
ساخت سامانه های نوین شده ایم و اکنون جهاد خودکفایی یک بخش تحقیقاتی 
و پژوهشی پویا در نیروی پدافند هوایی است.امیر صباحی فرد همچنین در برنامه 
هایــی جداگانه با کارکنان پایور، وظیفه، خانواده شــهدا و خانواده های بیماران 

صعب العالج دیدار و گفتگو کرد.

سرلشکر باقری:
پاسخنیروهایمسلحبهتحرکاتدشمنان

سریعوقاطعخواهدبود
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ما در سطح راهبردی قصد تجاوز به کسی 
را نداریم اما در سطح عملیاتی و تاکتیکی آمادگی پاسخ قاطع و تهاجم موردی 
ســریع و سخت به دشمنان را داریم.به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش سفرا و رؤسای نمایندگی های 
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای همسایه، ضمن تشریح وضعیت و شرایط 
خطیــر تاریخی و تحوالت منطقه ای و بین المللی و تأکید بر اهمیت هماهنگی، 
همراهی، هم افزایی و همپوشانی راهبردها و اقدامات نیروهای مسلح و سیاست 
خارجی کشــور، گفت: در ۴۳ ســال اخیر با زنجیرهایی از توطئه ها و تهدیدات 
دشــمنان از جمله جنگ تحمیلی، تحریم و آنچه در دوران آغاز دفاع مقدس بر 
پیکره ســازمان دفاعی آن روزهای کشور وارد شد، مواجه بودیم، اما این تحریم 
و فشار در مقابل، موجب ایستادگی و شکل گیری روحیه اتکاء به خود و اعتماد 
به نفس و بســتن کمربند همت و تالش در مجموعه دفاعی کشــور شــد.وی 
افزود: در مقابل و در پاســخ به دشمنی های جهانی علیه کشور عزیزمان سلسله 
اقدامات و راهبردهایی در دستور کار حوزه دفاعی کشور قرار گرفت که به برکت 
خون شــهیدان، تحت تدابیر و رهبری های حکیمانه حضرت امام )ره( و سپس 
مقام معظم رهبری صنعت دفاعی کشــور ما به نقطه ای از رشد، ارتقا، بالندگی 
و بازدارندگی رســیده اســت که امروز قدرتی جرأت تعــدی و تعرض به میهن 
اسالمی را به خود نمی دهد.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: راهبردها 
و اهداف ما در حوزه بازدارندگی بیش از آنکه موشک ســاز باشد بر پایه اندیشه، 
تفکر، دکترین، سیاســت ها، روش ها و تاکتیک های هوشمندانه بومی و ایرانی و 
متناســب با مقتضیات فراروی انقالب اســالمی و سطح و نوع تهدیدات متصور 
علیه کشور شــکل گرفته است.سرلشکر باقری تصریح کرد: نیروهای ما به رغم 
اطمینان از وضعیت بازدارندگی کشور، هیچ گاه در رویارویی با دشمن، تهدید را 
کوچک نشمرده و برای تهدید حداقلی در حوزه راهبردی، آمادگی و هوشیاری 
حداکثری متناسب با وضعیت دشمن را دارند.وی با تأکید بر اینکه ما در سطح 
راهبردی قصد تجاوز به کسی را نداریم، اما در سطح عملیاتی و تاکتیکی آمادگی 
پاســخ قاطع و تهاجم موردی سریع و سخت به دشمنان را داریم، تصریح کرد: 
آنچه جهانیان در ســال های اخیر از جمله در عین االسد و نیز هدف قرار گرفتن 
پهپاد راهبردی متجاوز رژیم تروریســتی آمریکا در آب های سرزمینی کشور با 
سامانه های بومی و ایرانی مشاهده کردند، به ویژه برای دشمنان ماجراجو، آموزنده 
و عبرت انگیز است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به امنیت پایدار کشور، 
تأکید کرد: لحظه و ثانیه ای از توسعه توانمندی های دفاعی و قدرت بازدارندگی 
کشور غفلت نکرده ایم.سرلشــکر باقری راهبرد همسایگی جمهوری اسالمی از 
جمله نیروهای مســلح در قبال کشــورهای همســایه را مبتنی بر همگرایی و 
هم افزایــی و فاصله گیری از هرگونه تنش و ســوء تفاهم و در عین حال تقویت 
و توسعه مناســبات و همکاری های همه جانبه به ویژه در حوزه دفاعی و امنیتی 
دانست و افزود: اعتمادسازی حداکثری، تنش زدایی، امنیت سازی و تولید قدرت 
از اصول اصلی راهبردها و سیاست های کالن دفاعی جمهوری اسالمی ایران است 
و ما همواره به تقویت و گســترش مناسبات و همکاری های دفاعی و منطقه ای 
با کشــورهای جهان به ویژه در منظومه همسایگان خود می اندیشیم.وی ضمن 
ابراز خرســندی از اراده و اهتمام موجود برای ارتقای هماهنگی ها و هم افزایی ها 
بین وزارت امور خارجه و نیروهای مســلح و اعالم آمادگی برای توسعه و تقویت 
روندهای جاری، از ظرفیت سازی الزم برای نقش آفرینی در صحنه صلح خبر داد 
و گفت: با توجه به ظرفیت ها و توانمندی های ایجاد شــده در نیروهای مسلح و 
تربیت یگان ها و نیروهای ورزیده و آموزش دیده، آماده حضور و نقش پذیری در 
فرآیندهــای صلح و آتش بس در مناطق درگیر جنگ و تنش در منطقه و فراتر 

از آن هستیم.

قالیباف در صحن مجلس:
نبایدبودجهایبرایشرکتهایدولتی

زیاندهدرنظرگرفتهشود
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: شــرکت هایی که در چند سال اخیر 
زیان ده بوده اند باید تعیین تکلیف شوند و نباید امسال بودجه ای برای آنان در 
نظر گرفته شود.به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
دیروز )سه شنبه ۲۳ آذر ماه( مجلس شورای اسالمی و پس از ارائه گزارش 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، 
عملکرد شش ماهه سال جاری و پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات انتفاعی وابســته به دولت، گفت: امروز شاهدیم دولت 
بودجه ۲ هزار هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی را که بیشتر از بودجه 
عمومی کشــور اســت، به مجلس ارائه کرده اما هیچیک از مجامع عمومی 
شــرکت ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.وی بیان 
کرد: اشکاالت ساختاری مربوط به شرکت های دولتی در بودجه پیشنهادی 
۱۴۰۱ هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، 

شرکت های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می کنند.
رئیس مجلس شــورای اسالمی متذکر شــد: طبق مصوبه مجلس قرار بود 
شــرکت های دولتی پاداش های خود را پس از مشخص شدن حساب سود 
و زیانشــان پرداخت کنند و عالوه بر این مقرر شــده بود که حقوق آنان در 
»ســامانه پاکنا« ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.قالیباف 
تاکید کرد: حتماً باید کارگروهی متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس 
شورای اســالمی، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات تشکیل شود تا همه 
موضوعات مربوط به شــرکت های دولتی را بررســی و جمع بندی کنند و 
نتیجه بررســی این کارگروه باید در کمیســیون تلفیق و در جریان بررسی 

بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد.

وحیدی:
باتقویتنظارتهایمرزیمانعاز
ورودامیکرونبهکشورشویم

وزیر کشــور با بیان اینکه ســویه جدید 
بیماری کرونا در محیط پیرامونی کشــور 
مشــاهده شده است، گفت: تالش داریم با 
تقویت امکانات بهداشتی در مرزهای کشور 
و پایش و رصد ورودی مرزهای کشور مانع 

از ورود ویروس جدید کرونا به کشــور شویم.به گزارش حوزه دولت 
خبرگزاری تســنیم، احمد وحیدی وزیر کشور در بیست و نهمین 
نشســت قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا که بــا حضور نمایندگان 
دستگاه ها در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه مهم ترین 
نگرانی در شــرایط کنونی جلوگیری از ورود سویه جدید امیکرون 
کرونا به کشور اســت؛ گفت: باید با تمام ظرفیت ها به خصوص در 
قسمت مبادی مرزهای کشور نظارت های الزم را داشته باشیم.وی 
در این خصوص گفت: بر اســاس برخی گزارش ها ســویه امیکرون 
در کشــورهای همسایه مشــاهده و برای همین باید مراتب دقت و 
حساسیت را در این زمینه داشته باشــیم.وزیر کشور افزود: تالش 
داریم با تقویت امکانات بهداشتی در استان های مرزی، به نحو موثر 
و مطلوبتری ورود ســویه جدید بیماری را به کشــور کنترل کنیم.

موضوع تزریق واکســن از دیگر محورهای مورد اشاره وحیدی بود 
و در این خصوص گفت: کمیته اطالع رســانی باید مفهوم ضرورت 
تزریق واکســن را به صورت دقیق برای مردم روشــن کند و اینکه 
این کار با هدف حفظ سالمت عمومی مردم عزیز کشورمان صورت 
گیــرد.وی در این خصوص گفت: همه ما تابع مصوبات ســتاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا هســتیم و باید با تزریق به موقع واکســن و 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشــتی به مهار کامل بیماری در 

کشور کمک کنیم.
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گزیده خبر رئیس کنفدراسیون صادرات اعالم کرد؛

شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم نیست
رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: باید ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که 
قرار است برای خرید کاال پرداخت شود به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود 
تا قدرت خریدشان افزایش یابد.محمد الهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی شبیه موضوع یارانه نقدی است؛ به این معنا که هم پرداخت می شود و 
هم تأثیری در زندگی مردم ندارد. ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً به همین سرنوشت دچار شده 
و عماًل مردم بهره ای از توزیع ارز ارزان قیمت توسط دولت آن هم در این شرایط حساس 
نبرده اند و سفره مردم کوچک تر شده است.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: نکته 
مهم در الیحه بودجه ۱۴۰۱ جســارت دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که رئیس 
جمهوری نیز امروز در مجلس اعالم کرد که شــرایط را برای جمع در نظر می گیریم نه 
عده ای خاص؛ امر بسیار پسندیده ای است، ضمن اینکه اتاق بازرگانی از اردیبهشت سال 
۹۷ در مورد این مساله موضع گرفت؛ به هر حال دولت قبل ارز ترجیحی را حذف نکرد 
و دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود پیشنهاد حذف این ارز را مطرح کرد اما با 

آن مخالفت شد و در نهایت در الیحه بودجه گنجانده شد.

شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی با بیان اینکه نکته مهم در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نحوه اجرای این سیاســت 
است، تصریح کرد: طی سالهای گذشته سفره مردم هر روز کوچک تر و تعداد دهک های 
آسیب پذیر بیشتر شده است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت عام انتظار می رود ما 
به التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آن نرخ ارزی که قرار است برای خرید کاال پرداخت شود 
به طرق مختلف به اقشار آسیب پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش یابد.الهوتی 
گفت: اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد 
قطعاً سفره ها کوچک تر خواهد شــد. لذا مهم تر از حذف ارز ترجیحی هزینه کرد منابع 
مازاد بعدی اســت که از حذف ارز به دســت دولت می رسد که باید در جهت حمایت از 
اقشار آسیب پذیر خرج شود که هم این اطمینان به مردم داده شود که قرار نیست سفره 
شــأن کوچک تر شود و هم اینکه این منابع به صورت بهینه در اختیار مردم قرار خواهد 

گرفت و کســانی که دارای تمکن مالی هستند مشــمول دریافت این یارانه نمی شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع اول که باید تا پایان سال انجام شود 
شناسایی دهک های آسیب پذیر و قشر هدف حمایتی است. باید این موضوع به دقت و 
سرعت انجام شود که احیاناً کسی نادیده گرفته نشود و یا همانند هدفمندی یارانه ها به 
افراد پردرآمد پرداخت نشــود.وی افزود: روش های مختلفی برای حمایت وجود دارد، به 
نظر می رســد که اعطای کارت خرید اعتباری برای برخی از اقالم می تواند کمک کننده 
باشد و در بخشی از دهک ها که نیازمند کمک های مالی هستند می توان پرداخت نقدی 
انجــام داد ودر برخی از جاها هم می توان ما به التفاوت نرخ ارز را در بخش انرژی هزینه 
کرد. اما باید توجه شود که پرداخت نقدی بدرترین روش حمایتی است زیرا هم نقدینگی 

را افزایش می دهد و هم اهداف عالیه را محقق نمی کند. از این رو اعطای کارت اعتباری 
یا بن خرید بهترین راه برای حمایت اســت که به صورت ماهانه شارژ شود.الهوتی ادامه 
داد: موضوع بیمه ها و تأمین اجتماعی نکته بعدی است که باید موضوع دارو به نحو احسن 
پوشــش داده شود تا اقشــاری که توان خرید دارو با ارز آزاد را ندارند مورد حمایت ویژه 

قرار بگیرند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تک نرخی شدن ارز نیست
وی در مورد تک نرخی شــدن ارز، گفت: در حال حاضر چندین نرخ برای ارز در کشــور 
وجود دارد؛ ارز نیما، ارز ثنا، ازر ترجیحی، ارز بازار متشکل ارزی، ارز بازار آزاد و ارز صرافی 
داریم که به دالیل متعددی به وجود آمده اند اما در انتها نتوانسته اند نقش محوری خود 
را ایفا کنند. با حذف ارز ترجیحی تنها یکی از این نرخ ها حذف می شود و بقیه کماکان 
وجود دارند.رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: برای تک نرخی شدن ارز فاکتورهای 
مختلفی مورد نیاز اســت؛ موضوع اول افزایش درآمدهای ارزی دولت است که بتوان در 
شرایط نیاز، با رگوالتوری و مدیریت شناور، با عرضه بیشتر جلوی افزایش نرخ و با خرید 
ارز از کف بازار، جلوی کاهش بیشتر نرخ را بگیرد. این مساله نیازمند منابع ارزی و ریالی 
اســت که قطعاً اگر شــرایط فروش نفت و کســب درآمدهای دولت بهتر شود راحت تر 
می تواند این کار را کندوی افزود: به هر حال نکته مهم این اســت که حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به معنای تک نرخی شدن ارز نیست.

راه تک نرخی کردن ارز
الهوتی تاکید کرد: حاال که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، دولت تالش کند تا 
با اتخاذ روش های مدیریتی فاصله و شکاف بین نرخ های ثنا، نیما، بازار متشکل، بازار آزاد 
و صرافی را کمتر کند.رئیس کنفدراســیون صادرات ایران گفت: در این صورت شفافیت 
بیشــتری ایجاد می شود و دسترسی به منابع ارزان تر برای برخی از افراد سخت می شود 

و در نهایت دولت در شرایط بهتر می تواند به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند.

مدال افتخار صادرات به پاکسان تقدیم شد

معاون سازمان برنامه و بودجه:
۱۴۸شرکت دولتی زیان ده شدند

ســید حمید پورمحمدی با ارائه گزارشی از وضعیت شرکت های دولتی گفت: 
در ســال گذشته ۱۴۸ شــرکت زیان ده دولتی داشتیم.به گزارش  ایسنا، سید 
حمید پورمحمدی معاون ســازمان برنامه و بودجه در جلســه علنی مجلس با 
اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد عملکرد بودجه سال 
۱۳۹۹، و پیشــنهادی ۱۴۰۱ شرکت های دولتی گفت:یکی از موضوعات بسیار 
مهم و حســاس که بار مالی بسیار سنگینی در لوایج سنواتی بودجه کل کشور 
دارد بودجه شرکت های دولتی است، نظر به حساسیتی که مجلس درخصوص 
شــرکت های دولتی دارد دو قانون وضع کرد و تکالیفی را برای دولت مشخص 
کرد تا شــفافیت صورت های مالی و بودجه شرکت های دولتی بیشتر شود.وی 
افزود: یکی اصالح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شــد که گزارش عملکرد و 
صورت ها مالی و بودجه شــرکت های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور 
تقدیم مجلس شود که اینکار در زمان مقرر انجام شد.پورمحمدی گفت:در سال 
گذشــته تعداد ۱۴۸ شرکت دولتی زیان ده، ۷۰ شرکت سود سر به سر و ۱۵۹ 
شــرکت سودده داشتیم، ۹۳ درصد ســود و مالیات شرکت های دولتی در ۱۰ 
شرکت است، این ۱۰ شرکت در سال گذشته در حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان 
در کشور سرمایه گذاری کرده اند،تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد 
اقتصادی از وظایف شرکت های دولتی است، در سال کنونی تعداد شرکت های 
زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شــرکت رسید که ۲۴ شرکت از آنها، شرکت 
های کمک زیان ده مانند شــرکت های آب منطقه ای هســتند که باید آب را 
گران بخرند و ارزان بفروشــند.وی افزود: در سال جاری مالیاتی که باید شرکت 
های دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، ســود ویژه آنها ۵۷ درصد، سود شرکت 
ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیالت که باید 
بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می کند،در بودجه سال جاری سعی شد برآورد 
واقعی از درآمدها و هزینه های شــرکت های دولتی داشته باشیم و منابع آنها 
به ســمت سرمایه گذاری هدایت شود.معاون سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: 
منابع شرکت های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، علی رغم 
انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت های دولتی، تالش شد 
متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد، در بررسی هزینه این شرکت 
ها تالش شــد تعدادی از شــرکت هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه 
آنها اعالم شــود و همچنین ۳ ردیف از شرکت های حکومتی حذف شد،از ۳۹۰ 
شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند 
که کل سود آنها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم 
خود را از آن برداشــت می کند، در الیحه بودجه ۱۴۰۱ ، بودجه وزارت نفت از 
شــرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام 
دهد و شــرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند.پورمحمدی بیان کرد: سعی شد 
چون تعدادی از شرکت های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت 
های ســودده به زیان ده ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش پیدا کند. برای هر 
شرکت  دولتی فعالیت و برنامه جداگانه ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت 
کند،به منظور دریافت بازخورد، گزارش های زودتر از موعد ارائه می شود، البته 
دو اقدام انجام شــده کمک کننده نیست، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می گیرند،سال گذشته گفته شد 
آنچه که مجامع عمومی اعالم می کنند ارائه شــود،متوجه شدیم مجامع میزان 
پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود،این تجربه نشان 

داد اقدام انجام شده بودجه شرکت های دولتی را دو برابر افزایش می دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
معافیت مالیاتی موضوع مزایای رفاهی و 

انگیزشی مشموالن قانون کار پیگیری می شود
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی آذربایجان شــرقی از پیگیری مجدد 
موضوع معافیــت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشــی 
توســط این اداره کل خبر داد.حسین فتحی در هفتاد 
و نهمین نشســت شــورای گفتگوی دولــت با بخش 

خصوصــی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تبریز برگزار 
شد با اشاره به پیگیری های جدی این اداره کل پیرامون معافیت مالیاتی مزایای 
رفاهی و انگیزشــی اظهار کرد: در راســتای حمایت و تسهیل در روند تولید و 
رفــع موانع موجود، معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزشــی بعنوان یکی از 
موضوعات این نشست مجددا پیگیری شد و بر این اساس مقرر گردید مستندات 
قانونی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهیه و به منظور شفاف 
سازی و رفع ابهامات موجود با همکاری دادگستری استان از دیوان عدالت اداری 

پیگیریهای الزم بعمل آید.

آئین بزرگداشت هفته جهانی افراد دارای 
معلولیت برگزار شد

همــدان- محبوبه یــادگاری: به مناســبت هفته 
جهانی افراد دارای معلولیت آئین بزرگداشــت این 
هفته با حضور اســتاندار همدان، فرماندار، روسای 
دســتگاههای ادارات اســتان، معاونین حوزه های 
تخصصی، روسای بهزیســتی شهرستانها و۵۰۰نفر 

از مددجویان حوزه توانبخشــی بهزیستی استان در سالن مجتمع فرهنگی 
هنری بوعلی سینا برگزار شد.مدیر کل بهزیستی استان درآئین بزرگداشت 
هفته جهانــی افراد دارای معلولیت ضمن خوش آمد گویی و عذرخواهی از 
مددجویان به خاطر عقب افتادن چند روزه مراسم به خاطر هماهنگی حضور 
اســتاندار  عنوان نمود: کمک های مستمر وغیر مستمر بهزیستی با توجه 
به جامعه هدف بســیار ناچیز و جوابگوی مکشالت اساسی آنها که مسکن، 
اشتغال و هزینه درمان وغیره نبوده است. وی در ادامه افزود: مهمترین کار 
بهزیســتی آسیب اجتماعی و توانمند ســازی آسیب دیدگان اجتماعی که 
برای این مهم با این بودجــه ناچیز نمی توان کار زیادی انجام داد بنابراین 
باید از ظرفیت های اســتان اســتفاده نمود ودو ظرفیت که یکی خیرین و 
دومی ظرفیت های موجود و بالقوه که در این اســتان وجود دارد بهره بود و 
آنها را به فعل رساند.استاندار همدان در آئین بزرگداشت هفته جهانی افراد 
دارای معلولیت گفت: معلولیت محرومیت نیست وتنها ذات مقدس باریتعالی 
کامل اســت و همه موجودات دارای نواقصی هســتند که گاهی ظاهری و 
گاهی پنهان می باشد و چیزی که نقص ندارد روح است وافرادی که دارای 
معلولیت ظاهری هستند روح واراده فوالدی دارند و نگاه افراد نباید به افراد 

دارای معلولیت دارای نگاه نقصان باشد. 

استانها

رئیس سازمان امور مالیاتی:
۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم

رییس سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود.به گزارش ایسنا، داوود منظور درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی گفت: باید اطالعات این خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت 
کنیم که بر اساس آیین نامه مصوب دولت باید تا پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطالعات قطعی در اختیار ما قرار گیرد.وی درباره مالیات خانه های لوکس 
نیز بیان کرد: در حال تکمیل بانک های اطالعاتی هســتیم و ســامانه های الزم را ایجاد کرده ایم و مکاتبات الزم نیز با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها 
برای دریافت اطالعات انجام شده است. سعی می کنیم تا پایان بهمن قانون مالیات بر خانه های لوکس را اجرا کنیم.رئیس سازمان امور مالیاتی درباره جلسه ای 
که شب گذشته با حضور وزیر اقتصاد و مسئوالن این سازمان و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، گفت: در این جلسه درباره بررسی الیحه بودجه 

سال آینده در مجلس و همچنین طرح های تحول مالیاتی بحث و تبادل نظر شد.

پورابراهیمی: 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در 

قالب معوقات مالیاتی است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکــه قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ 
دی ماه اجرا می شــود گفت کــه طبق برآوردها، 
حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در 
قالب معوقات مالیاتی است.محمدرضا پورابراهیمی 
در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نشست کمیسیون 
برنامه و بودجه با سازمان امور مالیاتی گفت: هدف 

از این نشســت مشترک بررســی آخرین وضعیت اجرای احکام قانونی مربوط به 
تکالیف سازمان مالیاتی بود.وی با اشــاره به بررسی آخرین وضعیت قانون اجرای 
پایانه های فروشگاهی و سامانه های مودیان گفت: علی رغم تصویب تکالیف قانونی 
و گذشت ۱۰ ماه از مهلت دولت گذشته برای اجرای این قانون، وضعیت به گونه ای 
است که بیش از ۳۰ درصد از ظرفیت این قانون یعنی دو سوم از احکام و دو سوم از 
ظرفیت ها اجرا نشده است؛ موضوعی که با انتقاد شدید اعضای کمیسیون اقتصادی 
همراه بود.پورابراهیمی ادامه داد: ســازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرد که این قانون 
در بازه زمانی طوالنی تر اجرا شد که کمیسیون اقتصادی با آن مخالفت کرد. باید 
تمام تالش برای استفاده از ظرفیت های این قانون در جهت شفاف سازی، کاهش 
میزان فرارهای مالیاتی، رضایت فعاالن اقتصادی و بسترسازی برای اجرای قوانین 
جدید باشد.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قرار شد قانون مالیات 
بر ارزش افزوده از ۱۳ دی اجرا شود، افزود: زمزمه هایی از وزارت اقتصاد و سازمان 
مالیاتی درباره نبود امکان اجرایی شــدن این قانون در موعد مقرر شنیده می شود 
که کمیسیون بر لزوم اجرای این قانون از ۱۳ دی ماه تاکید کرد؛ موضوعی که وزیر 
اقتصاد هم آن را پذیرفت.وی ادامه داد: البته وزیر اقتصاد به اشکاالت و موانع موجود 
بر ســر راه اجرای این قانون اشاره کرد که شامل حوزه زیرساخت ها و نرم افزارها 
می شود به همین دلیل مقرر شد تا تصمیمات الزم برای همراهی دولت و سازمان 
مالیاتی گرفته شــود تا شاهد اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی 
ماه و همچنین اجرای کامل قانون ســامانه های مودیان و پایانه های فروشــگاهی 
باشیم.پورابراهیمی خاطرنشــان کرد: با توجه به اجرایی نشدن بخش عمده ای از 
قانون ســامانه های فروشگاهی همچون موضوع درگاه های پرداخت، قرار شد فردا 
نشســت مشترکی با حضور رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مالیاتی و تیم 
تخصصی کارگروه مالیاتی کمیســیون تشکیل شود. اکنون شاهد رفت و برگشتی 
بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این موضوع هستیم که باید این موضوع 
تعیین تکلیف شود.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که مجلس هیچ 
عذر و بهانه ای را برای عدم اجرای قانون نمی پذیرد؛ کشور به شدت نیازمند اجرای 
قوانین است و کوتاه نمی آید.پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه مدت هاست مباحث 
مالیاتی مثل طرح نظام جامع مالیاتی عقب مانده است، افزود: طبق برآوردها حدود 
۳۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور در قالب معوقات مالیاتی است که الزم است 
برنامه مشخصی برای آن ارائه شود لذا در جلسه بعدی گزارش کارگروه تخصصی و 

بررسی محورهای دیگر در دستور کار قرار گیرد.

شرکت پاکسان با مدیریت حسن بقائی در تازه ترین موفقیت خود در بین 500 شرکت صادراتی از گروه های 
کاالیی و خدماتی مختلف مدال افتخار صادرکننده برتر کشوری را از آن خود کرد.در این همایش که به همت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری، محســن رضایی معاون 
اقتصادی رییس جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و علیرضا پیمان پاک رییس 
کل سازمان توسعه تجارت، مسئوالن کشوری و مسئوالن سازمان توسعه تجارت ایران و به منظور تقدیر از 
مدیران واحدهای برتر صنعتی برگزار شد، شرکت پاکسان موفق شد مدال افتخار صادرات را برای اولین بار 
در تاریخ صنعت شوینده کشور از آن خود کند و برگ زرین دیگری به ویترین افتخارات خود بیفزاید.در این 
مراسم از حسن بقائی مدیرعامل پاکسان به عنوان سکاندار بزرگترین شرکت صادرکننده محصوالت شوینده 
و بهداشتی نمونه و ممتاز کشور که توانسته مهمترین شــاخص های انتخاب، از جمله آمار صادرات و رشد 
باال، تنوع بازارهای هدف صادراتی، برند و کیفیت کاالی صادراتی، ســطح فناوری و ارزش افزوده محصوالت 
صادراتــی و مهارت های فنی و تخصصی بنگاه های صادراتی در حوزه بازاریابی و صادرات را کســب کند و 
چندین سال پیاپی به عنوان صادرکننده برتر و ممتاز کشوری معرفی شود با اهدای مدال افتخار صادرکننده 
برتر به صورت ویژه تقدیر شــد.در بیست   و پنجمین مراسم روز ملی صادرات که روز دوشنبه 22 آذر ماه در 
ســالن خلیج فارس مرکز همایش های بین المللی تهران برگزار شد، صادرکنندگان برتر سال 1400 با اهدای 

تندیس و لوح مورد تقدیر قرار گرفتند.

 شرکت پاکسان مدال افتخار برترین صادرات کننده کشور 
در سال 1400 را از آن خود کرد.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت آلیاژ صنعت 
)سهامی خاص(    نوبت سوم

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت شرکت 
آلیاژ صنعت )ســهامی خاص( در حال تصفیه به شماره ثبت 88706  
و شناســه ملی 10101330948 که آگهی انحالل آن در صفحه 12 
روزنامه رسمی کشور به شماره 16387 مورخ 1380/3/17 درج گردیده 
است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت 
واقــع در تهران، خ زمرد، کوچه رامین، پالک 9 مراجعه نمایند. بدیهی 
است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از 

مدت فوق به شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت. 

به شماره ثبت88706  و شناسه ملی 10101330948

مدیرتصفیه شرکت آلیاژ صنعت )سهامی خاص( اکبر فرجاد
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ایران فرمول قیمت گذاری نفت خود را تغییر می دهدگزیده خبر

آغاز صادرات نفت ایران به اروپا، بزودی؟
شــرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شــاخص نفت برنت به جای شــاخص ICE Bwave برای قیمت گذاری نفت خامی که به 
بازارهای اروپا و مدیترانه می فروشد استفاده خواهد کرد که حاکی از قصد ایران برای آغاز صادرات نفت به اروپاست.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از اویل پرایس، شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه سال آینده میالدی شاخص قیمت گذاری نفت خام خود را برای اروپا 
و مدیترانه تغییر می دهد. این اقدام حاکی از قصد ایران برای ازســرگیری صادرات به اروپاست. مؤسسه آرگوس مدیا اعالم کرد شرکت 
ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت به جای شاخص ICE Bwave برای قیمت گذاری نفت خامی که به بازارهای اروپا 
و مدیترانه می فروشــد استفاده خواهد کرد.در حال حاضر هیچ پاالیشگاهی در اروپا نفت خام ایران را از ترس تحریم های ثانویه آمریکا 
نمی خرد. آمریکا در ۲۰18 پس از خروج ترامپ از قرارداد برجام، تحریم ها علیه صنعت نفت، کشتیرانی و بانکداری ایران را دوباره اعمال 
کرد.چین در حال حاضر علی رغم فشار آمریکا بر خریداران نفت خام برای معامله نکردن با ایران، تنها خریدار نفت خام این کشور است.

تغییر شاخص قیمت فروش نفت خام ایران به اروپا نشان می دهد این کشور قصد دارد صادرات خود به این قاره را پس از برداشته شدن 
تحریم ها به دنبال مذاکرات هسته ای از سر بگیرد.مذاکرات بر سر قرارداد اتمی ایران در اوایل ماه جاری میالدی آغاز شد اما پس از یک 
هفته، ایران و آمریکا هر دو نسبت به موفقیت این گفتگوها بدبین بودند.مذاکرات در پنجشنبه هفته گذشته از سر گرفته شد و آمریکا 

اعالم کرد در صورت شکست این دیپلماسی، آماده استفاده از گزینه های دیگری است.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز:
لزوم تحول در مشاغل سازمانی و حرکت به 

سمت استقرار نظام صالحیت حرفه ای
آذربایجان شــرقی – شــیعه نــواز: مدیر منطقه 8 
عملیات انتقال گاز بر لزوم تحول در مشاغل سازمانی 
و حرکت به ســمت اســتقرار نظام صالحیت حرفه 
ای و توانمندســازی نیروهای شــاغل تاکید کرد.

فیــروز خدائي ضمن تاکید بر صالحیت حرفه ای و 
توانمندســازی نیروهای شاغل گفت: با توجه به این که کارهای عملیاتی و 
فنی در تأسیسات و مراکز بهره برداري نیاز به مهارت های خاص با توانمندی 
باال دارد، از این رو نیاز اســت توان فنی و حرفه ای کارکنان ارتقا یابد.خدائي 
افزود: صالحیت حرفه اي مشــاغل تاسیسات تقویت فشار گاز از اوایل سال 
گذشته جهت توانمندسازي کارکنان شــاغل و اخذ گواهینامه معتبر آغاز 
گردید و مسئولیت حوزه تعمیرات مکانیک به منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
محول شد. مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز اظهار داشت:  در مرحله اول با 
صرف 46 جلسه مجازي )به طور متوسط هر دوره جلسه 4 ساعت( و 19۰۰ 
نفرساعت، فرم هاي ارزشیابي و شایستگي شغل ها بر مبناي دانش، مهارت، 
تجربه و با حضور فعال خبرگان رشــته مکانیک مناطق دهگانه با محوریت 
این منطقه عملیاتي تدوین و نهایي گردید و مرحله دوم پروژه نیز به مدت 
سه روز با حضور خبرگان مناطق براي تهیه محتواي آموزشي براساس فرم 
هاي ارزشیابي و شایستگي )حدود 6۰ عنوان( برگزار شد.وی ضمن تشکر از 
مسئولین و پرسنل واحد آموزش منطقه در برگزاري دوره، استفاده از روش 
های نوین یادگیری و یاددهی فعال و همچنین انتقال دانش و مهارت را مورد 
تاکید قرار داد و تهیه پکیج آموزشي صالحیت حرفه ای را از کارگروهها، تا 

پایان سال جاری خواستار شد.

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
مازندران به مناسبت هفته پژوهش

پژوهش مجاهدتی واال جهت شناخت و ادراک عمیق 
مســائل پیرامون و یافتن اثربخش ترین راهکارهای 
علمی جهــت حل مشــکالت جامعه و شــاخص 
ارزشــمند رشد و توسعه است.بدون پژوهش، دانش 
بشــری با رکود و سکون مواجه شــده و استقالل، 
خودکفائی و اقتدار جامعه مبتال به ایستائی و خمودی خواهد شد.به مناسبت 
فرا رسیدن هفته پژوهش که امسال با شعارپژوهش و فناوری، پشتیبان تولید 
مزین شده است، فرصت را غنیمت شمرده تا ضمن تبریک این هفته به کلیه 
همکاران و قدردانی از تالشــهای ارزنده تان بر ضرورت اهتمام فعاالنه همه 
همکاران در حوزه پژوهش و فناوری تاکید نمایم.امید است که با همت شما 
تالشگران عرصه پژوهش، شاهد موفقیت های چشمگیری در توسعه فناوری 

شرکت وصنعت برق کشور باشیم .

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران:
 CNG تمام نازل های جایگاه های سوخت

غرب مازندران استاندارد شدند
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی غرب 
مازندران)چالــوس( ازآزمایــش صحت ســنجي و 
گواهینامه قبولي  استانداردسازی نازل تمامی جایگاه 
ســی ان جی در منطقه خبــر داد.تورج اماني مدیر 
منطقه  گفت:با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف 
سوخت و افزایش انگیزه برای مصرف سوخت سی ان جی این منطقه نسبت 
به توسعه و استانداردســازی جایگاه ها ي سوخت  اقدام نموده.وکلیه نازل 
هاي CNG منطقه غرب استان موفق به اخذ گواهینامه قبولي از سازمان 
اســتاندارد شده اند.وی با بیان اینکه شــرایط خوبی برای مردم فراهم شده 
است، شمار جایگاه های سی ان جی در غرب استان از محمودآباد تا رامسر 
را 4۰واحــد با ۲۰۰ نازل اعالم کرد و گفــت: این نازل ها و جایگاه ها 1۰۰ 
درصد استانداردسازی شده است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
غرب مازندران با اشاره به مقرون به صرفه بودن سوخت سی ان جی نسبت 
به بنزین یادآور شد در حال حاضر امکان تبدیل و دوگانه سوز کردن سوخت 
خودروها در کارگاه های مجاز و مورد تایید وجود دارد و خودروهای عمومی 
نیز می توانند با ثبت نام به صورت رایگان از مزایای این طرح بهره مند شوند.

امانی بااشاره به اینکه سوخت سی ان جی پاک و مقرون به صرفه است، در 
عین حال تصریح کرد: ســوخت ال پی جی را برای خودروها رد می کنیم و 
عاملین غیرمجاز تبدیل سوخت خودروها به ال پی جی را کنترل و برخورد 
خواهیم کرد.وی با اظهار اینکه ســوخت ال پی جی برای مصارف خانگی و 
صنایعی که فاقد گاز طبیعی هستند، کاربرد دارد، یادآور شد: این مشترکان 

می توانند با ثبت نام در سایت مورد نظر از مزایای آن بهره مند شوند.

 حیات دوباره ۲۵۰ نفر با نفس
 ذوب آهن اصفهان

ذوب آهن اصفهان در ادامه اقدامات خود برای مقابله 
با شــیوع بیماری کرونا و درمــان مبتالیان به این 
بیماری، با اجرای طرح نذر نفس و ارائه کپسول های 
اکسیژن پزشکی رایگان به افرادی نیازمندی که به 
 این بیماری مبتال شدند به ۲۵۰ نفر جان تازه بخشید . 
عبدا... نقدی پور معاون مکانیک مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت 
که مدیریت اجرای این طرح را به عهده دارد، گفت: طرح نذر نفس به همت 
تالشــگران ذوب آهن و بسیج شرکت از شهریورماه آغاز شد و برای اجرای 
 آن از 1۰۰ کپســول اکسیژن به همراه تجهیزات کامل آن استفاده گردید . 
وی اظهــار داشــت: بــا توجه بــه میــزان نیاز به اکســیژن هــر هفته 
4۰ کپســول شــارژ گردیــد و بــر اســاس بررســی هــای صــورت 
 گرفتــه و دســتور پزشــک ، بــه متقاضیــان نیازمنــد تحویل شــد.  

مســئول کانون بسیج مهندسین صنعت شهرســتان لنجان افزود: با توجه 
به حساســیت حمل و چگونگی اســتفاده از این کپسول ها، عالوه بر تهیه 
"بروشــور" ایمنی، یکی از کارشناســان مدیریت انرژی و بهینه ســازی 
 ســوخت شــرکت نیز برای راهنمایی هــای الزم، در محل حضــور دارد.

شــایان ذکر است این طرح با مساعدت مدیریت های انرژی و بهینه سازی 
سوخت و حراست ذوب آهن اصفهان و همکاری حوزه های مقاومت بسیج 
شهید تندگویان و امام علی)ع( شهرستان لنجان، در حال اجراست و تا کنون 

به ۲۵۰ نفر حیات دوباره بخشیده است . 

عربستان: 
پدیده انتقال انرژی، قیمت نفت را افزایش می دهد

وزیر دارایی عربســتان پیش بینی کرد که تالش برای انتقال به سوی انرژی های پاک، قیمت نفت را افزایش می دهد.به گزارش ایلنا 
از خبرگزاری بلومبرگ، محمد الجدان با تکرار هشدارهای مقام های نفتی عربستان اعالم کرد که کاهش سرعت سرمایه گذاری در 
سوخت های فسیلی در سطح جهان سبب افزایش قیمت  انرژی خواهد شد.وی گفت: نگرانی های بسیار جدی داریم که اگر در مدیریت 
دوره گذار مراقب نباشیم، جهان ممکن است با کمبود انرژی روبه رو شود. ما عالقه مند حفظ تقاضا هستیم. در حالی نگران افزایش تقاضا 
هستیم که هیچ جایگزینی برای پر کردن این شکاف وجود ندارد و نمی خواهیم قیمت نفت خیلی باال برود.اظهارات الجدان – که اندکی 
پس از انتشار بودجه سال ۲۰۲۲ ریاض مطرح شد - بر هشدار موجود بین تولیدکنندگان بزرگ نفت تأکید می کند که دولت های غربی 
و شرکت های انرژی در حال عقب نشینی سریع از سوخت های فسیلی هستند.کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله معدود کشورهایی 
هستند که هنوز میلیاردها دالر برای افزایش تولید خود هزینه می کنند. عربستان سعودی قصد دارد ظرفیت تولید روزانه نفت خام خود 

را افزایش دهد و تا سال ۲۰۲۷ از 1۲ میلیون بشکه در روز کنونی به 1۳ میلیون بشکه در روز برساند.

اوپک: 
تأثیر اومیکرون بر تقاضای نفت محدود است

اوپک با ابراز خوش بینی به شرایط تقاضای نفت در سال ۲۰۲۲ اعالم کرد که تأثیر سویه اومیکرون ویروس کرونا بر آن محدود 
خواهد بود.به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز دوشنبه )۲۲ آذرماه( در گزارش 
ماهانه اش پیش بینی تقاضای جهانی نفت برای سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ را افزایش داد و با پایبندی به جدول زمانی خود درباره 
بازگشت مصرف نفت به سطوح پیش از آغاز بحران شیوع ویروس کرونا، اعالم کرد که گونه اومیکرون تأثیر اندکی بر تقاضا خواهد 
داشت.این دیدگاه خوش بینانه اوپک در حالی مطرح شد که قیمت نفت تا حدی از کاهش ماه گذشته بهبود یافته است، با این 
حال، سازمان بهداشت جهانی معتقد است سویه اومیکرون خطر جهانی بسیار باالیی ایجاد می کند.اوپک در گزارش ماهانه خود 
اعالم کرد که انتظار دارد تقاضای جهانی نفت در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ به طور میانگین   به 99 میلیون و 1۳۰ هزار بشکه 
در روز برسد که یک میلیون و 11۰ هزار بشکه در روز بیشتر از پیش بینی ماه گذشته این سازمان است.در این گزارش، اوپک 
با حفظ پیش بینی خود درباره رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰، آن را 4 میلیون و 1۵۰ هزار بشکه در روز اعالم کرد. 

اخیرا قراردادی میان سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان 
منعقد شــد که هم موجب اشــتراک منافع این سه کشور با 
یکدیگر شــده و هم گاز بخشی از اســتان های شمالی کشور 
را تامین خواهد کرد. امری که از دید رســانه ها مغفول نماند 
و در این مدت به آن پرداخته شــد.گروه اقتصادی خبرگزاری 
دانشجو- علیرضا قاسمی؛ یکشنبه، هفتم آذرماه بود که اتفاقی 
غیرمنتظره توجه رســانه ها و افــکار عمومی را به خود جلب 
کرد. روســای جمهور ایران، آذربایجان و ترکمنستان قرارداد 
ســه جانبه انتقال گاز یا همان ســوآپ را امضا کردند. الهام 
علی اف در حالی کنار رئیسی قرار می گرفت که تا چندی قبل 
مشغول رجزخوانی علیه ایران بود. ماجرا اما صرفا به آذربایجان 
محدود نمی شــد. 1۲ دی ماه ســال 9۵ بود که شرکت ملی 
گاز ایران اعالم کرد که ترکمنســتان گاز صادراتی خود را به 
ایران قطع کرده. طرف ترکمنســتانی دلیل این اتفاق را عدم 
پرداخت بدهی توســط ایران اعالم کرد. قرارداد ســاوآپ گاز 
همان انتقال و ترانزیت گاز از کشــوری به کشور دیگر است.

طبق قرارداد منعقد شده، قرار است که ساالنه 1.۵ تا ۲ میلیارد 
متر مکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک 
جمهوری اسالمی ایران انتقال یابد.بر اساس این توافق که در 
حاشــیه اجالس سران کشورهای همکاری اقتصادی )اکو( در 
ترکمنستان توســط وزرای نفت ایران و جمهوری آذربایجان 
به امضا رسید، ترکمنســتان روزانه ۵ تا 6 میلیون مترمکعب 
گاز به جمهوری آذربایجان می فروشــد.این گاز از مسیر ایران 
به جمهوری آذربایجان ترانزیت )ســوآپ( خواهد شد و ایران 
گاز مصرفی موردنیاز خود در ۵ اســتان کشــور را به عنوان 
حق انتقال این گاز برداشــت خواهد کرد. این قرارداد از اول 
دی ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می شود.ماجرا به انعقاد 
توافق محدود نشــد. چندی بعد برخی رسانه ها اعالم کردند 
که انعقاد این قرارداد دستاور چندانی نداشته است. به همین 
جهت با مســعود رسولی، کارشناس حوزه نفت و گاز به گفت 

و گو نشستیم.

قبل از اینکه بخواهیم به بحث قرارداد اخیر منعقد شده 
بپردازیم؛ این ســوال مطرح هست که ریشه و دالیل 
اختالف ایران با ترکمنستان در ماجرای گاز چه بوده؟ و 
چرا علی رغم وجود این اختالف در دولت قبل در دولت 
جدید چنین قراردادی منعقد شده؟ آیا دولت قبل در 

انعقاد این قرارداد نقشی داشته است یا خیر؟
در موضوع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، دلیل اصلی قطع 
گاز توســط ترکمنستان اختالف بر سر پرداخت وجوه توسط 
ایران بوده است که دلیل عمده آن تحریم های ایاالت متحده و 
عدم دسترسی ایران برای استفاده از سوئیفت و تبادالت بانکی 
و مالی بوده است. این موضوع باعث شد که پرداخت وجوه به 
ترکمنستان با مشــکل مواجه شود از طرفی ترکمنستان نیز 
گاز صادراتی اش را قطع کرد. البته چند موردی از پرداخت ها 
از طــرق غیر معمول و دور زدن تحریم ها انجام شــد ولی در 
مواردی تاخیرها باعث قطع صادرات گاز و فســخ این قرارداد 
با ترکمنستان شــد.در ارتباط با انعقاد این قرارداد باید گفت 
که تفاوت دولت سیزدهم با دولت قبلی این بود که دولت های 
یازدهــم و دوازدهم بــر توافق با کشــورهای اروپایی تمرکز 
داشتند. اما تمرکز دولت ســیزدهم بر تعامالت با کشورهای 
همسایه می باشد. آغاز این کار با شروع دولت سیزدهم بیانگر 

همین نکته می باشــد. شــاید کارهای کارشناسی شده این 
قرارداد توســط تیم های کارشناسی قبلی انجام شده اما بنای 
دولت قبل بر انعقاد این توافق نبوده است و به دنبال آن بود تا 

ابتدا مشکالت تحریمی را حل کند.

 به لحاظ سیاســی و اقتصادی چه فوایدی را می توان 
برای این قرارداد بیان کرد؟ آیــا این قرارداد موجب 
همگرایی سیاســی این سه کشــور خواهد شد؟ چه 
مزایایی به لحاظ اقتصادی و در حوزه انرژی برای ایران 

خواهد داشت؟
همبســتگی اقتصادی با کشــورهای همســایه می تواند 
دســتاوردهای مختلفی داشته باشــد. یعنی به تبع انعقاد 
این قراردادها، با اتصال زیرســاخت های اقتصادی و تجاری 
کشورها به یکدیگر موجب خواهد شد تا امنیت کشورها به 
یکدیگر پیوند بخورد.بحث همگرایی سیاســی از موضوعات 
اقتصادی اثرپذیری دارد. به هر میزان وابســتگی اقتصادی 
کشورها به یکدیگر موجب می شــود تا در مواضع سیاسی 
نیز اشتراک داشته باشند. برای مثال به خاطر صادرات برق 
توسط ایران به کشــور عراق و نیازی که این کشور به برق 
داشــت؛ موجب شــد تا عراق با ایاالت متحده مذاکره کند 
و صدور برق ایران به عراق مشــمول معافیت های تحریمی 
شــود. بنابر این در حوزه سیاســی نیز بــا همراهی کرده و 
به ما کمک کردند. البته شــاید کشورها از نظر مبنای امور 
سیاســی با یکدیگر اختالفاتی داشته باشند اما به هر میزان 
که همکاری های اقتصادی افزایش یابد؛ همگرایی نیز بیشتر 
خواهد شد.درباره مزایای اقتصادی این قرارداد می توان گفت 
که یکی از اصلی ترین مزایا این اســت که اگر بخواهیم گاز 
اســتان های شمالی کشــور را تامین کنیم؛ این گاز به طور 
عادی باید از منابعی که در جنوب ایران قرار دارد تامین شود 
و وقتی مسئله انتقال آن مطرح شود مباحث اتالف این گاز 
و هزینه های آن رخ خواهد داد. در صورتی که بتوانیم از این 
قرارداد اســتفاده کنیم؛ گاز کشور ترکمنستان به شهرهای 
شمالی کشور تامین شده و از طریق استان های شمال غرب 
به آذربایجان تحویل داده خواهد شد. به همین جهت مشکل 
انتقال گاز از جنوب به شــمال تا حدودی حل خواهد شد و 
از ســویی دیگر هزینه های انتقال گاز برای مصارف خانگی 

کاهش پیدا خواهد کرد.

یکی از انتقاداتی که به این قرارداد می شود این است 
که ترکمن ها در ماجرای تعامل گازی با ایران بدعهدی 
های بســیاری کرده اند و انعقاد این قرارداد دستاورد 
خاصی برای ایران ندارد. چون ممکن است دوباره شاهد 

بدعهدی ترکمن ها باشیم. نظر شما چیست ؟
باید به این نکته اشــاره کرد کــه قراردادهای حوزه انرژی 
اصول و چارچوب اولیه دارد ولی موارد مختص هر قرارداد 
قابل مذاکره و تعامل می باشد. اینکه بخواهیم به بدعهدی 
ترکمن ها استناد کنیم؛ ناظر به این است که موارد قراردادی 
را به صورت دقیق رعایت نکرده باشیم و موارد ناظر به فسخ 
قرارداد توسط طرفین به صورت دقیق و جزئی هنگام انعقاد 
مورد توجه قرار نگرفته است.اگر قراردادی که با ترکمنستان 
منعقد می کنیم، به صورت دقیق روی جزئیات آن تمرکز 
کنیم و در قرارداد مشــخص باشــد؛ در صورت بدعهدی 
محتمل در آینده می توانیــم غرامت بگیریم. این می تواند 
برای هر قراردادی وجود داشته باشد. بنابر این مضوع امری 
تخصصی در حوزه انعقاد قرارداهای نفت و گاز اســت که 
متخصصین این حوزه باید تا جایی که ممکن اســت این 

موارد را تقلیل بدهند.

 یکی از انتقادات دیگری که به این قرارداد می شود آن 
است که در مقایسه با حجم گاز تولیدی ایران، عایدی 
این قرارداد برای ایران رقم بزرگی نیست و حدود نیم 
درصد تولید گاز ایران را شــامل می شــود. نظر شما 

چیست؟
همانطــور که می دانید روزانه حدود 6۰۰ تا 6۵۰ میلیون متر 
مکعب تولید گاز ســبک در کشــور داریم و طبق اظهارات تا 
انتهای ســال نیز قابل افزایش اســت. در این قرارداد حجمی 
که انتقال داده می شود، تا ۲ میلیارد متر مکعب است. از نظر 
حجمی شاید مقدار انتقالی کم باشد اما مسئله اقتصاد سیاسی 
و دیپلماسی انرژی در حوزه بین الملل اهمیت مضاعفی دارد و 
امنیت کشورها را به یکدیگر گره می زند.از سویی دیگر منافعی 
که برای ترکمنستان دارد، می تواند ایجاد کننده مبنای خوبی 
برای ســایر تعامالت با این کشور باشــد. باید این را در نظر 
بگیریم که ایــران بزرگترین مقدار تولید گاز در جهان دارد و 
اینکه ایران مقدار باالیی گاز تولید می کند ناشــی دیپلماسی 

انرژی با سایر کشورهای همسایه نیست.

 این قرارداد تــا چه میزان می توانــد در تامین گاز 
کشورهای شمالی ایران موفق باشد؟

باید به این مورد توجه کنیم که شــاید در سالهای آینده تراز 
گازی ما منفی شود و نیاز استان ها و شهرهای ما برای سالهای 
آینده مورد توجه قرار بگیرد و شاید تا چند سال آینده بتوانیم 
گاز این اســتان ها را تامین کنیم. ولی باید بپذیریم که افت 
فشار ایجاد شــده در میدان های گاز جنوبی موجب افت گاز 
خواهد شد و با توجه به مصرف صعودی گاز، تا حدودی انتقال 
گاز به ســود ما خواهد بود. البته شاید حجم آن زیاد نباشد و 
میزان ترانزیت ایران قابل توجه نباشد؛ اما قابلیت آن را دارد که 
هر سال حجم آن افزایش پیدا کند و بتواند روی این قرارداد به 

عنوان قسمتی از تامین گاز کشور حساب کنیم.

 از دســتاوردهایی که برای این قراداد بیان می کنند 
آن اســت که موجب دسترسی ایران به محور الجورد 
می شــود که از طریق آن افغانســتان به اروپا متصل 
خواهد شد. آیا مشابه چنین قراردادهایی را می توان 
در کریدورهای مثل کریدور شــمال به جنوب انعقاد و 

عملیاتی کرد؟
بحث ژئوپلیتیک ایران در منطقه خاورمیانه و جنوب شــرق 
آسیا موقعیت خوبی ایجاد می کند تا هاب انرژی منطقه شود. 
یعنی کشورهایی مثل افغانستان و کشورهای همسایه میانه به 
دلیل عدم دسترســی به آب های آزاد، در ترانزیت کاال مشکل 
دارند. از سویی دیگر کشورهای اروپایی نیازمند انرژی و مواد 
اولیه هســتند و ایران به خاطر دسترســی به آب های آزاد و 
اتصال به کشورهای اروپایی و آسیای میانه، موقعیت ارزنده ای 
در حوزه ترانزیت کاال و اتصال کشورهای مذکور دارد که می 
تواند با ایجاد کریدورهایی این امر را تسریع ببخشد.در بحث 
کریدورها دو کریدور داریم که یکی از چابهار به سمت سرخس 
و افغانستان بوده و دیگری از بندرعباس به سمت شمال کشور 
یعنی رشت و آستارا متصل می شود. در این دو کریدور نقل و 
انتقاالت کاال کمک زیادی به ما خواهد کرد. مخصوصا با توجه 
به حضور در سازمان همکاری های شانگهای و تفاهم نامه ۲۵ 
ساله ایران و چین می تواند تسریع و بهبود چنین قراردادهایی 
با کشورهای همسایه و کشورهای عضو سازمان همکاری های 
شانگهای شود. اتفاقا این نوع از قرارداها در زمره قراردادهایی 
هستند که می توانیم از به عنوان برد_ برد یاد کنیم. یعنی هر 
دو طرف سود می کنند.البته کارهای کارشناسی در این حوزه 
انجام شده و شاید در مقاطعی نقایصی وجود دارد که می توان 

با انعقاد قراردادهایی این نواقص را برطرف نمود.

 نظیر این قراردادها چه نقشی در خنثی سازی تحریم ها 
خواهند داشت و تا چه میزان موثر خواهند بود؟

ایــن نکته را باید عرض کرد که مهم ترین بعد تحریم ها برای 
ایران، تحریم های تجاری و مبادالت مالی هســتند. این نوع 
قراردادها موجب می شود بحث تبادالت بین دو کشور از ذیل 
تحریم ها خارج شــود؛ از آن جهت کــه تحریم ها بین الدولی 
نیســتند و وقتی قراردادهایی بین دو کشور منعقد شود این 
قراردادها شامل تحریم ها نمی شــود و از این حیث تحریم ها 
بی اثر خواهند شــد.نکته دیگر این اســت که بحث دور زدن 
تحریم هــا در این قرارداد وجود نــدارد و همه چیز به صورت 
شــفاف وجود دارد و هزینه های دورزدن تحریم برای کشــور 
ایجاد نمی شود.اگر به صورت بلند مدت بررسی کنیم؛ تحریم ها 
در حوزه انرژی پس از انعقاد چند قرارداد بلند مدت مانند این 
به صورت کلی بی اثر می شوند و تاثیر هژمونی آمریکا در حوزه 

انرژی را از میان خواهد برد.

 با توجه به اینکه اثرگذاری تحریم ها فراز و فرود دارد 
و در شرایط فعلی از پیک تاثیر تحریم ها فاصله گرفته 
ایم؛ آیا در صورتی که اثرگذاری تحریم ها دوباره به نقطه 
اوج برسد؛ سایر کشورها در انعقاد چنین قراردادهایی با 

ایران همکاری خواهند کرد؟
شاید اآلن در پیک تاثیر تحریم ها نباشیم. اما آنچه اهمیت دارد 
تعامل میان این دو کشور است. اگر بخواهیم مثالی بزنیم، پس 
از انعقاد برجام تعامل وزارت نفت با شــرکت های چینی سرد 
شــد و موجب شد تا شــرکت های چینی از پروژه های کشور 
اخراج شــوند. سیاست اصلی کشور در حوزه روابط بین الملل 
تاثیر عمده ای در ارتباط با کشورهای همسایه خواهد داشت و 
اگر نشان دهیم که رویکرد ما، بلند مدت است تاثیرات تحریم 
کاهش پیدا خواهد کرد. البتــه نمی توانیم بگوئیم به صورت 
کامل بی اثر می شــود. اگر ببینند که نفع ما برای کشورشان، 
بیشتر از هزینه های تحریم ها هست، طبیعتا تاثیری بر انعقاد 

قراردادهای بلند مدت با ایران نخواهد داشت.

با توجه به مباحث تحریمی، شیوه تامین مالی یا مبادله 
در این قراردادها ) سوآپ (  چگونه خواهد بود؟

این پروژه ها تامیــن مالی خاصی ندارند. اما از لحاظ مبادالت 
مالــی این موضوعات، به صورت تعاملی بین کشــورها انجام 
می شود و به صورت شفاف در رســانه ها اعالم نمی شود. این 
مبادالت بر اســاس ساز و کاری که کشورها با همدیگر توافق 
می کنند، ساماندهی می شود و با توجه به سابقه اختالف گازی 
ایران و ترکمنســتان، به نظر می رسد که ساز و کار مبادالت 

مالی در این قرارداد پیش بینی شده است.

 با توجه به اینکه ایران رقبای جدی در حوزه نفت و گاز 
دارد؛ چرا سایر کشورها باید با ایران معامله کنند؟ به 
عبارتی دیگر مزیت ایران نسبت به سایر کشورها چه 

خواهد بود؟
باید گفت که مهم ترین مولفه مســئله ژئوپلیتیک و موقعیت 
جغرافیایی ایران اســتو موقعیت جغرافیایی ایران به صورتی 
اســت که این مزیت را برای ایران فراهم می کند. مثال شاید 
کشور قطر در تولید گاز رتبه خوبی دارد؛ اما به خاطر نداشتن 
مرز مشــترک و موقعیت جغرافیایی با آذربایجان مزیت ایران 
را نداشــته باشــد. یکی از دالیلی که ایران می توان نسبت به 
ســایرین مزیت داشــته باشد، آن اســت که در کنار داشتن 
منابــع انــرژی از جمله نفت و گاز از موقعیــت  جغرافیایی و 
زیرساخت های مناسبی مثل خط لوله برخوردار است. مسئله 
زیرساخت شاید مهم ترین مولفه باشد. مثال ترکیه شاید بتواند 
از طریق کشورهای دیگر نیز گاز خود را تامین کند اما با توجه 
به حجم انرژی که نیاز دارد و اعتماد به سایر کشورها، ایران را 
ترجیح بدهد. همین مورد می تواند برای عراق نیز مطرح شود.

مسعود رسولی مطرح کرد:

یک تیر و دو نشان با سوآپ سه جانبه
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گزیده خبر وزیر صمت خبر داد:

صادراتامسالازمرز۴۰میلیارددالرمیگذرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت از فعال ســازی ۹۰ پروژه در این وزارتخانه در ســه ماهه 
گذشــته خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۰ پروژه از این ۹۰ پروژه تا پایان ســال به اتمام 
می رســد و ساختار کاماًل متفاوتی را برای وزارت صمت رقم خواهد زد.به گزارش دیروز 
سه شــنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سیدرضا فاطمی امین« افزود: اصالح 
ساختار بازار کاالهای پایه )سیمان، پتروشیمی، فوالد و پنبه( یکی از این پروژه ها است.

وی بــا یادآوری اینکه بازار فوالد با وجود التهابات بازار ارز در یکی دو هفته گذشــته با 
ثبات مانده است، تصریح کرد: علت این ثبات آن است که ۲۵ ابزار جدید در بورس کاال 
طراحی شــد که ۱۵ ابزار از این ۲۵ ابزار تاکنون عملیاتی شده است و به کارگیری این 
ابزارها ســبب حذف امضاهای طالیی در بورس کاال شــد.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اضافه کرد: همچنین از ۳۰ گروه کاالیی که مشــمول سهمیه بندی در بورس کاال بودند 

۲۰ گروه کاالیی حذف شدند.

پیگیری قراردادهای بلندمدت تامین مواد در بورس
فاطمی امیــن با بیان این که قراردادهای بلندمدت تامین مواد را به عنوان یکی دیگر از 
ابزارهای بورســی در دستور کار داریم، ادامه داد: با این روش تولیدکننده مواد اولیه را از 
قبل خریداری می کند که این امر سبب کاهش نگرانی تولیدکننده، عدم تزریق التهاب 

به بازار، عدم پرداخت هزینه های مالی اضافی و کاهش قیمت تمام شده خواهد شد.

عرضه تطبیقی، ابزار بورسی برای ایجاد ثبات در بازار
وی، عرضه تطبیقی را از دیگر ابزارهای طراحی شــده در بورس کاال برشــمرد و افزود: 
تولیدکنندگانی که سهم بزرگی از بازار دارند کسری بازار خودشان را وارد می کنند و با 
تشکیل سبد بورسی، خودشان عرضه می کنند.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: 
به عنوان نمونه در یک روز ۳۰۰ هزار تن فوالد عرضه شــد و قیمت ورق فوالدی از ۲۱ 

هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسید، سهمیه بندی برداشته شد و قیمت ها پایین آمد.
فاطمی امین گفت: با اجرای این روش ها به ثبات می رســیم و با کاهش هزینه ها قیمت 

تمام شده نیز کاهش خواهد یافت.

حذف سهمیه بندی پت مورد نیاز واحدهای نساجی
وی در خصوص تامین گریدهای نساجی) پت( مورد نیاز واحدهای نساجی اظهار داشت: 
برخی از واحدهای نســاجی از پت استفاده می کنند، چند خط شان یا تعطیل مانده یا 
تمام وقت کار نمی کند، پت جزو ۱۰ گروه کاالیی است که به دنبال حذف سهمیه بندی 
آن هستیم که روش عرضه تطبیقی برای آن جواب می دهد و هر چقدر وابستگی ها را 

کم کنیم بازار باثبات تر می شود.

10 پروژه از 90 پروژه وزارت صمت مربوط به نظام توزیع است
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نظام توزیع بیان داشت: شفافیت جریان توزیع یکی 
از مهمترین بحث هاســت، ۱۰ پروژه از ۹۰ پروژه که در سه ماه گذشته فعال شده است 

مربوط به نظام توزیع بوده که تکمیل سامانه جامع تجارت یکی از آنها است.

ورود 27 گروه کاالیی در سامانه جامع تجارت
فاطمی امین ادامه داد: اکنون ۲۷ گروه کاالیی در سامانه جامع تجارت وارد شده که کار 
۶ گروه کاالیی تمام شده است.وی یادآوری کرد: با تکمیل این سامانه، نقل و انتقاالت از 
تولید تا ورودی عمده فروش شفاف شده و با مشاهده فاکتورها قیمت ها مشخص می شود.

اتصال فاکتورها به تراکنش های بانکی
وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: از هفته گذشــته فاکتورها در حــال اتصال به 
تراکنش های بانکی اســت که با همکاری بانک مرکزی بوده است، همچنین بازدیدهای 
ســرزده و کنترل های سیســتمی را نیز داریم و برای برخی اقالم آمار فروش را هم در 

سامانه جامع از فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای می گیریم.

اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها
فاطمی امین، همچنین درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها را از دیگر پروژه های 
نظام توزیع دانســت و گفت: اجرای این پروژه آغاز شــده اســت و با این پروژه 
صحنه رقابت عوض می شــود و ساز و کارهایی شــفاف برای مردم و بازرسان به 
وجــود خواهد آمد.وی توضیح داد: قیمت تمام شــده کارخانه پایین تر از قیمت 
مصرف کننده اســت که سبب سوء استفاده نظام توزیع می شود، البته باید توجه 
داشــت که درج قیمت مصرف کننده در بسیاری از کشــورها ممنوع است.این 
عضو کابینه سیزدهم بیان داشــت: با تکمیل سامانه جامع تجارت و درج قیمت 
تولیدکننده که اجرای آن آغاز شده، اصالحاتی را در نظام توزیع خواهیم داشت 
و با این نگاه مردم در قامت بازرس وارد عمل خواهند شــد و شــفافیت به وجود 

می آید.

اجرایی شدن پنجره واحد صادرات تا پایان سال
وی همچنین با اشاره به احصاء مشکالت و چالش های حوزه تجارت خارجی، اضافه کرد: 
نتیجه و جمع بندی این احصاء در مصوبه ۳۶ بندی توســط ستاد اقتصادی دولت ابالغ 
شــد، تا پایان ســال پنجره واحد صادرات را اجرا خواهیم کرد تا مسیر تجارت خارجی 

تسهیل شود که در این راستا اصالح فرایندها و روندها باید اتفاق بیفتد.

صادرات امسال از 40 میلیارد دالر عبور خواهد کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به اینکه امسال 
صــادرات از ۴۰ میلیارد دالر عبور خواهد کرد، گفت: ســال گذشــته ۳۵ میلیارد دالر 
صادرات انجام شــده بود و تســهیل فرآیندهای رفع تعهدات ارزی و تسهیل بازگشت 
مالیــات بر ارزش افزوده صــادرات از علت های این افزایش خواهــد بود.فاطمی امین با 
بیان اینکه حس خوبی در صادرکنندگان شــکل گرفته اســت، ادامه داد: در ۲۹ مهرماه 
رئیس جمهوری جلســه و هم اندیشی خوبی با صادرکنندگان داشته است، ضمن اینکه 
ابالغ ضوابط ۲۶ بندی بســیاری از گره های صادراتی را رفع کرد و ســبب خشــنودی 

صادرکنندگان شد.

واگذاری حداقل 30 درصد از سهام برندگان مزایده معادن بزرگ به مردم
فاطمی امین در خصوص این مدل توضیح داد: معادن سود آور بزرگ وقتی برنده مزایده 
می شوند باید حداقل ۳۰ درصد از سهام خود را به مردم) منطقه محل معدن و کشور( 
واگــذار نمایند.وی گفت: توزیع ثروت، منتفع شــدن مردم منطقه و ایجاد فرصت های 

سرمایه گذاری سودآور برای مردم از مزیت های این کار خواهد بود.

الزام اینماد بر اساس قانون مبارزه با پولشویی
وی در خصوص نمــاد اعتماد الکترونیکی ) اینماد( نیز تصریح کــرد: در قانون مبارزه 
با پولشویی الزام شده است که کســب و کارهایی که می خواهند پرداخت الکترونیکی 
داشــته باشند باید دارای اینماد باشند، اینماد بدون ستاره) برای کسب و کارهای خرد( 
به ســرعت صادر می شود، صدور اینماد یک ستاره حداکثر یک روز طول می کشد.وزیر 
صمت اضافه کرد: برای psp ها این قانون را وزارت صمت سال ۱۳۹۸ اجرا کرده است و 
دو هفته پیش برای پرداخت یارها الزامی شد.فاطمی امین همچنین بیان داشت: اینماد 
برای ایجاد اطمینان و کمک به خود مردم است، اینماد مثل استاندارد است و باید توام 

با نظارت باشد که وظیفه ما این است که نگذاریم از این نماد مهم سوء استفاده شود.

دریافت سهمیه سوخت جایگزین واحدهای سیمانی
فاطمی امین در خصوص سهمیه سوخت صنایع گفت: هم افزایی خوبی میان وزارت نیرو، 
نفت و صمت وجود دارد، واحدهای سیمانی از چند ماه قبل سوخت مازوت )جایگزین( 
را دریافت و انبار کردند، نگرانی و دغدغه ای تا کنون پیش نیامده است.وی یکی از ۹۰ 
پــروژه وزارت صمت را تامین مالی زنجیره ای دانســت و گفت: تامین مالی زنجیره ای 

عملیاتی شده است، بانک مرکزی دستورالعمل آن را ابالغ کرده است.

رییس انجمن اقتصاد سالمت ایران:
افزایش ۴ تا ۷ برابری قیمت دارو با حذف 

ارز ۴۲۰۰ تومانی
رییس انجمن اقتصاد ســالمت ایران اظهار داشــت: محاسبات اقتصادی نشان 
می دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را 
به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می رساند.محمدرضا واعظ مهدوی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ اظهار کرد: حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای به رســمیت 
شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع با 
سیاست های کالن کشور مبنی بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. بسیار جای 
تعجب دارد که چطور دولت بر خالف سیاســت های کلی نظام در جهت کاهش 
ارزش پول ملی اقدام کند. بسیاری از افراد جامعه ما با کاهش ارزش پول احساس 
تحقیر می کنند. چرا دولت باید چنین اقدامی کند؟وی افزود: عالوه بر این کاهش 
ارزش پول ملی یک اقــدام تورم زا بوده و همه قیمت ها را باال می برد و عالوه بر 
آن باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران، کوچک تر شدن سفره فقرا و تشدید 
اختالف طبقاتی می شــود.واعظ مهدوی گفت: وقتی نرخ ارز رسمی و دولتی در 
بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان است با حذف آن نرخ ارز رسمی روی ۲۷ یا ۳۰ هزار 
تومان می آید و نرخ تسعیر ارز را افزایش می دهد که این به معنای کاهش ارزش 
پول ملی است. دولت می خواهد با این کار کسری بودجه خود را تامین کند که 
در واقع این بدترین شیوه تامین کسری بودجه است چراکه از جیب مردم تامین 
می شود. تنها راه مشروع کســب درامد از سرمایه  عمومی برای دولت ها مالیات 
اســت. دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.وی اضافه کرد: این اقدام 
بدترین تاثیر را در حوزه بهداشــت و درمان و دارو می گذارد چون در شــرایطی 
که تورم وجود داشته، قیمت ها افزایش می یابند و مردم مجبور هستند مایحتاج 
خود را هر روز گرانتر از روز قبل بخرند، باید هزینه ها و بار مالی دارو و بهداشت و 
درمان کاهش یابد و سوبسید بیشتری برای این موارد دهند تا مردمی که قدرت 
خرید گوشت، لبنیات، روغن و حبوبات را ندارد دست کم برای داروی خود تحت 
فشار قرار نگیرند.رییس انجمن اقتصاد سالمت ایران بیان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بدترین تاثیر را برای این حوزه داشــته و هزینه های بهداشت و درمان را 
به شــدت افزایش خواهد داد. محاسبات اقتصادی نشان می دهد که تبدیل ارز 
۴۲۰۰ تومانــی به ارز نیمایی، قیمــت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت 
داروی وارداتی را به ۷ برابر می رساند.وی تصریح کرد: این موضوع به معنای وارد 
شدن یک فشار عجیب به بیمه ها نیز است. بیمه ها همین االن هم قدرت پرداخت 
به موقع صورت حساب خود را ندارند، چه برسد به اینکه هزینه های دارویی آنها 
۷ برابر شود. عالوه بر این تکلیف مردمی که بیمه نیستند چه می شود؟ از فشار 
هزینه های درمانی به زیر خط فقر و فالکت می افتند. کسانی هم که بیمه هستند 
هم فرانشــیز داروی شــان یعنی هزینه هایی که به باید به عهده بگیرند، ۴ برابر 
می شود.واعظ مهدوی خاطرنشــان کرد: با توجه به سهم فرانشیز ۲۵ درصدی 
دارو، این چهار برابر شــدن مانند این اســت که کل هزینه های دارو از پوشش 
بیمه خارج شود. آیا واقعا خواسته دولت خارج کردن دارو از پوشش بیمه است؟ 
اگر اینگونه اســت که همین موضوع را اعالم کند چرا قیمت دارو را باال می برند.

وی با اشــاره به هزینه های شــرکت های دارویی گفت: عالوه بر این ما به ازای 
ریالی مواد اولیه شرکت های دارویی ۷ برابر می شود. در نتیجه به نقدینگی بسیار 
زیــادی نیاز پیدا می کنند. برای مثال اگــر امروز ۱ میلیارد دالر برای مواد اولیه 
خرج کنیم معادل ۴۲۰۰ میلیارد تومان می شود. درحالی که اگر این ارز به ۲۵ 
یا ۳۰ هزار تومان برسد، ۱ میلیارد دالر معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می شود. 
یعنی شرکت ها ۲۱ هزار میلیارد تومان بیشتر به نقدینگی نیاز دارند. از کجا باید 
آن را بیاورند؟ قبل از تصمیم هم نقدینگی هم نداشــتند چون بحران اقتصادی 
داشــته و بدهکار هستند. در نتیجه مجبور به گرفتن وام می شوند و ۲۷ درصد 
بهره به بانک دهند.واعظ مهدوی در ادامه خاطرنشــان ساخت: در نتیجه درآمد 
بانک ها زیاد شــده و قیمت تمام شده دارو افزایش می یابد. همه این تصمیمات 
باعث افزایش فشــار به مردم شده و منجر به این می شود که بسیاری از کسانی 
که به دارو نیاز دارند به زیر خط فقر سقوط کنند. هزینه های بهداشتی و درمانی، 
هزینه های حساسی است و دولت باید سعی کند که آن را کنترل کرده و نگذارد 

به صورت نجومی باال برود وگرنه جامعه با بحران های شدیدی مواجه می شود.
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بانک توسعه آسیاییگزیده خبر

سایه اُمیکرون بر کاهش رشد اقتصادی آسیا
بانک توسعه آسیایی رشد آهسته تری را برای چین و هند پس از ظهور نوع جدید ویروس کرونا پیش بینی می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
الجزیره، بانک توسعه آسیایی )ABD( در سال جاری و سال آینده پیش بینی میزان رشد اقتصادی خود را برای آسیای در حال توسعه به دلیل 
ظهور سویه اُمیکرون کاهش داده است.بانک توسعه آسیا مستقر در مانیل فیلیپین در آخرین چشم انداز خود پیش بینی کرد که در سال ۲۰۲۱ 
اقتصادهای نوظهور منطقه، ۷ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۵.۳ درصد رشد خواهند رسید که ۰.۱ درصد کمتر از برآورد قبلی خود است.این بانک 
از افزایش مجدد موارد بیماری به دلیل نوع اُمیکرون به عنوان بزرگ ترین خطر برای بهبود منطقه و خطرات دیگر ازجمله کندی طوالنی مدت در 
بازار مسکن چین، افزایش تورم و اختالالت زنجیره تامین جهانی یاد کرد.ABD پیش بینی رشد چین را در میان اقتصادهای بزرگ مورد بررسی 
به ۸ درصد در سال ۲۰۲۱ و ۵.۳ درصد در سال آینده کاهش داد که به ترتیب ۰.۱ درصد و ۰.۲ درصد کمتر از تخمین سپتامبر خود بود.این 
بانک تخمین رشــد هند را به ۹.۷ درصد برای ســال ۲۰۲۱ تغییر داد، در حالی که تخمین رشد ۷.۵ درصدی آن در سال ۲۰۲۲ بدون تغییر 
باقی ماند و رشــد آســیای جنوب شرقی به ۳.۱ درصد برای سال ۲۰۲۱ کاهش یافت که ۰.۱ درصد کمتر است اما در سال آینده از ۰.۱ درصد 
به ۵.۱ درصد افزایش خواهد داشــت.ABD گفت: تورم منطقه ای قابل کنترل باقی خواهد ماند و برآورد رشــد قیمت با کاهش ۰.۱ درصدی به 
۲.۱ درصد برای سال ۲۰۲۱ و بدون تغییر در ۲.۷ درصد برای سال آینده تغییر خواهد کرد.جوزف زوگلیچ جونیور، سرپرست اقتصاددانان بانک 
توسعه آسیایی گفت: توسعه پیشرفت پایدار آسیا در مقابله با کووید-۱۹ از طریق ادامه واکسیناسیون و استفاده راهبردی تر از اقدامات مهار به 
افزایش چشم اندازهای رشد در اوایل سال کمک کرد.با این حال، شیوع جدید بیماری در سه ماهه سوم، رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش 
داد و ظهور سویه اُمیکرون باعث عدم اطمینان مجدد می شود و تالش های بازیابی باید این تحوالت را در نظر بگیرند.این بانک در ماه سپتامبر، 
پیش بینی رشد خود را برای آسیای در حال توسعه به ۷.۱ درصد کاهش داد که از ۷.۳ درصد در آوریل کمتر است زیرا نگرانی ها در مورد سویه 

دلتا و عرضه ناهموار واکسن در سراسر منطقه وجود داشت.

جشن انقراض کارت بانکی در بانک آینده بر پا شد
 دریافت آنی پول نقد بر  بستر »پل«

بانک آینده در راســتای ارائه خدمات بانکی نوین و ارزش آفرینی هر چه بیش تر 
برای مشــتریان عزیز، یکی از نخســتین بانک های ارائه دهنده سامانه پرداخت 
لحظه ای )پل( است.سامانه پرداخت لحظه ای )پل(، سامانه ای به منظور جابه جایی 
پول بین بانکی به صورت آنی است، با این تفاوت که به جای شماره کارت، شماره 
شبا درج می شود.این خدمت نوین، در آینده نزدیک در سامانه کیلید بانک آینده 
نیز قابل دســترس خواهد بود.این سامانه، خدمتی بین بانکی و هماهنگ است 
که با نظارت بانک مرکزی ج.ا.ایران، تسویه پرداخت های لحظه ای با حجم انبوه 
و مبالغ ُخرد را در هر ســاعتی از شــبانه روز فراهم می کند و انتقال وجه در آن، 
به طور آنی و بر اساس شماره حساب انجام می شود.سامانه پل، بر اساس نیازهای 
بازار و انتظارات مشتریان، ابزار انتقال وجه الکترونیکی درون بانکی و بین بانکی 
جدیدی را معرفی می کنــد که در آن، هر تراکنش، ظرف چند ثانیه پردازش و 
تعیین وضعیت می  شود.هم چنین، از مزایای این سامانه می توان به سهولت انتقال 

حساب و کارکرد ۲۴ ساعته و بدون وقفه آن اشاره کرد.

انتصاب معاون حقوقی بانک ایران زمین
معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک ایران زمین، طی حکمی از ســوی مدیر 
عامل این بانک منصوب شــد.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، مراسم 
تودیع و معارفه معاونت حقوقــی و وصول مطالبات بانک ایران زمین، با حضور 
ریاســت هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونین این بانک برگزار و اویس 
رحیمی به عنوان معاون حقوقی معرفی شــد.عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل 
بانک ایران زمین در این مراســم طی سخنانی به نقش مهم معاونت حقوقی و 
وصول مطالبات و اهمیت آن در بازگشت منابع بانک اشاره کرد و گفت: مطمئنا 
این بخش از حوزه های مهم بانک اســت که تاثیر زیادی در کاهش مطالبات و 
بازگشــت حقوق صاحبان سرمایه خواهد داشت.در ادامه رحیمی ضمن تشریح 
عملکرد حوزه حقوقی، بر تالش در جهت حفظ منافع سپرده گذاران، سهامدارن 
و ذینفعان بانک تاکید کرد.طی این مراسم عبدالمجید پورسعید از زحمات گل 
زاده معاون ســابق حقوقی تقدیر و تشکر و برای اویس رحیمی آرزوی موفقیت 

کرد.

100 درصد صادرکنندگان ممتاز سال 1400 
مشتری بانک توسعه صادرات ایران هستند

تمامی هفت صادرکننده ممتاز کشوری منتخب در مراسم روز ملی صادرات، از 
مشتریان بانک توسعه صادرات ایران هستند.به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، 
در مراســم روز ملی صادرات، عالوه بر معرفی صادرکنندگان ممتاز کشور، ۳۸ 
صادرکننده نمونه نیز معرفی شــدند که ۵۰ درصد این شرکت ها از خدمات و 
تسهیالت بانک توسعه صادرات ایران بهره مند شده اند.بر اساس اعالم کارگروه 
انتخاب صادرکنندگان نمونه کشــور، معیارهای عمومی انتخاب صادرکنندگان 
نمونه سال ۱۴۰۰ در بخش کاال، درآمد ارزی از صادرات، حفظ و توسعه بازارهای 
هدف و فعالیت های بازاریابی، مهارت فنی و تخصصی شــرکت در امر صادرات 
و عضویت در تشــکل های صادراتی، بوده است.شــرکت ایران یاسا تایر و رابر، 
بازرگانی شــیر ایران، برفاب، تراکتورســازی ایران، کشت و صنعت روژین تاک، 
مپنا و شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، هفت شرکت معرفی شده به عنوان 

صادرکننده ممتاز امسال هستند.

دکتر ابراهیمی در بازدید شعب شرق تهران
مشتریان قدیمی سرمایه ارزشمند بانک 

سپه هستند 
مدیرعامل بانک ســپه در بازدید از دو شعبه این بانک در شرق تهران مشتریان 
قدیمی را ســرمایه ارزشمند خواند و بر لزوم حفظ آنها و جذب مشتریان جدید 
با عرضه خدمات و محصوالت متناســب نیاز آنها تأکیــد کرد.به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی بانک ســپه دکتر آیت اهلل ابراهیمی در بازدید از شــعب پیروزی 
)قوامین ســابق( و نبرد )مهراقتصاد ســابق( به اجرای برنامه های حوزه فناوری 
اطالعات بانک ســپه در شعب سراسر کشــور یادآور شد: به روزرسانی سامانه ها 
و سیســتم های بانک سپه نباید در خدمات رســانی مطلوب به مشتریان خللی 
ایجاد کند.وی ضمن قدردانی از همراهی و شــکیبایی مشــتریان بانک سپه از 
تمام همکاران خود به ویژه در واحدهای صف خواســت با سعه صدر مشتریان را 
راهنمایی کنند.مدیرعامل بانک سپه با اشاره به لزوم افزایش فعالیت های بازاریابی 
درون و برون شعبه ای گفت: این بانک با تقویت و ارتقای دانش شغلی کارکنان 
به ویژه روسای شعب در سراسر کشور زمینه عرضه خدمات و محصوالت جدید 
بانکی با کیفیت تر و آسان به مشتریان علی الخصوص مشتریان بزرگ و حقوقی 
را فراهم خواهد کرد.وی افزود: بانک سپه با به روزرسانی سامانه ها و سیستم های 
و توانمندســازی نیروی انسانی به مشتریان در سراسر شعب خود تمام خدمات 

بانکی را به صورت یکپارچه و یکسان عرضه خواهد کرد.

شفافیت اصل راهبردی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران

یکی از دالیل اصلی افزایش چشمگیر تعداد مشتریان و منابع بانک قرض الحسنه 
مهر ایــران، اقدامات این بانک برای شفاف ســازی درباره عملکرد خود اســت.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک ســعی کرده 
شفافیت را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان الزامی اساسی مد نظر قرار دهد و 
در این راستا اقدامات مختلفی را انجام داده است.اکنون که به تازگی چهاردهمین 
سالروز تأسیس این بانک را پشت سر گذاشته ایم، اقدامات این بانک در راستای 
شفاف ســازی عملکرد خود را مرور می کنیم.نخستین و مهم ترین مورد انتشار 
مداوم و به موقع صورت های مالی اســت. بانک قرض الحســنه مهر ایران به طور 
مســتمر صورت های مالی حسابرســی نشده خود را هر ســه ماه یک بار روی 
وب ســایت خود قرار می دهد. همچنین صورت های مالی حسابرسی شده بانک 
نیز به محض تصویب شــدن از ســوی مجمع عمومی روی وب سایت بانک قرار 
می گیرد؛ به طوری که اکنون صورت های مالی حسابرسی شده سال های گذشته 
و صورت های مالی حسابرسی نشده سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال جاری 
از طریق وب ســایت این بانک )www.qmb.ir( در دســترس عموم قرار دارد.

گفتنی اســت این بانک در طول سال های گذشته، از نخستین برگزارکنندگان 
مجامع شبکه بانکی بدون هیچ بند حسابرسی بوده است.با این همه، ممکن است 
مشتریان، پژوهشــگران، روزنامه نگاران و... اطالعاتی را نیاز داشته باشند که در 
صورت های مالی ذکر نمی شــود. بانک قرض الحسنه مهر ایران سه شاخص مهم 
تعداد مشتریان، تعداد و مبلغ تســهیالت پرداختی را نیز به صورت ماهانه روی 
وب سایت خود به روز رسانی می کند. این اطالعات در صفحه »روش کسب وکار 

بانک« قابل مشاهده است.

 پیشنهاد بیمه مرکزی برای اصالح الیحه
 بودجه 1401

رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواســتار اصالح 
بخش هایــی از الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور شــد و بندهای پیشــنهادی برای 

جایگزینی در الیحه ارائه کرد.
در این نامه رئیس کل بیمه مرکزی آمده است:

جناب آقای دکتر سّیداحسان خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سالم و احترام؛
وفق متن تقدیمی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور به مجلس محترم شورای اسالمی، 
تغییراتی در بند »الف« تبصره )۱۰( الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعمال شده است که 

با متن پیشنهادی تفاوتهای متعددی دارد.
مزید اســتحضار؛ متن پیشــنهادی بیمــه مرکزی جمهوری اســالمی ایران پیش 
از ایــن طــی مکاتبــات شــماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۱۵۱۱۵ مــورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ و 
شــماره ۱۴۰۰/۱۰۰/۱۲۸۵۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ خدمــت جنابعالی و معاونت 
سیاست گذاری اقتصادی آن وزارتخانه ارسال شده بود که عیناً توسط وزارت متبوع 
برای هیئت محترم وزیران نیز ارســال شد لکن ظاهراً متن الیحه در هیئت محترم 
وزیران تغییر کرده اســت. بر این اساس ضمن درخواست تغییر این بند از الیحه به 
دالیل زیر، خواهشمند است مســاعدت نموده تا متن پیشنهادی بیمه مرکزی ج.ا. 

ایران به شرح ذیل جایگزین بند »الف« تبصره )۱۰( الیحه ۱۴۰۱ شود:
الف( دالیــل توجیهی و تغییرات مــورد درخواســت:حذف »جمعیت هالل احمر 
جمهوری اســالمی ایران« و »سازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران« از 
فهرست اســتفاده کنندگان از مبلغ عوارض حق بیمه این بند؛به استحضار می رساند 
فعالیت این دو ســازمان ارتباط محتوایی با مصرف عوارض حق بیمه شــخص ثالث 
ندارد و این دو ســازمان به صورت مســتقیم و عملی، فّعالیتی که منجر به کاهش 
تصادفات و مرگ و میر شــود انجام نمی دهند. در خصوص برنامه های فرهنگ سازی 
و آگاهی بخشــی در جهت کاهش حوادث رانندگی نیز برنامه های متعدد به سفارش 
بیمه مرکزی ج.ا. ایران و شرکتهای بیمه و با پرداخت هزینه و قراردادهای قابل توجه 
با صدا و سیما ج.ا. ایران در حال انجام است که به قدر مکفی موضوع فرهنگ سازی 
را پوشش می دهد و نیازی به مصرف مقادیر بیشتر نیست.تغییر مبلغ وجوه واریزی 
شــرکت های بیمه از اصل حق بیمه دریافتی از مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به چهار 
هــزار میلیارد ریال؛حق بیمه دریافتی از رشــته بیمه شــخص ثالث جهت پرداخت 

خسارت به زیاندیدگان مصرف می شود و به همین منظور از مردم اخذ می گردد. 

عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:
 کاهش 50 درصدی هزینه خرید 

اوراق بانک مسکن
به مناســبت هشتاد وسومین ســالگرد تاسیس بانک مســکن، هزینه دریافت 
تســهیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت ۵۰ درصد کاهش 
یافت.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، محمد حســن علمداری، 
عضو هیات مدیره بانک مســکن گفت: به منظور افزایش رفاه حال مشتریان و 
متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم، در آستانه 
هشتاد و سومین سالگرد تاسیس بانک مسکن، متقاضیان دریافت تسهیالت از 
محل اوراق، برای دریافت این تسهیالت می توانند تنها برای دریافت ۵۰ درصد از 
میزان تسهیالت درخواستی اقدام به خریداری اوراق کنند و ۵۰ درصد تسهیالت 
دیگر بدون خرید اوراق و از محل منابع تسهیالت بدون سپرده به آن ها پرداخت 
می شود.وی ادامه داد: در واقع متقاضیان دریافت تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی 
از محل اوراق در شــهر تهران که پیش از این برای دریافت این تســهیالت باید 
۸۰۰ فقــره اوراق خریداری و به بانک ارائــه می کردند هم اکنون تنها با خرید 
و ارائــه ۴۰۰ فقره اوراق می توانند تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی را دریافت 
کنند.علمداری خاطرنشــان کرد: این امتیاز درنظر گرفته شده برای متقاضیان 
تسهیالت مسکن، شامل تسهیالت جعاله مسکن نیز می شود. تسهیالت جعاله 
مســکن هم اکنون در سراسر کشور ۸۰ میلیون تومان است. متقاضیان تا پیش 
از این برای دریافت این تســهیالت باید ۱6۰ فقــره اوراق خریداری می کردند 
امــا هم اکنون با خرید و ارائــه ۵۰ درصد از این تعداد یعنی ۸۰ فقره اوراق می 
توانند اقدام به دریافت تســهیالت جعاله کنند.وی تاکید کرد: این امتیاز درنظر 
گرفته شــده برای متقاضیان دریافت تسهیالت مسکن مختص تمام شهرها و 
استان های کشور است و متقاضیان در سراسر کشور می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند.علمداری گفت: با این تمهید اعمال شده هزینه دریافت تسهیالت 
برای متقاضیان به یک دوم کاهش می یابد و به این ترتیب قدرت خرید آن ها 
در بازار مســکن افزایش می یابد. این فرصت در واقع فرصتی مناسب برای تمام 
متقاضیانی است که قصد دارند از محل اوراق اقدام به دریافت تسهیالت و خرید 
یا ســاخت مسکن کنند.براساس بخشنامه ابالغی بانک مسکن به شعب در این 
زمینه نرخ سود تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده و جعاله تعمیر بدون سپرده 
۱۸ درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده 
مذکور ۹6 ماه معادل ۸ سال است. همچنین حداکثر مدت بازپرداخت تسهیالت 

جعاله مسکن بدون سپرده مذکور نیز 6۰ ماه معادل ۵ سال خواهد بود.

در راستای افزایش نظارت بانک مرکزی انجام شد؛
مجوز ۷1 صرافی تعلیق و باطل شد

بانک مرکزی در راســتای عمل به وظیفه نظارتی خود از ابتدای ســال جاری 
اقدامات نظارتی را پیاده ســازی کرده کــه منجر به صدور ۲۴۸ فقره اخطار، ۲۵ 
مورد ابطال مجوز و ۴6 مورد تعلیق مجوز برای صرافی های متخلف شده است.به 
گــزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک به منظور افزایش 
دامنه نظارتی خود بر بازار ارز و برخورد با صرافی های متخلف بر اساس ماده ۴۱ 
دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها اقدامات انضباطی را 
در این باره به عمل آورده اســت.بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اشاره شده، در 
صورت وقوع هر یک از مواردی همچون »تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل 
سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه های ارایه شده«، »عدم ایفای بدهی ها و تعهدات 
نســبت به مشتریان«، »عدم ارایه اطالعات از ســوی صرافی و یا ارایه اطالعات 
نادرست یا گمـراه کننـده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا و یا سهامداران صرافی 
به بانک مرکزی«، »انحالل و یا ورشکستگی صرافی«، »عدم فعالیت و یا ناتوانی 
در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی« و »عدم انجام اقدامات الزم 
جهت تمدید اجازه نامه فعالیت« توســط صرافی، بانک مرکزی می تواند حسب 
مـــورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت هـای صـرافی، 
سـلب صـــالحیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت نامه 
بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانتنامه بانکی 
گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت 

و یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند

تقدیر وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
از اقدام پست بانک ایران در تجلیل از 

دانشجویان برتر
دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در راستای ارائه عملکرد 
دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران درخصوص تجلیل از دانشجویان 
پذیرفته شده دارای رتبه زیر ۱۰۰۰ مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در پیامی 
اظهار داشــت: خدا قوت، کار ارزنده ای اســت.گفتنی است: پست بانک ایران در 
راستای مسئولیت اجتماعی، حمایت از استعدادهای درخشان مناطق محروم و 
کمتر توسعه یافته و توجه ویژه به دانش و تحصیالت، طرح شناسایی و تجلیل از 
استعدادهای درخشان پذیرفته شدگان کنکور سراسری در مناطق روستایی را از 
نیمه دوم مهرماه اجرا و با شناســایی ۸۱ نفر از دانشجویان پذیرفته شده دارای 
رتبه زیر ۱۰۰۰ را همزمان با روز دانشجو با حضور مدیران بانک، مدیران برخی 
از دســتگاه های دیگر و خبرنگاران رســانه ها در روز ۱6آذر ۱۴۰۰ و همزمان با 

گرامیداشت روز دانشجو، برگزار و از آنان تقدیر و تجلیل کرد.

اسفندیاری مطرح کرد:
بانک مهر ایران  نخستین و بزرگ ترین بانک 

قرض الحسنه کشور است
رضــا اســفندیاری همزمان با چهاردهمین ســالروز 
تاســیس بانک قرض الحســنه مهر ایران در نشست 
خبــری با اصحاب رســانه با اشــاره بــه اینکهبانک 
مهر ایــران به عنــوان نخســتین و بزرگ ترین بانک 
قرض الحســنه کشور امیدوار اســت با گسترش سبد 

محصوالت خود بتواند به نیازهای اقشار مختلف جامعه برای دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه با شرایط منعطف پاسخ دهد.مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در اصفهان گفت: این بانک با ۱۴ سال فعالیت ۱۰ میلیون مشتری دارد و 
تاکنون ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره تسهیالت با نرخ کارمزد صفر تا چهار درصد 
پرداخت کرده استوی با اشاره به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران، در راستای 
دسترسی افراد به تســهیالت حدود ۱۵ طرح ویژه دارد، گفت: طرح کاال کارت 
در راستای حمایت از تولیدات داخلی است، به نوعی که آن بخش از جامعه که 
توان خرید نقدی را ندارند، در این طرح امکان خرید خواهند داشت، چراکه طرح 
کاالکارت نیاز به امتیاز یا پس  انداز ندارد و ســقف آن ۵۰ میلیون تومان با سود 
چهار درصد است..رضا اسفندیاری با بیان اینکه ۸۰ درصد این تسهیالت در پنج 
سال گذشته پرداخت شــده افزود: بیشترین تسهیالت در حوزه اشتغال و امور 
معیشــتی به مددجویان کمیته امداد، بنیاد برکت و سازمان بهزیستی پرداخت 
شده است.وی با بیان اینکه بانک مهر ایران با تغییر رویکرد، پرداخت تسهیالت 
خود را از حوزه معیشــت به سمت اشتغال برده است، گفتک اشتغال زایی را در 
دستور خود قرارداده ایم چرا که این امر می تواند منجر به کاهش فقر در جامعه نیز 
شود.اسفندیاری پرداخت تسهیالت برای محرومیت زدایی، همکاری با معاونت 
روستایی جهت پرداخت تســهیالت، تامین کمک هزینه مسکن، کمک هزینه 
درمان به خصوص در دوران کرونا، پرداخت تسهیالت ساخت مسکن در مناطق 
محروم روستایی، توزیع وسایل کمک آموزشی و بهداشتی  در در مناطق محروم 
روستایی و ... را از جمله اقدامات و طرح های این بانک در راستای مسئولیت های 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که این بانک به مشتریان خوش 
حساب خود وام بدون ضامن نیز پرداخت می کند که این امر کامال الکترونیکی 

انجام شده و سلیقه ای نیست.

بورس نوسانی شد
بازار سرمایه روزی پرنوســان را پشت سر گذاشت به طوری که شاخص 
کل بورس در ســاعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحد 
کاهش یافت اما در ادامه معامالت توانست با شیب کند صعودی شود.به 
گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۳۷۵۴ واحد کاهش در رقم یک 
میلیون و ۲۹۱ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۷۳۸ 
واحــد کاهش یافت و به رقم ۳۴۵ هزار و ۴۵۹ واحد رســید.معامله گران 
این بــازار ۳۳۹ هزار معامله به ارزش ۳۰ هزار و ۳۲۱ میلیارد ریال انجام 
دادند.ایران خودرو، ســرمایه گذاری غدیر و سایپا نسبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل فوالد مبارکه اصفهان، پتروشیمی پردیس 
و پاالیش نفت بندرعباس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۷۲ 
واحد کاهش به رقم ۱۸ هزار و ۵۹۰ واحد ایســتاد.در این بازار ۱۷۲ هزار 
معامله به ارزش ۷۰ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال انجام شد.پلیمر آریاساسول 
نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فوالد هرمزگان 
جنوب، پتروشیمی زاگرس، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، فرابورس 
ایران و مدیریت انرژی امید تابان پور نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی فرابورس گذاشتند.

دبیر کانون بانک های خصوصی:
 نرخ تسهیالت سپرده گذاری در بانک ها 

افزایش نمی یابد
دبیــر کانون بانک ها و موسســات اعتبــاری خصوصی اعالم کرد: نرخ تســهیالت 
سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به هیچ عنوان افزایش نخواهد 
یافت.به گزارش ایِبنا، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی گفت: نرخ تسهیالت سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
به هیچ عنوان افزایش نخواهد یافت.وی افزود: این تصمیم در آخرین جلسه مدیران 
عامل شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی اتخاذ و بر اجرای دقیق 
آن تاکید شد.دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار داشت: در این 
جلسه همچنین اعالم شد متأسفانه برخی بانک ها، نرخ های باالیی را به سپرده گذاران 
خود پرداخت می نمایند که بدون شــک این اقدام به نفع آنــان نخواهد بود.وی در 
ادامه بیان کرد: مدیران عامل در این جلسه تاکید کردند بانک ها و مؤسسات اعتباری 
خصوصی کماکان در چارچوب نرخ های مصوب بانک مرکزی نسبت به جذب سپرده 
اقدام خواهند کرد.جمشــیدی افزود: متاسفانه برخی بانک ها نرخ سود را باال برده اند 
که با این شــرایط ناگزیر در یک چرخه معیوب قرار می گیرند.به گفته وی در پایان 
این جلسه مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بر رعایت دقیق نرخ 

تسهیالت سپرده گذاری تاکید کردند.

ورودی خالص جهانی ساالنه به صندوق های قابل معامله 
در بورس )ETF( برای اولین بار، در ســال ۲۰۲۱ از یک 
تریلیون دالر فراتر رفت؛ این نقطه عطف در ماه نوامبر به 
دست آمد.به گزارش ایسنا و به نقل از اینوستوپدیا، این 
 ETF امر کل دارایی های جهانی سرمایه گذاری شده در
را نزدیک به ۹.۵ تریلیون دالر رساند که بیش از ۲ برابر 
ارزش آن در پایان ســال ۲۰۱۸ است. طبق داده های 
گردآوری شده توسط شرکت تحقیقات سرمایه گذاری 
مورنینگ استار، در سال ۲۰۲۰ جریان ورودی جهانی 
برای کل ســال ۷۳۵.۷ میلیــارد دالر بود.صندوق های 
ســرمایه گذاری قابــل معاملــه )ETF( کــه ابزارهای 
سرمایه گذاری کم هزینه و مدیریت منفعالنه و ردیابی 

شاخص های ســهام ایاالت متحده هستند، بیشتر این 
جریان ورودی را بــه خود اختصاص می دهند، به ویژه 
آن دســته از ETF هایی که توسط ونگارد گروپ، بلک 
راک و استیت اســتریت کورپ حمایت می شوند. این 
شــرکت ها در مجموع بیش از ۷۵ درصد از دارایی های 
ETF ایاالت متحده را کنترل می کنند.تحلیل گران بیان 
کردند که رشــد بازارهای سهام با افزایش بیش از ۲۵ 
درصدی شــاخص S&P ۵۰۰ تاکنون در سال ۲۰۲۱، 
همراه با فهرست محدودی از گزینه های سرمایه گذاری 
که بازدهی باالتری را با ریســک معقول ارائه می کنند، 
عالقه سرمایه گذاران را به چنین ETF هایی برانگیخته 
است.به طور کلی تر ETF ها، به ویژه ردیابی شاخص، به 

دلیل هزینه، نقدینگی و شفافیت جذاب هستند. عالوه 
بر این، ETF های مرتبط با بخش های مختلف با وجود 
نوسانات در بازار بازده باالیی را ثبت کرده اند.همچنین با 
افزایش تورم، ETF هایی که اوراق قرضه محافظت شده 
بــا تورم را نگه می دارند از افزایش محبوبیت از ســوی 
ســرمایه گذاران برخوردار هستند، اگرچه آنها همچنان 
بخــش کوچکی از کل جریان های ورودی را تشــکیل 
می دهند.برای کل ســال ۲۰۲۰، ایــن ETF ها ورودی 
خالص جهانی ۱6.۴۵ میلیــارد دالر را ثبت کردند اما 
رقم ساالنه تا ۸ آگوست ۲۰۲۱ بیش از ۲۷ میلیارد دالر 
بود.  ETF های اوراق قرضه محافظت شده تقریبا ۳ برابر 

مبلغی هستند که در سال ۲۰۲۰ بودند.

چرا صندوق های قابل معامله محبوب شدند؟
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گزیده خبر

روسیه: 
هند احتماال اولین خریدار سامانه اس-

۵۰۰ است
معاون نخســت وزیر روســیه در مصاحبه ای، هند را به عنوان اولین 
خریدار خارجی احتمالی ســامانه دفاع هوایی پیشــرفته اس-۵۰۰ 
مطرح کرد.به گزارش ایســنا، بــه نقل از خبرگــزاری تاس، یوری 
بوریســوف، معاون نخست وزیر روســیه در مصاحبه با شبکه آر.بی.

ســی و در پاســخ به این ســوال که آیا هند قرار است اولین کشور 
خریدار سامانه اس-۵۰۰ ساخت روســیه باشد، بیان کرد: تردیدی 
نیســت که به مجرد تحویل این سامانه به سربازان ارتش ما، هند در 
صورت ابراز تمایل برای خرید این سالح پیشرفته، در صدر فهرست 
فروش قرار خواهد گرفت.در همین حال معاون نخست وزیر روسیه 
تاکید کرد، ارزیابی اخیر کارشناســان اندیشکده موسوم به »موسسه 
تحقیقات صلح بین المللی استکهلم« )سیپری( مبنی بر افول فروش 
بزرگترین تولیدکنندگان سالح در روسیه در بازار جهانی تسلیحات 
را قبول ندارد.این معاون نخســت وزیر روسیه تاکید کرد: من در این 
پیش زمینه با نتایج اتخاذ شــده از سوی آنها موافق نیستم زیرا آنها 
خیلی چیزهایی که من دربــاره آنها می دانم را لحاظ نکرده اند. دوما 
این که داده های آماری ما نشــان می دهند که ما دفتر پایداری برای 
قراردادهای بلند مدت با میزان ارزش ۵۰ میلیارد دالر داریم و براساس 
جدیدترین آمار صادرات ساالنه ما، رقمی معادل ۱۳-۱۵ میلیارد دالر 
بوده است. واردکننده های سرشناس اقالم ما، قراردادهایی بلند مدت با 
ما دارند.بوریسوف خاطر نشان کرد: روسیه برای ارائه کردن تسلیحات 
اساسا جدید به بازار جهانی تسلیحات آمادگی دارد.وی افزود: منظورم 
نوآوری ها و سیستم های دفاع هوایی است که ما را در جهان پیشتاز 
ساخته است. این شامل سامانه اس-Prometei  ۵۰۰ هم می شود. ما 
در واقع و در مقایسه با سایر کشورها طیف وسیع کاملی از سامانه های 
دفاع هوایی، از سیســتم های موشکی زمین به هوای دوش پرتاب تا 
پرتابگرهای چند منظوره اس-۴۰۰ را به بازار ارائه می دهیم.  معاون 
نخست وزیر روسیه خاطر نشــان کرد: آنها کارایی عملی خود را در 
بسیاری از موقعیت ها از جمله درگیری های نظامی اخیر در عمل ثابت 
کرده اند. آنها برخوردار از تقاضا در بازار هستند و مشتریان با رضایت 
آنها را خریداری می کنند.موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم، 
گزارش ساالنه ۲۰۲۰ خود را در ششم دسامبر منتشر کرد که در آن 
مساله فروش تســلیحات و خدمات نظامی توسط ۱۰۰ شرکت برتر 
این صنعت را پوشــش داد.این گزارش نشان می دهد، سطح فروش 
شرکت های روس که در میان این ۱۰۰ شرکت برتر قرار دارند برای 
سومین سال متوالی کاهش یافته است. به طور خاص، فروش  آنها در 
سال ۲۰۲۰ با ۶.۵ درصد کاهش به ۲۶.۴ میلیارد دالر رسیده است، 

در حالی که در سال ۲۰۱۹ معادل ۲۸.۲ میلیارد دالر بود.

بورل :
  روسیه به اوکراین حمله کند، 

تحریم می شود
تهران- ایرنا- »جوسپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعالم کرد: وزیران خارجــه اتحادیه اروپا توافق کردند که هر تهاجم 
روسیه به اوکراین منجر به تحریم های اقتصادی علیه مسکو خواهد 
شــد.به گزارش خبرگزاری رویترز، بورل در جریان کنفرانس خبری 
در بروکســل گفت که اتحادیه اروپا در کنار اوکراین برای پشتیبانی 
از حاکمیت و یکپارچگی سرزمین این کشور می ایستد.این دیپلمات 
ارشد اروپایی در خصوص عزم اروپایی ها در این خصوص تاکید کرد: 
تمام وزیران امروز بســیار صریح بودند که هر تهاجمی علیه اوکراین 
پیامدهای سیاسی و هزینه سنگین اقتصادی برای روسیه دارد.   گروه 
هفت نیز روز یکشنبه با صدور بیانیه ای به روسیه هشدار داد چنانچه 
مســکو تصمیمی مبنی بر حمله به اوکراین بگیرد، با عواقب بزرگی 
مواجه می شــود.در پیش نویس این بیانیه آمده است : روسیه نباید 
شک داشته باشد که تشدید اقدامات نظامی در قبال اوکراین، )برای 
مسکو( عواقب بزرگ و هزینه سنگینی خواهد داشت.نمایندگان گروه 
هفت در نشستی که در شهر لیورپول در شمال انگلیس برگزار شد، 
اعالم کردند که در محکوم کردن اقدامات نظامی روسیه در نزدیکی 
مرزهای اوکراین متحد هســتند و مســکو را به تنش زدایی دعوت 
کردند.ایــن گروه در ادامه افزود : ما بر تعهد تزلزل ناپذیرمان بر حق 
حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین و همچنین حق هر کشور مستقلی 

برای تعیین آینده خود تاکید می کنیم.

زلزله ۷.۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
زمین لرزه ای به قدرت ۷.۶ ریشتر در دریای فلورس اندونزی به وقوع پیوست.به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان زمین شناسی آمریکا اعالم کرد که دیروز سه 
شنبه یک زمین لرزه در عمق ۷۶ کیلومتری در دریای فلورس در اندونزی اتفاق 
افتاده است.این زمین لرزه ۷.۶ ریشتری در شرق اندونزی به وقوع پیوسته و مرکز 
هشدار ســونامی اقیانوس آرام اعالن داشت که زلزله اندونزی می تواند منجر به 
امواج خطرناک سونامی شود.مهر ماه سال ۹۷ وقوع یک زمین لرزه ۷.۵ ریشتری 
در سوالوســی که تقریبا در مرکز مجمع الجزایــر اندونزی بین دریای فلورس و 
دریای سلب قرار دارد، جان دست کم ۸۳۲ تن را گرفت.این زمین لرزه که در پی 

آن سونامی بزرگی شکل گرفت باعث آواره شدن هزاران نفر شد.

 ارمنستان و ترکیه به دنبال عادی سازی
 روابط هستند

تهــران- ایرنا- مولود چــاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه اعــالم کرد که آنکارا و 
ایروان توافق کردند تا فرستاده های ویژه برای عادی سازی روابط انتصاب کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، چاوش اوغلو در جلســه ارائه بودجه ۲۰۲۲ وزارت 
خارجــه ترکیه در پارلمان گفت که پروازهای چارتری بین اســتانبول و ایروان 
نیز از ســر گرفته خواهد شد. ارمنستان و ترکیه در سال ۲۰۰۹ توافقنامه صلح 
مهمی را برای بازگرداندن روابط و باز کردن مرزهای مشــترک خود پس از دهه 
ها امضا کردند، اما این توافق هرگز تصویب نشــد و روابط متشنج باقی ماند. در 
جریان مناقشه قره باغ کوهستانی در سال گذشته، آنکارا از جمهوری آذربایجان 
حمایت کرد و ایروان را به اشغال سرزمین های آذربایجان متهم کرده بود.چاووش 
اوغلو ادامه داد که ترکیه اقدام هایی  را برای عادی ســازی روابط با ارمنستان و 

جمهوری آذربایجان هماهنگ خواهد کرد.

در گفت و گو با جانسون؛
پوتین خواستار جلوگیری از گسترش ناتو شد

 والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه در گفت و گو با بوریس جانسون نخست 
وزیر انگلیس بر لزوم آغاز فوری مذاکرات برای دســتیابی به توافق های روشن 
برای جلوگیری از گســترش ناتو تاکید کرد.به گزارش ، رییس جمهوری روسیه 
در گفت و گو با نخست وزیرانگلیس تاکید کرد که »بهره برداری« نظامی از خاک 
اوکراین توسط ناتو تهدیدی مستقیم برای امنیت روسیه است. جانسون نیز مانند 
دیگر رهبران غربی نگرانی خود را در مورد جابجایی گسترده نظامیان روسیه در 
امتداد مرزهای اوکراین ابراز کرد. همچنین پوتین به تفصیل ارزیابی های اصلی 
خود را از وضعیت فعلی پیرامون اوکراین تشــریح کرد.پوتین اظهار داشــت که 
اوکراین در خط تماس از سالح های سنگین استفاده می کند و با پهپادها منطقه 

درگیری را مورد حمله قرار می دهد.

ادامه رویکرد دوگانه آمریکا درقبال ایران؛
 بلینکن بازهم مدعی دیپلماسی شد

وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایاالت متحده به دیپلماسی با ایران ادامه می دهد، 
زیــرا این یکی از بهترین گزینه های موجود اســت.به گــزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه آمریکا دیروز )سه شــنبه( 
بــا تکرار ادعاها درباره گزینه های جایگزین در صورت شکســت مذاکرات وین، 
دیپلماسی را بهترین گزینه در قبال موضوع هسته ای ایران اعالم کرد. وزیر امور 
خارجه آمریکا گفت »ایاالت متحده به دنبال کردن دیپلماسی با ایران در مورد 
بازگشت به مذاکرات هسته ای ادامه می دهد، زیرا این یکی از بهترین گزینه های 
موجود است«.وی که در یک کنفرانس خبری در اندونزی سخن می گفت، سپس 
اظهار داشت: آمریکا در حال آماده سازی گزینه های جایگزین در صورت شکست 
»مذاکرات هســته ای« با ایران است.  به گزارش رویترز، بلینکن افزود واشنگتن 
به طور فعال با متحدان و شــرکای خود در مــورد گزینه های جایگزین تعامل 
دارد.پیش تر، »جالینا پورتر« معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس 
خبری در جمع خبرنــگاران اعالم کرد، برای قضاوت درباره اینکه رویکرد ایران 
»سازنده تر« شده یا نه هنوز خیلی زود است.این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا 
همچنین مدعی شد: اما من این را خواهم گفت که اولویت ما احیای سازنده این 
مذاکرات با همه طرف هایی است که به دنبال دستیابی و اجرای بازگشت سریع 

و متقابل به پایبندی به برجام هستند.

شرط عربستان برای عادی سازی روابط با 
رژیم اسرائیل

عربستان ســعودی آمادگی خود را برای عادی سازی روابط با اسرائیل به شرط 
اجرای طرح صلح پیشــنهادی ریاض در ســال ۲۰۰۲ اعالم می کرد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،» عبداهلل المعلمی« نماینده دائم عربستان در 
سازمان ملل متحد، آمادگی این کشور  را برای عادی سازی روابط با اسرائیل به 
شرط اجرای طرح صلح عربی پیشنهادی ریاض در سال ۲۰۰۲ توسط تل آویو، 
اعالم کرد.المعلمی در بیانیه ای به وب سایت »عربی نیوز« سعودی اعالم کرد: » 
موضع رسمی عربستان این است که در صورت اجرای  مفاد طرح صلح ارائه شده 
توسط عربستان سعودی در سال ۲۰۰۲، ما آماده هستیم  روابط دیپلماتیکی با 
اسراییل برقرار کنیم. پایان دادن به اشغال کلیه سرزمین های عربی اشغال شده 
توسط اسرائیل در ســال ۱۹۶۷ و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، انتخاب 
بیت المقدس شــرقی به عنوان پایتخت آن و اعطای حق تعیین سرنوشــت به 
فلسطینیان از شرایط  این طرح است«.وی افزود: زمانی که این اتفاق بیفتد، نه 
تنها عربستان بلکه کل جهان اسالم و  ۵۷ عضو سازمان همکاری اسالمی ما را در 
این امر یعنی به رسمیت شناختن اسرائیل و برقراری ارتباط با آن دنبال خواهند 
کرد.در ۴ نوامبر گذشته، شبکه تلویزیونی اسرائیلی »کان« گزارش داد که هیئتی 
متشــکل از ۲۰ نفر از سران صهیونیستی در ایاالت متحده از عربستان سعودی 
دیدار  و با مقامات ارشد سعودی از جمله وزرا و نمایندگان خاندان سلطنتی در 
ریاض گفتگــو کردند.»فیل روزن« بازرگان یهودی آمریکایی و از اعضای هیأت 
مذکور در این خصوص گفت: »سعودی ها مردم خود را برای عادی سازی روابط 
با اســرائیل آماده می کنند. آن ها در اسرائیل یک قدرت بزرگ می بینند و تحت 
تأثیر قدرت دفاعی آن ها در منطقه قرار گرفته اند«.منابع عبری زبان  اخیرا  خبر 
دادند که یک هواپیمای صهیونیستی برای اولین بار در فرودگاه بین المللی ریاض 
فرود آمد که این هواپیما متعلق به یک فرد ثروتمند بود که با هواپیمای شخصی 
خود از فرودگاه بن گوریون پس از اندک زمانی توقف در فرودگاه امان به سمت 
عربستان سعودی حرکت کرده بود.روزنامه عبری زبان »اسرائیل هیوم« نیز اخیرا 
گزارش داد که »فیصل بن فرحان« وزیر امور خارجه عربستان سعودی در پاسخ 
به سؤالی درباره اینکه آیا ریاض روابط خود را با تل آویو عادی سازی خواهد کرد، 
گفته اســت: »اسرائیل به ثبات منطقه و حرکت به سوی صلح در منطقه کمک 
کرده است«.با این حال، وزیر خارجه عربستان سعودی در ادامه اضافه کرده بود 
که عربستان سعودی یقین دارد که تنها راه دست یابی به ثبات کامل، حل و فصل 

مسئله فلسطین است و باید کشور فلسطین به پایتختی قدس تشکیل شود.

تاکید گوترش بر رفع تحریمهای ضد ایرانی در جدیدترین گزارش به شورای امنیت

 ایران باید از مزایای اقتصادی برجام بهره مند شود
دبیرکل ســازمان ملل در دوازدهمیــن و جدیدترین گزارش 
خود از روند اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت با استقبال 
از مذاکرات وین بر ضرورت رفع تحریم های هسته ای یکجانبه 
آمریکا علیه ایران و بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی برجام 
تأکید کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آنتونی 
گوترش دبیرکل سازمان ملل دوازدهمین گزارش خود از اجرای 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را هفته گذشته به این شورا ارائه 
داد تا در نشســت روز سه شنبه ۲۳ آذرماه جاری )۱۴ دسامبر 
۲۰۲۱( مورد بررســی قرار گیرد.دبیرکل سازمان ملل در این 
گزارش با اشــاره به دشواری های ســال های اخیر در موضوع 
برجام، همچنان از برجام به عنوان بهترین گزینه برای حل وفصل 
موضوع هسته ای ایران و دیپلماسی چندجانبه یاد کرده است. به 
گزارش ایرنا، گوترش در گزارش خود از فعالیت های دیپلماتیک 
در قالب گفت وگوهای انجام شده در ماه آوریل تا ژوئن گذشته 
و همچنین نشست های اخیر کمیسیون مشترک برای بازگشت 
همه طرف ها به تعهدات خود وفق برجام استقبال و درخواست 
همکاری نزدیک و مؤثر میــان طرف های موضوع را ارائه کرده 
است. دبیرکل سازمان ملل در عین حال بر ضرورت تسریع این 
فعالیت ها و اجتناب از تأخیر در فرآیند مذاکرات اشــاره داشته 
اســت.گوترش مشــابه گزارش های اخیر خود بر ضرورت رفع 
تحریم های هســته ای یکجانبه آمریکا علیه ایران و بهره مندی 
ایــران از مزایای اقتصادی برجام تأکید می کند و به طور خاص 
اظهــار می دارد که رفع تحریم های مرتبط با حوزه نفتی ایران، 

فرآیند احیای برجام را تسهیل خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل 
البته نســبت به اقدامات متقابل هسته ای ایران نیز ابراز تأسف 

کرده اســت.این گزارش با ارجاع به مکاتبات کشورهای غربی 
و رژیم اســرائیل در خصوص برنامه موشــکی ایران و ادعاهای 

مرتبط با نقض قطعنامه ۲۲۳۱، پاسخ های نمایندگی جمهوری 
اســالمی ایران به این ادعاها و مواضع کشــورمان در خصوص 
ماهیت مشروع و متعارف فعالیت های دفاعی و موشکی ایران را 
مدنظر قرار داده است.قرار است مطابق ادوار قبلی، این گزارش 
به همراه گزارش شش ماهه تسهیلگر قطعنامه ۲۲۳۱ در  نشست 
عادی شش ماهه شــورای امنیت سازمان ملل در روز سه شنبه  
۲۳ آذرماه ۱۴۰۰ مورد بررســی قرار گیرد.مجید تخت روانچی 
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در نیویورک در 
این نشست سخنرانی خواهد کرد.انتظار می رود فضای نشست 
شورای امنیت متأثر از مذاکرات و گفت وگوهای جاری در وین، 
متمرکز بر اولویت رونــد اقدامات و مذاکرات دیپلماتیک برای 
احیای کامل مفاد برجام و بازگشــت ایاالت متحده آمریکا به 
این توافق قرار گیرد.نشســت قبلی شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای بررسی گزارش دوره ای دبیرکل این سازمان درباره 
اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط به توافق هسته ای ایران ۳۰ ژوئن 
)۹ تیرماه( برگزار شد.دبیرکل سازمان ملل متحد در یازدهمین 
گزارش خود نیز در مورد اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، 
بازگشت آمریکا به برجام را اقدامی مناسب دانسته و از واشنگتن 
خواســته بود تحریم ها علیه ایران را لغو و معافیت ها را تمدید 
کنــد.دور تازه مذاکرات ایــران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانســه، 
انگلیس، روســیه و چین( برای رفع تحریم ها از روز پنجشنبه 
۹ دســامبر )۱۸ آذرماه( با نشست کمیسیون مشترک برجام 

آغاز شده است.

ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا به پیشــرفت توانایی موشکی بالستیک ایران 
اعتراف کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آمریکا؛ »جان کربی«، 
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا موسوم به پنتاگون توانایی موشکی بالستیک 
ایــران را تهدیدی برای منافع آمریکا و شــرکایش عنــوان کرد.جان کربی، 
ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا در جریان نشست خبری خود در روز دوشنبه 
۲۲ آذر در پاســخ به پرسشــی در مورد احتمال پرتاب موشک از سوی ایران 
گفــت: آمریکا از نزدیــک آن را رصد می کند.کربــی همچنین ضمن اذعان 

به پیشــرفت برنامه موشکی بالستیک ایران در ســال های اخیر، در ادعایی این پیشرفت را 
»تهدیدی برای منافع ما و منافع امنیتی در منطقه« دانست.به گفته سخنگوی پنتاگون: »ما 
همچنین اطمینان پیدا خواهیم کرد که توانایی های الزم برای دفاع از منافع خود در منطقه 

را در اختیار داریم و کمک خواهیم کرد که متحدان و شــرکای ما هم چنین 
کنند.«به گفته کارشناسان، طی ۴ دهه گذشته، ایران در زمینه پرتاب ماهواره 
و پرتابگر، توسعه زیرســاخت های فضایی، ناوبری، علوم اکتشافات، سنجش 
از دور و ارتباطات ماهواره ای، پروژه های متعددی را اجرا کرده اســت. با این 
دستاوردها، ایران نهمین کشور جهان است که صاحب چرخه کامل فناوری 
فضایی شــده و به دانش پایگاه پرتاب، پرتابگر، ماهواره، ایســتگاه دریافت و 
کنترل ماهواره و ایســتگاه داده های ماهواره ای دست یافته است.پیش از این 
رئیس ســازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنــگار مهر از برنامه ریزی برای تثبیت ماهواره 
ایرانی در مدار لئو، طراحی و ســاخت منظومه ماهواره ای و نیز حرکت به ســمت فرستادن 

»ماهگرد« به سیاره ماه خبر داده بود.

از سوی پنتاگون اعالم شد؛
اعتراف وزارت دفاع آمریکا به پیشرفت در برنامه موشک بالستیک ایران

جن ساکی؛
کاخ سفید گزینه اعزام نظامیان به شرق اروپا را 

در نظر دارد
سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا در 
حال بررسی اعزام نظامیان به اروپای شرقی در صورت احتمال 
حمله روسیه به اوکراین است.به گزارش خبرگزاری مهربه نقل 
از ریانووستی، »جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد 
که واشنگتن در حال بررسی اعزام نظامیان به اروپای شرقی 

در صورت متشنج شدن اوضاع درباره اوکراین، است.ساکی در پاسخ به این سوال که آیا 
اعــزام نظامیان اقدامی احتمالی در حمایت از ناتو خواهد بود، گفت: چنانچه به )وقایع( 
ســال ۲۰۱۴ نگاهی بیندازید، بسیاری از کشورها و شــرکای ناتو درخواست حمایت و 
پشتیبانی، افزایش حضور نظامی و یا درخواست استقرار چرخشی نظامیان اضافی را کرده 
اند. البته این گزینه چنانچه روسیه بخواهد به اوکراین حمله کند، روی میز است.این در 
حالی است که پیشتر »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ کرملین در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روســیه طی تماســی ویدئویی با »جو 
بایدن« همتای آمریکایی اش، این مسئله را مشخص کرده است که نظامیان روسیه که 

در نزدیکی مرزهای این کشور با اوکراین و داخل خاک روسیه هستند.

در جانبداری از اوکراین؛
»برلین« نورد استریم ۲ را گروگان گرفت

وزیر خارجه دولت جدید برلین در ژســتی کــه دوام آن در 
دراز مدت مورد تردید است؛ عملیاتی شدن پروژه گازی نورد 
استریم ۲ را به رفع تنش های روسیه-اوکراین مشروط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، بازار انرژی 
اروپا بعد از اظهارنظر اخیر »آنالنا بائربوک« وزیر خارجه دولت 
جدید برلین، دستخوش نوسان شد.بائربوک که چند روزی است سکان سیاست خارجی 
آلمان را به دســت گرفته اســت؛ می گوید پروژه خط لوله نورد استریم ۲ که قرار است 
گاز طبیعی روســیه را به آلمان و از آنجا به ســایر کشــورهای قاره سبز منتقل کند؛ در 
صورت تشــدید هرگونه درگیری در اوکراین، عملیاتی نخواهد شد- ادعایی که متأثر از 
موضع »ســبزها« حزب متبوع او در دولت ائتالفی برلین اســت.این در حالی اســت که 
»اوالف شولتز« صدراعظم جدید آلمان هم به رغم حمایت های پیشین حزب »سوسیال 
دموکرات« از پروژه نورد استریم ۲، مدعی شده بود »اشتباه بزرگی است که تصور کنید 
نقض مرزهای یک کشــور اروپایی بدون عواقب خواهد بود«.سوسیال دموکرات ها بدنه 
اصلی دولت ائتالفی جدید آلمان را تشکیل می دهند و اشاره شولتز در اینجا به تنش های 

اخیر مسکو-کی یف و مبتنی بر اتهام تالش روسیه برای حمله نظامی به اوکراین است.
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بررسی جدید پژوهشگران انگلیسی نشان می دهد که مهندسان حوزه 
هوافضا و جراحان مغز و اعصاب، لزوما باهوش تر از دیگران نیســتند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از سی تی وی نیوز، گروهی از پژوهشگران انگلیسی 
تالش کرده اند تا بدانند که آیا جمالت »این کار که علم موشکی نیست« 
و »این کار که جراحی مغز نیست« موجه هستند یا خیر.پژوهش آنها با 
مقایسه هوش ۳۲۹ مهندس هوافضا، ۷۲ جراح مغز و اعصاب و ۱۸۲۵۷ 
نفر از سایر مردم نشان داد افرادی که در این حرفه ها فعالیت می کنند، 
لزوما باهوش تر از بقیه ما نیستند.به گفته پژوهشگران این پروژه، »این 
کار که علم موشکی نیست« و »این کار که جراحی مغز نیست« جمالت 
رایجی هستند که مفاهیم یا کارهایی را توصیف می کنند که به راحتی 

قابل درک کردن یا انجام دادن هستند. 

یافته های مطالعه اخیر محققان دانشگاه ساوت همپتون انگلیس نشان 
داده که بررسی عالئم شبکیه افراد می تواند به پیش بینی احتمال ابتالی 
آنها به بیماری »دژنراســیون ماکوال« بیانجامد.به گزارش ایســنا و به 
نقل از تی ان، محققان انگلیســی اخیرا اظهــار کرده اند، عالئم بیماری 
»دژنراسیون ماکوال مرتبط با ســن« می تواند زودتر از آنچه قبال تصور 
می شــد و حتی قبل از اینکه بیماران بینایی خود را از دســت بدهند، 
ظاهر شــوند. این یافته ها راه را برای تحقیق در مورد درمان زودهنگام 
این بیماری باز می کند و این امر می تواند به کاهش سرعت ابتالی افراد 
به این بیماری که شــایع ترین علت از دست دادن بینایی در کشورهای 
غربی اســت، کمک کند.تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکوال شایع ترین 

علت کوری در افراد مسن است. 

محققــان دانشــگاه بارســلونا در مطالعــه متابولومیکس اخیرشــان 
اظهارکرده اند رژیم غذایی غنی از گیاه)Plant-Ric Diet( با کاهش خطر 
ابتال به زوال عقل مرتبط اســت.به گزارش ایســنا و بــه نقل از تی ان، 
محققان اســپانیایی در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند پیروی از رژیم 
غذایی سرشــار از محصوالت گیاهی خطر ابتال به اختالالت شناختی 
و زوال عقل را در ســالمندان کاهش می دهد.محققان طی این مطالعه 
رابطه بین متابولیسم اجزای رژیم غذایی، میکروبیوتای روده، متابولیسم 
درونــی و اختالل شــناختی را تجزیه و تحلیل کردنــد. »میریا اوپری 
ســاردا«)Mireia Urpí-Sardà( محقق این مطالعه گفت: آنچه ما در این 
مطالعه گروهی تجزیه و تحلیل کردیم، نقش تعدیل کننده رژیم غذایی 

در خطر ابتال به اختالالت شناختی بود. 

آیا مهندسان هوافضا و جراحان 
مغز، باهوش تر از دیگران هستند؟

پیش بینی شایع ترین علت 
نابینایی افراد با بررسی شبکیه

مبارزه با زوال عقل به کمک یک 
رژیم غذایی خاص

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خسارات مالی و جانی گسترده گردباد شدید در ایالت کنتاکی آمریکا/ رویترز

 G90 جزئیات فنی و تصاویر نمای داخلی جنسیس
سدان پرچمدار جنسیس برای تولید در نیمه ی دوم سال ۲۰۲۲ آماده می شود. این محصول در تالش است تا معادل کره ای برای مرسدس 
بنز کالس S باشد.حدود یک ماه پیش، تصاویری محدود از نمای بیرونی جنسیس G۹۰ مدل ۲۰۲۳ منتشر شد. حاال جزئیات فنی و امکانات 
داخلی این خودرو با عکس هایی از کابین، اطالع رســانی شــده است. این مدل در دو نوع بدنه با طول متفاوت تولید خواهد داشت تا فاصله 
محورهای بیشتر برای عالقه مندان به کابین بزرگ تر فراهم کند.در تصاویر فضای داخلی، پوشش چرم با کیفیت عالی مشهود است. فلز و چوب 
نیز در قسمت های مختلف کابین وجود دارد. بعضی جزئیات مرتبط با داشبورد و تزئینات پشت صندلی های جلو، دارای فیبرکربن هستند. 
نورپردازی مالیم )ambient lighting( هم با LED  چندرنگ، شبیه به خودروهای مدرن کالس S، برای جنسیس G۹۰ اجرا شده است.در مقابل 
سرنشینان عقب، دو نمایشگر ۲/۱۰ اینچ وجود دارند که به صورت اتوماتیک با تغییر حالت صندلی ها، زاویه ی عمودی خود را عوض می کنند 
تا دید مستقیم فراهم کنند. عالوه بر اینها یک نمایشگر ۸ اینچ لمسی هم در کنسول بین صندلی های عقب نصب شده است که برای مدیریت 
امکانات رفاهی و سرگری یا تغییر زاویه ی صندلی ها کاربرد دارد. روی پوشش های چرم جنسیس G۹۰ جدید، الیه ای از زئولیت زینک و نقره 

)Silver Zinc Zeolite( کشیده شده که ماده  ای آنتی باکتریال و ضد میکرواورگانیسم های قابل رشد در چرم است.

واکنش کلوپ به رویارویی با اینتر در لیگ قهرمانان
ســرمربی لیورپول به رویارویی با اینتر در لیگ قهرمانان واکنش نشــان داد.به گزارش ایسنا، قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا در نیون ســوییس برگزار شــد و ۱۶ تیم راه یافته به مرحله یک هشــتم نهایی این رقابت ها حریفان خود را شناختند. با 
قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باید منتظر تقابل های جذاب در این مرحله از رقابت ها باشیم.در یکی از دیدارها 
اینتر برابر لیورپول قرار می گیرد. لیورپول در مرحله گروهی میالن را شکست داد و حاال با دیگر تیم ایتالیایی روبه رو خواهد شد.یورگن 
کلوپ گفت: من باید ۵۴ سال صبر می کردم تا برای اولین بار در سن سیرو بازی کنم و حاال دو بار در سه ماه دیگر این اتفاق رخ می دهد، 
پس این خبر خوبی است! همه چیز خوب است.  البته قرعه سختی است، قطعا. آن ها صدرنشین لیگ ایتالیا هستند. یک تیم خوب در 
ایتالیا که در شرایط خوب به سر می برند. خواهیم دید که اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.سرمربی قرمزها از الئوتارو مارتینز به عنوان 
»یکی از هیجان انگیزترین مهاجمان جهان« تمجید کرد و به برخی از بازیکنان اینتر با تجربه لیگ برتر اشاره کرد.کلوپ اضافه کرد: »بله، 
بدیهی است که سانچز و ژکو را به خوبی می شناسیم  و احتماال الئوتارو مارتینز یکی از هیجان انگیزترین مهاجمان جهان است. سیمونه 

اینزاگی آنجاست، سال اولش است، سال گذشته آن ها قهرمان شدند، اما این راه لیورپول است و هرگز آسان نیست.

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

هـ هـ ـحـ هـ
ــحـ هـ با عنوان اصلی HHhH اولین رمان  کتاب هـ هــ 
لوران بینه، نویســنده فرانسوی است که در سال ۲۰۱۰ 
منتشــر و موفق به کســب جایزه رمان اول گنکور شد. 
کتابــی متفاوت که در آن ماجرای عملیات آنتروپوید در 
جنگ جهانی دوم روایت می شــود. عملیاتی که در آن 
یکی از بلندپایه ترین فرماندهان نازی، راینهارد هایدریش، 
کشــته شــد. بر روی جلد کتاب نیز هایدریش )تصویر 
بزرگ تر و رنگی شــده( و هیملر را مشــاهده می کنید. 
همان طور که اشاره شــد تمرکز اصلی کتاب هایدریش 
هوش و حواس هیملر بر روی عملیات آنتروپوید اســت. 
عملیاتی کــه در آن »یوزف گابچیک« و »یان کوبیش« 
اقدام به ترور راینهارد هایدریش کردند. اقدامی که لوران 
بینه از آن به عنوان »یکی از بزرگ ترین حماسه های مقاومت در تاریخ بشر« یاد می کند که »بی تردید 
ــحـ هـ با  واالترین دستاورد مبارزان راه مقاومت طی جنگ دوم جهانی به شمار می رود.«کتاب هـ هــ 
اینکه برنده جایزه رمان اول گنکور شده ولی به سختی می توان آن را رمان در نظر گرفت. کتاب بیشتر 
شــبیه روایت نقادانه تاریخ همراه با مقدار کمی داستان پردازی است. روایت لوران بینه در کتاب بسیار 
شــبیه داستان سرایی اســت اما همانطور که خودش بارها و بارها تاکید می کند این اتفاقات هیچ کدام 
داســتان نیست بلکه تاریخ است. نویســنده با زیر و رو کردن همه اسناد و مدارک تالش کرده است تا 
عملیات آنتروپوید را به شکلی دقیق، دوباره بازآفرینی و بازگو کند و به اعتقاد بسیارانی در این کار موفق 
شده است.اما قبل از شرح عملیات ترور الزم است در ابتدا بدانیم چه اتفاقاتی رخ داد که این دو افسر اهل 
چک و اسلواکی تصمیم به ترور هایدریش گرفتند. بنابراین نویسنده کتاب در ابتدا شرح می دهد چگونه 
آلمان نازی به قدرت رســید و چه اتفاقاتی منجر به شروع جنگ جهانی دوم شد و سپس وارد زندگی 
هایدریش می شــود که بر او چه گذشــت و دقیقا چه اتفاقی افتاد که فرزند یک موسیقی دان محترم و 
برجسته که خودش هم به خوبی ویولون می نوازد به یکی از انسان های بی رحم تاریخ بدل شد.هایدریش 
در ابتدا فرد مناسبی برای نازی ها تلقی نمی شد و فرمانده اس اس در به کار گرفتن او تردید داشت اما 
هیتلر با سخنانی قاطع باعث شد این »استعداد« به خدمت گرفته شود. هیتلر درباره سرنوشت هایدریش 
به هیملر می گوید: این مرد بی نهایت مســتعد و بی نهایت خطرناک اســت. احمقانه است که خود را از 
خدماتش محروم کنیم. حزب به چنین مردانی نیاز دارد و استعدادهای وی در آینده سخت به کارمان 
خواهد آمد. وانگهی، از آن جا که او را در حزب حفظ کرده ایم، تا ابد قدردانمان خواهد بود و کورکورانه از 
حـ هـ – صفحه ۵۰(به استثنای بخش های کوچکی از کتاب، همه  ما اطاعت خواهد کرد. )کتاب هـ هــ 
بخش های دیگر آن مستند است و نویسنده برای هر قسمت تحقیقات زیادی انجام داده است. اما چون 

اطالعات بسیار کمی از گذشته گابچیک و کوبیش در دسترس است،....

امیل زوال
 Émile Édouard :امیل ادوار شــارل آنتوان زوال )فرانســوی
 Charles Antoine Zola( )زاده ۲ آوریل ۱۸۴۰ – درگذشــته 
۲۹ ســپتامبر ۱۹۰۲( رمان نویــس، نمایش نامه نویس و 
روزنامه نگار فرانســوی، مهم ترین نماینــدهٔ مکتب ادبی 
ناتورالیســم و عامل مهم در گســترش تئاتر ناتورالیستی 
بود. او یکی از معروف ترین نویسندگان فرانسوی است.که 
کتاب هایش در سطح وسیع در جهان ترجمه و چاپ شده 
و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. از کتاب های او در 
ســینما و تلویزیون فراوان اقتباس شده است.زندگی و آثار 
زوال موضوع پژوهش های تاریخی بسیار بوده است. در زمینهٔ 
ادبیات او را عمدتاً با مجموعهٔ بیســت جلدی روگن ماکار 
می شناسند که جامعهٔ فرانسه را در دوران امپراتوری دوم 
فرانسه به تصویر می کشد. این مجموعه دربارهٔ سرگذشت خانوادهٔ روگن ماکار طی نسل های مختلف است و 
شخصیت های هر دوره و نسل خاص موضوع هر رمان هستند.سال های آخر زندگی زوال بابت انتشار مقاله اش 
با عنوان من متهم می کنم در روزنامهٔ سپیده دم که پایش را به ماجرای دریفوس باز کرد شاخص است. این 
مقاله موجب محکومیت او و تبعید یک ساله اش به لندن شد.زوال که از چهره های برجسته در آزادی سیاسی 
فرانسه بود در تبرئهٔ آلفرد دریفوس، افسر ارتش فرانسه، از اتهام خیانت نقش اساسی داشت. زوال برای اولین 
و دومین جایزه نوبل ادبیات در سال ۱۹۰۱ و ۱۹۰۲ نامزد شد اما این جایزه به او تعلق نگرفت. امیل ادوارد 
شــارل آنتوان زوالدر دوم آوریل سال ۱۸۴۰ در شماره دهم خیابان سن ژوزف پاریس از پدری ایتالیایی و 
مادری فرانسوی به دنیا آمد. او تنها پسر خانواده بود. پدرش فرانسوا زوال اهل ونیز و مادرش امیلی اوبر اهل 
دوردان بود. پدر امیل مهندس عمران و افسر پایین مرتبه سابق ایتالیایی در مناقصه ساخت سیستم انتقال 

آب آشامیدنی از کوهستان سنت ویکتوآر به اکس-آن-پرووانس شرکت کرد.

فرهنگ

انجمن مطبوعات خارجی هالیــوود که برگزارکننده 
جوایز ســاالنه گلدن گلوب است، فهرست نامزدهای 
ســال ۲۰۲۲ این جوایز را در شاخه های سینمایی و 
تلویزیونی اعالم کرد.به گزارش ایسنا، نامزدهای این 
دوره از جوایز گلدن گلوب با وجود حواشی یک سال 
اخیر برای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعالم شد 
و دو فیلم »بلفاســت« و »قدرت سگ« هر کدام با ۷ 
نامزدی پیشتاز بخش سینمایی شدند و در بخش آثار 
تلویزیونی نیز سریال »وراثت« با نامزدی در ۵ شاخه، 
بیشــتری تعداد نامزدی را به خود اختصاص دادند. 
در شــاخه بهترین فیلم خارجی نیز فیلم »قهرمان« 
ساخته اصغر فرهادی به نمایندگی از سینمای ایران 

در کنار آثاری از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، فنالند و ژاپن به جمع نامزدهای نهایی راه یافت.

اعالم نامزدهای جوایز گلدن گلوب 
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