رییسجمهور:

دولت در برخورد با حقوقهای نجومی قاطع است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رییس جمهور تاکید کرد :دولت در برخورد با حقوقهای نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد در جهت اصالح
آن با فوریت اقدام میشود.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،آیتاهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت با اشاره به مباحث مربوط
به کمبود برخی داروها گفت :وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچگونه نگرانی برای
مردم ایجاد شود.رییسجمهور از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانههای جهادکشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت خواست به صورت مستمر ،نظارت بر زنجیره
تامین و قیمت گذاری و عرضه کاالهای مورد نیاز مردم را در دستور کار خود قرار دهند.....
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عضو قضائی شورای رقابت:

افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است

امیرعبداللهیان:

به توافق خوبی با آژانس
دست پیدا کردیم

5

تذکر به بانکهای متخلف

رد صالحیت مدیرانی که سود باال بدهند
برخی از بانکها برای جذب مشــتریان بیشتر اقدام به افزایش نرخ سود سپرده کردهاند که بانک مرکزی به آنها
تذکر داده است؛ دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی نیز تصریح میکند :در صورت مشاهده ،مدیران
عامل این بانکها رد صالحیت میشوند .به گزارش ایرنا ،پیگیریهای ایرنا نشان میدهد که در روزهای گذشته
بانک مرکزی به بانکهایی که نرخ سود باال پرداخت میکنند تذکر جدی داده است و پرونده برخورد انضباطی با
مدیران برخی از این بانکها که بیشتر بانکهای خصوصی هستند را به جریان انداخته است.دبیر کانون بانکها
و موسسههای اعتباری خصوصی در این باره به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت :بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ
ســود سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشــنامه بانک مرکزی در این خصوص مربوط به سال گذشته است.
«محمدرضا جمشــیدی» افزود :هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر از نرخ اعالمی پرداخت
کند ،توســط ناظران بانک مرکزی رصد و نه تنها به آنها تذکر داده میشــود بلکه به هیات نظارت بانک مرکزی
معرفی میشوند....
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یارانه نقدی افزایش می یابد
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چالش فروش لوازم خانگی با کد ملی
5

جشنواره ملی و بین المللی تالوتهای مجلسی» در قائمشهر

ظرفیت باالی باالی قرآنی و قابلیت
اجرایی استان مازندان

این دوره از  ۲۳تا  ۲۵آذر ماه در حسینیه عاشقان ثارهلل قائم شهر و با حضور  60قاری ممتاز
کشــور و  10استاد داور بین المللی برگزار می شــود .زارع از برگزاری شانزدهمین جشنواره
ملی تالوت های مجلســی به میزبانی استان مازندران با حضور  ۶۰نفر از قاریان برجسته ملی
و بین المللی از  23تا  25آذرماه خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد
اسالمی مازندران به نقل از خبرگزاری شبستان  ،عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
مازندران در نشســت هماهنگی و سازماندهی امکانات و اعتبارات برای برگزاری مرحله نهایی
شانزدهمین دوره جشنواره ملی تالوت های مجلسی که با حضور نماینده ولی فقیه درمازندران
و اعضاء ســتاد برگزاری این جشنواره برگزار شــد ،با بیان اینکه همگرایی بین مدیران استان
و شهرســتان قائم شهر که به شکل اســتانی میزبان این جشــنواره قرآنی است وجود دارد،
اظهار کرد :این دوره از مســابقات از ۲۳تا ۲۵آذر ماه در حسینیه عاشقان ثارهلل قائم شهر و با
حضور  60قاری ممتاز کشــور و  10استاد داور بین المللی برگزار می شود .مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اســامی مازندران با
اشــاره به وجود ظرفیت های
باالی قرآنی و قابلیت اجرایی
اســتان مازنــدان دربرگزاری
رویدادهــای مهــم قرآنی در
سطح ملی ،خواســتار ایجاد
دبیــر خانه دائمــی برگزاری
جشــنواره تالوت مجلســی
کشور در شهرستان قائم شهر
هستیم ،افزود :آیین افتتاحیه
این جشــنواره عصر  23آذر در دانشگاه آزاد اســامی واحد قائم شهر و مراسم اختتامیه نیز
ساعت 14روز پنج شنبه در مصلی نماز جمعه قائم شهر با حضور مردم و مسئولین کشوری و
اســتانی برگزار خواهد شد .وی از تالش های عوامل اجرایی این شورا برای دعوت از سخنران
ملی همانند وزیرفرهنگ و ارشاداســامی ،رئیس مجلس شــورای اســامی ،رئیس شورای
سیاســتگذاری ائمه جمعه کشــور و ...برای حضور در مراســم های افتتاحیه و اختتامیه این
جشــنواره ملی خبر داد و افزود :تالش داریم این جشنواره به صورت زنده از شبکه های رادیو
وســیما پخش شود.زارع با بیان این که نزدیک به ۱۰۰نفر از قرای برجسته ملی و بین المللی
را در اواخر آذر ماه ســال جاری قبل از شــروع ایام فاطمیه در مرحله کشوری این جشنواره
میزبان خواهیم بود ،اضافه کرد :برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قرای ملی و بین المللی
در شهرســتان ها در دستور کار قرار دارد.زارع اظهار امیدواری کرد که مازندران بتواند به نحو
شایســته میزبان این جشــنواره باشــد .عباس زارع اظهار کرد :دکتر محمدمهدی اسماعیلی
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دکتر سید محمود اســامی معاون توسعه مدیریت و منابع
وزارتخانه برای انجام چند بازدید و دیدار و همچنین حضور و سخنرانی وزیر در مراسم پایانی
شــانزدهمین جشنواره ملی و بینالمللی تالوتهای مجلسی امروز پنجشنبه به مازندران سفر
خواهند کرد.

تخت روانچی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد؛

مذاکرات وین میتواند با اراده سیاسی واقعی موفق شود
مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در ســازمان ملل اظهار
کرد :مذاکرات وین تنها میتواند از طریق اراده سیاســی واقعی و مذاکرات
مبتنی بر حسن نیت موفق شود.به گزارش ایرنا ،دکتر مجید تخت روانچی
این مطلب را پس از پایان نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی
دوازدهمیــن گزارش آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل درباره اجرای
قطعنامــه  ۲۲۳۱در خصوص برجام بیان کرد.ســفیر و نماینده دائم ایران
در سازمان ملل در جمع خبرنگاران اظهار داشت :تیم ما در مذاکرات وین
جدی و آماده اســت تا به صورت معنادار و سازنده با طرفهای دیگر تعامل
نماید و امیدوار اســت آنها نیز همین رویکرد را اتخاذ کنند.تخت روانچی
تصریــح کرد :مذاکرات وین تنها میتواند از طریق اراده سیاســی واقعی و
مذاکرات مبتنی بر حسن نیت موفق شود .سرزنش کردن دیگران یا وانمود
کردن اینکه سایر طرفها صبرشان لبریز شده است ،سازنده نیست.ارشدترین
دیپلمات جمهوری اســامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد :در حالی که
مذاکرات وین به پیش می رود ،ما باید همگی برای رســیدن به یک توافق
قابل قبول و خوب در وین در سریعترین زمان ممکن ،همکاری کنیم.تخت
روانچی درباره نشست شش ماهانه شورای امنیت در مورد برجام و قطعنامه
 ۲۲۳۱نیز گفت :ما پیامهای قوی در حمایت از احیای برجام شنیدیم.وی
افزود :برای مرور مجدد دالیل وضعیت کنونی باید بگویم واقعیت این است
کــه این آمریکا بود که بطور غیرقانونی از برجام خارج شــد و تحریم ها را
دوباره اعمال کرد.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل تاکید کرد :ایران به
تعهدات خود عمل کرده و بســیار بیشتر از سهم عادالنه خود برای حفظ
برجام تالش کرده است.ســفیر ایران در ســازمان ملل متحد تصریح کرد:
اکنون باید آمریکا و اتحادیه اروپا به مســئولیت های خود عمل کرده و به
اجرای کامل تعهداتشان تحت برجام بازگردند .آنها باید تصمیم بگیرند .ما
امیدواریم آنها از این فرصت استفاده کنند.تخت روانچی ادامه داد :همانطور
که ما بارها اعالم کردهایم تنها راه حل ،تعهد همه طرف ها به اجرای کامل،
مؤثر و قابل راســتیآزمائی برجام است؛ نه بیشتر ،نه کمتر.وی تاکید کرد:
بدیهی است که باید به ایران تضمین داده شود که تمام تحریم ها برداشته
خواهند شــد؛ آمریکا دوباره از برجام خارج نخواهد شــد و از سازوکارهای
برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱ســوء استفاده نخواهد کرد.به گزارش ایرنا ،تخت
روانچی نیز در سخنانی در نشست شورای امنیت در خصوص اجرای برجام

و قطعنامه  ۲۲۳۱اظهار داشت :ایران مصمم است تمام تالش خود را برای
احیای برجام ،به همان شــکلی که بوده ،بکار بندد.وی تاکید کرد :در این
راستا ،پیشنهادات ما در وین کام ً
ال منطبق با مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱
است .ما اراده سیاسی واقعی ،جدیت الزم و تعامل سازنده خود با طرفهای
دیگر برای دســتیابی به یک توافق خوب در اســرع وقت را ثابت کردهایم.
اکنون باید طرفهــای دیگر ثابت کنند که واقعاً خواهان پذیرش و اجرای
مؤثر و با حســن نیت همه تعهدات خود تحت برجام هســتند.علی باقری
کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران نیز گفته است :اگر طرف
مقابل اراده جدی و آمادگی عملی برای اجرای همه تعهداتش طبق برجام
را داشته باشد ،ظرف مدت کوتاهی قادر خواهیم بود که به یک توافق مورد
قبول دو طرف برسیم.به گزارش ایرنا ،علی باقری کنی در گفتوگویی بیان
داشت :آن چیزی که ما روی آن در این گفتوگوها تاکید داریم و از قبل هم
توسط رئیسجمهوری جمهوری اسالمی ایران و دیگر مقامهای ارشد روی
آن تاکید شده اســت ،این است که در مذاکرات وین اولویت اصلی ما رفع
همه تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه است که علیه ملت ایران طی سالهای
گذشته اعمال شده است.وی افزود :تحریمهایی که علیه ملت ایران اعمال
و باز اعمال شــده اســت در مغایرت و تضاد با قوانین بینالمللی ،مقررات
بینالمللی ،اصول بینالمللی و همچنین مغایر با توافق بینالمللی موســوم
به برجام است و با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت سازمان ملل هم مغایرت
دارد.باقری کنی در بخشی از این کفت و گو تاکید کرد :آنچه مشخص است
از نظر ما این است که هر تحریمی که مغایر با برجام است باید فورا برداشته
شــود خواه این تحریمها در دوره اوباما اعمال شده باشد یا ترامپ یا بایدن،
همه آنها باید برداشــته شوند .این موضوع شامل همه تحریمهایی میشود
که مرتبط با برجام میشــود .آنها هم باید رفع شود .بر همین اساس ،همه
تحریمهایی که در کارزار موســوم به فشار حداکثری اعمال شدند هم باید
برداشته شوند چرا که آنها مرتبط با برجام بودهاند.این دیپلمات ایرانی اضافه
کرد :عالوه بر جمهوری اســامی ایران ،دیگر کشورهای گروه  ۴+۱و حتی
دولت جدید ایاالت متحده همه بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند و اذعان
دارند که دولت قبلی ایاالت متحده اقدام غیرقانونی در خروج از برجام انجام
داد و به همین دلیل دولت جدید ،دولت بایدن میخواهد از این اقدام اشتباه
برگردد و میخواهند به توافق  ۲۰۱۵برگردند.

مرگ  ۵۲هموطن دیگر بر اثر کرونا
تهران  -ایرنا  -مرکز روابط عمومی وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد :طی  ۲۴ســاعت
گذشته  ۵۲نفر دیگر بر اثر ابتال با کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و این در حالیست که در این بازه زمانی
هیچ مورد فوتی در  ۱۱اســتان کشور گزارش نشده است.به گزارش ایرنا و بر اساس اعالم وزارت بهداشت ،تا
دیروزچهارشنبه  ۲۴آذر  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ،دو هزار و  ۶۵۱بیمار جدید مبتال به
کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که  ۳۸۸نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به ۶
میلیون و  ۱۶۲هزار و  ۹۵۴نفر رسید.طی  ۲۴ساعت گذشته ۵۲ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۰هزار و  ۸۸۳نفر رســید.در شــبانه روز گذشته نیز در  ۱۱استان
شامل سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی ،سمنان ،بوشهر ،ایالم ،هرمزگان ،مرکزی ،اردبیل ،قم ،گلستان
و کرمانشاه ،هیچ موردی از فوت بیماران کرونایی گزارش نشده است.همچنین تا کنون  ۵میلیون  ۹۸۵هزار
و  ۷۳۵نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.سه هزار و  ۴نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹نیز در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۴۰میلیون و ۳۶۲
هزار و  ۲۶۹آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.همچنین تا کنون  ۵۸میلیون و  ۹۱۴هزار
و  ۶۶۰نفر ُدز اول ۴۹ ،میلیون و  ۸۴۷هزار و  ۸۷۳نفر ُدز دوم و سه میلیون و  ۱۱۹هزار و  ۳۸۱نفرُ ،دز سوم
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به  ۱۱۱میلیون و  ۸۸۱هزار و
ُ ۹۱۴دز رسید.در شبانه روز گذشته نیز  ۳۲۳هزار و ُ ۲۵۱دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.در حال
حاضر هشــت شهر در وضعیت نارنجی ۱۱۹ ،شهر در وضعیت زرد و  ۳۲۱شهر در وضعیت آبی قرار دارند و
هیچ نقطه ای از کشور در وصعیت قرمز کرونایی وجود ندارد.

وزیر امور خارجه ایران گفت :شــب گذشــته به توافــق خوبی با آژانس
دســت پیدا کردیم که میتواند برخی نگرانیهــای ادعایی درخصوص
برنامه هســتهای صلحآمیز ایران را برطرف کنــد و تداوم بیش از پیش
همکاریهای متقابل با آژانس را بهدنبال داشــته باشد.به گزارش گروه
بینالملل خبرگزاری تســنیم ،در آخریــن روز از همایش «گردهمایی
رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسالمی ایران در کشورهای همسایه»
که بــا حضور وزیر امور خارجــه و معاونان این وزارتخانه برگزار شــد،
امیرعبداللهیان به ارائه جمعبندی خــود از این همایش و بازخوردهای
آن پرداخت.وزیر امور خارجه با تأکید بر اهمیت نشستهای برگزارشده
در این همایش اظهار داشــت ،با توجه به حضور قریب یکدوم اعضای
کابینــه در طول هفته ،از همین حاال برگزاری جلســات در بخشهای
ذیربط دولت برای بررســی مشــکالت و راهکارهای ارائهشده از سوی
رؤسای نمایندگیهای ایران آغاز شده و کارگروههایی نیز در این خصوص
تشکیل شده است.رئیس دستگاه دیپلماسی کشور واردات واکسن را در
شــرایط همهگیری کرونا ،اولین آزمون نمایندگیهــای ایران در خارج
از کشــور در آغاز به کار دولت ســیزدهم عنوان کرد و اظهار داشــت:
خوشبختانه امروز با پیگیریها و تالشهای جهادی صورتگرفته ،بیش
از  80درصد مردم کشور واکسینه شــدهاند .عالوه بر کشورهایی مانند
چین ،که بیشــترین سهم از واکســنهای وارداتی را به خود اختصاص
داد ،و کوبا که در زمینه انتقال تکنولوژی برای تولید مشترک با کشور ما
همکاری داشــت ،از کشورهای فراوان دیگری نیز واردات واکسن صورت
گرفت ،بهگونهای که اکنون انبارهای وزارت بهداشــت و جمعیت هالل
احمر ظرفیت پذیرش واکسنهای وارداتی جدید را ندارد.امیرعبداللهیان
حرکت در راستای کمک به تأمین جنبههای معیشتی و نیازهای جامعه
را ،بهگونهای که اثر آن در زندگی و ســفره مردم مشخص باشد دومین
مأموریت محوله دولت به وزارت امور خارجه دانست و اضافه کرد که در
این حوزه نیز حرکت جهادی در مجموعه وزارت امور خارجه ،در داخل
کشــور و در نمایندگیهای خارج آغاز شده اســت.وزیر امور خارجه در
ادامه خاطرنشــان کرد :برنامه دولت سیزدهم توسعه راهبردی در داخل
کشور ،فارغ از نتیجه مذاکرات با دولتهای دیگر است که سفارتخانهها
و کنســولگریهای ما همه توان و ظرفیت خود را در این راســتا بهکار
خواهنــد گرفت.امیرعبداللهیــان در بخش دیگری از ســخنان خود به
گفتگوهای جاری در وین میان جمهوری اســامی ایران و کشــورهای
چهــار بهعالوه یک پرداخــت و تصریح کرد :گفتگوهــای عزتمندانه از
ابتدای عمر دولت در دستور کار بوده است و کماکان نیز همین رویکرد
با جدیت و سختکوشی تیم مذاکرهکننده دنبال میشود.رئیس دستگاه
دیپلماسی با اشاره به نحوه تعامل ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی
و اینکه این سازمان بینالمللی در مقاطعی از ابزار فنی برای تأثیرگذاری
سیاسی بر گفتگوهای وین استفاده کرده است ابراز کرد :شب گذشته به
توافق خوبی با آژانس دســت پیدا کردیم که میتواند برخی نگرانیهای
ادعایی درخصوص برنامه هستهای صلحآمیز ایران را برطرف کند و تداوم
بیش از پیش همکاریهای متقابل با آژانس را بهدنبال داشــته باشــد.
امیرعبداللهیان برخی ادعاهای مطرحشده در خصوص وجود خواستههای
فرابرجامی در متون پیشنهادشده از سوی تیم مذاکرهکننده کشورمان را
کذب محض خواند و تأکید کرد :این متون کام ًال مبتنی بر برجام است و
هیچ چیز فرابرجامی در آنها نیست .این متنها نتیجه دهها ساعت بحث
و گفتگو در مرکز اســت و رویکرد ما رفع کامل تحریمهای برجامی در
مقابل رفع نگرانیهای مــورد ادعای طرفهای مقابل درخصوص برنامه
هستهای صلحآمیز ایران است.وزیر امور خارجه اضافه کرد :هماکنون در
وین بهروی دو ســری از متون گفتگو میشــود؛ متن اول حاصل  6دور
اول گفتگوهاســت ،در عین حال طرفهای مقابل پذیرفتهاند متنهای
پیشــنهادی تازه ایران هم روی میز باشد تا از بحث و تلفیق همه اینها
یک متن جمعبندیشده واحد به دست آید ،در نهایت نیز این فرایند باید
به بازگشت طرفهای مقابل به تعهداتشان منتهی شود.وزیر امور خارجه
در پایان ابراز امیدواری کرد طرفهای مقابل با حسننیت و با نگاه به حل
مسئله به تالشهای خود ادامه دهند و تأکید کرد :ما خوشبین هستیم
در شرایطی که طرف مقابل واقعبینانه عمل کند ،بتوانیم به پیشرفت در
این دور از مذاکرات نائل آییم.

اقدام داوطلبانه ایران برای رفع سوءتفاهم با آژانس درباره
دوربینهای مجتمع کرج
ایران در اقدامی داوطلبانه ،اجازه جایگزینی دوربینهای جدید به جای دوربینهای آسیب دیده در مجتمع تسا
در کرج را به آژانس داده است.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم ،یکی از موضوعات فی مابین ایران
و آژانس که در دو سفر شهریورماه و آذرماه گروسی به تهران مطرح شده بود با ابتکار عمل ایران از بروز سوء
تفاهم در روابط ایران و آژانس جلوگیری کرد.ایران در قبال درخواست آزانس در خصوص تعویض روربینهای
آسیب دیده در اقدام خرابکارانه بر علیه مجتمع تسا در کرج از ابتدا به صراحت اعالم کرده بود که تا زمانی که
نهادهای مسئول ،بررسیهای فنی و امنیتی خود را برروی دوربینهای مذکور انجام ندهند ،اجازه سرویس یا
تعویض دوربین ها داده نخواهد شــد.از سویی؛ ایران با یادآوری وظیفه صیانتی آژانس در قبال اعضاء خود بر
لزوم واکنش مدیرکل آژانس به اقدامات تروریســتی و خرابکارانه بر علیه برنامه هستهای کشورمان به عنوان
حداقلیترین کار ممکن تاکید داشــت.بر این اساس و به دلیل اتمام بخش اصلی بررسیهای قضایی -امنیتی
بر روی دوربینهای آســیبدیده و همچنین نظر به اقدام آژانس در محکوم کردن خرابکاری در مجتمع تســا
و پذیرش بررســی فنی دوربین ها از سوی کارشناســان ایران قبل از نصب ،ایران در اقدامی داوطلبانه  ،اجازه
جایگزینی دوربینهای جدید به جای دوربین های آسیب دیده را به آژانس داده است.نکته مهم اینکه؛ صدور
این مجوز به هیچ وجه نقض کننده قانون مجلس شــورای اســامی نبوده و بر اســاس همان قانون ،تصاویر
ضبطشده توسط این دوربینهای جدید مانند تصاویر دوربینهای قبلی در اختیار آژانس قرار نخواهند گرفت و
همچنان نزد سازمان انرژی اتمی ایران محفوظ خواهند ماند.
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رییسجمهور:

گزیده خبر
جانشین وزیر دفاع:

الگوی امنیتی در منطقه باید بومی باشد
جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت:
ترتیبات و الگوی امنیتی در منطقه باید بدون دخالت
بازیگران فرا منطقه ای و مبتنی بر یک الگوی بومی با
حضور کلیه بازیگران منطقه باشد.به گزارش خبرگزاری
مهر بــه نقل از روابــط عمومی وزارت دفاع ،ســردار
ســید مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دیدار با
«عبدالعزیز بن عبداهلل المنذری» معاون عملیات و برنامه ریزی ســتاد نیروهای
مسلح سلطنت عمان طی سخنانی،گفت :کشور عمان ،کشور دوست و برادر ما
در منطقه محسوب می شود و از جایگاه ویژه و ارزشمندی در سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران برخوردار است.وی با ابراز خرسندی از تاریخ روابط رسمی
سیاسی دو کشور،افزود :به رغم روابط دیرینه دوکشور و ارتباط ملت ها ،روابطایران و عمان وارد پنجاهمین سالگرد آن شده است و این میزان از قدمت روابط
دو کشور ،همکاری ها و تعامالت ،میتواند به عنوان الگویی برای سایرکشورهای
منطقه تبدیل شود.جانشــین وزیر دفاع با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران بر
این باور است که امنیت در غرب آسیا باید صرفاً توسط کشورهای منطقه تامین
شود ،تصریح کرد :ترتیبات و الگوی امنیتی باید بدون دخالت بازیگران فرا منطقه
ای ومبتنی بر یک الگوی بومی با حضور کلیه بازیگران منطقه و درک مشترک
از امنیت ،صورت پذیرد.ســردار فرحی با اشاره به شانزدهمین دور از کمیسیون
مشــترک دوستی نظامی جمهوری اســامی ایران و سلطنت عمان ،گفت :این
کمیسیون نمونه بارز و مثال زدنی از تعامالت دوجانبه است که نشان از اراده و
تعهد باالی نیروهای مسلح ایران و عمان برای همکاری و تعامل فیمابین دارد.وی
با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران از پیشرفت کشور عمان استقبال میکند.

دولت در برخورد با حقوقهای نجومی قاطع است
رییس جمهور تاکیــد کرد :دولت در برخــورد با حقوقهای
نجومی قاطع و مصمم است و در هرکجا که با ارائه مستندات
موضوع به اثبات برســد در جهت اصــاح آن با فوریت اقدام
میشــود.به گــزارش ایرنا از پایگاه اطالع رســانی ریاســت
جمهوری ،آیتاهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت
با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت :وزارت
بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت
آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچگونه نگرانی برای مردم
ایجاد شود.رییسجمهور از ستاد تنظیم بازار و وزارتخانههای
جهادکشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت خواست به صورت
مســتمر ،نظارت بر زنجیره تامیــن و قیمت گذاری و عرضه
کاالهای مورد نیــاز مردم را در دســتور کار خود قرار دهند.
رییســی در ادامه ســخنانش به قرار گرفتن ردیف اعتبارات
مصوبات ســفرهای اســتانی در زیر مجموعه ســفرهای نهاد
ریاســت جمهوری اشــاره کرد و افزود :این تغییر باعث ایجاد
سوتفاهم شد و این تصور را دامن زد که پولها خرج سفرهای
رییسجمهور میشــود ،در حالی که سفرهای دولت جزء کم
هزینهترین سفرها اســت و اعتبارات مذکور برای انجام برای
انجام پروژههای مصوب در ســفرهای استانی است و سازمان
برنامه و بودجه در فرآیند تصویب نهایی قانون بودجه ،ترتیبی
اتخــاذ نمایند که این بخش از اعتبارات خارج از اعتبارات نهاد

مصوبات دستگاههای دولتی و به ویژه بودجه ،تصریح کرد :هیچ
تصمیم و اقدام ما نباید خالف عدالت باشد.

و در ردیف مناســب پیش بینی شــود.رییس دولت سیزدهم
حوزه فعالیت معاونت امور زنــان و خانواده را از محوریترین
و اساســیترین موضوعات مورد توجه دولت و نظام جمهوری

سردار سناییراد:

تسلیحات ایرانی تهدیدی برای منطقه نیست
معاون سیاســی دفتر عقیدتی سیاســی فرمانده کل قوا با بیان اینکه اقدامات کنگره آمریکا برای محدود کردن توان پهپادی ایران راه به جایی نمیبرد ،گفت :پهپادهای ایران
تهدیدی برای دیگر کشورها نیست.سردار رسول سناییراد معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اشاره به اقدام کمیته روابط
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تصویب الیحه دو حزبی ممنوعیت هرگونه تأمین ،فروش یا انتقال پهپادهای نظامی (از ایران یا به ایران) و اینکه اگر این الیحه در مجلس نمایندگان و مجلس سنای
آمریکا نیز به رأی گذاشته شود تا در صورت تصویب در مسیر تبدیل به قانون قرار گیرد ،آیا میتواند مانعی بر سر راه رو به رشد ایران در تولید پهپاد شود؟ گفت :در ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم
که آیا توفیقات جمهوری اسالمی ایران در سایر عرصهها و به صورت ویژه در صنعت دفاعی با اجازه و همراهی دشمنان ما ،از جمله ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به دست آمده است یا اینکه
آنها همواره در صحنه تحریم و فشار علیه این دستاوردها قرار داشتهاند.وی ادامه داد :جمهوری اسالمی ایران با وجود تحریمهای ظالمانه در صنعت دفاعی توفیقات بزرگی به دست آورده ،که یکی از آنها
تولید موشکهای نقطه زن است و لذا در پاسخ به سوال شما میشود گفت ،آنچه آمریکاییها برای ایجاد مانع در روند پیشرفت صنعت پهپادهای تولید جمهوری اسالمی ایران در کنگره دنبال میکنند،
نمیتواند راه به جایی ببرد.معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد :واقعیت این است که رسیدن جمهوری اسالمی ایران به این دانش و فناوریهای بسیار پیشرفته در
حوزههای مختلف از جمله موشکی و سایر عرصههای دفاعی در حالی بوده که ایران تحت فشارهای حداکثری و تحریمهای ظالمانه بوده و مطمئناً این روند پیشرفت و دستاوردها با تصمیم دشمنان ما و
همراهی آنها صورت نگرفته است که امروز بخواهد با مخالفت و ممانعت آنها دچار تغییر و اختالل شود.سردار سناییراد در خصوص سخنان اخیر «گرگوری میکس» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس
نمایندگان آمریکا که مدعی شده ،پهپادهای ایران «تهدیدی برای امنیت آمریکا و صلح منطقه» بوده و تاکنون حمالتی را علیه نظامیان آمریکایی ،کشتیهای تجاری و شرکای منطقهای واشنگتن انجام
دادهاند ،نیز گفت :توان دفاعی جمهوری اسالمی ایران و اقتدار نظامی ما پشتوانهای برای ایجاد امنیت در منطقه و نقطه اتکایی برای تامین امنیت ایران و همسایگان است.

اسالمی دانست و گفت :بودجه و اعتبار مورد نیاز این معاونت
باید در ردیفهای مربوطه تامین شود.آیتاهلل رییسی با تاکید
دوباره بر ضرورت تنظیم پیوست عدالت برای تمام تصمیمات و

مســئوالن دولتی در توضیح بایدها و نبایدهای الیحه
بودجه تالش کنند
رییسجمهور همچنین از همه مسئوالن و دستگاههای دولتی
خواســت برای تشریح و توضیح عملکرد دولت به ویژه تبیین
بایدها و نبایدهای الیحه بودجه تالش کنند و خاطرنشان کرد:
کاری که تاکنون برای تبیین عملکرد دولت و از جمله الیحه
بودجه  ۱۴۰۱انجام شــده به هیچ وجه کافی نیســت و همه
اجزای دولت باید نسبت به این مهم احساس مسئولیت کنند.
رییسی به موضوع آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ اشاره
کرد و اظهار داشــت :حداقل  ۱۸دســتگاه در زمینه مقابله با
آلودگی هوای شهرها مسئولیت دارند و هر ساله به خصوص در
ایام سرد سال که وضعیت آلودگی هوا شدت میگیرد ،مباحثی
در این رابطه مطرح میشود ،اما باید اقدامات عملی و اثرگذار
انجام شــود.رییس جمهور به موضوع انتشــار اخبار پرداخت
حقوقهای نجومی در برخی دســتگاهها اشــاره کرد و اظهار
داشــت :دولت در برخورد با حقوقهای نجومی قاطع و مصمم
است و در هرکجا که با ارائه مستندات موضوع به اثبات برسد
در جهت اصالح آن با فوریت اقدام می شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اجازه نمیدهیم دیگران برای ما تصمیمگیری کنند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه غرب تالش میکند ایران را در شرایط انتظار حفظ کند،گفت :شرایط انتظار سبب
میشود فرآیند سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی مشکلساز شود .در حالی که هدف ایران از مذاکره رسیدن به نتیجه است و اجازه نخواهیم داد دیگران برای
ما تصمیم گیری کنند«.محمود عباس زاده مشکینی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره مذاکرات وین برای رفع تحریمها اظهار کرد :بیش از
 ۴۰سال است که به ما القا کردند که دلیل مشکالت کشور آمریکا است و راه حل برطرف شدن آن هم مذاکره مستقیم با این کشور است.نماینده مردم
مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی با یادآوری مذاکرات مستقیم دولتهای یازدهم و دوازدهم با آمریکا تصریح کرد :در دولت قبل تیم مذاکره کننده
ایران با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کرد و برجام محصول مذاکره مستقیم بود .حتی ایران و آمریکا در سطح وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر گفت
و گو کرده و این گفت و گوها حتی به صورت قدم زدن در پیاده روهای وین هم ادامه یافت .در آن مقطع ایران با آمریکا به طور مستقیم مذاکره و توافق
کرد ولی این کشور به تعهدات خود عمل نکرد.عباسزاده مشکینی ادامه داد :دولت قبل مدعی بود به رغم خروج آمریکا از برجام میتوان با اروپا همراه
شد تا مفاد برجام عملیاتی شود .ولی در عمل اروپا هم با آمریکا هماهنگ بود و در راستای کمک به افزایش فشار حداکثری به جمهوری اسالمی ایران
حرکت کرد.وی با اشاره به مذاکرات دولت سیزدهم با نمایندگان  4+1در وین گفت :تاکنون طرفهای مقابل عزمی برای لغو تحریمها از خود نشان نداده
و تمام تالشهای آنها گرفتن امتیاز از جمهوری اسالمی ایران است .البته اطمینان دارم با توجه به اینکه در این دوره از مذاکرات که مواضع و مطالبات
جمهوری اسالمی ایران به حق و شفاف است و اگر ایران بر مطالبه مردم بایستد و امتیاز ندهد ،طرف غربی مجبور خواهد شد از مواضع خود کوتاه بیاید.
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گزیده خبر

رشد اقتصادی بدون جذب
سرمایهگذاری خارجی امکان ندارد
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه برای تحقق رشد
اقتصادی هشت درصدی به سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیاز
داریم ،گفت :موانع جذب سرمایهگذاری خارجی برطرف خواهد
شــد.به گزارش ایرنا ،سازمان برنامه و بودجه کشور «سیدمسعود
میرکاظمی» در گردهمایی ســفرای ایران در کشورهای همسایه
اضافه کرد :با تغییر ریل بودجه ،وظایف سفرای ایران در کشورهای
دیگر سنگینتر شده است .رییس سازمان برنامه و بودجه افزود:
در بودجه  ۱۴۰۱به توســعه بخش گردشگری نگاه ویژهای شده

پیشنهاد انتشار ۸۸هزار میلیارد تومان
اوراق در سال ۱۴۰۱

است .معاون رییس جمهور اظهار داشت :در بودجه سال آینده با
تغییر ریل بر شاخصهای کالن تمرکز شده و آنچه موجب کسری
بودجه و به تبع آن افزایش نرخ تورم میشد را پیشبینی و جلوی
آن را گرفتهایم .میرکاظمی تاکید کرد :برای تحقق رشــد هشت
درصــدی نیاز به منابع داخلی و خارجی داریم .رشــد اقتصادی
هشــت درصدی از اهداف برنامه ششم توسعه است و در کانون
توجه دولت سیزدهم قرار دارد .دستیابی به این میزان رشد بارها
توسط اعضای تیم اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

 52شرکت دولتی اطالعات حقوق و مزایا را در «پاکنا» ثبت نکردند
 52شرکت دولتی اطالعات حقوق و مزایای خود را که مکلف هستند به صورت ماهانه ثبت کنند ،طبق اعالم دیوان محاسبات ،نسبت به انجام آن اقدام نکردند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،براساس قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه امسال ،همه دستگاههای اجرایی ،نهادها ،موسسات وابسته
به دولت و ســایر قوا و همچنین ارگانهای وابســته به رهبری باید نسبت به ثبت اطالعات نیروی انسانی و حقوق و مزایا در سامانه پاکنا اقدام کنند.اخیر
گزارشی در این باره از سوی سازمان اداری و استخدامی منتشر شد که وضعیت دستگاهها در ثبت اطالعات را نشان میداد ،در این بین برخی دستگاههای
دولتی ،خارج از شــمولیت قانون مدیریت خدمات کشــوری هستند اما براساس قانون برنامه ششم مکلف به ثبت اطالعات شدند ،با این وجود طبق مهلت
داده شده ،کمکاری آنها محرز بود که از جمله آن میتوان به وزارت نفت و وزارت گردشگری اشاره کرد.همچنین در سایر قوا ،ستاد قوه قضاییه و دبیرخانه
شــورای نگهبان نیز نســبت به انجام تکلیف قانونی اقدام نکرده بودند.یک مقام مســئول در سازمان اداری و اســتخدامی در این باره به فارس گفته است:
دستگاههایی که باالی  80درصد اطالعات را ثبت کردهاند وضعیت خوبی دارند .دستگاههایی که  70تا  80درصد اطالعات را ثبت کردهاند به منزله دستگاه
همراه تلقی میشــوند با این تفاوت که فیش ماه قبل خود را هنوز ثبت نکردهاند.این مقاممســئول در ســازمان اداری و استخدامی اضافه کرد :درصدهای
محاســبه شــده بر مبنای بارگذاری اطالعات از فروردین ماه تا ماه جاری است.در حال حاضر دیوان محاســبات در گزارشی اعالم کرده است  60شرکت
دولتی نسبت به ثبت نام آمار در مهلت مقرر یعنی تا پایان اردبیهشت سال  1400اقدام نکردند ،به نظر میرسد این شرکتها با تاخیر نسبت به انجام این
تکلیف گردن نهادهاند اما در نهایت هشت شرکت نیز تاکنون این تکلیف قانونی را انجام ندادهاند.طبق جزء  1-6بند ی تبصره  2قانون بودجه سال جاری،
شــرکتها ،بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف هستند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا  31اردیبهشت سال  1400در پایگاه اطالعات
کارکنان نظام اداری ثبت کرده تا مبنای محاســبه هزینههای نیروی انســانی (پرسنلی) در اصالحیه احتمالی قانون بودجه سال  1400کل کشور و الیحه
بودجه ســال  1401کل کشــور قرار گیرد.همچنین براساس جزء  1-7بند ی تبصره  2شرکتهای دولتی مکلف به ثبت اطالعات حقوق و مزایا به صورت
ت نسبت به
ماهانه هســتند و مدیران عامل آنها مســئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.در این راستا نیز دیوان محاسبات اعالم کرد :تعداد  50شرک 
تکمیل اطالعات ثبت حقوق و مزایا و  52شرکت نسبت به تکمیل اطالعات به صورت ماهانه اقدامکردهاند.عرب اسدی معاون سازمان اداری استخدامی در
این باره گفته است :حداقل حقوق پرداختی دولت قبل  3میلیون و  250هزار تومان و حداکثر آن بیش از  200میلیون تومان بوده است.به گزارش فارس
تکالیفی برای ثبت اطالعات کارکنان دســتگاههای اجرایی و حقوق و مزایای آنان همواره در قوانین و مقررات مختلف مطرح بوده اســت و پارسال در بند
الف تبصره  ۲۱ماده واحده قانون بودجه کل کشور این تکلیف به صورت جامع برای دستگاهها تعریف شده است.بر این اساس ،هیات وزیران در جلسه ۲۶
مرداد ســال گذشــته به پیشنهاد سازمانهای اداری و استخدامی کشور ،برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند الف تبصره
 ۲۱ماده واحده قانون بودجه ســال  ۱۳۹۹کل کشور ،آییننامه اجرایی ثبت اطالعات کارمندان دستگاههای اجرایی و دریافتیهای آنان در سامانه کارمند
ایران را تصویب کرد.طبق این آییننامه ،همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند اطالعات کارکنان و پرداختهای مستقیم و مستمر و سایر پرداختها به
همه آنان را در سامانه کارمند ایران ( پاکنا) ثبت و همواره بهروزرسانی کنند.
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کاهش  ۱.۲میلیون تنی دپوی
کاالی اساسی
طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران ،دپوی کاالهای اساســی در گمرک و
بنادر با کاهش  ۱.۲میلیون تنی در یک ماه اخیر به  ۵.۸میلیون تن رسیده
است.به گزارش ایسنا ،روند دپوی کاالهای اساسی که از ابتدای امسال تقریبا
به طور افزایشی طی شده بود ،در آبان ماه با توجه به میزان ورودی و البته در
مواردی موانع و مشکالت موجود در ترخیص و تخلیه کاالی ترخیص شده
در بنادر تا هفت میلیون تن افزایش یافته بود .البته گزارش اعالمی ارونقی-
معاون فنی گمرک ایران -به ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت موجودی کاال
در بنادر نشان دهنده کاهش  ۱.۲میلیون تنی این کاالها است .براساس این
گزارش تا  ۲۳آذر ماه جمع کاالهای اساســی شامل موجودی ،پای اسکله و
منتظر در لنگرگاه به  ۵.۸میلیون تن رسیده است که از این رقم  ۳.۵میلیون
تن مربوط به موجودی در بنادر و  ۲.۳میلیون تن نیز مربوط به شناورهاست
که  ۴۰۵هزار تن آن در شــناورهای کنار اسکله در حال تخلیه بوده و ۱.۹
میلیون تن هم در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد.
از کدام اقالم و چقدر در بنادر موجود است؟
جزئیات اقالم موجود در گمرک و بنادر نشان می دهد که از  ۳.۵میلیون تن
موجودی ۴۱۰.۵ ،هزار تن گندم ۱.۱ ،میلیون تن ذرت ۴۹۳.۸ ،هزار تن جو،
 ۶۶۶.۹هزار تن سویا ۷.۴ ،هزار تن برنج ۲۱۱.۹ ،هزار تن شکر ۵۰۸.۶ ،هزار
تن روغن خام و  ۱۴۵هزار تن دانه های روغنی اســت .در بین  ۱.۲میلیون
تن کاالی موجود در شــناورها نیز حجمی از ذرت ،گندم ،ســویا ،دانه های
روغنی و برنج قرار دارد .در رابطه با وضعیت بنادر نیز بیشترین میزان در بندر
امــام خمینی (ره) با  ۲.۶میلیون تــن و بعد از آن  ۳۲۲.۵هزار تن در بندر
شهید رجایی دپو شده است .در سایر بنادر نیز  ۳۱۲.۱هزار تن بندرامیرآباد،
 ۹۹.۹هزار تن نوشهر ۴۵.۱ ،هزار تن انزلی ۶۶.۲ ،هزار تن چابهار ۲۰۸ ،هزار
تن آســتارا ۴۴.۳ ،هزار تن فریدون کنار ۱.۳ ،هزار تن شهید باهنر ۸۳ ،تن
خرمشهر و  ۷۰تن در بندر لنگه موجود است .این در حالی است که در آبان
ماه هفت میلیون تن مجموع کاال در بنادر بود که  ۳.۸میلیون تن به صورت
موجودی و  ۳.۲میلیون تن در اســکلهها بوده است .بر این اساس در فاصله
آبان تا آذرماه مجموع کاالهای موجود در گمرک و بنادر کاهش بیش از ۱.۲
میلیون تنی داشته که حدود  ۳۰۰هزار تن مربوط به موجودی و حدود یک
میلیون تن در رابطه با کاالهای موجود در اسکله است.

رقم عوارض خروج مسافران اعالم شد
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از حضور معاون سازمان برنامه و بودجه
در نشســت دیروز کمیســیون خبر داد و گفت :بر اســاس اظهارات معاون
سازمان برنامه و بودجه ،دولت در سال  ۱۴۰۱میزان عوارض خروج از کشور
را همان ۴۰۰هزار تومان برای هر شخص در نظر گرفته و عدد آن را افزایش
نداده اســت.به گزارش ایرنا ،محمدمهدی مفتح در گفت وگویی با تشریح
نشســت عصر دیروز کمیسیون متبوع خود گفت :در جلسه دیروز جزییات
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشــور با حضور پورمحمدی معاون سازمان
برنامه و بودجه بررسی شد و نمایندگان سواالت و دغدغههای خود را مطرح
کردند.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت :نمایندگان سواالت خود را
در مورد تاثیرات حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بر کاالهای اساسی ،میزان افزایش
حقوق و دســتمزد ،نحوه افزایش یارانهها ،افزایش سن بازنشستگی ،عوارض
خروج از کشــور ،ایجاد صندوق پیشــرفت و عدالت در استانها ،طرحهای
عمرانی بیان کرده و درباره جوانب تصمیمات دولت برای سال آینده تبادل
نظر کردند.وی تصریح کرد :پورمحمدی در بحث عوارض خروج از کشور در
سال آینده که طی دو روز گذشته در فضای مجازی و افکار عمومی سواالتی
را ایجاد کرده ،اعالم کرد ،دولت در سال  ۱۴۰۱میزان عوارض خروج از کشور
را همان  ۴۰۰هزار تومان برای هر شخص در نظر گرفته و عدد آن را افزایش
نداده اســت .به گفته وی تنها دلیل ابهام ایجاد شــده این اســت که تعداد
مسافران را در سال آینده با توجه به نبود کرونا و افزایش میزان مسافرتها
تعیین کرده و بیشتر از دو سال گذشته در نظر گرفته است.

بورس از صعود بازماند
شاخص کل بورس که در ساعات میانی معامالت دیروز توانسته بود روندی
صعودی به خود بگیرد ،در ســاعات پایانی این روند را از دست داد و دوباره
نزولی شد.به گزارش ایسنا ،شاخص کل بورس دیروز با  ۱۳۷۵واحد افزایش
در رقک یک میلیون و  ۲۹۳هزار واحد ایستاد.این در حالی است که شاخص
کل بــا معیار هم وزن  ۹۶۰واحد کاهش یافــت و به رقم  ۳۴۴هزار و ۵۰۵
واحد رســید .معامله گران این بازار  ۳۲۲هــزار معامله به ارزش  ۳۵هزار و
 ۵۱۶میلیارد ریال انجام دادنــد.در این بازار دیروز  ۱۴۱نماد مثبت و ۲۳۹
نمــاد منفی بود که از میان آنها توســعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه،
ملی صنایع مس ایران ،پتروشــیمی فناوران ،معدنی و صنعتی چادر ملو و
پتروشیمی نوری نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل
ایران خودرو و مبین انرژی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر
منفی را بورس گذاشــتند.در آن ســوی بازار سرمایه ،شاخص کل فرابورس
 ۲۰واحد کاهش یافت و به رقم  ۱۸هزار و  ۵۷۰واحد رســید.معامله گران
این بــازار  ۱۵۷هزار معامله به ارزش  ۱۹هــزار و  ۹۴۷میلیارد ریال انجام
دادند ۱۰۰.نماد فرابورســی مثبت و  ۱۵۳نماد منفــی بود که از میان آنها
پتروشــیمی زاگرس ،پلمیر آریاساســول ،تولیدات پتروشیمی قائد بصیر و
صنایع مادیران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل گروه
سرمایه گذاری میراث فرهنگی ،شرکت آهن و فوالد ارفع و سنگ آهن گهر
زمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امسال فروش سهام دولتی
در بورس صفر بود ،گفت :برای ســال آینده پیشنهاد انتشار اوراق دولتی به
 ۸۸هزار میلیارد تومان رسید.مجید عشقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
س در پاسخ به این پرسش که با توجه به تامین مالی از بورس
خبرگزاری فار 
کشور امسال دولت چقدر از این بازار تامین مالی کرده است ،اظهار کرد :بر
اساس گزارشهایی که ارائه شده است بخشی از تامین مالی از طریق فروش
اوراق اسناد خزانه بوده است که امسال اوراق نقدی حدود  53هزار میلیارد
تومان در بازار سرمایه فروخته ش د که البته کل این مبلغ برای بازپرداخت
بدهی قبلی دولت دوباره به بازار و سیستم بانکی و مالی برگشته است.رئیس
سازمان بورس این را هم گفت که یک بخش از اوراق اسناد خزانه بوده است
که از ســوی دولت به میزان حدود  103هزار میلیارد تومان در سال جاری
منتشر شده که این مبلغ در اختیار خود خزانه قرار دارد و یک رقم کوچک
دیگر در حد  25تا  30هزار میلیارد تومان از این اوراق به پیمانکارانی داده
شــده است که از دولت طلب داشتهاند که البته پیمانکاران هم اغلب اوراق
را در بازار به قیمتهای جاری عرضه کردهاند که آن هم فروش رفته است.
عشقی گفت :در زمینه فروش سهام دولت امسال تقریبا صفر بوده و فروش
ســهام دولتی نداشــته اســت .بقیه تامین مالی در بازار سرمایه مربوط به
شــرکتهای بورسی بوده است که از طریق افزایش سرمایه شرکتها بوده
که به تامین مالی برای شــرکتها انجام میدهد.وی در پاسخ به اینکه در
الیحه بودجه  1401چقدر اوراق پیشبینی شــده اســت؟ گفت :البته این
هنوز پیشنهاد است و مصوب نشده ،اما رقم آن نسبت به سال جاری کاهش
داشته و رقم اوراق از حدود  170هزار میلیارد تومان سال جاری به کمتر از
 100هزار میلیارد تومان ( 80هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که البته آن
هم به شرایط بازار بستگی دارد و عمده این اوراق با هدف بازپرداخت بدهی
دولت و هزینه اوراق قبلی خواهد بود.

یارانه نقدی افزایش می یابد
یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت کــه دولت با حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانــی یارانــه جدیدی پرداخت میکند ،پس عمــا تفاوتی برای
مصرفکننده نخواهد داشت.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا ،جعفر
قادری با اشــاره به جزئیات الیحه بودجه  ۱۴۰۰گفت :در بخش مالیاتها،
دولــت معافیتهای مالیاتی را افزایش داده و مافیات مالیاتی برای کارکنان
 ۵میلیون تومان در نظر گرفته شــده اســت ،پس از نظر مالیاتی فشاری بر
مجموعه و گروهی وارد نمیشود.وی درباره طرح مباحثی پیرامون حذف وام
ازدواج گفــت :با توجه به قانون جمعیت دولت میخواهد بحث وام ازدواج را
پیش ببرد پس موضوع حذف وام ازدواج مطرح نیست و همچون سالهای
گذشــته پرداخت میشود و منعی برای آن وجود ندارد.این عضو کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس درباره حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی در بودجه اظهار کرد:
دولت ارز  ۴۲۰۰تومانی را به جز گندم و دارو حذف کرده است ،پس قیمت
نان و دارو تغییر نمیکند .درست است که نانوا آرد را با قیمت آزاد خریداری
میکند اما عمال با قیمت قبلی میفروشد و مابهالتفاوت را از دولت میگیرد
پس تفاوتی به حال مصرفکننده ایجاد نشده و فقط از اتالف گندم و نان و
روانه شــدن آن به سمت دامداریها جلوگیری میشود.قادری افزود :دولت
برای حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی  ۱۰۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته تا با
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی یارانه به دهکهای اول تا هفتم پرداخت کند .چهار
دهک اول ماهانه حدود  ۱۲۰هزار تومان و سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۰
هزار تومان مازاد بر یارانه قبلی دریافت میکنند.وی مجددا گفت :دولت ارز
 ۴۲۰۰تومانی را حذف کرده اما به جای آن حدود  ۱۰۰هزار میلیارد تومان
یارانه جدید پرداخت میشــود پس نگرانی از بابت حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
وجود ندارد ،چون دولت آن را در جای دیگر پرداخت میکند و قدرت خرید
مردم حفظ میشود.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره فروش
نفت گفت :دولت پیشبینی فروش روزانه  ۱.۲میلیون بشکه به قیمت حدود
 ۶۰دالر را کرده اســت اکنون قیمت نفت در بازار  ۷۰دالر اســت از طرفی
قیمت ارز هم  ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت .به نظر میرسد
در این حد امــکان فروش نفت وجود دارد.وی با بیان اینکه دولت به دنبال
برقراری انضباط مالی در بودجه اســت ،گفت :دولت تا آنجایی که توانسته
انضباط مالی را رعایت کرده ،همچنین تالش کرده در جاهایی انضباط برقرار
کند ،طبیعتا اگر خالءها و مشــکالتی باشد مجلس ورود کرده و اصالحاتی
در بودجه اعمال خواهد کرد.قادری درباره احتمال کســری بودجه در سال
آینده گفت :بخشی از منابع دولت از طریق اوراق اسناد خزانه و اوراق قرضه
تأمین میشــود که ما آن را به عنوان کسری بودجه در نظر میگیریم .مهم
این است که دولت تالش کرده میزان استقراض و فروش اسناد خزانه را کم
کند منتها پیشبینی شده اگر امکان فروش نفت یا فروش سهام در واحدهای
تولیدی فراهم نشود دولت کسری را از طریق انتشار اسناد خزانه تأمین کند.
وی در پایان و در جمعبندی اظهار کرد :طبیعتا دولت میتوانست بودجهای
با اشکاالت و ایرادات کمتر به مجلس ارائه کند ولی در مجموع این بودجه به
عنوان بودجه دولت سیزدهم در سال اول کاریاش قابل دفاع است .مجلس
هم اشکاالت و ایرادات آن را رفع میکند.

رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی خبر داد؛

آماده سازی فضای کسب و کار با تکیه بر توان
بخش خصوصی
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :رئیس کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان
شرقی اعالم کرد :آماده سازی فضای کسب و کار در استان با تکیه بر توان بخش
خصوصی از جمله رویکردهای جدید این کمیســیون می باشد.عادل غالمی در
جریان بازدید مشــترک به همراه عضو هیات عامل و معاون شــعب بانک ملی
از واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شــرقی ،با اعالم این خبر اظهار کرد:
با توســعه صنعت می تــوان به افزایش تولید و رفع فقــر و بیکاری همت کرد.
عادل غالمی همچنین در کسوت و مسوولیت ریاست اداره امور شعب بانک ملی
آذربایجان شــرقی ،خواستار چابک سازی سیستم بانکی در استان شد و افزود:
برنامه ویژه ای در این زمینه داریم.عضو هیات عامل و معاون شــعب بانک ملی
نیــز در جریان این برنامه بازدید ،برای توســعه همکاریها و تامین منابع مالی
واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی اعالم آمادگی کرد.حسن مونسان اظهار کرد:
یکی از رویکردهای بانک ملی در مدیریت جدید توجه به ظرفیت استانها است و
در این میان آذربایجان شرقی موقعیت خاصی دارد.وی خاطرنشان کرد :یکی از
ظرفیت های مهم آذربایجان شرقی مرزی بودن این استان و واقع شدن صنایع در
منطقه آزاد ارس است که از این موضوع برای توسعه مبادالت با صنایع کشورهای
خارجی استفاده می شود و در این برنامه هم مذاکرات خوبی داشتیم.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر
قائم مقام آبفا مازندران اعالم کرد:

آمادگی اکیپهای اجرایی آبفا مازندران در
برابر حوادث احتمالی
قائم مقام شرکت آبفا مازندران از آمادگی شبانه روزی
اکیپهــای اجرایی شــرکت برای پیشــگیری،مقابله و
مدیریت حــوادث و رخدادهای احتمالی خبر داد.علی
اصغر علی پور با اشاره به تعامل خوب شرکت با ادارات
کل هواشناسی و مدیریت بحران مازندران اظهار داشت:
با دریافت به موقع هشدارهای هواشناسی و انعکاس به امور تابعه تالش می کنیم
ضمن حفظ آمادگی و مقابله با شرایط بحرانی ،تداوم خدمات رسانی به مشترکین
همچنان اســتمرار داشته باشــد.وی افزود :در تمام ساعات شبانه روز اکیپهای
اتفاقات و واکنش ســریع ۱۸،تانکر سیار آبرســان و تمامی دیزل ژنراتورها برای
خدمات رسانی به مشترکین آماده هستند.قائم مقام شرکت آبفا مازندران با اشاره
به وظایف بخش  HSEگفت :با بکارگیری دســتورالعملهای ایمنی و بهداشت
حرفه ای تالش داریم ضمن کاهش حوادث ،موجبات ارتقای ســطح ســامت
نیروی کار و نیز رضایت کارکنان و مشترکین را فراهم کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

آخماقیه تبریز به اجرای  20کیلومتر شبکه
فاضالب نیاز دارد
آذربایجان شــرقی -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
آذربایجان شرقی گفت :محله آخماقیه تبریز به اجرای
 20کیلومتر شبکه فاضالب نیاز دارد.مالقات مردمی و
چهرهبهچهره مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شــرقی با حضور اعضای شــورای شــهر و
شهردار تبریز ،در مسجد امیرالمؤمنین (ع) آخماقیه برگزار شد .علیرضا ایمانلو،
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با حضور در میان مردم
منطقه آخماقیه از نزدیک پاســخگوی ســواالت و درخواست های آنان بود.این
دیدار با حضور برگی ،رئیس و حضور سایر اعضای شورای اسالمی کالنشهر تبریز
و عباس رنجبر ،شهردار تبریز ،در مسجد امیرالمؤمنین (ع) آخماقیه برگزار شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن ابراز خرسندی
از فرصت بدســت آمده جهت حضور در این برنامه ،ابراز داشــت :توسعه شبکه
فاضالب ،خواســت بحق مردم این محله بوده و یکی از اولویتهای ما اجرای آن
است.علیرضا ایمانلو همچنین اضافه کرد :محله آخماقیه به اجرای  20کیلومتر
شبکه فاضالب نیاز دارد که اقدامات اولیه برای اجرای آن صورت پذیرفته است و
انشاءاهلل اواخر دی ماه اجرای آن شروع خواهد شد.

رشد کیفی برق رسانی در شهرک صنعتی امیر
کبیر با اعتباری بالغ بر  ۵میلیارد تومان
مهندس داریوش باروتی مدیربرق منطقه  ۲شرکت توزیع برق اصفهان گفت :از
سال گذشته با اصالح ساختار شبکه در خیابان عطا الملک مرحله اول این بهینه
سازی در حجم یک کیلومتر اجرا شد و در سال  ۱۴۰۰در خیابان مشیر اصالح
ساختار شبکه فشار ضعیف و متوسط در  ۸فاز اجرایی تامین اعتبار شده است که
در آن بیش از  ۵کیلومتر شبکه فشار ضعیف سیمی تبدیل به کابل خود نگهدار
ونزدیک به یک کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی اصالح و بهینه سازی شد .وی
به اصالح و بهینه سازی خیابان امیر کبیر اشاره و عنوان کرد :در این پروژه ۱۸۰۰
متر شــبکه فشار متوسط اصالح و بهینه ســازی شده است و  ۴دستگاه ترانس
هوایی فرســوده و در حریم جابجایی و بهینه سازی شده و یک دستگاه ترانس
 ۴۰۰کیلوولت آمپر به منظور تقسیم بار و بهبود کیفیت توان و برق رسانی نصب
شــده است.وی تاکید کرد  ۶:کیلومتر اصالح و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف
و ساماندهی به انشعابات مشترکین از دیگر شاخص های این شبکه در شهرک
صنعتی امیر کبیر بوده است .باروتی از جمله اهداف این پروژه را اصالح و سامان
دهی به انشعابات نامطلوب و غیر استاندارد ،کاهش تلفات ،کاهش خاموشی ها
،رفع حریم شــبکه های فرسوده ،بهبود مبلمان شــهری ،کاهش شاخه بری و
تحویل برق با کیفیت و پایدار عنوان کرد.
سرپرست شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد:

آمادگی کامل پاالیشگاه برای تولید
پایدار زمستانی
سرپرست شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد از دریافت و پاالیش بیش
از هشــت میلیارد متــر مکعب گاز ترش از ابتدای ســال جاری تاکنون در
منطقه عملیاتی خانگیران سرخس خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد ،مهندس یحیی فیضی با اعالم این خبر افزود:
شرکت گاز یکی از گستردهترین شبک ه های خدمات رسانی در سطح کشور
را داراست و بیشتر هموطنان از خدمات آن بهره مند هستند و این موضوع
در ســایه فعالیت بدون وقفه پاالیشگاه های گازی ،شبکه یکپارچه انتقال و
شــرکت های گاز اســتانی که به صورت یک زنجیره متصل هستند تحقق
یافته است.وی با بیان اینکه سایر پاالیشگاه ها در منطقه جنوب کشور قرار
دارد و همدیگر را هم پوشانی می نمایند اظهار داشت :پاالیشگاه گاز شهید
هاشمی نژاد در منطقه عملیاتی خانگیران از این حیث به عنوان تنها تامین
کننده انرژی در شمال شرق فعالیت می کند و نقش مهمی در فرآورش و
تولید بدون وقفه گاز طبیعی دارد.این مقام مسئول ادامه داد :این پاالیشگاه
در روزهای گرم تابستانی دمای  48درجه و در روزهای سرد زمستانی دمای
منفی  22را به ثبت رســانده است و کارکنان این مجتمع در روزهای گرم
تابستانی با انجام تعمیرات اساسی در دمای باالی  45درجه سانتیگراد تالش
می نمایند.
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آژانس بینالمللی انرژی

عرضه نفت از تقاضا سبقت میگیرد
آژانس بینالمللی انــرژی ( )IEAپیش بینی کرد
افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹و شــیوع واریانت
اُمیکرون ،تقاضــای جهانی برای نفت را متاثر می
کند امــا دورنمای کلی ،فراتر رفتن تولید از تقاضا
برای نفت در ســال میالدی آینده است.به گزارش
ایســنا ،آژانس بینالمللی انــرژی در گزارش نفت
ماهانه خود اعالم کرد تدابیر جدیدی که برای مهار
شیوع کووید  ۱۹بکار بســته شده است ،احتماال
تاثیر مالیمتری بر اقتصاد در مقایســه با موجهای
قبلی شیوع این بیماری خواهند داشت.آمریکا برای

دومین ماه متوالی بزرگترین افزایش تولید را داشت
که در نتیجه رشد حفاری در این کشور اتفاق افتاد.
اگر گروه اوپک پالس با خاتمه کامل محدودیتهای
عرضه موافقت کند ،تولید ساالنه عربستان سعودی
و روسیه هم سال میالدی آینده ممکن است رکورد
بزند .در این صورت رشــد عرضه جهانی نفت در
ســال میالدی آینده ممکن است به  ۶.۴میلیون
بشــکه در روز در مقایسه با  ۱.۵میلیون بشکه در
روز در سال  ۲۰۲۱برسد.آژانس بینالمللی انرژی
پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در سال جاری

عربستان اگر بتواند تکنولوژی الزم را جذب کند و از حوزه میدان شیل گازی تولید
داشــته باشد اولین تاثیر آن در حوزه بازار جهانی نفت خواهد بود ،یعنی میتواند
یک و نیم تا میلیون بشکه صادرات نفت خود را افزایش دهد که این خود به بازار
شوک وارد میکند.به گزارش ایلنا ،بر اساس اخبار منتشر شده از منابع عربستان
سعودی؛ این کشــور در نظر دارد تولید گاز طبیعی خود را گسترش میدهد ،از
همین روی به دنبال توسعه میدان_جفوره است .این میدان حاوی  200تریلیون
فوت مکعب گاز شــیل بوده که یکی از بزرگترین میدانها در جهان اســت که
بهرهبرداری از آن به حدود  110میلیارد دالر سرمایهگذاری نیاز دارد.عنوان شده
انتظار میرود که تولید گاز طبیعی در سال  2024به پایان برسد .بنابراین از حاال
عربســتان در حال پیگیری برای تبدیل شــدن به یکی از تولیدکنندگان گاز در
جهان اســت.بر اساس این گزارش؛ جفوره بزرگترین میدان گاز طبیعی عربستان
به ابعاد  170در  100کیلومتر اســت که تخمین زده میشود  200تریلیون فوت
مکعب ذخایر گازی داشته باشد.مرتضی بهروزیفر در این خصوص و تاثیر احتمالی
بر تجارت آتی گاز به خبرنگار ایلنا ،گفت :تنها کشوری که تاکنون بهرهبرداری از
ذخایر غیرمتعارف گاز طبیعی اقتصادی بوده ،ایاالت متحده امریکا است ،حجم گاز
غیرمتعارف گاز چین نیز بسیار باال است ولی باتوجه به تکنولوژی بسیار باالیی که
نیاز دارد عمال برداشــت چندانی صورت نمیگیرد ،یعنی اگر این کشور بتواند به
تکنولوژی دست پیدا کند و از ذخایر برداشت کند نه تنها نیاز به واردات نخواهد
داشت بلکه میتواند تبدیل به یک صادکننده شود ،عربستان هم ذخایر غیرمتعارف
دارد امــا نیاز به تکنولوژی دارد و با توجه به ارتباطی که با امریکا دارد این امکان
را دارد که شــرکتهای امریکایی را جذب کرده و این میادین را توسعه دهد .وی
افزود :در نظر داشته باشــیم که عربستان علیرغم اینکه یکی از دارندگان ذخایر
بزرگ نفت دنیا اســت ذخایر گاز چندانی ندارد و قسمت عمده گازی را که تولید
میکند عمال همراه نفت است و در مقاطعی  900هزار تا یک میلیون بشکه فقط
مصرف نفتخام دارد یعنی نفت را مستقیما در آبشیرینکنها و نیروگاهها مصرف

و آینده را هر یک به میزان  ۱۰۰هزار بشکه در روز
کاهش داد که به دلیــل انتظار برای افت مصرف
سوخت جت به دلیل محدودیتهای جدید سفر بود.
با این حال تقاضا برای ســوختهای مورد استفاده
در حمــل و نقل جاده ای و خوراک پتروشــیمی
همچنان رشد چشــمگیری خواهد داشت.گزارش
آژانس بینالمللی انرژی یــک روز پس از گزارش
ماهانه اوپک منتشر شــد که دورنمای خود برای
ســال  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲را بدون تغییر حفظ و اعالم
کــرد تاثیر واریانــت اُمیکرون بــر تقاضا مالیم و

موقتی خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز ،آژانس
بینالمللی انرژی اعالم کرد عرضه جهانی نفت در
ســال  ۲۰۲۱تنها  ۱.۵میلیون بشکه در روز رشد

تولید گاز در عربستان و شوک
جدید به بازار نفت

میکند ،بنابراین اگر بتواند تکنولوژی الزم را جذب کند و از این حوزه تولید داشته
باشــد اولین تاثیر آن در حوزه بازار جهانی نفت خواهد بود ،یعنی میتواند یک تا
یک و نیم میلیون بشــکه صادرات نفت خود را افزایش دهد که این خود به بازار
شوک وارد میکند .این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد :از سوی دیگر عربستان
باتوجه به امکانات و ارتباطاتی که دارد ،میتواند تبدیل به صادرکننده گاز از مسیر
خط لوله و الانجی شــود و بازار خوبی هم خواهد داشت زیرا کشورهای اطراف
نیازمند گاز هستند کویت گاز را با الانجی وارد میکند ،امارات دنبال واردات از
ایران بود ،عالوه بر منطقه میتواند به اردن و اسرائیل خط لوله داشته باشد ،حتی
میتواند از مدیترانه به اروپا برود و به بعبارت دیگر میتواند صادرکننده بالقوه گاز

قیمت نفت سقوط کرد

قیمــت نفت در معامــات روز چهارشــنبه به دلیل
انتظارات فزاینده برای پیشــی گرفتن عرضه از تقاضا
در ســال آینده و با وجود پیش بینــی تاثیر موقتی
اُمیکرون بر تقاضا ،برای ســومین روز متوالی کاهش
پیدا کرد.به گزارش ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت
 ۷۱ســنت معادل یک درصد کاهــش پیدا کرد و به
 ۷۲دالر و  ۹۹سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت
آمریکا روز گذشــته  ۵۶ســنت کاهش داشت .بهای
معامالت وســت تگزاس اینترمدیت  ۸۲سنت معادل
 ۱.۲درصــد کاهش یافت و به  ۶۹دالر و  ۹۱ســنت
در هر بشــکه رســید .نفت برنت روز سه شنبه با ۶۹
سنت کاهش بسته شــده بود .هر دو شاخص ابتدای
معامالت بیش از یک دالر ســقوط کرده بودند.آژانس
بینالمللی انرژی ( )IEAدر جدیدترین گزارش ماهانه
اش پیــش بینی کرد افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹
و شیوع واریانت اُمیکرون ،تقاضای جهانی برای نفت را
متاثــر می کند اما دورنمای کلی ،فراتر رفتن تولید از

تقاضا برای نفت در سال میالدی آینده به خصوص در
آمریکا اســت .در مقابل ،اوپک در جدیدترین گزارش
ماهانه خود که روز دوشــنبه منتشر شد ،پیش بینی
خود از تقاضای جهان برای نفت در سه ماهه نخست
ســال  ۲۰۲۲را باال برد.تحلیلگران کاالی گروه ANZ
در یادداشــتی نوشــتند :دیدگاه بدبینانه آژانس بین
المللی انرژی برخــاف دیدگاه خوش بینانه تر اوپک
درباره تقاضا برای نفت اســت .این اختالف نشان می
دهد احتماال نوسان در کوتاه مدت باال می ماند.شرکت
مشاوره انرژی  FGEاعالم کرد دیدگاه خوش بینانهتری
نسبت به آژانس بین المللی انرژی دارد و مازاد عرضه
کوچکتر به میزان  ۴۰۰هزار بشکه در روز را بر مبنای
تقاضای کمتر به دلیل شــیوع واریانت اُمیکرون پیش
بینی می کنــد .آژانس بین المللی انرژی مازاد عرضه
 ۱.۷میلیون بشکه در روز را در سه ماهه نخست سال
میالدی آینده پیش بینی کرده است.عامل دیگری که
روی قیمت نفت تاثیر منفی گذاشت ،قوی شدن دالر

تشدید بحران انرژی در اروپا پس از
تهدید بالروس علیه خط لوله گاز روسیه
بحران انرژی در قاره اروپا پس از اینکه بالروس تهدیدهای خود را برای قطع
گاز اروپا از روســیه تکرار کرد ،عمیق تر شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم،
بحران انرژی در قاره اروپا پس از اینکه بالروس تهدیدهای خود را برای قطع
گاز اروپا از روســیه تکرار کرد ،عمیق تر شد.بالروس تهدید کرده بود که در
صورت اعمال تحریم های بیشــتر از سوی اتحادیه اروپا بر سر بحران جاری
مهاجران در مرز غربی این کشــور ،اجازه رسیدن گاز به اروپا را نخواهد داد.
قیمت گاز طبیعی در اروپا روز سهشنبه پس از اینکه آلمان اعالم کرد خط
لوله نورد اســتریم  2روســیه را نمی توان به دلیل افزایش تنشها در مرز
اوکرایــن راه اندازی کرد ،به  1400دالر در هر  1000مترمکعب رســید.بر
اســاس داده های بورس بین قاره ای لندن  ،ICEقیمت معامالت آتی ژانویه
در هاب  TTFدر هلند روز سه شنبه در ساعت  7:04صبح به وقت گرینویچ
 5.5درصد افزایش یافت و به  1428دالر در هر  1000متر مکعب یا 138
دالر به ازای هر مگاوات ساعت بر حسب گاز خانگی ،رسید.یک روز پیش از
آن ،پس از اظهــارات آنالنا بائربوک ،وزیر خارجه آلمان ،قیمت گاز در اروپا
حدود  10درصد جهش کرده بــود.وی اعالم کرد که خط لوله جدید نورد
اســتریم  2روســیه را نمیتوان به بهرهبرداری رساند چرا که الزامات قانون
انرژی اتحادیه اروپا را برآورده نمیکند.برلین ماه گذشــته روند صدور مجوز
ایــن خط لوله را به حالت تعلیق درآورد چرا که ســاختار مالکیت این خط
لوله با دســتورالعمل گاز اتحادیه اروپا که همان شرکت را از تامین و فروش
انرژی در داخل این اتحادیه منع می کند ،مطابقت نداشــت.بائربوک ،با این
حال ،اشــاره کرد که تشــدید تنش ها در مرز روسیه و اوکراین «همچنین
عاملی» در بــه تاخیر انداختن راه اندازی این خط لوله بود.بر اســاس این
گزارش ،این اقدام به دلیل توافق برلین با واشنگتن رخ داد که بر اساس آن
روســیه نمی تواند از نورد استریم  2به عنوان یک سالح سیاسی در روابط
خود با اوکراین استفاده کند.

آمریکا بود که نفت را بــرای خریداران غیرآمریکایی
گرانتر ســاخت .بازارها منتظر نتیجه نشست سیاست
پولی بانــک مرکزی آمریکا در روز چهارشــنبه برای
ارزیابی ســیگنالهای مقامات بانکی این کشور درباره
زمان افزایش نرخهای بهره هستند.عامل منفی دیگر،
آماری بود که کاهش نه چندان زیاد ذخایر نفت آمریکا
در هفته گذشته را نشــان داد .طبق گزارش موسسه
امریکن پترولیوم ،ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی
به  ۱۰دسامبر ،به میزان  ۸۱۵هزار بشکه کاهش پیدا
کرده اســت در حالی که تحلیلگران در نظرســنجی
رویترز کاهش ذخایر به میزان  ۲.۱میلیون بشــکه را
پیش بینی کرده بودند.بر اساس گزارش رویترز ،ذخایر
بنزین آمریکا  ۴۲۶هزار بشکه افزایش یافت که کمتر
از حد انتظار دارد .با این حال ذخایر سوختهای دیگر
بیش از یک میلیون بشکه کاهش داشت .آمار رسمی
بعدازظهر روز چهارشنبه توسط اداره اطالعات انرژی
آمریکا منتشر می شود.

علت قطع پراکنده گاز چیست؟
ســخنگوی شــرکت ملی گاز گفت :با افزایش درخواست اشتراکپذیری و
توسعه گازرسانی در سطح شهرها و افزایش مصرف گاز در کشور ممکن است
میزان حادثه و دالیلی که به قطع گاز منجر شــود ،افزایش یابد اما تاکنون
قطعی گاز ناشی از کمبود نداشته ایم.محمد عسگری در گفتوگو با ایسنا،
با اشــاره به پراکندگی شبکه گاز در اقصی نقاط کشور ،اظهار کرد :در حال
حاضر میزان مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد  ۵۱۸میلیون متر
مکعب در روز رســیده که عدد باالیی است و الزم است مشترکان مدیریت
مصرف را در دســتور کار خود قرار دهند.وی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ
قطعی گازی در بخش خانگی به دلیل کمبود و مشکل در تامین نداشتهایم
و اگر بخش خانگی دچار قطع گاز شده باشد ،به دالیل فنی مانند تعمیرات
شبکه و انجام عملیات توسعه گازرسانی رخ داده است ،تصریح کرد :نگرانی
از بابت تامین گاز بخش خانگی وجود ندارد.ســخنگوی شرکت ملی گاز با
بیان اینکه در  ۹ماهه امسال بیش از  ۱۸۰میلیارد متر مکعب گاز از مبادی
تولید با بیش از  ۳۲۰توربوکمپرسور و  ۳۷هزار کیلومتر خط لوله فشار قوی،
گاز را به مصرفکنندگان انتقــال دادهایم ،افزود :همه برنامههای تعمیرات
اساسی و اضطراری در تأسیسات تقویت فشار گاز و خطوط لوله فشار قوی
در نیمه نخست سال امسال انجام شده تا در انتقال گاز به مصرفکنندگان
در فصلهای سرد سال هیچ مشکلی نباشد.به گفته عسگری با برنامهریزی
انجامشده در هشت ماهه سال ،حدود  ۴میلیارد مترمکعب گاز در تأسیسات
سراجه و شوریجه تزریق و ذخیره شد که از این مقدار تاکنون  ۲۰۰میلیون
مترمکعب نیز به اســتانهای شمالی و شمال شرق منتقل شده است.وی با
بیان اینکه در شــرایط فعلی چارهای جز صرفهجویی  ۱۰تا  ۱۵درصدی در
مصرف نداریم ،اظهار کرد :اگر مشــترکان دچار قطع گاز شدند ،مشکل را از
طریق شــماره تلفن  ۱۹۴به امداد گاز گزارش دهند و در سریعترین زمان
مشکل آنها حل خواهد شد اما در مجموع مشکل عمده ای برای تامین گاز
بخش خانگی وجود ندارد.

کرد اما سال آینده  ۶.۴میلیون بشکه در روز رشد
می کند و حداقل تا پایان ســه ماهه چهارم سال
آینده از تقاضا فراتر می رود.

باشد به شرطی که بتواند تکنولوژی جذب کرده و این حوزه را توسعه دهد.وی در
ادامه با اشــاره به تاثیر اقدامات گازی عربستان بر تجارت گازی ایران خاطرنشان
کرد :شــرایط کشور ما به نحوی است که اگر برجام هم حل شود فقط مشکالت
معیشت مردم حل میشود ،نباید این تصور وجود داشته باشد که ما با حل مشکل
برجام میتوانیم صنعت نفت و گازمان را توسعه دهیم ،زیرا برای سهم  14.5درصد
و  160میلیارد دالر سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت نفت باید  1100میلیارد دالر
صادرات نفت داشــه باشیم و این عددی نیست که بشود براحتی از محل فروش
و صادرات نفت دســت یافت .بهروزیفر تاکید کرد :تا زمانی که سایه تحریم روی
ایران باشد و روابط ما با دنیا روبراه نباشد حتی اگر پول داشته باشیم ،نمیتوانیم
تکنولوژی وارد کنیم ،یعنی ما فعال از بازار جهانی کنار گذاشته هستیم مگر اینکه
در راهبردهایمان تجدیدنظر اساسی داشــته باشیم.اما رضا میرابیان کارشناس
حوزه بینالملل انرژی معتقد است :منابع گازی هر کشور دیگری از جمله عربستان
قابل مقایســه با ایران ،روسیه و قطر نیســت که بتواند تاثیرگذاری الزم را داشته
باشد ضمن اینکه تا زمان بهرهبرداری و وارد شدن به بازار طول میکشد.وی افزود:
عالوه بر موضوع حجم ذخایر گاز شــیل عربستان که  200تریلیون فوت مکعب
تخمین زده شده ،قیمت گاز هم در مجموعه کشورهای گازی دنیا تعیین میشود
که عربســتان در این جمع جایگاهی ندارد و بنابراین تاثیرگذار نخواهد بود .این
کارشناس حوزه بینالملل انرژی تصریح کرد :عربستان هرچند به لحاظ تعامل و
ارتباطالت بینالمللی نسبت به کشور ما شرایط بهتری دارد اما با توجه به میزان
ذخایر و نوع گاز امکان رقابت با کشــورهای بزرگ گازی را ندارد و ضمن اینکه تا
رسیدن به بهرهوری زمان زیادی نیاز دارد .وی تاکید کرد :عربستان چشماندازهای
بزرگی در حوزه انرژی برای خود تعریف کرده که از جمله آن ورود گســترده به
تولید برق از تجدیدپذیرها و اکنون نیز برداشــت از گاز غیرمتعارف است در این
راستا در نظر دارد منابع درآمدی خود را تغییر دهد و در بازار انرژی تاثیرگذار بوده
و در منطقه تاثیرات سیاسی و ژئوپلیتیک داشته باشد.
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عضو قضائی شورای رقابت:

افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است

عضو قضائی شــورای رقابت طــی نامهای از دادســتان کل
کشــور خواســتار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت
و خودروســازان در خصــوص افزایش قیمت شــد و تأکید
کــرد؛ اقدام خودروســازان قطعاً دادگســتری را با انبوهی از
پروندههای قضائی روبه رو میکند.به گزارش گروه اجتماعی
خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور؛
شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا در حالی اقدام
به پیشفروش محصوالت خود کردهاند که مصوب شــده بود
هرگونه قیمتگذاری در این رابطه بر اســاس دســتورالعمل
شــورای رقابت انجام گیرد ،از آنجایی کــه این اقدام موجب
افزایش قیمت خودرو به شــکل غیرمعقولی در حاشــیه بازار
شــده است ،درباره این مسأله با یکی از اعضای شورای رقابت
به گفتوگو پرداختیم.غالمعلی صدقی ،عضو قضائی شــورای
رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد :بر اساس
بند  5ماده  58قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون
اساسی که مبتنی بر سیاستهای کلی نظام اقتصادی مصوب
مقام معظم رهبری اســت یکی از تکالیف و اختیارات شورای
رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،
مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحصاری در
هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است.وی ادامه داد :شورای
رقابت پس از تشــخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران
در ســال  1392و در جلسه شــماره  148مورخ 1392/2/1
اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت
داخل در هر ســال کرد و طی دســتورالعمل مصوب جلسه
شــماره  414مورخ  1398/2/12اجازه افزایش قیمت خودرو
توسط خودروسازان را هر ســه ماه یک بار صادر کرد.صدقی

تصریح کرد :شــورای رقابت متعاقباً در جلســه  449مورخ
 1399/10/29تصویــب کرد که با توجه به کاهش تالطمات
بــازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت ســه ماه یک بار به
خودروسازان لغو و هر شــش ماه یک بار شورای رقابت پس
از بررســی به اتخاذ تصمیم بپردازد ،این در حالی اســت که

چالش فروش لوازم خانگی با کد ملی
فروشــندگان لوازم خانگی میگویند :خریدار رغبتی به ارائه کد ملی
خود به ما ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هستیم چرا که باید
فروش کاال در سامانه تجارت درج شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تسنیم ،براساس تصمیمات انجامشده در راستای عملیاتی
بودن پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کاالهای لوازم خانگی
در سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تکالیف قانونی
منبعــث از قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز مبنی بر ضرورت ثبت
اطالعــات مربوط به تولیــد ،نگهداری ،توزیع و ...کاالها در ســامانه
جامع تجارت ،کلیه واحدهایی کــه کاالهای فوق را عرضه میکنند
باید نســبت به ثبت کد ملی خریــداران محصوالت لوازم خانگی در
سطح عرضه توسط نمایندگیها و توزیعکنندگان اعم از عمدهفروشی
و خردهفروشی اقدام کنند.بر همین اساس فروشندگان لوازم خانگی
هم بهازای فروش این محصوالت باید کد ملی افراد خریدار را دریافت
و آنها را در سامانه تجارت درج کنند ،همین موضوع در چند ماه اخیر
مشکالت متعددی را برای فروشندگان و مردم به وجود آورده است،
برخی از کســبه میگویند :خریدار رغبتی به ارائه کد ملی خود به ما
ندارد و ما نیز ملزم به دریافت کد ملی هســتیم چرا که باید فروش
کاال در سامانه تجارت درج شود.نکته قابل تأمل اینجاست آن دسته
از فروشندگانی که خرید و فروش خود را در چارچوب سامانه تجارت
انجام نمیدهند فروش خوبی دارند اما آن دسته از کسبه که خود را
ملزم به اجرای مصوبه میدانند در فروش با مشکالت متعددی روبهرو
هستند.با تشدید اعتراضات انجمن لوازم خانگی نیز ضمن مخالفت با
اجرایی شدن دریافت کد ملی از مشتریان معتقد است «الزام کد ملی
توســط مصرفکنندگان در فرآیند خردهفروشی زمینهساز گسترش
مصرفکنندگان بهسمت خرید کاالهای قاچاق و تضعیف بازار لوازم
خانگی ساخت داخل خواهد شــد».به گزارش تسنیم ،فارغ از اینکه
استقرار سامانه تجارت در ساماندهی بازار لوازم خانگی نقش مؤثری
خواهد داشت اما اجرایی شدن برخی از مصوبات بدون کار کارشناسی
نهتنها نتایج مثبتی در بازار نخواهد داشت بلکه مردم را سردرگمتر و
فضا را برای فروش کاالهای قاچاق فراهم خواهد کرد.

خرید خارجی  ۱۰میلیون تن کاالهای
اساسی از آغاز سال تاکنون
معاون بازرگانی خارجی شــرکت بازرگانی دولتی ایران میزان خرید
و تامین کاالهای اساســی کشــور طی  8ماه گذشــته را بالغ بر 10
میلیون و  300هزار تن اعالم کرد.به گزارش ایلنا از شرکت بازرگانی
دولتی ایران؛ امیر طالبی ضمن اشاره و مقایسه تامین کاالهای اساسی
کشور در  8ماهه ی سالجاری نسبت چند سال گذشته گفت :باوجود
شــرایط موجود  ،تحریم ها و مشکالت پیش رو توانستیم با فعالیت
های گســترده بالغ بر  10میلیون و 300هزار تن انواع کاالی اساسی
و مورد نیاز کشور را تامین کنیم.طالبی وسعت و حجم فعالیت استان
های بندری در سالجاری را قابل تقدیر دانست و افزود :تامین کاالهای
اساســی در  6ماهه اول سال در شــرایط سخت و حساس کشور به
بهترین وجه انجام گرفت و ادامه یافت.وی میزان تخلیه ی کاالهای
اساســی را در این مدت  6میلیون تن اعالم و اظهار کرد :این مقدار
کاالی اساسی توسط  281کشــتی وارد بنادر کشور شده است که
میزان تخلیه کاال ،حجم وسیع فعالیت همکاران ما در بنادر کشور را
نشــان می دهد.طالبی در خصوص تامیــن ارز مورد نیاز برای خرید
کاالهای اساسی را  2میلیارد و  279میلیون یورو دانست و افزود :ما
برای تامین ارز نیز با مشکالت فراوانی روبرو بوده ایم که خوشبختانه
ارز مورد نیاز به موقع تامین و پرداخت شــد.معاون بازرگانی خارجی
شــرکت بازرگانی دولتی ایران همچنیــن به  5محور اصلی فعالیت
بازرگانی خارجی اشــاره کرد و گفت :فرآیند ترخیص کاال در بنادر،
نظارت دقیق بر واردات کاال با تقویت ارتباط سیســتمی بین ستادو
بنادر  ،ارتباط مستمر با دســتگاههای متولی از جمله دستگاههای
نظارتی  ،تسویه ی به موقع تعهدات ارزی که در تامین به موقع کاال
موثر اســت و آموزش نیروی های انسانی شاغل در بنادر از مهمترین
فعالیت های بازرگانی خارجی شــرکت است.وی در خصوص تقویت
سامانه های ارتباط ی بین ستاد و بنادر تاکید و اظهار امیدواری کرد :
تا با تقویت سامانه ها فرآیند نظارت بر واردات افزایش یابد .

در جلســه اخیر ســتاد تنظیم بازار به
وضعیت تنظیم بازار شــب یلدا و پایان
سال اشــاره و مقرر شــده قیمت تولید
کننده از  ۲۷آذر ماه امســال به صورت
آزمایشــی روی چهار قلم کاالی مصرفی
و چهار قلم کاالی ســرمایهای درج شود.
به گزارش ایسنا ،چهار قلم کاالی مصرفی
شامل آب معدنی ،نوشابه گازدار ،آبمیوه و
ماءالشــعیر و چهار قلم کاالی سرمایهای
نیز شــامل غذا ســاز ،نوشــیدنی ساز،
چرخ گوشــت و ماکرویو اســت.گفتنی
اســت که درج قیمت بر اساس بند ۲۳
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی
بر ضرورت شفافســازی و روان ســازی
نظــام قیمتگــذاری و روزآمد ســازی
شیوههای نظارت بر بازار و همچنین لزوم
اطالع رســانی دقیق در مورد قیمت کاال
به مصرف کنندگان انجام میشــود و در
همین راستا دســتورالعمل درج قیمت
تامین کننده (تولید کننده و وارد کننده)
در  ۲۰آذر ماه امســال ابالغ شد.کارگروه
تنظیم بــازار همچنین مقــرر کرده که
ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و
تولیدکنندگان پس از اجرای آزمایشــی

شرکتهای خودروســازی ایران خودرو و ســایپا با حمایت
وزارت صمــت در روزهای اخیر بــدون هیچگونه مجوزی از
شورای رقابت اقدام به اعالم قیمتهای جدید کردند که این
اقدام عالوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشــیه بازار و به هم
خوردن نظم بازار خودرو ،ســایر بازارها از جمله بازار سرمایه،

ارز ،کاال و خدمات را دســتخوش تحوالت کرده و به انتظارات
تورمی دامن زده است.معاون نظارت دیوان عالی کشور و عضو
قضائی شورای رقابت در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزارت
صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای
رقابت دانســتهاند ،گفت :چنین مصوبهای و یا تأییدیه مراجع
ذیصالح دیگر تا این لحظه به شــورای رقابت منعکس نشده
و از جانب شــورای عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا نیز
مطلبی انتشار پیدا نکرده اســت و از طرفی مقرره و قانون تا
زمانی که نشــر عمومی پیدا نکند الزماالجرا نمیشود.صدقی
افــزود :در خصــوص این موضوع ریاســت محترم جمهوری
اسالمی ایران نیز شخصاً دســتور دادهاند که افزایش قیمتی
صورت نگیرد که این خود میتواند دلیلی بر غیرقانونی بودن
اقدامات وزارت صمت و خودروســازان در این خصوص باشد
که ثمره این اقدام اخالل در نظام اقتصادی کشور است.عضو
قضائی شورای رقابت اضافه کرد :اقدام خودروسازان در فروش
محصوالت خود بدون رعایت ضابطه قانونی ،قطعاً دادگستری
را با انبوهی از پروندههای قضائی در آینده از ناحیه خریداران،
به خواســته اســترداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به
دادگاهها مواجه خواهد کرد که از ق َِبل این مســأله ،مشکالت
عدیدهای برای نظام قضائــی و مردم بهبار خواهد آورد.معاون
نظارت دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامهای
به دادســتان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده است
گفت :به اســتناد ماده  62قانون نحوه اجرای اصل  44قانون
اساسی و ماده  290قانون آئین دادرسی کیفری دستورات الزم
در خصــوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خالف قانون و
تعقیب متخلفان صادر شود.

در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد

درج قیمت تولیدکننده
روی  ۸کاال

طرح ،ارزیابیهای الزم را انجام و نتیجه
را به کارگروه ارائه کند.روز گذشته ،سید
رضا فاطمی امین ،وزیر صنعت ،معدن و
تجارت از آغــاز اجرای پروژه درج قیمت
تامین کننده خبــر داده و گفته بود که
با این پروژه ســاز و کارهایی شفاف برای
مردم و بازرسان ایجاد میشود و در آینده

با تکمیل ســامانه جامع تجارت در کنار
این پــروژه مردم در قامــت بازرس وارد
عمل و شفافیت ایجاد خواهد شد.
وضعیت تنظیم بازار شب یلدا و پایان
سال
همچنین در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار

با اشاره به ضرورت برنامه ریزی مناسب
برای تامین کافی کاالهای مورد نیاز مردم
در ایام پایانی ســال و همچنین نزدیکی
شب یلدا ،وزارت جهاد کشاورزی مکلف
شده نســبت به افزایش عرضه کاالهای
مورد نیاز شــب یلدا و ارائــه طرح ویژه
تنظیم بازار ایام پایانی ســال اقدام کند.
همچنین درخواســت شرکت پشتیبانی
امور دام کشور در خصوص افزایش مهلت
رفع تعهد ارزی وارد کنندگان گوشت و
مرغ منجمد طرف قرارداد این شــرکت
از ســه ماه به شش ماه در جلسه مطرح
و تایید و همچنین مقرر شد موضوع در
کارگروه نظــارت و تخصیص ارز مطرح
و مجوز مورد نیاز مصوب و ابالغ شــود.
در ادامه ،با توجه به پیشــنهاد حذف ارز
ترجیحــی تامین کاالهای اساســی در
الیحه بودجه ســال  ۱۴۰۱کل کشور و
تبعات ناشــی از این تصمیم و تاثیر آن
بر تنظیم بازار کاالها ،مقرر شــد سازمان
برنامه و بودجه گــزارش تحلیلی از آثار
موارد پیش بینی شــده در الیحه بودجه
 ۱۴۰۱دولت بر تنظیم بازار کاالها را در
جلسه آینده کارگروه ارائه کند.

هند واردات کیوی از ایران را تعلیق کرد

آغاز مقابله با قاچاق لوازم یدکی

وزارت کشــاورزی هند درنامه ای به سازمان حفظ نباتات ایران اعالم کرد به دلیل
مشاهده مکرر آفت در محمولههای کیوی ،واردات این محصول از ایران موقتاً تعلیق
میشــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،وزارت کشاورزی هند در
نامهای به مهدی قائمیان ،معاون قرنطینه و بهداشــت سازمان حفظ نباتات کشور
اعالم کرد :صادرات کیوی ایران به هند با استاندارهای تعریف شده مطابقتی ندارد.
در این نامه که  16آذ ر ارسال شده ،تاکید شده است :بارها وجود آفت قرنطینه ای
شپشــک سفید و غیر قرنطینهای شپشک قرمز در محموله های کیوی وارداتی از
ایران مشــاهده شده است که منطبق با استانداردهای تعریف شده نیست و وجود
چنین آفت در محموله ها تهدیدی بر امنیت زیستی کشور هند به حساب میآید
و طبق مقررات این کشور باید برخورد شود.در این نامه با تاکید بر اینکه در صورت
بروز چنین مشکالتی بر اساس مقررات امکان ممنوعیت واردات وجود دارد ،اشاره
شده است :کشورهای دیگر هم چنین واکنش هایی را قطعا پیش بینی میکنند تا
از شیوع آفات قرنطینهای در کشورشان جلوگیری کنند.نامه های قبلی هم نشان
می دهد از آوریل  2019تاکنون در  13محموله آفت قرنطینهای شپشک سفید و
در  2محموله آفت غیر قرنطینه ای شپشک قرمز مشاهده شده است اما درباره علت
های آن پاســخی از ایران دریافت نکرده ایم؛ عالوه بر این از اکتبر  2021تاکنون
هند در  24محموله کیوی ایران آفت های قرنطینه ای و غیر قرنطینه ای مشاهده
کرده اســت.در این نامه آمده اســت با در نظر گرفتن این مالحظات ،تا زمانی که
ســازمان حفظ نباتات ایران در «ارزیابی های احتمال ریسک» تجدید نظر نکند،
واردات کیوی از ایران معلق میماند و احتماال برای گواهی بهداشتی هشتم دسامبر
هم ترتیب اثری داده نخواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت (صنعت ،معدن و تجارت) استان تهران فاز اول
طرح رهگیری قطعات یدکی و مصرفی وســایل نقلیه برای جلوگیری از قاچاق کاال و
عرضه کاالهای بیکیفیت در سطح بازار خبر داد.سعید محمدیپور در گفتوگو با ایسنا،
با بیان اینکه در اجرای فاز اول طرح رهگیری و شناسه دار کردن قطعات یدکی ،کمک
فنر و باطری خودرو به عنوان کاالهای منتخب جهت اجرا ابالغ شــده ،اظهار کرد :بر
اساس این طرح کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان این کاالها ،موظف هستند برای
ورود کاال به زنجیره تجاری کشــور ،متناســب با مجوز فعالیت خود در ســامانه جامع
تجارت ،شناسه رهگیری را اخذ و نصب کنند.به گفته وی نصب برچسب یا درج شناسه
رهگیــری برای کلیه کاالهای وارداتی و تولیدی به صورت قابل رویت و با رعایت قواعد
دســتور العمل ،روی بدنه کاال یا بســته بندی و ضمانت نامه کاال از تاریخ ابالغ الزامی
است.محمدی پور همچنین از فرصت دو ماهه تولیدکنندگان و واردکنندگان برای اخذ
و نصب کد رهگیری خبر داد و گفت :اعضاء زنجیره تامین این کاالها در سطح بازار و انبار
موظف هستند حداکثر تا چهار ماه از خرید و فروش ،نگهداری و انبارش کاالهای فاقد
شناسه خودداری کنند.به گفته وی هدف از اجرای این طرح جلوگیری از قاچاق کاال و
عرضه کاالهای بی کیفیت در سطح بازار است.گفتنی است آئیننامه اجرایی شناسههای
کاال و رهگیری کاال موضوع ماده ( )۱۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اواخر شــهریور
ماه  ۱۳۹۵از سوی اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری ،برای اجرا ابالغ شد.
ماده  ۲۰این آئیننامه مسئولیت اجرای آنرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت محول
کرده و طبق ماده  ۱۲آن وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) موظف است «امکان
ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم کند
و یکتا بودن شناسههای رهگیری را در سطح تمامی کاالهای مشمول ،تضمین کند».

طال  ۱۶دالر ارزان شد
قیمت طال پس از افت شدیدی که شب گذشته داشت ،در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی که سرمایه گذاران منتظر نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا بودند،
تغییر چندانی نداشت و ثابت بود.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری تغییر چندانی نداشت و در  ۱۷۶۹دالر و  ۹۲سنت ایستاد .بهای معامالت این بازار روز
گذشته یک درصد سقوط کرد.در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال با  ۰.۱درصد کاهش ،به  ۱۷۶۹دالر و  ۹۰سنت رسید .بهای معامالت این بازار شب گذشته با  ۱۶دالر
معادل  ۰.۹درصد کاهش ،در  ۱۷۷۲دالر و  ۳۰سنت بسته شده بود.معامله گران به نظاره نشسته اند تا ببینند آیا بانک مرکزی آمریکا تعدیل سریعتر برنامه خرید اوراق قرضه
و افزایش زودتر از موعد نرخهای بهره را اعالم می کند .تعدیل تدابیر محرک مالی و افزایش نرخهای بهره ،بازده اوراق قرضه دولتی را باال برده و هزینه نگهداری طال که دارایی
بدون بازدهی اســت را افزایش می دهد.نشســت سیاســت پولی بانک مرکزی اروپا ،بانک مرکزی انگلیس و بانک مرکزی ژاپن هم هفته جاری برگزار می شود.بر اساس گزارش
رویترز ،بازارهای سهام آسیا تغییر چندانی نداشتند و ارزش دالر ثابت ماند.در بازار سایر فلزات ارزشمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد کاهش ،به  ۲۱دالر و ۸۸
سنت رسید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد کاهش ،به  ۹۱۷دالر و  ۹۸سنت رسید .هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با  ۰.۷درصد افزایش ۱۶۳۳ ،دالر و
 ۱۴سنت معامله شد.
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گزیده خبر
مدیرعامل جهان فوالد سیرجان در گفت و گوی اختصاصی با «دنیای معدن»
اظهار کرد:

افزایش تولید « جهان فوالد سیرجان»
علی رغم محدودیت های برقی

جهان فوالد ســیرجان در تالش اســت با پروژه های
توسعه ای میزان تولید آهن اسفنجی و شمش فوالد را
در سال های پیش رو افزایش دهد اما محدودیت های
برقی و گازی می توانــد تولید را تحت تاثیر قرار داده
و محاسبات تولید را برهم زند.علی عباسلو مدیرعامل
جهان فوالد ســیرجان در گفت و گو با «دنیای معدن »،درباره آخرین وضعیت
این مجموعه ،اظهار کرد :خوشبختانه تولید در  8ماهه اول سال با افزایش همراه
بود ،در بخش آهن اســفنجی و در بخش فوالد علی رغم محدودیت های برقی
همکاران ما را در تالش بودند تا این موضوع بر تولید اثر نداشته باشد اما به هر
حال شــاهد اندکی تاثیر در تولید شــمش بودیم.وی ادامه داد :با توجه به ثبت
رکورد ماهانه  95هزار تن این امکان وجود داشــت که بتوانیم تولید شــمش را
نسبت به سال گذشته حدود  15درصد افزایش دهیم اما مسئله برق و محدودیت
ها این امکان را از ما سلب کرد.عباسلو درباره صادرات نیز ،اضافه کرد :صادرات ما
در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته است و امسال در  8ماهه حدود
 150هزار تن صادرات داشــته ایم.مدیرعامل جهان فوالد سیرجان همچمنین
بیان کرد :ما در حوزه گاز نگرانی داریم و اگر شاهد قطعی گاز باشیم در تولید با
مشکل همراه می شویم .اما این بار قطعی گاز می تواند بر آهن اسفنجی و شمش
توامان تاثیر داشــته باشــد .درواقع زمانی که آهن اسفنجی تولید نشود تولید
شــمش هم با چالش همراه می شود.عباسلو درباره مدیریت بحران این موضوع
به دنیای معدن گفت :ما مقداری آهن اســفنجی را انباشــت کنیم تا با مشکل
جدی مواجه نشویم ،اما مشخص نیست قطعی گاز چه مدت طول خواهد کشید.
حتی ممکن است این کاهش برای فوالدی ها انجام نشود.وی همچنین با اشاره
به عرضه در بورس تصریح کرد :خوب ما به بورس وارد شدیم ،پس از عرضه اولیه
حدود  38درصد افزایش قیمت داشتیم اما ریزش های اخیر بازار سرمایه نیز بر
سهام ما هم اثر گذار بوده است.
عضو هیات مدیره ایمپاسکو

 :ایران جزو  ۵کشور نخست جهان از لحاظ
منابع طبیعی است
رضا دســتجردی؛ عضو هیات مدیره شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران
در حاشیه برگزاری ســمپوزیوم فوالد کیش در گفتگو با روزنامه بشارت کیش
گفت :معدن و فعال معدنی به عنوان موتور محرک صنعت در ایران از نارســایی
های فراوانی رنج می برد ،ما بر اســاس استاندارد های جهانی تنها بیست درصد
ظرفیتهای معدنی رو فعال کرده ایم ولی همین مقدار نیز با مشکالت عدیده ای
از منظر مقابله ســاکنین نواحی معدنی  ،مشکالت اداری و قانونی  ،نبود وسایل
پیشــرفته و عدم ارنباط موثر دانشــگاه و حوزه اجرایی معدن روبرو بوده است.
صنعت فوالد نیز در ایــن ارتباط به عنوان مهمترین صنعت که از معدن تغزیه
میکند با همین نارســایی ها روبروست  ،از گذشته دســت اندرکاران و فعالین
صنعتی  ،نگاه و برخورد تک بعدی با این حوزه ســرمایه ساز و اشتغال زا داشته
اند.جوامع پیشــتاز امروزه قبل از هر حرکت مهم و موثر نســبت به ارتقا درک
عمومی از آن حوزه اقدامات سازنده و جامعی را در ارتقا درک الیه های اجتماعی
جامعــه خود بعمل می اورند تا در هنگام اجرا از مشــارکت عمومی بهره گیرند
و نه با مقابله و تهدید روبرو گردند .در ایران در بســیاری موارد افکار عمومی با
اقدامات مدیران ارشــد خود بیگانه اســت و این در راستای منافع ملی نیست ،
برای مثال اکثریت مردم در مورد درســتی سایت سلکشن و مکان گزینی مراکز
تولیدی خصوصا صنایع زیربنایی فوالد توجیه نیستند و احساس میکنند وجود
کارخانجات عظیم صنعتی در حاشیه بسیاری از شهرها و مراکز بزرگ سکونتی
و کم اب توجیه ندارد! ما شــاهد مناقشاتی در چندین استان در ماههایی اخیر
بوده ایم که در ارتباط با کمبود اب و خشکسالی کشور رو درگیر کرد و موجب
سواستفاده بدخواهان گردید!

فوالد خراسان شاگرد اول رشد صادرات
فوالد شد
گزارشها از صادرات بیش از  ۴.۹میلیون تن فوالد در  ۸ماه نخســت امســال
حکایت دارد.واحدهای بزرگ فوالدی در هشت ماهه امسال بیش از  ۴.۹میلیون
تــن فوالد صــادر کردند.به گزارش دنیای معدن ،بر اســاس گزارشهای منابع
رســمی ،میلگرد فوالد خراســان با  ۱۰۸۳درصد رشد صادرات ،باالترین درصد
رشــد صادرات را در میان اقالم فوالدی صادراتی کشور به خود اختصاص داده
است.این میزان صادرات در مقایسه با ۸ماه سال گذشته  ۲۲درصد رشد داشته
است.فوالد خوزستان با بیش از  ۱.۱میلیون تن صادرات ،فوالد مبارکه با بیش از
 ۸۱۴.۷هزار تن صادرات و ذوب آهن اصفهان با بیش از  ۷۶۶.۶هزار تن صادرات،
بهترین عملکرد را در این دوره ثبت کردند.تا پایان آبان ماه ،فوالد خراسان ۵۸.۴
هزار تن میلگرد و  ۷۹هزار تن بیلت فوالدی صادر کرده است.
مدیر سالمت ،ایمنی و محیطزیست شرکت گلگهر:

گلگهر ،نیروی کارِ سالم را محور توسعه و
سرمایه میداند
مدیر سالمت ،ایمنی و محیط زیست شرکت گلگهر
گفت :همگام با سیاستگذاریهای متولیان و ناظران
قانونی حوزه « ،»HSEنگاه مدیران ارشد شرکتهای
ت جهت کاهش
معدنی و صنعتی به ایجاد زیرســاخ 
نرخ بروز حوادث و بیماریهای شــغلی و حفاظت از
محیط زیســت معطوف شده اســت .مهندس حمزه اله بخشی در گفتوگو
بــا اخبار فلزات با بیان اینکــه این دیدگاه میتواند ضامــن حفظ و ارتقای
نظام « »HSEیک شرکت باشــد ،افزود :بلوغ فرایندهای سیستمی ،آگاهی
و سطح فرهنگ کارکنان ،بهکارگیری نیروهای متخصص ،همسوسازی تمام
فرایندهای مرتبط با « ،»HSEتعامل ســطوح مختلف سازمانی با این نظام،
اســتفاده از تکنولوژیهای نوظهور در حوزه « »HSEو برقراری ارتباط بین
صنعت و دانشــگاه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر روند اســتقرار نظام یکپارچه
« »HSEدر هر ســازمان اســت.وی گفت :رویکرد اصلی مدیریت «»HSE
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر حفظ و ارتقای سالمت کارکنان و حفاظت
از محیط زیست اســت و ما این کار با جاری سازی چشمانداز صفر حوادث
( ،)Zero Visionالزامات قانونی ملی و بینالمللی ،تدوین سند استراتژیک
دهساله « ،»HSEاســتقرار سیستمهای مدیریتی از قبیل « »ISO45001و
« »ISO14001انجام میدهیم.
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امضای تفاهمنامه میان صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و بانک تجارت

بازنشستگان بانک تجارت ،نخستین
دریافتکنندگان تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی
تفاهمنامه مشــترک صندوق بازنشســتگی کارکنان بانکها و بانک تجارت در
خصوص پرداخت تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی به منظور تأمین و رفع نیازهای
ضروری بازنشستگان منعقد شــد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،دکتر
محمد ابراهیم آقابابائی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها ضمن ابراز
خرسندی از اجرایی شدن این طرح ،خاطر نشان کرد حفظ کرامت بازنشستگان
و توجه به معیشــت آنان مهمترین دغدغه صندوق بازنشســتگی بانکهاست.
وی ضمن ســپاس از مدیریت و مجموعه بانک تجارت برای پیشگامی در ارائه
تسهیالت  ۵۰میلیون تومانی ،اظهار امیدواری کرد که سایر بانکهای عضو نیز
برای ارائه این خدمت ،اعالم آمادگی نمایند.دکتر هادی اخالقی مدیرعامل بانک
تجارت از بازنشســتگان بانک تجارت بعنوان آیینه خدمت صادقانه در این بانک
یاد کرد و از اهتمام جدی این بانک برای خدمت به این قشر شریف سخن گفت.
دکتر غالمرضا سلیمانی در نخستین اجالس سران بیمه ای کشورهای عضو
اکو مطرح کرد:

ضرورت همكاری كشورها برای مقابله با
حوادث فاجعه آمیز

همکاری ســازنده با کشــورهای عضو اکو و بهره گیری از ابزارها و سازوکارهای
عملی برای مقابله با حوادث فاجعه آمیز و کاهش آثار آنها یک ضرورت آشــکار
اســت .به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ،دکتر
غالمرضا ســلیمانی که در جمع رؤســای هیات ها ،معاون ســازمان همکاری
اقتصادی اکو و اعضای آن ســخن می گفت با اعالم این مطلب افزود :موقعیت
جغرافیایی کشورهای عضو اکو ،جزو مناطق حادثه خيز جهان است به طوری که
هرساله شاهد وقوع حوادثی نظیر زلزله ،سیل و  ...در کشورهای منطقه هستیم
که خسارتهای جانی و مالی فراوانی را در این مناطق ایجاد می کند .وی از برنامه
های متنوع ســازمان ملل متحد برای کاهش ریسک بحران های بین المللی،
منطقه ای و ملی خبر داد و تصریح کرد :کشــور ایران نیز برنامه های متعددی
در سطح ملی در خصوص کاهش ریسک بحران به انجام رسانده و بیمه مرکزی
با تالش گســترده تمهیدات مختلفی را در زمینه بیمه بحران و حوادث فاجعه
آمیز اجرا کرده است.
مدیرعامل بانک سینا در بازدید از مدیریت منطقه مازندران:

احترام به مشتری و رعایت اخالق حرفه ای،
موثرترین ابزار در کسب موفقیت است
مدیرعامل بانک ســینا با ابراز رضایت از روند رو به رشــد آمار و شــاخص های
عملکردی شــعب استان مازندران خواســتار تالش و مشارکت بیشتر ،همراه با
رعایت اخالق حرفه ای در تعامل با مشــتریان برای کســب موفقیت بیشتر و
اســتفاده بهینه از ایده های نو در بهبود امور شد.به گزارش روابط عمومی بانک
ســینا؛ دکتر ایمانــی در بازدید از مدیریت منطقه مازنــدران ضمن قدردانی از
عملکرد کارکنان این منطقه ،روند فعالیت های اجرایی شعب را ستود و بر تالش
بیشتر جهت بهبود و ارتقاء سهم بازار ،تکریم ارباب رجوع و مدیریت نقدینگی در
شــعب تاکید کرد.وی با اشاره به ارائه خدمات و محصوالت جدید از سوی بانک
گفت :تمام همکاران با همه توان و اتکا به این ظرفیت در راستای ارتقاء خدمات
بانکی ،جذب مشــتریان و منابع جدید تالش کنند تا بانک سینا مانند همیشه
در جایگاه واالی خود در زمینه ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان باقی بماند.
مدیرعامل بانک سینا با اشــاره به اینکه باید با تالش دلسوزانه از دستاوردهای
درخشان بانک در کسب موفقیت ها حفاظت و صیانت کنیم؛ گفت :می توان با
اجرای پروژه های راهبردی و انسجام سازمانی ،کیفیت عملکرد را ارتقاء داد و با
خلق ایده های نو بهره وری بیشتری از امکانات فراهم آورد.
مام جمعه زنجان:

عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران دلگرم
کننده است
آیــت اهلل خاتمــی ،نماینده ولی فقیه در اســتان زنجان و امــام جمعه زنجان
عملکرد بانک قرض الحســنه مهر ایران را در مدت  ۱۴سال فعالیت خود بسیار
دلگرمکننده دانست و بر مغتنم شمردن فرصت خدمت به همنوعان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران ،حسن خانمحمدی مدیر
شــعب این بانک در استان زنجان به مناســبت  ۲۲آذر مصادف با چهاردهمین
ســالروز تأسیس بانک قرضالحســنه مهر ایران ،در دفتر نماینده ولی فقیه در
اســتان زنجان و امام جمعه زنجان حضور یافت.خانمحمدی به تبیین عملکرد
بانک در بخشهای مختلف طی  ۱۴ســال فعالیت پرداخت و آمارهای مختلفی
ت اهلل خاتمی ضمن تبریک گفتن
را از فعالیتهای بانک ارائه کــرد.در ادامه آی 
سالروز تأسیس بانک قرضالحسنه مهر ایران و اعالم رضایتمندی عموم مردم از
خدمات ،تسهیالت و نوع رفتار کارکنان این بانک با مشتریان ،بانک قرضالحسنه
مهر ایران را پناهگاه نیازمندان جامعه دانســت.امام جمعه زنجان با استماع آمار
عملکرد بانک در مدت  ۱۴ســال فعالیت پر ثمر ،آمارهای اعالمی توسط مدیر
شعب استان را بســیار دلگرمکننده دانست و بر مغتنم شمردن فرصت خدمت
به همنوعان تأکید کرد.

حضور مدیران بانک پارسیان در نشست
فراکسیون راهبردی مجلس
در نشست فراکســیون راهبردی مجلس شورای اســامی با حضور مدیران
بانک پارسیان روز دوشنبه  22آذرماه با موضوع بررسی جایگاه نظام بانکی در
اقتصاد اسالمی در محل سالن شهید مدرس مجلس برگزار شد.در این نشست
اعضای فراکسیون ،متشــکل از علی نیکزاد نایبرئیس مجلس ،سید احسان
خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی ،آیت ااهلل اراکی رئیس کمیســیون اقتصادی
مجلس خبرگان رهبری ،حجت االسالم مصباحی مقدم رئیس شورای فقهی
بانک مرکزی ،حجت االســام والمســلمین قنبرزاده مدیر مرکز جامع علوم
اسالمی ،محمدرضا فقیری ،رییس مرکز نوآوری و بانکداری اسالمی و مهدی
فراهانی ،مدیرآینده پژوهی بانک پارسیان و تعدادی از معاونان و مدیران بانک
ها و نمایندگان مجلس حضور داشتند.گفتنی است؛ پیش از این نیز نشست
راهبردی طراحی مدل مطلوب یک بانک اســامی با حضور مدیرعامل بانک،
اســتاتید حوزه ،مدیران مرکز جامع علوم اســامی ولی امر و پژوهشگاه فقه
نظام با محوریت و میزبانی بانک پارســیان برگزار شده بودکه در این نشست
از همکاریهای گسترده بانک پارسیان با پژوهشگاه فقه نظام جهت پیشبرد
طرح مدل مطلوب یک بانک اسالمی تقدیر شد.
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تذکر به بانکهای متخلف

رد صالحیت مدیرانی که سود باال بدهند

برخی از بانکها برای جذب مشــتریان بیشتر اقدام به افزایش
نرخ ســود ســپرده کردهاند که بانک مرکزی به آنها تذکر داده
اســت؛ دبیر کانون بانکها و موسســات اعتباری خصوصی نیز
تصریح میکند :در صورت مشــاهده ،مدیران عامل این بانکها
رد صالحیت میشوند .به گزارش ایرنا ،پیگیریهای ایرنا نشان
میدهد که در روزهای گذشــته بانک مرکزی به بانکهایی که
نرخ سود باال پرداخت میکنند تذکر جدی داده است و پرونده
برخورد انضباطــی با مدیران برخی از این بانکها که بیشــتر
بانکهای خصوصی هستند را به جریان انداخته است.دبیر کانون
بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی در این باره به خبرنگار
اقتصادی ایرنا گفت :بانک مرکزی تغییری در میزان نرخ ســود
سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این
خصوص مربوط به سال گذشته است« .محمدرضا جمشیدی»
افزود :هر بانکی که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند و بیشتر
از نرخ اعالمی پرداخت کند ،توســط ناظران بانک مرکزی رصد
و نه تنها به آنها تذکر داده میشــود بلکه به هیات نظارت بانک
مرکزی معرفی میشــوند و حتی در مواردی مدیران بانکی رد
صالحیت میشــوند .وی درباره تاثیــرات رقابت کاذب بانکها
در جذب ســپرده و پرداخت سود ســپرده بیشتر ،گفت :وقتی
بانکی از قانون بانک مرکزی پیروی نکند جابهجایی نقدینگی را
از یک بانک به ســوی بانکهای دیگر سوق میدهد و در عمل
توقعات را نیز افزایش میدهد و بازارهای مختلف را به ســوی
ســپردهگذاری ســوق میدهد .دبیرکانون بانکها و موسسات
اعتباری گفت :مدیــران عامل بانکهــای خصوصی معتقدند
که نباید بانکها در پرداخت نرخهای ســود سپردهها از قانون
برخی تحلیلگران معتقدنــد که اگر رمز
ارز نبود ،قیمــت دالر در حال حاضر ۷۰
هزار تومان میشــد ولی رمــز ارز جلوی
افزایش زیاد قیمت دالر را گرفته اســت.
به گزارش ایســنا ،عده ای از کارشناسان
بر این باورنــد که انقالب صنعتی چهارم،
بالک چین اســت که به لکوموتیو اقتصاد
دیجیتال در آینده تبدیل خواهد شد و این
موضوع میتواند به عنوان یک فرصت برای
ایران تلقی شــود چراکه اقتصاد دیجیتال
در حــال حاضر ،شــش و نیــم درصد از
جی دی پی کشــور را تشــکیل داده که
باید به  ۱۵درصد رســانده شود و از این
جهت صنعت بالک چین میتواند در این
زمینه کامال تاثیرگذار بوده و نتیجه بخش
باشد.حدود هشت ســال است که ایران،
وارد حوزه رمز ارزها و بالک چین شــده
و بیش از  ۴۰ســال است که کشورمان و
کال حوزه فناوری اطالعات ،تحریم است
و این در حالی اســت که به اعتقاد رییس
کمیســیون رمز ارز و بالک چین سازمان
نظام صنفی رایانه ای کشور بالک چین و
رمز ارز در عصر امروز تنها راهی است که
علیرغم تحریمها ،می توان با آنها بسیاری
از مشکالت را حل کرده و به پیشرفتهای
زیادی رسید.افشین آشوری با بیان اینکه
انقالب صنعتی چهارم ،بالک چین است
گفت :در جلسهای که با قوه قضائیه داشتم
بــه این موضوع تاکید کــردم که دیگر با
فنــاوری و تکنولوژی و به خصوص بالک
چین نمی شود مقابله کرد و باید هر چه
سریعتر موانع موجود در این زمینه را برای
فعاالن برطرف کرد.
وی با بیان اینکه لکوموتیو اقتصاد دیجیتال
در آینده بالک چین است ،تصریح کرد :در
این حوزه ،قانون بدی وجود دارد و آن این
است که به همه صنایع برق یارانهای تعلق

بانک مرکزی عدول کنند و اگر بانکهای دیگر این کار را کنند
دنباله رو نباشند .وی ادامه داد :براین اساس بانکهای خصوصی
در جلســه ماهانه خود در دوم آذرمــاه به پیروی از قانون بانک
مرکزی در پرداخت سود ســپرده تاکید کردند که این موضوع

در مصوبه الزم االجرای شــورای عالی بانکهای خصوصی درج
و مقرر شد کســی از آن خطا نکند .جمشــیدی اظهارداشت:
البته باید توجه داشــت برخی از بانکها سهامدار صندوقهای
سرمایهگذاری هستند و برگ سهام این صندوقها توسط بانکها

ارزهای دیجیتالی ضررهای
بورسی را جبران کرد؟

می گیرد ولی در این صنعت نه تنها هزینه
برق بسیار گران است بلکه دپوزیت قبل از
مصرف برق را میگیرند.او که در همایش
فناوری بالکچین ،پروتکل اعتماد صحبت
میکرد ،ادامــه داد :در حوزه رمز ارز این
قانــون بد ،فاجعه آفرین شــده و این در
حالی است که مســووالن باید بدانند که
اگر رمــز ارز نبود ،قیمــت دالر در حال
حاضر  ۷۰هزار تومان میشد ولی رمز ارز
جلوی افزایــش زیاد قیمت دالر را گرفته
اســت .کریپتوکارنســی یا همان ارزهای
دیجیتال خیلی از ضررهای بورســی را
جبران کــرد.وی تاکید کرد که امارات در
حال جذب نخبگان و متخصصان در همه
رشتههاســت و برای ایران ،تارگت ۱۰۰
هزار نفری را برای جذب نخبگان گذاشته
است .همین جا هشــدار میدهم که اگر
مسئوالن و تصمیم گیران ،محدودیتها
و موانع را بیشــتر کرده و برطرف نکنند،
شاهد افزایش چشم گیر مهاجرت نخبگان
خواهیم بود.آشــوری با تاکیــد بر اینکه

مهندس بهزادپور مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی خبر داد؛

بــاک چین ،یــک فرصت برای کشــور
اســت گفت :ما خســته کار نیستیم اما
خسته بوروکراسی هســتیم؛ جوانان این
کشور ،یک روز با اینماد و یک روز با طرح
صیانت و یا مانع تراشــیهای دیگر اذیت
میشوند.وی یادآور شد :اقتصاد دیجیتال
در حال حاضر  ،شــش و نیــم درصد از
جی دی پی کشور اســت که باید به ۱۵
درصد برسانیم و بالک چین میتواند در
این زمینه کامال تاثیر گذار بوده و نتیجه
بخش باشد.همچنین علی پاک باختهگان
زنجانی  -رئیس کمیسیون رمز ارز و بالک
چین اســتان البرز  -معتقد است :صنعت
رمز ارز و بالک چین جای رشــد بسیاری
در کشور دارد ولی متاسفانه ما مشکالت
ساختار آموزشــی در این صنعت داریم.
وی در توضیح این مطلب افزود :خیلیها
هنوز این صنعت را به خوبی نمیشناسند،
هندوســتان  ۱۲۰میلیارد دالر صادرات
نرمافزار دارد که این میزان در کشــور ما
 ۳۰میلیون دالر است و این در حالی است

که ما سالیانه حداقل میتوانیم  ۸میلیارد
دالر صادرات تکنولوژی و هوش مصنوعی
داشته باشیم و متخصصان فعالی نیز در
این زمینه داریم.مدیر ارشــد استراتژی
خانه بالکچین ایران در بخشی از سخنان
خود با اشــاره به تولید و رونمایی از اولین
دستگاه کارتخوان ( )POSایرانی مبتنی
بر ارز دیجیتال در سال گذشته گفت :این
دســتگاه را تولید کردیم و در نمایشگاه
ترکیه نیز آن را به تمام جهانیان معرفی
کردیم؛ درواقع با تولید این دستگاه ،شاهد
ظهور نسل سوم دســتگاههای خودپرداز
هستیم .دســتگاهی که به راحتی خرید
و فروش همه رمزارزها را ممکن میکند.
او در بخشــی از سخنان خود تاکید کرد:
متاســفانه برخی مســئوالن ما علی رغم
مخالفتهایی کــه با این صنعت دارند اما
آشــنایی نیز با این حــوزه ندارند و دلیل
مخالفتشــان عدم آشــنایی است؛ برخی
مسئوالن از نظر سواد بالک چینی عقب
هســتند و این در حالی است که ضرورت
دارد برای اتخاذ تصمیمات صحیح دانش
الزم را داشته باشــند .دورههای آموزشی
برای این موضوع در حال برگزاری اســت
و کمیســیون رمز استان البرز نیز در نظر
دارد از ماه آینده کالسهای آموزشــی را
در این زمینه برگزار کند .عضو کمیسیون
رمز ارز و بالک چین نصر کشــور با اشاره
به اولین نشــریه اختصاصــی رمز ارز و
بالکچین توضیح داد :این نشریه اطالعاتی
در این حــوزه به مخاطبان می دهد و در
راســتای تولید و انتشــار محتوا با هدف
آشــنایی مخاطبین با فناوری بالکچین و
رمزارزها در کلیه ســطوح و تمامی بخش
های اقتصادی ایجاد شده است و به همه
کسانی که در این مراسم حضور دارند ازین
پس اشتراک رایگان می دهیم.

 ۲۰سایت غیرمجاز اعالم قیمت ارز شناسایی شد؛

باال رفتن سرعت و دقت در عملیات و پشتیبانی و
نظام مدیریت صندوق

هشدار پلیس به صرافان؛ حضور دالالن در
صرافیها ممنوع

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی ،مجید بهزادپور مدیر عامل
صندوق تامین خسارت های بدنی در گزارشی روند اقدامات  8ماهه خود در این مجموعه
را اعالم کرد.وی با اشــاره به اینکه صندوق دو وظیفه اصلی بیمه گری و حمایتی دارد،
در خصوص روند وصول مطالبات گفت :موضوع ماده  21قانون بیمه شخص ثالث وماده
 551قانون مجازات اســامی از ماموریت های صندوق است .از سال  1395طبق ماده
 22قانون شــخص ثالث ،صندوق مکلف شده که در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت
شرکت بیمه در رشـــته بیمـه شـخص ثالث و نـاتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان
دیدگان ،به تشــخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه ،یا صدور حکم توقـــف یـــا
ورشکســتگی آن به وسیله دادگاه صالح ،خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه
هــای موضوع این قانون به عهده بیمه گر اســت را پرداخته ،پس از آن به قائم مقامی
زیان دیدگان به بیمه گر مراجعـه کند.به گفته وی در  8ماهه نخست امسال درآمدهای
صندوق به 7368میلیارد تومان رســیده که نسبت به مدت مشابه سال  1399بالغ بر
 28درصد رشــد دارد .دلیل اصلی این رشد را می توان افزایش حدود  45درصدی نرخ
دیه و به تبع آن رشد  37درصدی حق بیمه عنوان کرد.بهزادپور افزود :صندوق در این
مدت پیگیری های بیشتری را برای وصول مطالبات به سرانجام رسانده است و سلسله
اقداماتی را انجام داده اســت .یکی از ایــن اقدامات مذاکره با بیمه مرکزی در خصوص
مشــروط شدن برگزاری مجامع شرکت های بیمه در صورت اخذ مفاصا حساب بدهی
ها تا مقطع برگزاری مجمع با صندوق تامین خســارت های بدنی بود .با اتخاذ چنین
رویکردی و مســاعدت بیمه مرکزی مطالبات صندوق در آن مقطع زمانی به شــدت از
شرکت های بیمه کاهش یافت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران گفت :به تمام صرافان تذکر دادیم که حضور دالالن
در صرافیها ممنوع اســت.به گزارش ایبِنا ،ســرهنگ علی ولیپور گودرزی با اشاره به
اقدامــات پلیس در بحث ارز و جلوگیری از فعالیت دالالن ارزی در پایتخت ،بیان کرد:
در این بحث  ۴۲دالل ارزی را دستگیر کردیم که فقط گردش مالی یکی از این افراد ۳
هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان است.وی افزود :یکی از متهمان دستگیر شده در این پرونده
که ســابقه دار هم اســت ،اقدام به فعالیت در بحث قاچاق طال به کشورهای همسایه
میکرده است.ولیپور گودرزی با بیان اینکه به صورت میدانی از  ۲۰صرافی بازدید شد و
صرافیهایی که مجوز فعالیت نداشتند ،پلمب شدند ،افزود :به تمام صرافان تذکر دادیم
که حضور دالالن در صرافیها ممنوع اســت و در صورت مشــاهده با چنین صحنهای
قطعا با متخلفان برخورد شــدید انتظامی و قضایی خواهد شــد.به گفته رئیس پلیس
امنیت اقتصادی تهران ۲۰ ،سایت قیمت گذار غیرمجاز ارز شناسایی شد.وی با اشاره به
معامالت فردایی گفت :در اینگونه از معامالت در عمل هیچ طالیی جا به جا نمیشود و
ما به تفاوتهایی که در این معامالت بیان میشــود ،نوعی قمار است و دولت و مجلس
شــورای اسالمی نیز به دنبال تصویب قانون برای برخورد با این موضوع هستند.ولیپور
گودرزی با اشــاره به پروندههای ارز  ۴۲۰۰تومانی اظهار کرد :در این باره بیش از ۲۰۰
نفر دســتگیر و  ۸۰شرکت صوری کشف شدند که شــرکتهای وقعی نبودند و دارای
مستندات جعلی بودند و اقدام به دریافت ارز دولتی کرده و در عوض هیچ کاالیی را وارد
کشور نکرده بودند.وی افزود :یک قاضی ویژه برای این پرونده تعیین شده که همگی با
قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی هستند و تمام اموال این افراد توقیف شده
و به بیت المال مسترد خواهد شد.

فروخته میشود و این صندوقها از قوانین سازمان بورس و اوراق
بهــادار پیروی کرده و از بانک مرکزی تبعیت نمیکنند و چون
عاملیت فروشنده این ســهام به برخی بانکها واگذار شده این
شبهه پیش میآید که سود بیشتر دریافت می کنند.به گزارش
ایرنا ،سود بانکی سپردهها در همه کشورها ،رقمی مهم و حیاتی
محسوب میشود ،زیرا بر سایر متغیرها و شاخصهای اقتصادی
تاثیرگذار اســت.بانکها از سپرده افراد برای پرداخت تسهیالت
و تســویه بدهی خود اســتفاده میکنند .بدین ترتیب افزایش
نرخ ســود یکی از راهکارهای اصلی بانکها برای جذب سپرده
بیشتر در سالهای گذشــته بود ه است.نرخ سود بانکی همواره
توســط شورای پول و اعتبار مشــخص میشود و این شورا ۲۴
تیر ماه سال گذشته ســقف نرخ سود علیالحساب سپردههای
ســرمایهگذاری را مصوب و بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور
ابالغ کرد .براســاس این مصوبه ،نرخهای ســود بین  ۱۰تا ۱۸
درصد است .ســود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰
درصد ،سود سپرده ســرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه
 ۱۲درصد ،سود سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه  ۶ماهه
 ۱۴درصد ،سود سپرده سرمایهگذاری با سررسید یک سال ۱۶
درصد و ســود سپرده ســرمایهگذاری با سررسید دو سال ۱۸
درصد اعالم شــد .اما برخی بانک ها به این دامنه سود ،پایبند
نبوده و تالش کردند با پرداخت سودهای بیشتر ،مشتریان خود
را به نگهداشــتن پول در حسابهایشان تشویق کنند که در این
مسیر حتی به رقابت با ســایر بانک ها پرداختند به طوری که
گاهی ،برای ارایه سود بیشتر و جذب بیشتر سرمایه مشتریان،
بانک ها با یکدیگر مسابقه میدادند.
مسکن بدون اوراق اعالم شد
رقم اقساط وام
ِ

ماهانه  ۹.۳میلیون تومان

بر اســاس طرح جدید وام مسکن ،مجموع اقساط این تسهیالت به
ماهانه  ۹میلیون و  ۳۰۵هزار تومان می رسد.به گزارش خبرنگار مهر،
در پی افزایش شدید قیمت اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن
در روزهای اخیر و رســیدن میانگین نرخ این اوراق در معامالت دو
روز گذشــته به  ۱۱۳هزار تومان که در تعدادی از معامالت ،برخی
نمادهای زیرمجموعه «تســه» تا  ۱۲۰هزار تومان هم فروخته شد،
بانک عامل بخش مسکن تصمیم گرفت تا برای ساماندهی هزینههای
دریافت این تســهیالت تمهیدات جدیدی بیندیشد.هزینه دریافت
تسهیالت  ۴۸۰میلیون تومانی مسکن (ویژه زوجین تهرانی) از محل
خرید اوراق تسهیالت مسکن در حالت فعلی نیاز به خرید  ۹۶۰برگه
دارد که هزینه آن به حدود  ۱۱۰میلیون تومان می رســد ،لذا بانک
عامل بخش مسکن تصمیم گرفت شــرایطی فراهم کند که نیمی
از این تســهیالت از محل اوراق تســهیالت مسکن و نیمی دیگر از
محل منابع داخلی بانک (از محل منابع تســهیالت بدون ســپرده)
پرداخت شود.
عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مســکن :برای وام
مسکن زوجین خرید  ۴۸۰برگه کافی است
محمد حسن علمداری ،عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن
به خبرنگار مهر گفت :متقاضیان دریافت تســهیالت  ۴۰۰میلیون
تومانی از محل اوراق در شهر تهران که پیش از این برای دریافت این
تســهیالت باید  ۸۰۰فقره اوراق خریداری و به بانک ارائه میکردند
هم اکنون تنها با خرید و ارائه  ۴۰۰فقره اوراق میتوانند تســهیالت
 ۴۰۰میلیون تومانی را دریافت کنند.
علمداری خاطرنشــان کــرد :این امتیاز در نظر گرفته شــده برای
متقاضیان تســهیالت مسکن ،شامل تســهیالت جعاله مسکن نیز
میشود .تسهیالت جعاله مســکن هم اکنون در سراسر کشور ۸۰
میلیون تومان اســت .متقاضیان تا پیش از ایــن برای دریافت این
تسهیالت باید  ۱۶۰فقره اوراق خریداری میکردند اما هم اکنون با
خریــد و ارائه  ۵۰درصد از این تعداد یعنی  ۸۰فقره اوراق میتوانند
اقدام به دریافت تسهیالت جعاله کنند.
مقایسه اقساط تسهیالت مسکن در دو حالت با خرید اوراق
و بدون خرید اوراق
 .۱در حالت دریافت همه تسهیالت از محل اوراق ۸.۷ :میلیون تومان
با توجه به اینکه وام مســکن از محل اوراق تسهیالت مسکن با نرخ
سود  ۱۷.۵درصد و بازپرداخت  ۱۲ساله است ،مبلغ اقساط تسهیالت
 ۴۰۰میلیون تومانی ماهانه  ۶میلیون و  ۶۶۱هزار تومان است.
تسهیالت  ۸۰میلیون تومان جعاله مسکن نیز با نرخ سود  ۱۸درصد
و بازپرداخت  ۵ســال محاسبه میشود که درنتیجه رقم اقساط آن
ماهانه  ۲میلیون و  ۳۱هزار تومان است.
مجموع اقساط این تسهیالت  ۸میلیون و  ۶۹۲هزار تومان است.
 .۲در حالت دریافت نیمی از تسهیالت از محل اوراق و نیمی از منابع
داخلی بانک ۹.۳ :میلیون تومان
در صورتی که متقاضی دریافت تســهیالت خرید مسکن بخواهد از
طرح جدید بانک تخصصی بخش مسکن استفاده کند ،برای نیمی
از تســهیالت ( ۲۰۰میلیــون تومان) بایــد  ۴۰۰برگه گواهی حق
تقدم تسهیالت مســکن خریداری کند که با نرخ سود  ۱۷.۵درصد
و بازپرداخت  ۱۲ســاله محاسبه میشود؛ رقم اقساط این تسهیالت
ماهانــه  ۳میلیون و  ۳۳۰هزار تومان خواهد بود.همچنین نیم دیگر
این تســهیالت ( ۲۰۰میلیون تومان) از محــل منابع داخلی بانک
(بدون ســپرده) ،با نرخ ســود  ۱۸درصد و بازپرداخت  ۸ساله اعطا
میشود که رقم اقساط آن ماهانه  ۳میلیون و  ۹۴۴هزار تومان است.
وام  ۸۰میلیون تومانی جعاله مسکن هم در دو وضعیت نیمی با اوراق
و نیمی از منابع داخلی بانک (وام بدون سپرده) است که البته هر دو
وام با نرخ سود  ۱۸درصد و بازپرداخت  ۵ساله اعطا میشوند که رقم
اقســاط این تسهیالت مانند حالت خرید با اوراق ماهانه  ۲میلیون و
 ۳۱هزار تومان است.
مجموع اقساط پرداختی از سوی دریافت کننده این وام برای کل وام
( ۴۸۰میلیون تومان) ماهانه  ۹میلیون و  ۳۰۵هزار تومان خواهد بود.
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سخنگوی وزارت امور خارجه به پرس تی وی اعالم کرد:

پیشرفت در مذاکرات آژانس اتمی و ایران؛ اختالفات کاهش یافت
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران به
پرس تی وی گفت که مذاکرات رئیس ســازمان انرژی اتمی
و آژانس بین المللی انرژی هســتهای به پیشــرفت و کاهش
اختالف نظرها در مورد چند موضوع منجر شــده اســت.به
گزارش ایرنا ،خطیب زاده بیان داشت :قصد ندارم وارد جزئیات
شــوم اما میتوانم پیشبینی کنم کــه دو طرف به زودی به
تفاهم برسند.ســاعاتی پیش ،رافائل گروسی مدیرکل آژانس
بین المللی انرژی اتمــی در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی
اسوشیتدپرس مدعی شــد محدودیتهایی که بازرسانش در
ایران با آن مواجه هستند ،تنها تصویر بسیار مبهمی از برنامه
تهران به دنیا ارائه میدهد.گروســی گفت :واقعیت این است
که ما با ایران بســیار متفاوتی روبرو هســتیم ،سال  ۲۰۲۲با
ســال  ۲۰۱۵به قدری متفاوت است که باید اصالحاتی انجام
شــود که این واقعیتهای جدید را در نظر بگیرد تا بازرسان
ما بتوانند هر آنچه را که کشــورها بر سر میز سیاسی توافق
میکنند بازرسی کنند.به گزارش ایرنا ،یکی از موارد اختالف
نظر آژانس انرژی اتمــی و ایران تعویض دوربینهای نظارتی
این ســازمان در مجتمع تسای کرج است که بعد از اقدامات
خرابکارانه تروریستی در تأسیسات هستهای ایران آسیب دیده

شورش کرونایی همحزبیهای جانسون علیه
نخست وزیر

نخســت وزیر انگلیس در پی
انتشار ویدئوهای رسوا کننده
حتی اعتبــار خود در بین هم
حزبیهایش را هم از دســت
داده و بســیاری نماینــدگان
حــزب محافظــه کار اعــام
کردهاند به طرح جانسون برای
تشدید محدودیتها به منظور
مهــار اومیکرون رای نمیدهند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم،
«ان تی وی» آلمان در گزارشــی نوشت :حدود  5ماه بعد از لغو همه محدودیت
های کرونایی در انگلیس حاال این کشــور با حمله سویه جدید اومیکرون روبرو
شده است و بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس می خواهد دوباره اقدامات و
محدودیت های کرونایی را در دستور کار قرار دهد تا این بحران را مهار کند .اما
هم حزبی های جانســون نمی خواهند در این راستا از رهبر خود تبعیت کنند.
حاال جانسون برای پیشبرد کار و ادامه حیات سیاسی به حمایت اپوزیسیون نیاز
دارد .ده ها نماینده از حزب محافظه کار جانســون اعــام کرده اند که در رای
گیری در پارلمان علیه قواعد سختگیرانه برنامه ریزی شده توسط جانسون رای
خواهند داد.با توجه به شــیوع گسترده اومیکرون در انگلیس ،دولت می خواهد
از جمله قاعده اســتفاده اجباری از ماسک را گسترش داده و دسترسی به کلوپ
های شبانه و رویدادهای بزرگ در این کشور را تنها با ارائه کارت واکسیناسیون
و یا تست منفی کرونا برای افراد امکان پذیر کند.حزب کارگر به عنوان بزرگترین
جناح مخالف در پارلمان اعالم کرده که به این طرح جانسون رای می دهد .بهر
حال فشــارها بر نخســت وزیر انگلیس از اواخر هفته جاری بسیار افزایش پیدا
کرده اســت .این فشارها بعد از افشــای ویدئو و فیلم دردسازی بود که ساندی
میرر منتشر کرد و در آن نقض قواعد کرونایی در دوران قرنطینه در دفتر نخست
وزیری افشا شــده بود.این رسانه انگلیسی عکسی را منتشر کرده که نشان می
دهد جانسون شخصا در دفتر نخست وزیری و در دوران قرنطینه قواعد کرونایی
را نقض کرده است .افشای یک عکس مبنی بر برگزاری یک مسابقه کریسمسی
در دوران قرنطینه در دفتر نخســت وزیری با حضور جانســون فشارها بر وی را
افزایش می دهد« .ساندی میرر» تصویری را منتشر کرده است که نشان می دهد
«بوریس جانســون» در کنار همکارانش در یک مسابقه آنالین در دفتر نخست
وزیری شرکت کرده است.وی و همکارانش در این جلسه ماسک نداشته و قواعد
کرونایی را رعایت نمی کردند.مسئله اینجاست که در آن زمان محدودیت های
شدید کرونایی در انگلیس حاکم بود و برگزاری جلسات بین خانواده ای ممنوع
بود.پیش از آن هم در پی انتشار ویدئویی در جشن کریسمس سال گذشته که
کارکنان دولت جانسون را در مهمانی نشان میداد ،انگلیسیها خواستار استعفای
نخست وزیر شدند.خبرگزاری  PAدر گزارشی ،هفته جاری را احتماال سخت ترین
دوره نخســت وزیری جانسون از سال  2019ارزیابی کرده است .این رسانه رای
گیری پارلمانی درباره قواعد کرونایی در پارلمان را تازه شــروع راه سخت برای
جانسون دانسته است.نمایندگان شورشی حزب محافظه کار انگلیس نه تنها از
این نگرانند که محدودیت های بیشتر ،اقتصاد انگلیس را خفه کند؛ بلکه با توجه
به افشــاگری های اخیر این گونه استدالل می کنند که اجرای این اقدامات در
حالی که مقامات دولتی و یا شخص جانسون از آن تبعیت نمی کنند بسیار دشوار
است.نشریه محافظه کار «اسپکتاتور « اعالم کرد که تا بعد از ظهر دوشنبه 77
نماینده حزب محافظه کار اعالم کردند که در پارلمان علیه این طرح جانســون
رای خواهند داد.

توافق شورای وزرای اروپایی برای متوقف
ماندن مذاکرات عضویت ترکیه

شــورای وزرای اتحادیه اروپا به اتفاق آراء تصمیــم گرفتند به دلیل بیتوجهی
ترکیه بــه اولویتهای مد نظر اروپا همچنان مذاکرات عضویت این کشــور در
اتحادیه را مسدود نگه دارند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل
از روزنامه اتریشــی «استاندارد» ،بر اســاس تصمیم به اتفاق آراء شورای وزیران
اروپایی مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا همچنان متوقف باقی می ماند.
شورای وزیران اروپایی در بیانیهای که شب گذشته به تصویب رسید اعالم کرد:
متاســفانه برای شورا این مسئله مشخص شده است که ترکیه هر چه بیشتر از
اتحادیه اروپا دور می شود .بنابراین باز یا بسته شدن فصل های بعدی مذاکرات
عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا قابل بررســی نیست.به صورت خاص کشورهای
عضو اتحادیه اروپا به این مسئله انتقاد وارد می کنند که سیاست خارجی ترکیه
بــه طور فزایندهای با اولویت های مد نظــر اتحادیه اروپا تداخل دارد .به صورت
خاص به این مسئله انتقاد وجود دارد که در بحران لیبی همچنان نیروهای دولتی
تســلیحات غیرقانونی از ترکیه دریافت می کننــد .عالوه بر این ترکیه توافقات
اتحادیــه گمرکی با اتحادیه اروپا را نقض می کند.همچنین شــورای وزیران در
زمینه های دموکراسی ،حقوق بشر و حقوق اساسی به ترکیه انتقاد وارد می کنند.
در بیانیه شورای وزیران اتحادیه اروپا آمده است :عقب نشینی های بیشتر در این
مسائل بسیار نگران کننده است.

اســت .دو طرف  ۱۲سپتامبر ( ۲۱شهریور) با صدور بیانیهای
مشترک درباره ســرویس دوربینها و جایگزینی کارت های
حافظه «تجهیزات مشخص شده» توافق کردند.اما آژانس فراتر
از توافق صورت گرفته خواســتار نصــب مجدد دوربین های
نظارتی شــد که با مخالفت جمهوری اسالمی ایران مواجه و
 ۲۶ســپتامبر ( ۴مهر) در گزارشی مدعی شد که ایران چنین
اجازهای را از کارشناسان این سازمان سلب کرده است.کاظم
غریب آبادی سفیر ســابق ایران نزد سازمانهای بین المللی
مستقر در وین همان زمان تصریح کرد :از آنجا که تحقیقات
امنیتی و قضایی در مورد مجتمع تسای کرج همچنان ادامه
دارد ،تجهیــزات نظارتی این مجتمع در زمره تجهیزات تحت
سرویس فنی قرار نمی گیرند .به همین خاطر بود که از عبارت
«تجهیزات مشخص شده» در بیانیه مشترک استفاده شد.
پیشرفت در مذاکرات آژانس و ایران در حالی صورت میگیرد
ت وگوهای وین با هدف رفع تحریمهای ظالمانه جریان
که گف 
دارد و اعضای گروه  ،۴+۱اتحادیه اروپا و ایران ســرگرم گفت
وگو درباره نحوه احیای مفاد برجام هستند.آژانس بینالمللی
انرژی اتمی وظیفه دارد که راستی آزمایی اجرای برجام را به
اعضای شورای حکام گزارش کند.
بیانیه تروئیکای اروپا درباره برنامه هستهای ایران با نادیده گرفتن مسئولیتهای خودشان

ابراز نگرانی تکراری تروئیکای اروپایی از پیشرفت برنامه هستهای ایران
سه کشور اروپایی آلمان ،انگلیس و فرانسه در بیانیهای مشترک و با نادیده گرفتن
مســئولیتهایی که در اجرای توافق هستهای داشــته اند ،ادعاهایی را درباره تاثیر
اقدامات هســتهای ایران بر برجام و مذاکرات احیای برجام در وین مطرح کردند.به
گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس ،سه کشور اروپایی
ش از آغاز نشست شورای امنیت
انگلیس ،آلمان و فرانســه در بیانیهای مشترک پی 
درباره اجرای قطعنامه  ، ۲۲۳۱سند قانونی توافق هستهای ،مدعی شدند :ایران دو
سال اســت که در حال انجام دادن اقداماتی بیســابقه است و اخیرا حساسترین
تخطیها از برجام[توافق هستهای] را سرعت بخشیده است .ایران همچنین نظارت
آژانس بینالمللی انرژی اتمی را کاهش داده و باعث شــده است جامعه بینالمللی
اطالع کمتری از وضعیت برنامه هســتهای ایران داشته باشد .برنامه هستهای ایران
هیچگاه به اندازه امروز پیشرفته نبوده است .این توسعه هستهای در حال تضعیف
صلح و امنیت بینالمللی و نظام جهانی منع اشــاعه تسلیحات هستهای است.این
بیانیه میافزاید :فرانسه ،آلمان و انگلیس به اجرای برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱پایبند
هستند .ما به طور خســتگیناپذیر و با حسن نیت با تمامی شرکایمان در وین در
تالشــین توافقی برای حفظ و احیای برجام حاصــل کنیم .ایران از توافقاتی که به
سختی و پس از هفتهها مذاکرات چالشبرانگیز ایجاد شده بودند ،فاصله گرفته است،
در حالی که خواستههای بیشینهگرایانه دیگری را مطرح میکند .ما در حال رسیدن
به نقطهای هســتیم که توسعه برنامه هســتهای ایران کامال برجام را از هم خواهد
گســیخت.این سه کشور که تالش دارند مقصر ســازی کنند و توپی که در زمین

خودشــان اســت را به زمین ایران بیندازند ،همچنین مطرح کردند :در دیپلماسی
هنوز کامال برای ایران باز اســت تا یک توافق انجام دهد .ایران باید میان فروپاشی
برجام و توافقی منصفانه و جامع که به نفع مردم ایران باشــد ،یکی را انتخاب کند.
توسعه مداوم هســتهای ایران به معنای این است که ما به سرعت در حال نزدیک
شــدن به آخر راه هستیم.به گزارش ایســنا ،بیانیه این سه کشور اروپایی در حالی
مطرح می شود که ایران در پی خروج یک جانبه آمریکا ار توافق هسته ای در سال
 ،۲۰۱۸یک ســال تحمل تحریم های سخت و بدعهدی کشورهای اروپایی در ارائه
راهکارهایی عملی برای عادی ســازی روابط تجاری با ایران و کاهش تاثیر تحریم
ها ،اعالم کرد طبق مفاد برجام ،طی چند گام تعیین شده در پاسخ به این اقدامات
ناقض توافق ،از اجرای تعهدات داوطلبانه اش در توافق فاصله می گیرد .این اقدامات
شــامل نصب سانتریفیوژهای بیشتر و پیش رفته در تاسیسات هسته ای ایران و از
ســرگیری و افزایش سطح غنی ســازی اورانیوم بوده است .پس از روی کار آمدن
دولت جو بایدن در سال  ۲۰۲۱در آمریکا و اعالم تصمیم این کشور برای بازگشت
به توافق هسته ای ،مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین در حال برگزاری است.
ایران گفته اســت تنها با هدف رسیدن به توافقی خوب برای لغو کلیه تحریم های
غیرقانونی آمریکا در مذاکرات وین مشــارکت می کند .دولت آمریکا نیز از آغاز این
مذاکرات در ماه مارس بر به کار بردن دیپلماسی برای بازگشت دوجانبه به پایبندی
به توافق هسته ای تاکید کرده است در حالیکه این آمریکا بود که به طور یکجانبه
از این توافق خارج شد.

شرط روسیه برای گفتوگو با ناتو

درحالیکه معاون وزیر خارجه روســیه شرط اولیه
برای انجام مذاکرات با کشــورهای غربی را تأمین
امنیــت کلــی در قاره اروپــا نامید ،دبیــرکل ناتو
پیشنهاد مسکو برای تضمین امنیتی و عدم استقرار
تسلیحات تهاجمی را قابل قبول و منطقی نمیداند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل
از خبرگزاری «اینترفکس»« ،الکســاندر گروشکو»
معاون وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که امکان
انجام گفتوگوهای موضوعی با کشورهای غربی ،از
جمله در عرصه شورای مشــترک روسیه-ناتو ،در
صورت فراهم سازی شــرایطی ،و در وهله نخست،
عالقهمنــدی واقعی به تقویت امنیــت در کل قاره
اروپا امکان پذیر خواهد بود.این دیپلمات روس که
ســالها بعنوان نماینده دائم روسیه در مقر ناتو در
بروکسل به کشورش خدمت کرده ،در گفتگو با این
خبرگزاری و در تفسیر ابتکارعمل آلمان درباره انجام
رایزنیهایی در چارچوب شــورای مشترک روسیه-
ناتو ،نه تنهــا به دلیل روند اوضاع پیرامون اوکراین،
بلکه برای تبادل نظر درباره مسائل امنیتی در قاره
اروپا ،گفت« :انجام مذاکرات موضوعی ،مشــروط بر
اینکه عالقه کشــورهای غربی به مسئله امنیت کل
قاره اروپا واقعی باشد ،ممکن است .وضعیت امنیتی

در اروپا به حدی خطرناک است که ضرورت دارد تا
در خصوص تمامی عوامل تأثیرگذار بر این عرصه ،از
جمله سیاست درهای باز ناتو بحث و گفتگو شود و
در این راســتا میتوان از تمامی عرصهها ،از جمله
شورای مشــترک روسیه-ناتو استفاده شود».معاون
وزیر خارجه روســیه در عین حــال تأکید کرد که
در حال حاضر شــکل روابط مســکو و بروکسل در
نتیجه اقدامات یکجانبــه مخرب ناتو تغییر کرده و
به کمترین حد خود رســیده اســت .به گفته وی،
برای از سر گیری تماسها در زمینه مسائل نظامی
یا دیگر زمینهها ،طرف روســی پیشــنهاداتی برای
کاهش تنش کنونی به شرکای غربی ارائه داده ،ولی
تاکنون عالئمی از جانب آنها دریافت نکرده است.روز
گذشته (سهشنبه) «آندری رودینکو» دیگر معاون
وزیر خارجه روســیه یادآور شد که مقامات مسکو
در آینده نزدیک پیشنهاداتی «به صورت کتبی» به
ایاالت متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو در زمینه
تضمین امنیتی در قاره اروپا ارائه خواهد کرد«.ینس
اســتولتنبرگ» دبیرکل ناتو نیز شــب گذشته در
کنفرانــس مطبوعاتی در بروکســل اعالم کرد که
موافقت کردن با پیشنهاد روسیه درباره ممنوعیت
استقرار تســلیحات تهاجمی در قاره اروپا منطقی

نیست ،برای اینکه چنین اقدامی باعث ایجاد اعتماد
متقابل نخواهد شد .به گفته وی ،دلیل این مسئله
آن است که استقرار تسلیحات در اروپا دقیقاً نتیجه
اقدامات غیرسازنده خود روسیه صورت گرفته است.
دبیرکل ناتو افزود« :برای ایجاد اعتماد متقابل ،ابتدا
فدراسیون روسیه باید تمامی موشکهای خود که
نقض پیمان نابودی موشکهای دارای برد متوسط و
کوتاهتر هستند را از بین ببرد .ولی در شرایط کنونی،
پیشنهاد مســکو درباره توقف اســتقرار تسلیحات
تهاجمی ،غیرقابل قبول و بیمعناست«».والدیمیر
پوتین» رئیس جمهوری روســیه هفته گذشته در
جریان مذاکــرات آنالین با «جــو بایدن» همتای
آمریکایی خود با اشــاره بــه اینکه «خطوط قرمز»
مشخصی برای روســیه ،به ویژه در خصوص ادامه
گســترش ناتو به سمت شرق و استقرار سامانههای
تسلیحاتی تهاجمی در نزدیکی مرزهای این کشور
وجود دارد که مســکو در پاسخ به آنها مجبور است
تدابیر الزم برای تأمین امنیت خود را اتخاذ کند .به
گفته پوتین ،با توجه به این وضعیت مسلماً مسکو
نیازمند دریافت تضمینهای حقوقی مشــخص در
خصوص عدم عبور از خطوط قرمز طرف روســی و
تأمین امنیت این کشور است .

نماینده روسیه در شورای امنیت:

نباید به مذاکرات وین فشار آورد

معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در بیانیهای در شورای امنیت ضمن تاکید بر این که توافق هستهای به همان شکل اصلی
خود در سال  ۲۰۱۵باید حفظ و اجرایی شود ،خواستار خویشتنداری استراتژیک طرفین مذاکرات وین و اعضای شورای امنیت
در این زمینه شد.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری تاس ،دمیتری پولیانسکی ،معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست
شــورای امنیت سازمان ملل ،گفت :ادعاهایی مبنی بر این که برجام[توافق هستهای] ممکن است منسوخ شده باشد و نیاز به
بروزرسانی ،تغییر یا اضافات داشته باشد ،خطرناک و غیرمسئوالنهاند .این توافق توازن دقیقی در منافع را نمایان میسازد .باید
به همان شکلی که در سال  ۲۰۱۵بود اجرا شود ،بدون افزودن چیزی به آن یا حذف کردن چیزی از آن.این دیپلمات روس در ادامه گفت :همچنین نمیتوانیم بگوییم برجام به
خاطر سریع نبودن روند مذاکرات وین به اندازه کافی ،در حال از دست دادن قابلیت اجراییاش است .تا همین االن ،هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد.او افزود ،روسیه از
اعضای شورای امنیت سازمان ملل و دیگر اعضای مذاکرات وین میخواهد« ،خویشتنداری استراتژیک» به خرج دهند.پولیانسکی همچنین مطرح کرد :مذاکرات وین در حال
حاضر در کانون توجه بینالمللی قرار دارد .همکاران ما اکنون وظیفهای خطیر در بازگرداندن اجرای برجام به همان چارچوبی دارند که اولین بار مورد توافق قرار گرفته بود .ما
باید کمکشان کنیم.این دیپلمات روس در این راستا گفت :ما تنها با نشان دادن خویشتنداری استراتژیک و دوری کردن از متشنج کردن جو حاکم میتوانیم موفق به انجام
دادن این کار شویم .این شامل حال تمامی اعضای برجام میشود ،همچنین شورای امنیت و همسایگان ایران در منطقه.معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در ادامه اظهاراتش
مطرح کرد :چیزی که بیش از همه اهمیت دارد،این است که روند دپلماتیک عادی برقرار است .ما نباید در این روند عجلهای کنیم یا از بیرون به مشارکت کنندگان آن فشار
بیاوریم.به گزارش ایســنا ،اظهارات این دیپلمات روس در شــورای امنیت در پی این مطرح میشود که جلسه دوم از دور هفتم مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین پس از
وقفه ای چند روزه ،پنج شنبه هفته گذشته آغاز به کار کرد .در حال حاضر مذاکرات برجامی در سطح گروه های دوجانبه و چندجانبه طرفین توافق و کارگروه های کمیسیون
مشترک برجام ادامه دارد .ایران اعالم کرده است تنها با هدف رسیدن به توافقی خوب برای لغو کلیه تحریم های غیرقانونی آمریکا به مشارکت در مذاکرات وین ادامه می دهد.
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گزیده خبر
بورل:

تعامل اتحادیه اروپا با طالبان مشروط است

جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
تعامل با طالبان را ضروری دانست اما اعالم کرد که
این تعامل باید مشروط باشد.به گزارش ایرنا از طلوع
نیوز ،بورل در نشست خبری گفت :ما برای تعامل با
طالبان پنج شاخص و شرط داریم که اتحادیه اروپا
در ماه ســپتامبر (مهر) عنوان کرده بود و طالبان باید در این مورد پیشرفت
داشــته باشد.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود :دیدگاه ما با قطر
درباره این که برخی از تعامالت عملیاتی با طالبان ضروری اســت ،همسان
است ،اما بدون اعطای هیچ گونه مشروعیتی به آنها .این تعامل باید مشروط
به پیشرفت طالبان در راستای پنج معیاری باشد که در ماه سپتامبر عنوان
کردیم.در سوم سپتامبر ( ۱۲شــهریور) سال جاری وزیران خارجه اتحادیه
اروپا در نشســتی در اســلوونی ،پنج اصل را تعیین کردند که پایه و اساس
تعامل این اتحادیه با طالبان میباشند.
براساس نشست اســلوونی اصولی که طالبان باید رعایت کند شامل موارد
زیر است:
 .افغانستان نباید به پایگاه هراس افکنی مبدل شود
 .احترام به حقوق بشر بویژه حقوق زنان ،حاکمیت قانون و آزادی رسانهها
 .تشکیل دولت فراگیر ملی
 .اجازه دسترسی آزاد به کمکهای بشردوستانه اتحادیه اروپا
 .ایجــاد زمینه خروج ایمن برای اتباع خارجــی و افغانهای که در معرض
خطر قرار دارند.
بورل در ادامه خاطر نشــان کرد که با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر
خارجه قطر در مورد وضعیت افغانستان نیز گفت و گو کرده است.
وی گفت که قطر نقش کلیدی در تعامل اتحادیه اروپا با طالبان دارد.
بورل همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا همکاری خود را با شرکای خود
در آســیای مرکزی گسترش خواهد داد و افغانستان نیز در این زمینه مهم
است.شروط اتحادیه اروپا برای پذیرش طالبان در حالی عنوان می شود که
افغانســتان هم اکنون با یک بحران انسانی روبرو است .از سوی دیگر بهای
مواد غذایی بطور روزافزاون و سرســامآور در این کشور افزایش یافته و پول
افغانی نیز بطور ه بیسابقهای ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است.
هشدار سازمان جهانی بهداشت:

اومیکرون بسرعت در حال گسترش است

تهران -ایرنا -ســازمان جهانی بهداشت هشدار داده
است که ســویه اومیکرون کرونا با سرعتی در حال
گسترش است که در ســویههای قبلی دیده نشده
اســت و احتماالً در بیشــتر کشــورها وجود دارد.
به گزارش ایرنــا از الجزیره ،تدروس آدهانوم رئیس
ســازمان جهانی بهداشت در یک نشست خبری در ژنو به خبرنگاران گفت:
 ۷۷کشور در حال حاضر موارد ابتال به سویه اومیکرون را گزارش کرده اند و
واقعیت این است که اومیکرون احتماالً در بیشتر کشورها وجود دارد ،حتی
اگر هنوز شناسایی نشده باشد.آدهانوم در ادامه افزود :اومیکرون با سرعتی در
حال گسترش است که در هیچ مورد شیوع قبلی ندیده بودیم.رییس سازمان
جهانی بهداشت با سرزنش افرادی که هنوز اومیکرون را دست کم می گیرند،
گفــت :مطمئناً تا به حال آموخته ایم که خطر این ویروس را دســت کم
نگیریم ،حتی اگر شدت بیماری و درد اومیکرون کمتر باشد اما میزان شیوع
و شــمار مبتالیان می تواند بار دیگر سیستم های بهداشتی آماده نشده را
تحت تأثیر قرار دهد.به گفته آدهانوم ،آژانس بهداشــت سازمان ملل متحد
از ارائه تقویت کننده های واکســن کووید ۱۹-تا زمانی که توزیع واکســن
ها اولویت بندی و عادالنه باشــد ،حمایت می کند.رییس ســازمان جهانی
بهداشــت تاکید کرد :بگذارید خیلی واضح بگویم ،سازمان جهانی بهداشت
مخالف واکسن های تقویت کننده ها نیست ،ما با بی عدالتی مخالفیم دغدغه
اصلی ما نجات جان افراد در همه جا اســت.اومیکرون چند هفته پیش در
حالی شناسایی شد که هیچگونه دادهای درباره عالئم ابتال به آن و خطرات
ناشی از آن وجود نداشت .اکنون اما دادههای اولیه در مورد گونه جهشیافته
کرونــا که به درک بهتر از عالئم و تاثیر آن کمک میکند به تدریج در حال
انتشــار است؛ آنتونی فائوچی مشاور پزشکی ارشد کاخ سفید گفته هرچند
قضاوت دربــاره میزان خطر اومیکرون چند هفته طول خواهد کشــید اما
بررســیهای اولیه نشان میدهد که این سویه از انواع پیشین ویروس کرونا
خطرناکتر نیست.ســازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داده است که گونه
اومیکرون از ویروس کرونا احتماال بیشــتر شــیوع پیدا خواهد کرد و سطح
خطر ناشی از همهگیری آن در سطح جهان «بسیار باال» است.
بلینکن:

برای فروش اف ۳۵به امارات مشروط
بهحفظ برتری اسرائیل آماده هستیم

«آنتونــی بلینکن» وزیرامورخارجــه آمریکا با اعالم
آمادگی این کشور برای فروش جنگندههای اف۳۵-
و پهپادها به امارات درصورتی که این کشور همچنان
به خرید آنها تمایل دارد ،تاکید کرد که باید اطمینان
حاصل کنیم برتری نظامی اسرائیل حفظ می شود.به
گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز ،بلینکن که در چارچوب سفر به چند
کشور منطقه جنوب شرق آسیا به مالزی رفته امروز چهارشنبه در کواالالمپور
پایتخت این کشور و درکنفرانسی خبری گفت که واشنگتن مجبور شده برخی
مسائل را بررســی کند.وی افزود :به عنوان مثال همواره باید از تعهد خود به
تضمین برتری کیفی نظامی اسرائیل اطمینان حاصل کنیم ،بنابراین باید هر
فناوری فروخته یا منتقل شــده را به دیگر شرکای آمریکا در منطقه از جمله
امارات به دقت بررسی کنیم.وزیر خارجه آمریکا گفت :فکر میکنم اگر امارات
همچنان خواستار این دو نوع هواپیما باید ما آماده برداشتن گام هایی هستیم.
این ســخنان بلینکن در واکنش به اظهارات یــک مقام اماراتی بود که دیروز
ســه شــنبه به رویترز گفت :امارات به ایاالت متحده اطالع داده است خرید
هواپیماهای اف ۳۵-را که بخشی از یک قرارداد  ۲۳میلیارد دالری که شامل
هواپیماهای بدون سرنشــین و مهمات پیشرفته می شود ،به حالت تعلیق در
می آورد.این مقام اماراتی که رویترز به نام و مقامش اشاره نکرده است ،افزود:
نیازمندیهای فنی ،محدودیتهای عملیاتی و تحلیل هزینه-فایده منجر به
ارزیابی مجدد قرارداد توســط امارات شد.گفته شده بود که امارات توافق نامه
ای را بــرای خرید  ۵۰فروند  ۳۵-Fو حداکثر  ۱۸پهپاد نظامی با آمریکا امضا
کرده اســت.این مقام اماراتی درعین حال گفت :امارات همچنان ترجیح می
دهد نیازهای دفاعی پیشرفته خود را از آمریکا تامین کند و در آینده در باره
خرید هواپیماهای اف– ۳۵گفت وگو می کنیم.
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چهره روز
توماس مان
توماس مان (به آلمانــی( )Thomas Mann :زاده  ۶ژوئن
 ۱۸۷۵در لوبک – درگذشــته  ۱۲اوت  ۱۹۵۵در زوریخ)
نویسنده آلمانی بود که در سال  ۱۹۲۹برنده جایزه نوبل
ادبیات شــد .توماس مان در روز  ۶ژوئن  ۱۸۷۵در شهر
لوبک آلمان زاده شد .پدر او ،بازرگان غالت بود که بعدها
به مقام ســناتوری شهر لوبک رسید .مادر مان برزیلی با
نسب پرتغالی و آلمانی بود .او تحصیالتش را تا  ۱۹سالگی
در لوبک گذراند و پس از مرگ پدرش همراه خانوادهاش
راهی مونیخ شــد .در آنجا وارد یک شرکت بیمه شد و
توانســت نخستین اثر خود ،افتادهها ،را به پایان برساند.
در همان زمان وارد دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
شد و رشتههای تاریخ و ادبیات و اقتصاد سیاسی را دنبال
کرد.توماس مان در سال  ۱۸۹۷همراه برادرش هاینریش مان به رم رفت و در همان سال ،نگارش کتاب
بودنبروکها را آغاز کرد که در ســال  ۱۹۰۱آن را چاپ رساند و شهرت زیادی بدست آورد .توماس در
ســال  ۱۹۰۵با کاتیا پرینگسهایم دختر یکی از اســتادان دانشگاه مونیخ ازدواج کرد.در این مدت چند
اثر دیگر از او ،مانند تریســتان ،گرسنگان ،تونیو کروگر ،ساعت دشوار ،در آینه ،واالحضرت ،فونتان پیر،
شامیسو و مرگ در ونیز انتشار یافتند .در سال  ۱۹۲۴کتاب کوه جادو را منتشر کرد که باعث شد آوازه
او دو چندان شود .توماس مان در فاصله سالهای  ۱۹۲۲تا  ۱۹۲۶کتابهای گوته و تولستوی ،گفتار و
پاسخ ،تالشها ،یادداشتهای پاریس را نوشت .در سال  ۱۹۲۹جایزه نوبل ادبیات به او اهدا شد .توماس
مان ســومین آلمانی بود که این جایزه را به دست آورد.توماس مان سرانجام در روز  ۱۲اوت  ۱۹۵۵در
پایان یک بیماری چندروزه و بر اثر بیماری قلبی در بیمارستان شهر زوریخ در میان جمعی از نزدیکانش
درگذشت .دو ماه پیش از آن هشتادمین سال تولدش را جشن گرفته بود.

پیشنهاد

از هر دری خبری

باز شدن پیست اسکی اسکاتلند به روی مردم پس از تعطیلی سال گذشته به
دلیل محدودیت های کرونایی /گاردین

ورزشی

گروهی از محققان دانشــگاه آرهوس دانمــارک مولکول جدیدی
ســاختهاند که به ســطح ذرات کروناویروس ســندرم حاد تنفسی
 ۲میچســبد .این اتصال از ورود ویروس به ســلولهای انسانی و
انتشــار عفونت جلوگیری میکند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس
تی دی ،مولکول تازه توســعه یافته متعلــق به گروهی از ترکیبات
به نام آپتامرهای آر ان ای ( )RNA aptamersو بر اســاس همان نوع
بلوکهای ساختمانی است که برای واکسنهای آر ان ای استفاده
میشــود .این امر باعث میشــود کــه تولید آنها بســیار ارزانتر
و آســانتر از آنتیبادیهایی باشــد که در حال حاضر برای درمان
کووید ۱۹-و تشــخیص عفونت ویروسی با استفاده از آزمایشهای
آنتیژن سریع استفاده میشوند.

مرگ در ونیز
کتــاب مرگ در ونیز با نام اصلــی Der Tod in Venedig
اثر توماس مان ،نویســنده آلمانی و برنــده جایزه نوبل
ادبیات اســت که برای اولین بار در سال  ۱۹۱۲منتشر
شــد .میتوان از این کتاب به عنوان یکی از بهترین آثار
کوتــاه توماس مان نام برد امــا نباید کم حجم بودن اثر
این مفهوم را بر ذهن ما متبادر کند که با اثری ســاده و
راحت روبهرو هستیم .زیرا این داستان سرشار از الیههای
نمادین ،استعاری و اسطورهای است که ما را به تعمق در
بــاب مفهوم کتاب وا میدارد کتاب مرگ در ونیز درباره
گوستاو آشــنباخ ،نویسنده پنجاه ســاله و اصولمندی
اســت که پس از مدتها تالش بیوقفه بر اساس نظمی
رخنهناپذیر به جایگاه واالیی دست یافت و در پنجاهمین
زادروز خود لقب اشــرافی «فون» را از امیری آلمانی دریافت کرد .اما گوستاو فون آشنباخ مدتی است
که در فرایند نوشــتن گرههایی میبیند که قادر به باز کردن آنها نیست .هرچند آثار این نویسنده در
نظر دیگران واال و درخور ســتایش بود اما خود از کارش راضی نبود:اما در همان حال که ملت هنر او
را میســتود ،خودش از آن ناخشنود بود و به گمانش میآمد آثارش از نشانههای شوری سبکدست و
آتشین ،نشانههایی که حاصل طراوتاند و در چشم اهل هنر سرآمد هر جوهرهی دیگر ،چندان بازتابی
ندارد( .کتاب مرگ در ونیز اثر توماس مان – صفحه )۲۳آشنباخ پس از کمی فکر کردن برای یافتن راه
حل به این نتیجه میرســد که «کمی استراحت» الزم است و سفر کردن بهترین گزینه ممکن است.
آشنباخ مردی به شدت منظم و دور از ابتذال و طمطراق بود که از همان جوانی هیچ نسبتی با کاهلی
نداشت و معتقد بود که هنرمند خودش نیز باید همانند الگویی برای دیگران باشد و ضعفهای اخالقی و
رفتاریای که در نهاد آدمیزاد ریشه دوانده را هرچه بیشتر کاهش دهد و طبق اصول باشد.

فرهنگ

استفن کری :حاال بهترین شوتزن بسکتبال هستم
ستاره تیم بسکتبال گلدن استیت گفت :حاال که رکورد بیشترین پرتاب سه امتیازی را در اختیار دارم ،بهترین شوتزن بسکتبال
هستم.به گزارش ایسنا ،استفن کری فوق ستاره تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز ،موفق شد در دیدار امروز صبح تیمش مقابل
نیویورک نیکس رکورد بیشــترین پرتاب ســه امتیازی در تاریخ مسابقات  NBAرا بشکند.استفن کری در این مورد گفت :از سه
سالگی شروع به شوت زنی کردم و عاشق این کار هستم .رویای چنین روزهایی را داشتم و اکنون به این مرحله رسیدهام که بسیار
رویایی است .از همه دوستانم که در این مسیر و رسیدن به این موفقیت کمک کردهاند سپاس گزارم .آنها به من پاس دادند و
من هم زحمات آنها را به بار نشاند.فوق ستاره بسکتبال جهان در پاسخ به این سوال که اکنون از نظر او بهترین سه امتیازی زن
تاریخ بسکتبال کیست؟ اظهار کرد :اگر پیش از کسب چنین رکوردی این سوال را میپرسیدید واقعا دو دل بودم و برای جواب
دادن شک میکردم اما اکنون این عنوان را در دست دارم.او در پایان گفت :خیلی خوشحال هستم و از هواداران حاضر دو تیم در
ســالن «مدیسن اسکوئر گاردن» تشکر میکنم که اجازه دادند این لحظه زیبا را داشته باشم و در آن غرق شوم.فوق ستارههایی
چون لبران جیمز و ری آلن (رکورد دار سابق پرتاب سه امتیازی در  )NBAنیز این موفقیت کری را به او تبریک گفتند.

تخت گاز

ستاره فیلم «انگل» در چنگ سرطان افتاد
«پارک ســو دام» ستاره جوان سینمای کره و بازیگر
فیلم معروف «انگل» ،به سرطان تیروئید مبتال شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از تارنمای شــبکه
خبری سیانان ،پارک سو دام بازیگر  ۳۰ساله کرهای
که با فیلم انگل ســاخته بونگ جون هو به شــهرت
جهانی رسید ،به سرطان تیروئید پاپیالری مبتالست.
بیماری این بازیگر جوان در جریان یک چکاپ دورهای
تشخیص داده شد و حاال برای درمان زیر تیغ جراحی
رفته اســت.به نقل از سرویس سالمت ملی انگلیس،
ســرطان تیروئید پاپیالری یکــی از رایجترین انواع
سرطان تیروئید است که معموال افراد زیر  ۴۰سال و
به ویژه زنان را درگیر میکند اما از سایر انواع سرطان
تیروئید ســادهتر درمان میشود .براساس آمار و ارقام موجود ،از هر  ۱۰فرد مبتال به این سرطان
 ۹نفر تا پنج سال پس از تشخیص زنده میمانند و بسیاری از این دست بیماران درمان شده و به
زندگی عادی برمیگردند.به گفته کمپانیای که پارک با آن همکاری میکند ،بیماری این بازیگر
برنامهها برای تبلیغ فیلم بعدی او با نام پست سفارشی ( )Special Deliveryرا متوقف کرده است.
پارک در چند فیلم و سریال کرهای از جمله کشیشها ( ،)۲۰۱۵خاموششده ( )۲۰۱۵و ذهن زیبا
( )۲۰۱۶بازی کرده بود تا این که در ســال  ۲۰۱۹با بازی در فیلم معروف انگل به شهرت جهانی
رســید.فیلم انگل به کارگردانی بونگ جون هو در سال  ۲۰۲۰به اولین فیلم غیرانگلیسی زبان و
اولین فیلم کرهای تبدیل شد که اسکار بهترین فیلم را دریافت میکند .پارک سو دام در این فیلم
نقش یک زن جوان از خانوادهای فقیر را بازی میکند که تظاهر میکند دانشــجوی یک دانشگاه
معروف است تا بتواند در یک خانواده ثروتمند کاری به عنوان مربی بگیرد.

ساخت مولکولی که کووید۱۹-
را مسدود میکند

همکاری تویوتا ،سوزوکی و دایهاتسو
برخی رســانههای خبری با انتشــار اخباری مهم گفتهاند تویوتا در حال کار روی یک خودروی اســپرت با طراحی پیشرانه وسط است.
این شــایعه هیجانانگیز اولین بار توسط مجله ژاپنی ب ِست کار وب منتشــر شده است .ظاهرا ً تویوتا برای تولید این خودروی اسپورت با
کمپانیهای سوزوکی و دایهاتسو همکاری میکند .اطالعات چندانی از پروژه موردبحث در دست نیست اما گفته میشود تویوتا به دنبال
معرفی محصول پیشرانه وسط خود تا سال  ۲۰۲۵میباشد .فع ًال باید گفت این خبر در حد یک شایعه بوده و ظاهرا ً اغراق زیادی نیز در رابطه
با آن صورت گرفته زیرا هیچگونه سندی برای تائید این ادعاها منتشر نشده است.تویوتا و سوزوکی در طی سالهای اخیر همکاریهای
زیادی با یکدیگر داشتهاند .این دو خودروساز در سال  ۲۰۱۸با استفاده از محصوالت و تکنولوژیهای مشترک روابط باهم را عمیقتر کردند.
از آن زمان تاکنون چندین خودروی ریبج شده از هر دو طرف معرفی شده که از جمله آنها میتوان به سوزوکی سوایس به عنوان نسخه
ریبج شده تویوتا کروال واگن در اروپا و تویوتا رومیون در بازارهای آسیایی اشاره کرد که این خودرو نیز نسخهای ریبج شده از مینی ون
سوزوکی ارتیگا میباشد.از طرف دیگر تاریخچه همکاری تویوتا و دایهاتسو به سال  ۱۹۶۷بازمیگردد .تویوتا اواخر دهه  ۹۰میالدی بخش
اعظم سهام دایهاتسو را خریداری نمود و در سال  ۲۰۱۶نیز باقی مانده سهام را خرید تا مالک کامل این شرکت شود.

دستگاهی که کروناویروس را در
بازدم شناسایی میکند
پژوهشگران آمریکایی ،یک دستگاه سنجش تنفس را طراحی کردهاند
که میتواند کروناویروس را در بازدم بیمار شناسایی کند.به گزارش ایسنا
و به نقل از فلوریدا نیوز تایمز ،پژوهشــگران آمریکایی در مورد طراحی
و آزمایش یک دســتگاه سنجش تنفس موســوم به «بابلر»()Bubbler
گزارش دادهاند که برای شناســایی «کروناویروس سندرم حاد تنفسی
 )2-SARS-CoV(»۲به تشــخیص آرانای ویروس متکی است .نام این
دستگاه ،برگرفته از صدای حبابهایی است که هنگام بازدم بیمار در آن
ایجاد میشــوند.بابلر نه تنها آرانای متعلق به ذرات ویروس موجود در
هوا را به  DNAتبدیل میکند تا به واسطه آزمایش «واکنش زنجیرهای
پلیمــراز»( )PCRمورد بررســی قــرار بگیرند ،بلکــه میتواند  DNAرا
رمزگذاری کند و به نمونهها امکان دهد.

تزریق  ۲دوز برای جلوگیری از
«اُمیکرون» کافی نیست
نتایج مطالعه جدید محققان دانشگاه آکسفورد نشان میدهد که سویه
جدید «امیکرون»( )Omicronاز آنتیبادیهای خنثیکننده تولید شده
توســط دو دوز از واکسنهای فایزر و آسترازنکا طفره میرود و بنابراین
تزریــق دو دوز از این واکســنها از ابتال به ســویه امیکرون جلوگیری
نمیکند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیو اطلس ،یک مطالعه جدید که
توسط محققان دانشگاه «آکسفورد» انجام شده است ،نشان داد که تزریق
دو دوز واکسن «فایزر» یا «آسترازنکا» برای جلوگیری از ابتال به بیماری
کووید ۱۹-ممکن اســت برای محافظت در برابر عفونت ناشی از سویه
امیکرون کافی نباشد.این دادهها هیچ نشانهای از محافظت در برابر ابتالی
شدید به این بیماری ارائه نمیدهد و همچنین نشان میدهد که تزریق
دو دوز برای جلوگیری از عفونت امیکرون در اکثر افراد کافی نیست.

