
رشد ۷۳ درصدی قیمت نفت ایران در یک سال گذشته
قیمت نفت خام ســنگین ایران در سال ۲۰۲۱ میالدی به طور میانگین ۶۹ دالر و ۳۲ سنت قیمت 
خورد. این در حالی اســت که قیمت میانگین این نوع نفت در سال گذشته ۳۹ دالر و ۹۸ سنت بود 
که نشان دهنده رشد ۷۳ درصدی قیمت نفت سنگین ایران است.به گزارش ایرنا، آغاز همه گیری کرونا 
در جهان با اختالف بین عربســتان و روسیه بر سر ادامه توافق فریز نفتی همراه بود.کرونا در ماه های 
ابتدایی سال ۲۰۲۰، فعالیت های اقتصادی را به شدت کاهش داد و قرنطینه ها در جهان آغاز شد. این 
موضوع تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داد و بر اساس برخی گمانه زنی ها، در اسفند سال ۱۳۹۸، 
تقریبا یک سوم از تقاضای نفتی در دنیا از دست رفته بود.در کنار آن در همان زمان، اوپک پالس که 
چند ســالی بود فریز نفتی را برای نجات قیمت نفت آغاز کرده بود با اختالف همراه شد.عربستان و 
روسیه حاضر به توافق نشدند و فریز نفتی تعلیق شد. بعد از آن بود که جنگ سرسام آور تولید بین دو 
تولید کننده بزرگ نفت آغاز شد و حتی تولید این کشورها به باالی ۱۲ میلیون بشکه در روز رسید.

تداوم شرایط قرنطینه به دلیل کرونا، فشار بر تقاضای نفت و همچنین جنگ تولید، جهان را در نفت 
غرق کرد تا آنجا که تمام نفتکش ها از نفت خام پر بودند و مخازن ذخیره سازی جهان نیز حتی برای 
یک بشکه نفت دیگر جا نداشتند.این موضوع باعث شد تا در اتفاقی عجیب قیمت نفت آمریکا در یک 
معامله به زیر صفر برود و منفی شود. به این معنا که تولید کننده نفت برای آنکه از شر نفت تولید شده 
نجات پیدا کند حاضر شد نه تنها پولی بابت نفت خام نگیرد بلکه به ازای هر بشکه نفت ۳۷ دالر نیز 
پرداخت کند.شرایط بحرانی قیمت نفت و سقوط ارزش طالی سیاه به زیر ۲۰ دالر در هر بشکه باعث 
شد تا اعضای اوپک پالس احساس خطر کنند و دوباره به میز مذاکرات برگردند. نتیجه مذاکرات توافق 
کاهش ۹.۷ میلیون بشــکه ای تولید نفت بود.کاهش تولیدی که به سرعت تاثیر خود را بر بازار نفت 
گذاشت و قیمت ها عزم صعود کرد. رشد قیمت نفت ادامه داشت و حاال در آخرین ماه از سال ۲۰۲۱ 
میالدی، قیمت نفت باالی ۷۰ دالر در هر بشــکه معامله می شود.اجرای توافق کاهش تولید که البته 
به تدریج تسهیل شد، قیمت نفت را در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ میالدی حدود ۷۰ درصد 
افزایش داد.نفت برنت به عنوان اصلی ترین نفت شاخص برای قیمت گذاری در بازارهای جهانی که به 
طور میانگین در ســال گذشــته ۴۰ دالر و ۹۲ سنت معامله می شد، در سال جاری به ۷۰ دالر و ۴۸ 
 WTI سنت در هر بشکه رسید که نشان دهنده رشدی ۷۲ درصدی است.نفت شاخص آمریکا یا همان
نیز ۷۵ درصد رشــد قیمت را در سال جاری در مقایسه با میانگین قیمت در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد 
و از ۳۸ دالر و ۷۲ سنت تا ۶۷ دالر و ۸۰ سنت باال آمد.همچنین نفت روسیه که در بازارهای جهانی 
به اورالز معروف است از میانگین قیمت ۴۱ دالر و ۶ سنت در سال گذشته به ۶۹ دالر و ۸ سنت در 
سال جاری افزایش پیدا کرد که حکایت از رشد ۶۸ درصدی قیمت این نفت در بازارهای جهانی دارد.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز ۷۰ درصد گران شد و از ۴۰ دالر و ۷۵ سنت در سال ۲۰۲۰ به ۶۹ دالر و 
۴۵ سنت در سال ۲۰۲۱ رسید.در این میان نفت سنگین ایران نیز که در سبد نفتی اوپک قرار دارد از 
میانگین قیمت ۳۹ دالر و ۹۸ سنت در سال گذشته به میانگین قیمت ۶۹ دالر و ۳۲ سنت در سال 
جاری افزایش پیدا کرد. این اعداد نشــان می دهد نفت سنگین ایران در یک سال ۷۳ درصد گران تر 
شده و این رقم از میانگین رشد قیمت سبد نفتی اوپک نیز بیشتر است.این موضوع نشان می دهد به 
دلیل افزایش قیمت نفت و همچنین رشد تقاضا در جهان، توجه به نفت های سنگین بیشتر شده زیرا 

سود بیشتری را نصیب پاالیشگران می کند.
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رییس جمهور در بازدید از یکی از کارخانه های ریسندگی یزد که هشت سال تعطیل و متروکه بوده است، گفت: هیچ بانکی حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی 
را ندارد. حجت االسالم سید ابراهیم رییسی، صبح  دیروزجمعه در بازدید از یکی از کارخانجات ریسندگی یزد که هشت سال تعطیل بوده است، با انتقاد از تعطیلی 
این واحد تولیدی اظهار داشت: هر چه زودتر این کارخانه با همت و پیگیری فعال شود.رییس جمهور با بیان اینکه تعطیلی چنین واحدهای تولیدی انسان را رنج می 
دهد چرا که متاسفانه این ثروت معطل مانده است، عنوان کرد: بانک ها اگر جایی را تملک می کنند باید یا خودشان آنجا را راه اندازی کنند و یا به سرعت به افراد 
توانمند واگذار کنند.رییسی تاکید کرد: هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را تعطیل کند و اقدامی که در مورد این واحد تولیدی شده است تعطیل کردن تولید و 

اشتغال در کشور است، چه کسی پاسخگوی هشت سال بیکاری کارگران این واحد تولیدی خواهد بود؟
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بانک ها حق تعطیل کردن واحدهای تولیدی را ندارند
info@sobh-eqtesad.ir

زنگ خطر کمبود گاز به صدا درآمد
با توجه به باالرفتن مصرف گاز در ایام سرد سال و جوابگو نبودن تولید، 
این هشــدار به گوش می رســد که ایران به عنوان یکی از بزرگترین 
دارندگان مخازن گاز در جهان به زودی واردکننده گاز خواهد شــد.به 
گزارش خبرنگار مهر، هر وقت به ایام سرد سال نزدیک می شویم مصرف 
گاز هم در کشور افزایش می یابد به گواه آمارهای منتشر شده از سوی 
شرکت ملی گاز ایران یکی از بزرگترین چالش ها در ماه های سرد سال 
تأمین گاز بخش خانگی و صنعتی اســت. چند ماه پیش جواد اوجی 
وزیر نفت پیش بینی کرد امسال روزانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب کسری 
گاز خواهیم داشت که با توجه به کسری ۱۶۰ میلیون متر مکعبی گاز 
در ســال گذشته این رقم دور از انتظار نبود.در حال حاضر ایران بعد از 
روسیه بزرگترین مخازن گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد که یکی از 
این میادین گازی پارس جنوبی است که با کشور قطر مشترک است. 
مدت ها است که کارشناسان ایرانی و قطری اعالم کرده اند تولید گاز از 
میدان گازی پارس جنوبی روند نزولی به خود گرفته است و اگر سرمایه 
گذاری مناسبی روی این میدان صورت نگیرد همین میزان گازی هم 
که از این میدان تولید می شود از دست خواهد رفت. حال این کاهش 
تولید گاز از میدان پارس جنوبی را در کنار افزایش مصرف ساالنه گاز 
ببینید. این افزایش مصرف موجب شــده اســت تا سال به سال شاهد 
واگرایی روند تولید و مصرف گاز در کشور باشیم. به طور کلی با توجه 
به عدم توســعه میادین گازی در سال های گذشته و روند مصرف گاز 
در کشــور خطر جدی کسری تراز گازی کشور احساس می شود و این 
زنگ خطری اســت که از مدت ها پیش به صدا درآمده است.مسئوالن 
بخش انرژی کشور این هشــدار را داده اند کشوری که می تواند تأمین 
کننده انرژی کشــورهای منطقه باشد هم اکنون در شرایطی است که 
اگر به دنبال اصالح الگوی مصــرف نرود در آینده نچندان دور تبدیل 
به وارد کننده گاز خواهد شــد.بنابراین با توجه به اینکه چشم اندازی 
برای افزایش تولید در کوتاه مدت و حتی میان مدت وجود ندارد توجه 
به راهکارهــای کوتاه مدت برای کاهش مصــرف گاز خانگی و اداری 
اهمیت باالیی پیدا می کند؛ مهمترین ابزاری که دولت ها برای کنترل 
مصارف باالی انرژی استفاده می کنند، ابزارهای قیمتی است. که البته 
این موضوع نــه تنها در ایران که دارای میادین گازی اســت بلکه در 
کشورهای وارد کننده گاز نیز اجرا می شود.در ایران بنابر آمار ۲۵ درصد 
مشــترکین بخش خانگی بیش از ۵۰ درصد گاز را در خانگی مصرف 
می کنند و این طبیعی اســت که وزارت نفــت بخواهد الگوی مصرف 
را تغییــر دهد. به همین منظور از ابتــدای آذرماه، وزارت نفت مکلف 
به اصالح تعرفه های گاز شــد که البته در تعرفه های جدید ۷۶ درصد 
مشترکین هیچ تغییری در تعرفه هایشان رخ نداد و باقی تنها ۴ درصد 
مشمول جریمه سنگین شدند.طبق آمار ۷۰ درصد مصرف گاز خانگی 
و اداری در فصل زمستان مربوط به سیستم های گرمایشی و پس از آن 
تأمین آب گرم و پخت و پز اســت. سیستم های گرمایشی به دو دسته 
گرمایش مرکزی و موضعی تقسیم می شوند. در سیستم های گرمایش 
مرکزی، گرمای موردنیاز تمام قســمتها در یک قســمت از ساختمان 
تولید می شــود و به کمک وســایل توزیع از قبیل رادیاتور، فنکویل، 
کانال و … به بخشهای موردنیاز فرســتاده می شود.متدوال ترین این 
نوع گرمایش در خانه ها سیســتم های موتورخانه ای است که در آن ها 
تنظیم نبودن نسبت ســوخت و هوا، اختالط ناقص سوخت و هوا که 
منجر به احتراق ناقص می شود، عدم تنظیمات فصلی در موتورخانه ها 
که باعث افت شــدید راندمان و افزایش مصرف سوخت می شود، عدم 
تناسب ظرفیت حرارتی دیگ با مشعل، عدم تنظیم صحیح ترموستات 
و عدم عایق بندی دیگ و لوله ها منجر به کاهش راندمان موتورخانه ها 
می شود.همچنین درباره مصرف گرمایشی مصرف آب نیز تنظیم دمای 
آب بــر ۵۵ تا ۶۰ درجه، کوتاه کردن زمان اســتحمام خاموش کردن 
سیســتم گرمایش آب برای زمان طوالنی مدتی که کســی در منزل 
نیست از راهکارهای مفید می تواند باشد.در مصارف پخت و پز هم یکی 
از بزرگ ترین دالیل اتالف سوخت در منازل، استفاده نادرست از اجاق 
گاز است. زیاد کردن بیش از حد شعله، قرار دادن ظروف کوچک روی 
شــعله های بزرگ و ظروف بزرگ روی شعله های کوچک، از مهم ترین 
اشتباهاتی است که برخی خانم های خانه دار مرتکب می شوند و باعث 
هدر رفتن ۴۰ درصد ســوخت اضافی می شوند. در ضمن، حواس تان 
باشد که شعله اجاق گازتان باید آبی بسوزد.از طرفی کاهش مصرف گاز 
در داخل منزل هم با راهکارهای ســاده ای قابل انجام است. ساده ترین 
این راهکارها پوشــیدن لباس گرم و کافی در منزل است. عالوه بر این 
ســایر راهکارها بر ثابت نگه داشتن دمای هوا در منازل متمرکز است. 
دوجــداره کردن که می تواند تا ۱۰ برابر از تلفات گرمایی بکاهد، نصب 
صحیح پرده ها و عایق بندی منافذ ورودی ســرما از جمله این راهکارها 
است.در مصارف اداری هم سال هاست طبق دستورالعمل ها مقرر شده 
که دمای ادارت دولتی بایســتی بین ۱۸ تا ۲۱ درجه تعیین شود که 
متأسفانه این دما در اکثر ادارات رعایت نمی شود. ماه گذشته نیز معاون 
اول رئیس جمهور در ابالغیه ای بر این دســتورالعمل و روشن نمودن 
وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن 
آنها یک ســاعت قبــل از پایان وقت اداری و انجــام معاینه فنی کلیه 
موتورخانه تأکید کــرد. وی در این نامه ادارات دولتی را بر کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف گاز، نسبت به سال گذشته با رعایت دستورالعمل های 
فــوق ملزم کرد.در پایان الزم به تأکید اســت، براســاس گزارش های 

هواشناسی روزهای سردتری را در پیش داریم.

نگــــاه جزئیات تجارت 10 ماهه ایران و اروپا

 واردات اروپا از ایران ۲۱ درصد رشد کرد
رونمایی از برنامه تحولی صنعت خودرو

 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته 
و بدهی خودروسازان

قطع انشعاب استخراج کنندگان غیرمجاز 
رمزارزها در انتظار تصویب مجلس

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به اینکه برنامه تحولی صنعت خودرو بزودی رونمایی می شــود، گفت: 
خودروســازان در مجموع ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته دارند.به گزارش خبرگزاری فارس، سید 
رضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی مدیران رسانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از 
اقدامات تحولی که تا پایان سال تکمیل و راه اندازی خواهد شد، پیشخوان پاسخگویی وزارت صمت است، گفت: 
پیشــخوان پاسخگویی مرکزی است که طراحی شده تا ورودی های وزارتخانه را به سمت خروجی های مناسب 

هدایت و پیگیری کند.....

 ۷ خوان رستم وام ودیعه مسکن 

تمدید مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن
باقری کنی با اشاره به روند خوب مذاکرات اعالم کرد:

مذاکرات پس از وقفه ۱۰ روزه از سرگرفته می شود
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در مراسم روز ملی صادرات؛

ارس تارال امیر در لیست برترین های صادراتی کشور  

دفتر مرکزی؛ تبریز دروازه تهران،نرسیده به میدان شهریار،ساختمان آفا - تلفن: 33335050 -041
کارخانه:جلفا،منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس،ابتدای جاده انواوغلی

ظرفیت تولید سالیانه؛
24،200 تن محصوالت سبزی و صیفی
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سیستم مدیریت زیســت محیطی 2015؛ ISO   14001  / گواهینامه 
سیستم ایمنی و بهداشت شغلی       ISO     45001   2018 / گواهینامه 
سیســتم مدیریت ایمنی مواد غذایی    ISO     22000   2018 / اخذ 
نشان حد مجاز آالینده ها در محصول فلفل از سازمان ملی استاندارد 

ایران.

اهداف  و شاخص های اصلی گلخانه؛
تولید محصول سالم/افزایش راندمان درواحد سطح/ کاهش ضایعات  
به کمتر از یک درصد/افزایش بهره وری مصرف آب/استفاده بهینه از 
منابع و نهاد های تولید/ایجاد اشــتغال مولد و جدید/ تولید نشاء در 
ســطح تجاری مبتنی بر آخرین روش های تولید گیاه توسعه یافته و 
تولید نشاء پیوندی/ تقلیل مصرف انرژی/ تحصیل ارز از طریق صادرات.

برای حصول اهــداف مورد نظرگلخانه ارس تــارال امیر با آخرین 
دانش فنی و با تکنولوژی برتر کشــورهای اروپایی بویژه کشــور 
هلند،طراحی و احداث شده است.ســالن های گلخانه با استفاده 
از سیستم اتوماســیون خودکار به همراه سنسورهای کلیه عوامل 
محیطی شرایط مساعدی برای کنترل عوامل خسارتزا فراهم شده 
و تحت این شرایط بروز عوامل خسارتزا محصوصا عوامل بیماریزا تا 
حد چشمگیری کنترل می شود.استفاده از روش های کنترل تلفیقی 
 )GAP( اجرای عملیات خوب زارعی )ICM( و ) IPM( آفات وبیمارهای
کیفیت محصوالت تولیدی در باالترین حد استانداردهای منطقه و 

روند رشد عوامل بیماریزا را کنترل می کند.

 شرکت ارس تارال امیر با مدیریت
 جناب آقای  ابراهیمی توانست به عنوان 

شرکت  صادر کننده برتر اتنخاب شود.

این همایش که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و با حضور محمد مخبر معاون اول رییس جمهوری، 
محســن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهوری، 
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
و علیرضا پیمان پاک رییس کل ســازمان توســعه 
تجارت، مسئوالن کشوری و مسئوالن سازمان توسعه 
تجارت ایران و به منظور تقدیر از مدیران واحدهای 

برتر صنعتی برگزار شد.

معرفی شرکت؛
مجتمع گلخانه ای ارس تارال امیر، بزرگترین مجتمع 
گلخانه ای هیدروپونیک شیشــه ای خاورمیانه در 
منطقه آزاد ارس با سرمایه گذاری ریالی هزار و هفتصد 
میلیارد ریال و بیش از ۷0 میلیون یورو سرمایه گذاری 
ارزی و مساحت 80 هکتار، ساالنه ظرفیت تولید بیش 
از 24 هزار  و 200 تن انواع صیفی جات گلخانه ای به 
روش هیدورپونیک را دارد و در کنار آن برای 650 نفر 

بطور مستقیم شغل ایجاد کرده است.

۴۶ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۶ بیمار مبتال به کووید۱۹ جان خود را از دست دادند. همچنین از۱۶ استان هیچ فوتی کرونایی گزارش 
نشده است.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۶ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱۹۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۴۱ نفر از 
آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۶۵۰ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۶ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۹۹۲ نفر رسید.در شبانه روز گذشته ۱۶ استان شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، 
ایالم، هرمزگان، یزد، مرکزی، قم، کردستان، گلستان، گیالن، کرمانشاه، لرستان، همدان، اصفهان و خوزستان، هیچ موردی از فوت بیماران کووید۱۹ گزارش نشده است.

همچنین در این بازه زمانی در استان های بوشهر، خوزستان، مرکزی و البرز فقط یک بیمار کووید۱۹ بستری شده است.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۷۳۴ 
نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.دو هزار و ۹۴۱ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا کنون ۴۰ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۷۸۴ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر هیچ کدام از  شهرهای کشور در وضعیت قرمز نیست 

و ۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد و ۳۲۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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امام جمعه موقت تهران:گزیده خبر

 خنثی سازی تحریم ها برای کشور یک اصل است
حجت االسالم حاج علی اکبری با اشاره به مذاکرات لغو تحریم، 
گفت: امروز برای کشــور موضوع اصلی، خنثی ســازی تحریم 
ها بر اســاس تکیه بر ظرفیــت های داخلی اســت.به گزارش 
خبرنگار سیاســی خبرگزاری فارس حجت االسالم محمدجواد 
حاج علی اکبــری امام جمعه موقت تهران در خطبه های عبادی 
سیاسی جمعه تهران با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه 
زهرا سالم اهلل علیها، خطبه اول را به این موضوع اختصاص داد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها لیله القدر اسالم و قدر قرآن بود و با اینکه وجود 
نازنین ایشان همواره پشتوانه عظیمی برای اسالم، پیامبر و امیر 
المومنین علیه الســالم در همه صحنه هــا بود، همه وجود خود 
را عاشــقانه، صادقانه و خالصانه به میــدان آورد.وی اضافه کرد: 
در این ۷۵ روز بین رحلت پیامبر تا شــهادت حضرت زهرا)س( 
دفاع مقدسی را سازمان داد که حقیقتاً اعجاب آور و البته بسیار 
دســت آموز و الهام بخش اســت.حاج علی اکبری با بیان اینکه 
حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها را باید بنیانگذار جهاد تبیین 
بدانیم، گفت: در حقیقت کار حضرت زینب سالم اهلل علیها امتداد 
جهاد تبیین حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها است که در یک 
مقطع بی نظیر انجام شــد که یک پیچ تاریخی اســت و جریان 
نبوت به امامت منتقل می شــود.وی همچنین تصریح کرد: یک 
اراده شیطانی خطرناک در وسط میدان فعال بود که این انتقال 
به درســتی انجام نشود، اگر هم انجام شد با تحریف و جابجایی 
ارزش هــا صورت بگیرد؛ هرچند در هــدف اول که جلوگیری از 
حاکمیت اســالم ناب بود، در مقطعی موفق شدند اما هدف دوم 
آنها یعنــی تالش برای تحریف حقیقت نــاکام ماند.امام جمعه 
موقت تهران همچنین یادآور شد: اگرچه این جا شمشیر علی بن 
ابیطالب علیه السالم برای مصلحت امت اسالمی در میان بود اما 

زبان و تبیین فاطمه )س( و جهاد تبیین جریانات حریف را ناکام 
گذاشــت.حاج علی اکبری همچنین یادآور شد: حضرت فاطمه 
سالم اهلل علیها به میدان آمد و دفاع همه جانبه ای را با جانفشانی 
آغاز کرد و در کنار بیت امامت تا شــهادت فرزند و تبیین شبانه 
برای اصحاب و ســخن گفتن با زنان مدینه تا گریه انذار در کنار 
قبور بقیع و شــهدای خود تا وضعیت بیدار کننده آن حضرت، 
همه گام های صادقانه حضرت زهرا بود.وی همچنین بیان کرد: 
اما در این میان خطبه فدکیه حضرت زهرا )س(  یک حماسه بود 
و همین بهانه ای برای طرح مسائل اصلی حکومت اسالمی شده 
بود. فاطمه زهرا ســالم اهلل علیها این مقام معنویت و نورانیت و 

با آن مقام علم و معرفت و جایگاه سیاســی و اجتماعی منحصر 
به فرد خود برای خلق حماسه جاودانی به میدان آمد.امام جمعه 
موقــت تهران در ادامه بیان کرد: روزهای اول خالفت، مســجد 
پر جمعیت بود که هم مردم و هم مســئوالن حضور داشتند و 
فاطمه سالم اهلل علیها وارد میدان شد؛ مدتی مردم صدای پیامبر 
را نشــنیدند همچنان فضای غم آلود پیام رحلت برقرار بود و با 
هیبتی نســتوه و شــکوهی مثال زدنی همراه با جمعی از بانوان 
حرکت کردند و وارد مســجد شدند. جریان حرکت آن حضرت 
را وقتی گزارش می کنند عمدتاً تکیه بر حجاب با جالل و شکوه 
حضرت دارند.حاج علی اکبری در همین باره گفت: خطبه نورانی 

همسنگ خطبه های نهج البالغه امیرالمومنین علیه السالم بود 
که از همان ابتدا مورد توجه و محل مراجعه، بحث و تفسیر هم 
قرار گرفته است اما واقعیت این است که حق آن ادا نشده است.

وی ادامه داد: عشق به اهل بیت و فاطمه زهرا)س( شناسه ملی 
کشور است و در این زمینه شیعه و  سنی فرقی ندارد و اگر زمانی 
شــیطان سخنی بر زبان فردی جاری می کند، کسی به او  اعتنا 
نمی کند و البته خودش هم پشیمان می شود  اگرچه  مسئولین 
مربوطه هم تصمیمات الزم را گرفته اند اما مســئله امروز کشور 
وحدت امت اســت.امام جمعه موقت تهــران با تاکید بر وحدت 
میان حوزه و دانشگاه ادامه داد: این موضوع از امور اساسی برای 
تعالی کشور اســت، از شورای عالی انقالب فرهنگی توقع داریم 
با توجه به ماموریتی که دارنــد در  تحقق این موضوع اقدامات 
مناسبی انجام دهند.علی اکبری در بخش دیگری از خطبه های 
نمازجمعــه با بیان اینکه محور مذاکرات رفع تحریم ها اســت،  
اظهار داشــت: مواضع تهدیدگونه برخی مقامات غربی ها شبیه 
طنز اســت و خودشان هم می دانند که هیچ غلطی نمی توانند 
بکنند. امروز برای ما موضوع اصل مســئله خنثی سازی تحریم 
ها بر اســاس تکیه بر ظرفیت های داخلی است.وی افزود: طرف 
مقابل در روند مذاکرات خط تحریف و برهم زدن تمرکز هیئت 
ایرانی را در پیش گرفته است، آنها باید از حضور ایران در پای میز 
مذاکره به  رغم عهد شکنی آنها استقبال کنند.امام جمعه موقت 
تهران با اشاره به روز حمل و نقل جاده ای گفت: سالیانه  8و نیم 
درصد تولید ناخالص داخلی از این بخش اســت و سالیانه  100 
میلیــون نفر و  ۵00 میلیون تن کاال از طریق حمل و نقل جاده 
ای انجام می شود. لذا باید به معیشت و بیمه رانندگان توجه کرد؛ 
لذا مجلس و دولت نیز باید به بخش حمل و نقل درون شــهری 

توجه ویژه ای داشته باشند.

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای مجارستانی مطرح شد؛
امیرعبداللهیان: واکسن ایرانی مالک ویزای 

مجارستان قرار می گیرد

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه از امضای یادداشت تفاهمی با همتای مجارستانی 
خود خبر داد که بر اســاس آن از فردا واکســن ایرانی مالک ویزای مجارستان 
قــرار می گیرد.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، حســین امیرعبدالهیان روز 
پنجشــنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با پیتر سیارتو همتای مجارستانی 
با بیان اینکه واکســن های ایرانی در مجارستان معتبر شناخته می شود، گفت: 
در دیدار امروز، یادداشــت تفاهمی با مجارســتان امضا کردیم که بر اساس آن 
واکســن ایران مالک ویزای مجارستان قرار بگیرد و این موضوع از فردا اجرایی 
می شود.وی با خیر مقدم به همتای مجارستانی خود گفت: امروز گفت و گوهای 
خوب و توافقات مهمی بین جمهوری اسالمی ایران و مجارستان انجام شد.وزیر 
امور خارجه با اشــاره به امضای ۵ سند بین دو کشور ایران و مجارستان گفت: 
ســه ســند همکاری صبح امروز به امضا رسید و دو ســند دیگر عصر امروز در 
نشســت کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشــور امضا می شود.سند همکاری 
های فرهنگی بین رییس ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمی و وزیر خارجه 
مجارستان به نمایندگی از کشورشان، یادداشت تفاهم همکاری های دیپلماتیک، 
سند همکاری گمرکی، سند توافق کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، سند 
تفاهم همکاری در چارچوب بورسیه اسنادی است که به گفته وزیر امور خارجه 
به امضا رسید.رییس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: اتفاق مهم دیگری که امروز 
رقم خورد، معتبر دانســته شدن واکسن های ایرانی در مجارستان بود. به پاس 
قدردانی از دانشــمندان ایرانی که موفق به تولید واکسن در چند شرکت داخل 
کشور شدند، سندی در این ارتباط امضا کردیم که براساس آن همه واکسن های 
ایرانی با صدور گواهی از مبدا ایران می تواند پذیرش مجارســتان قرار بگیرد و 
صدور مالک ویزا برای مجارســتان باشد.وی با بیان اینکه با کشورهای دیگر هم 
درحال رایزنی هســتیم تا واکســن ایرانی مورد پذیرش برای اعطای ویزا در آن 
کشورها قرار بگیرد، گفت: صدور گواهی واکسن های دو کشور و پذیرش واکسن 
ایرانی از فردا اجرا می شــود.وزیر امــور خارجه اضافه کرد: من ضمن احترام به 
دانشمندان ایرانی که در تولید واکسن کرونا با استاندارد باال اقدام کردند، مایلم 
تاکید کنم که در آینده نزدیک صادرات واکسن های ایرانی به سایر کشورها نیز 
عمل خواهد شد.رییس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه در گفت و گو با همتای 
مجارستانی رایزنی هایی هم درخصوص افغانستان انجام شد، گفت: مجارستان به 

مردم کشور افغانستان کمک هایی کرده است.

باقری کنی با اشاره به روند خوب مذاکرات اعالم کرد:
 مذاکرات پس از وقفه ۱۰ روزه 

از سرگرفته می شود
تهران-ایرنا- مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته ای، با ابراز خرسندی 
از پیشــرفت مذاکرات، نوشت: امروز کمیسیون مشترک خواهیم داشت و بعد از 
یک وقفه چند روزه، مذاکرات را ادامه خواهیم داد.به گزارش خبرنگار سیاســی 
ایرنا، علی باقری کنی روز جمعه در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت:  پس 
از رایزنی ها با دیگر هیات ها، بعد از ظهر روز گذشــته من و انریکه مورا )معاون 
مســوول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک 
برجام( برای ارزیابی وضعیت و بحث درباره مسیر پیش رو، دیدار کردیم.مذاکره 
کننده ارشــد ایران در مذاکرات هســته ای ادامه داد: این هفته پیشرفت خوبی 
داشتیم. دیروز )جمعه( کمیســیون مشترک خواهیم داشت و بعد از یک وقفه 

چند روزه، مذاکرات را ادامه خواهیم داد.

دستیابی ایران و 1+4 به پیش نویسی جدید
ایران و 1+۴ به پیش نویس جدیدی که در آن نظرات ایران اعمال شــده است، 
دســت یافتند که در صورت نهایی شدن، این متن مبنای رایزنی های آتی قرار 
خواهد گرفت.به گزارش ایســنا، منابع نزدیک به مذاکرات اعالم کردند که گفت 
وگوها پس از وقفه ای حدود 10 روزه از ســر گرفته می شود.با وجود جوسازی 
برخی مقامات اروپایی و رســانه های این کشور در چند هفته گذشته، دو طرف 
توانســته اند به نقاط مشــترک قابل توجهی دست یابند.  هیأت های سه کشور 
اروپایی در حالی برای مشــورت به پایتخت های خود بازمی گردند که در متون 
مذاکراتی  پیشرفت های مهمی به دست آمده است.باید دید کشورهای اروپایی 
و آمریکا در بازگشــت از پایتخت ها رویکردی سازنده در پیش خواهند گرفت تا 
توافق در زمانی کوتاه قابل دســترس شود یا خیر.به نظر این دور از مذاکرات در 
تثبیت و به رسمیت  شناخته شدن خواســته های ایران نتیجه ای موفقیت آمیز 
نسبت به مذاکرات  8 آذر داشته و به پیشرفت های قابل قبول در زمینه نگارش 
متن منتهی شد و چشم اندازی نسبتا مثبت برای موفقیت تالش های دیپلماتیک 

ایجاد کرد.

واکنش غریب آبادی به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل؛
قطعنامه صادره مبتنی بر انگیزه های کامال 

سیاسی است
دبیر ســتاد حقوق بشر در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل علیه 
ایران، گفت: قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر انگیزه های 
کامال سیاسی است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ستاد 
حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، در خصوص صدور قطعنامه اخیر علیه جمهوری 
اسالمی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: حقوق بشر 
یک پدیده بسیار مقدســی به ویژه برای کشوری مانند جمهوری اسالمی ایران 
محســوب می شود، در اصول اســالمی موضوع حق الناس، حق مردم یا ملت را 
داریم.معاون امور بین الملل و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران با 
بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حقوق ملت به خوبی تبیین 
شده اســت، افزود: جمهوری اســالمی ایران مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق 
بشــر نه تنها در داخل کشــور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است.وی با 
اشــاره به تالش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان مخالف حقوق بشــر، گفت: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کاماًل به دور 

از واقعیت است. 

اسالمی:
 تحریم ها برداشته شود ما هم به تعهدات 

خود عمل می کنیم
تهران- ایرنا- رییس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه ما با آژانس بین 
المللــی انرژی اتمی چیزی به نام مذاکره نداریــم و به روال جاری فعالیت 
های خود را تنظیم کرده ایم، گفت: تحریم ها باید برداشــته شــود و ما نیز 
طبــق چارچوب تعهدات خود را انجام مــی دهیم.به گزارش روابط عمومی 
ســازمان انرژی اتمی ایران، »محمد اسالمی« در بازدید از بیست و دومین 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به مذاکرات اخیر ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: 
مــا با آژانس چیزی به نام مذاکره نداریم. بر اســاس روال جاری و موازین و 
مقررات فعالیت هایمان را تنظیم کرده ایم و انجام می دهیم. برای مواردی 
که مطرح می شود و در تبادالت وجود دارد تنظیم برنامه می کنیم و برای 
اقداماتش تصمیم می گیریم.به گفته وی، در سفر اخیری که رافائل گروسی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران داشــت در خصوص سایت 
کرج و مســائلی که باقی مانده بود گفتگوهای ما نیمه تمام ماند و الزم بود 
این گفتگوها را برای تداوم برنامه های نظارتی ادامه دهیم تا بتوانیم به فهم 
مشــترک برای اقدام مشترک برسیم.وی همچنین در مورد موضوع دوربین 
های آژانس در سایت کرج گفت: برای کمک به فرآیند قضایی و امنیتی که 
برای ســایت کرج پیش آمده مقرر شد بازرس آژانس یک دوربین نو بیاورد 
و این دوربین در حضور مقامات امنیتی و قضایی ما سواالت فنی اش پاسخ 
داده شــود تا تحقیقات پرونده به اتمام برسد و مشخص شود چه عواملی در 
آن حادثه تروریستی موثر بوده است. بعد از آن، می توانند مجدداً دوربین ها 

را در سایت نصب نمایند.

 تحریم ها باید برداشته شود
اسالمی درباره ادامه گفتگوها با آژانس گفت: مطلب مهم تر، موضوعات باقی 
مانده اســت که تالش داریم این موارد توامان با هم تا قبل از پایان ســال، 
گفتگوها و مبادالت اطالعاتی اش صورت گیرد تا مســائل باقی مانده را هم 
خاتمه دهیم و ممانعت کنیم از عناصر بدخواه این ملت و صهیونیســت ها 
که مرتب ســعی می کنند با عملیات روانی و دروغ پردازی، آژانس را دچار 
التهاب کنند نسبت به اینکه از فعالیت های ایران اطالع ندارد و بهانه دست 
دشمن ندهیم تا تیم مذاکراتی ما که هدفش برداشتن تحریم هاست سریع 
تر به نتیجه برسد. ما تالش موثر خود را همچنان ادامه می دهیم که کسی 
بهانــه ای ایجاد نکند و توجیه نکند که تحریم ها بایســتی ادامه پیدا کند.

وی دربــاره ماموریت ها و فعالیت های ســازمان انرژی اتمی ایران و ارتباط 
آن با بخش پژوهش اظهار داشــت: در کشور ما بحمداهلل ظرفیت انسانی و 
عالقه وافری به پژوهش و توســعه فنــاوری وجود دارد و نکته حائز اهمیت 
این است که پژوهش و فناوری هایی که در تراز تحقیقاتی بدست می آیند 
به موتور محرک صنعتی تبدیل شــوند و بتواننــد فرمان پذیری صنعت را 
محقق نمایند. واقعاً لذت بخش اســت کارهایی که بخش های مختلف در 
حوزه های گوناگون انجام داده اند که اکثراً هم مورد نیاز کشور است.معاون 
رئیس جمهوری با تاکید بر تحقیقات مســئله محور که نتیجه گرا باشند، 
گفت: مشــکلی که در کشور داریم این است که تمام توسعه صنعتی کشور 
لجســتیک محور بوده اســت ولی آن چیزی که ما در آن محدودیت داریم 
-مثل حوزه اتمی- عمدتاً بر اســاس توانایی ها و استعدادهای داخلی است 
که دانشــگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان همه باید در آن 
نقش آفرین باشــند که بودند و این رو به گسترش است.وی تصریح کرد: به 
لطف الهی و با همتی که در ســازمان انرژی اتمی وجود دارد نتایج پژوهش 
هســته ای به صنعت تبدیل شده اســت و بحمداهلل راه خودش را به خوبی 
شــناخته و طی کرده است. ما امروز در حال برنامه ریزی و گسترش دامنه 
های گســترده ای هستیم که فناوری هســته ای می تواند در اقتصاد و در 
زندگی مردم به عنوان یک ظرفیت، تاثیرگذار و نقش آفرین باشــد تا مردم 
بتوانند از فناوری هســته ای در حوزه های گوناگون بهره مند شوند.اسالمی 
در خصوص توسعه فناوری هسته ای گفت: باید بتوانیم نقش آفرینی فناوری 
هسته ای را در همه ابعاد و کلیه عرصه ها معرفی، عیان و عملیاتی کنیم و 
این را در دســتور کار قرار دادیم. فعالیت هایی از 30-20 سال پیش شروع 
شده اما در حد تحقیقات و آزمایش بوده و امروز با گفتگوهایی که کردیم و 
سنگ بنایی که بنا نهادیم انشاهلل در سطح وسیع و به منظور تولید گسترده 

این حوزه را دنبال می کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران توضیحاتی در 
ارتباط با شــرایط نصب دوربین های نظارتی آژانس 
بین المللی انرژی اتمــی و تبادل نظرهای دو طرف 
ارائه کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم 
و به نقل از مرکز دیپلماســی عمومی و اطالع رسانی 
ســازمان انرژی اتمی، بهروز کمالوندی، معاون امور 
بین الملل، حقوقی و مجلس و ســخنگوی سازمان 
انرژی اتمی ایران در پاســخ به خبرهای متناقض و 
برخی مطالب منتشره در فضای رسانه ای و به منظور 
تنویر افکار عمومی توضیحاتی در ارتباط با شــرایط 
نصب دوربین های نظارتی آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و تبادل نظرهای دو طرف ارائه کرد.کمالوندی 
در ایــن خصوص اظهار داشــت: به دنبــال تبادل 
نظرهای صورت گرفته بین سازمان انرژی اتمی ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی، بخصوص بر مبنای 
آخرین صحبت های آقای مهندس محمد اســالمی، 
معاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی اتمی 
ایران و آقای رافائل گروســی، مدیرکل آژانس مقرر 
شــد آژانس همکاری های الزم را به منظور بررسی 
دقیق فنی، امنیتی و قضائی دوربین های آژانس در 
مجتمع »تسا« کرج داشته باشد. این امر به منظور 
رفع نگرانی درباره اطمینان از عدم استفاده خرابکارها 
از این دوربین ها صورت مــی گیرد.وی در توضیح 
بیشــتر تصریح کرد: اگرچه بررســی هایی در این 

خصوص پیشتر صورت گرفته است و بطور کلی این 
دوربین ها هنگام نصب نیز مورد بررسی های دقیق 
حفاظتی و امنیتی قرار می گیرند، اما به دلیل حادثه 
مزبور مقرر بود بررسی های دقیق تری صورت گیرد. 
البته به خاطر مصونیتی کــه این دوربین ها دارند، 
امکان بازکردن آنها بدون موافقت آژانس وجود ندارد. 
به همین منظور بین دو طرف تفاهم شــد که یک 
دوربین برای بررسی های فنی دقیق در اختیار ایران 
قرار داده شود همچنین طی آن افراد فنی آژانس به 
ســواالت فنی که متخصصین حفاظتی و امنیتی ما 
در ارتباط با این دوربین ها دارند، پاســخ می دهند. 
نهایتا پس از بررسی های دقیق و الزم، دوربین های 
آژانس مجدداً نصب خواهند شد.سخنگوی سازمان 
افزود: نصب دوربین ها به این صورت انجام می شود 
که دوربین ها عکسبرداری خواهند کرد و عکس ها 

در حافظه دوربین ها حفظ می شــوند. هنگامی که 
حافظه ها پر شوند، کارت های حافظه استخراج می 
شــوند و در مهر و موم مشترک ایران و آژانس قرار 
می گیرند. به عبارت دیگر آژانس به هیچ وجه به این 
اطالعات دسترسی نخواهد داشت. این امر بر اساس 
قانون اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت 
از منافع ملت ایران، مصوب مجلس شورای اسالمی 
صورت می گیرد که بر مبنای آن آژانس نمی تواند 
نظارت های فراپادمانی داشــته باشد. هر چند کلیه 
نظارت های فراپادمانی مدت ها قبل از اســفند ماه 
ســال گذشته متوقف شده است و عماًل از آن تاریخ 
دوربیــن های آژانس اگر در مــواردی کار کرده اند، 
دسترسی آژانس به اطالعات آنها مقدور نیست. وی 
در خصوص زمان تحویل اطالعات به آژانس، گفت: 
تنها در صورتی اطالعات ضبط شده در اختیار آژانس 
قــرار خواهد گرفت که هــدف قانون مذکور حاصل 
شــود. به عبارت دیگر هنگامی که تمامی تحریم ها 
لغو شوند، می توانیم این اطالعات را در اختیار آژانس 
بگذاریم تا از آنها در تداوم دانش نظارتی خود موسوم 
به knowledge of continuity استفاده نماید.کمالوندی 
در پایان گفت: مسئله دیگر در ارتباط با موضوعات 
مورد عالقه طرفین است که بر اساس گفتگوها مقرر 
شــده است بحث ها و تبادل نظرها به منظور رفع و 

حل و فصل این موضوعات، ادامه پیدا کند.

کمالوندی:

 پس از بررسی های دقیق فنی، امنیتی و قضائی دوربین های آژانس 
مجدداٌ نصب می شوند

سرلشکر موسوی مطرح کرد؛
تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم

فرمانده کل ارتش گفت: تحریم ها را باید به فرصت تبدیل 
کرد و خودکفایی در تولید تجهیزات دفاعی و نظامی مورد 
نیــاز را فراهم آورد.به گزارش خبرگزاری مهر، نشســت 
صمیمانه و هم اندیشــی امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موســوی، فرمانده کل ارتش با مشاوران جوان متشکل 
از دانشجویان دانشــگاه  های افسری امام علی)ع(، خاتم 

االنبیا)ص(، شهید ستاری، فارابی، علوم پزشکی و هنر آموزان مراکز آموزش درجه داری 
لشکرک نیروی زمینی و شهید خضرایی نیروی هوایی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی 
ارتش برگزار شد.همچنین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( نوشهر و 
هنرآموزان مراکز آموزش درجه داری نیروی دریایی در رشت و نیروی پدافند هوایی در 
اراک به صورت وبیناری در این نشســت حضور داشتند.در این نشست، مشاوران جوان، 
دیدگاه  ها و پیشنهادهای مدنظر خود را در حوزه های آموزشی، رزمی و تقویت دوره های 
معارف جنگ، معرفی بیش از پیش شهدا و تشریح و تبلیغ عملیات های تعیین کننده 
ارتش در دوران دفاع مقدس و اقدامات مهم ارتش در سال  های اخیر که اقتدار جمهوری 
اسالمی را به همراه داشته، به صورت مستقیم با فرمانده کل ارتش مطرح کردند.در ادامه 
سرلشکر موسوی ضمن تبیین اهداف و راهبردهای ارتش در حوزه  های گوناگون و اهمیت 
پرورش در مراکز آموزشی، گفت: در دانشگاه  های افسری همواره پرورش مقدم بر آموزش 
است و هیچ مقامی نیز باالتر از مقام سربازی و هیچ افتخاری باالتر از سربازی دین و وطن 
تحت فرماندهی ولی امر مسلمین وجود ندارد.وی تصریح کرد: تحریم ها را باید به فرصت 
تبدیل کرد و خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز را فراهم آورد که ســاخت سامانه 
باور3۷3، هواپیمای کوثر، انواع پهپاد، ناو سهند و مواردی از این دست در این راستا صورت 
پذیرفت و این موارد تنها بخش هایی از دستاوردهای ارزشمند حوزه دفاعی به شمار می 
روند.فرمانده کل ارتش با اشاره به روند پیشرفت ها در دیگر حوزه های علمی، بیان کرد: 
دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال های گذشته تاکنون منشا تربیت و آموزش هزاران 
پزشک و پرستار متعهد و متخصص بوده و مردم شریفمان محصول این تالش را در برهه 

های مختلف بویژه مبارزه با کرونا و تقدیم شهدای مدافع سالمت دیده اند.

عمویی در گفتگو با مهر:
شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
بهتر اســت آمریکایی ها از تحریم و فشار حداکثری بر ایران که بارها به شکست 
منجر شــده است، دست بردارند.ابوالفضل عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در 
واکنش به شگرد آمریکایی ها مبنی بر اینکه از یک طرف خواستار مذاکره و توافق 
هســتند و از ســوی دیگر تهدید و تحریم می کنند، گفت: ابزار تهدید منجر به 
ناکارآمدســازی مذاکرات می شود.وی با اشاره به تهدیدات مقامات آمریکا مبنی 
بر برگزاری تمرین نظامی مشــترک آنان با رژیم صهیونیســتی با هدف حمله 
به جمهوری اســالمی ایران، بیان کــرد: ادعای آمریکایی ها مبنی بر همکاری با 
رژیم صهیونیســتی، ادعایی غلط و بی مبناســت. اختالفات بین آمریکا و رژیم 
صهیونیستی بیشــتر از آن چیزی است که االن نمایش می دهند و اطالعات ما 
از روند گفتگوهای آنان این اســت که اختالفاتشان بسیار شدید شده است.عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ادعای برگزاری رزمایش مشــترک آمریکا با رژیم صهیونیســتی با هدف تهدید 
ایران راه به جایی نمی برد، چرا که رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت مردم تحت 
محاصره فلسطین و غزه در جنگ سیف القدس نتوانست ایستادگی کند و جرأت 
و تــوان مقابله با ما را هم ندارند.عمویی کرد: از ســویی دیگر آمریکایی ها حتی 
نتوانستند موقعیت خودشان را در افغانستان حفظ کنند و امروز به دوران حضور 
متزلزل خود در منطقه رسیده اند و با توجه به این شرایط اسفباری که دارند، هیچ 

کس نمی تواند تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونسیتی علیه ایران را معتبر بداند.
وی اظهار داشت: اتکای آمریکایی ها به تحریم باعث ناکارآمدسازی توان اثرگذاری 
آنان در عرصه بین المللی می شود و با وجود تکیه شدید آنان بر تحریم ها، می توان 
گفت که آمریکایی ها همچنان به سیاست فشار حداکثری وابسته هستند.عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
البته شکســت سیاست فشــار حداکثری آمریکا امری قطعی است و هیچ کس 
شــکی بر آن ندارد، تصریح کــرد: در صورتی که آمریکایی هــا به دنبال اعمال 

تحریم های جدید علیه جمهوری اسالمی ایران باشند،
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گزیده خبر رونمایی از برنامه تحولی صنعت خودرو

 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی خودروسازان
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه اینکه برنامه تحولی 
صنعت خودرو بزودی رونمایی می شــود، گفت: خودروسازان در 
مجموع 200 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشــته دارند.به 
گزارش خبرگزاری فارس، سید رضا فاطمی امین در نشست هم 
اندیشی مدیران رسانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
بــه اینکه یکی از اقدامات تحولی که تا پایان ســال تکمیل و راه 
اندازی خواهد شــد، پیشخوان پاســخگویی وزارت صمت است، 
گفت: پیشــخوان پاسخگویی مرکزی اســت که طراحی شده تا 
ورودی های وزارتخانه را به سمت خروجی های مناسب هدایت و 
پیگیری کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این مرکز ورودی 
ها و مطالبــات مربوط به وزارتخانه را به مدیــران ذیربط ارجاع 
می دهد و همچنین نقش دادســتان را دارد و امورات را از جانب 

مخاطب درون وزارتخانه پیگیری می نماید.

 فعال ســازی 90 پروژه طی ســه ماهه اخیر در مجموعه 
وزارت صمت

وی با بیان اینکه ۹0 پروژه طی سه ماهه اخیر در مجموعه وزارت 
صمت فعال شده است، گفت: با اجرای این پروژه ها نوع حکمرانی 
در وزارت صنعت، معــدن و تجارت تغییر می کند و از روزمرگی 
ها بیــرون می آییم.فاطمی امین همچنیــن تاکید کرد: گزارش 
عملکرد وزارتخانه را به صورت مداوم و  منظم هر ســه ماه یکبار 
ارائه خواهیم داد که در همین راستا گزارش عملکرد فصل پاییز 

)سه ماهه( به زودی منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد.

 به دنبال نوع جدیدی از حکمرانی در وزارت صمت هستیم
فاطمی امین با تاکید بر اینکه می خواهیم وزارتخانه ای شــفاف 
و پاســخگو داشته باشیم، تاکید کرد: نوع جدیدی از حکمرانی را 
تعریف و پیاده ســازی کرده ایم که در این راستا از نظرات رسانه، 
نخبگان و صاحب نظران استفاده خواهیم کرد.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه رفتارهای مردم و جامعه از الگوهای ذهنی 
آنها شــکل می گیرد، بیان کرد: کار مشترکی را با حوزه رسانه به 
پیش می بریــم تا الگوهای ذهنی مردم را به واقعیت های درون 
وزارت صمــت پیوند بزنیم و واقعیت هایی را که در وزارت صمت 
پیگیری می شود به درستی به افکار عمومی منتقل کنیم. فاطمی 
امین  بیان داشت: خودرو از سیاسی ترین محصوالت و موارد حائز 
اهمیت در کشور می باشد، این صنعت از یک طرف به شدت دچار 

چالش و از طرفی دارای ظرفیت های متنوعی است.

200 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته خودروسازان
وی همچنیــن بــا بیان اینکــه نحــوه قیمت گــذاری باید به 
گونه ای باشد که ســاخت داخل مزیت داشته باشد، اضافه کرد: 
خودروســازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۵ هزار میلیارد 
تومان زیان انباشته داشته اند و بیش از 200 هزار میلیارد تومان 

رانت در این صنعت وجود دارد.

 رونمایی از برنامه تحولی صنعت خودرو
وزیــر صنعت، معدن و تجارت اضافه کــرد: برنامه ای در قالب ۹ 
محور برای تحــول در صنعت خودرو داریم که تمامی چالش ها 
و راهکارهای آن را در بر می گیرد و این برنامه به زودی منتشــر 

می شود.
فاطمی امین در بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به برخی 
موفقیت های وزارت صمــت در همین مدت کوتاه، گفت: هدف 
گــذاری کرده بودیم تا حدود ۵ میلیــارد دالر به میزان صادرات 
کشــور در ۶ ماهه دوم اضافه شود که این هدف گذاری در حال 
تحقق است ، همچنین قیمت سیمان به قبل از قیمت قطعی برق 
بازگشــت.وی همچنین در خصوص پروژه هایی که در این ســه 
ماه فعال شده است، بیان کرد: بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت یکی از این پروژه هاســت که ابالغ شده و هفته آینده به 

صورت مفصل اطالع رسانی خواهد شد که با این بازآفرینی تغییر 
ســاختار جدی را در مجموعه وزارت صمت شاهد خواهیم بود.

وزیــر صنعت، معدن و تجارت مدیریت اســتعدادها و بازنگری و 
اصــالح در فرآیند انتخاب مدیران را یکی دیگر از این پروژه های 

۹0 گانه دانست.

 ارایه سازوکاری برای عرضه کاالهای پایه در بورس
فاطمی امین افزود: سازوکاری برای عرضه کاالهای پایه در بورس 
کاال مشــتمل بر 2۶ ابزار در نظر گرفته ایــم که تمامی حاالت 
)کمبود یا مازاد( این کاالها را در نظر می گیرد و با استفاده از یک 
ماتریس، وضعیت کاالها مشخص می شود.وی همچنین بیان کرد: 
با ارائه این ساز و کار رانتها و امضاء های طالیی برداشته می شود و 
امورات در قالب یک ساز و کار عملیاتی بدون دخالت دست نظام 
مند می  شــود. وزیر صمت همچنین به موضوع فوالد به عنوان 
نمونه اشــاره کرد و گفت: نوسان دالر این هفته در نوسان فوالد 

تاثیری نداشت.

 تدوین ۶ اقدام راهبردی برای صنعت کاغذ
فاطمی امین در مورد کاغذ نیــز اضافه کرد: حدود ۶ اقدام برای 
صنعت کاغذ تدوین شده است که به زودی عملیاتی می شود، در 

این حوزه تعامل بسیار مناسبی با وزارت ارشاد و جهاد کشاورزی 
نیز داریم.وی همچنین با بیان اینکه برخی تغییرات ســاختاری 
سبب از بین رفتن بسیاری از خلل می گردد، تاکید کرد: باید ساز 
و کارهای خودسازمانده که نیاز به مداخله های مکرر و شائبه دار 

ندارند، تدوین پیاده سازی و اجرا گردد.

تکمیل سامانه جامع تجارت تا پایان سال
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکــی دیگر از ۹0 پروژه را تکمیل 
ســامانه جامع تجارت دانســت و گفت: تکمیل این ســامانه به 
خوبــی پیش می رود و تا پایان ســال نهایی می شــود. فاطمی 
امیــن همچنین بیان کرد: هفته آینــده در مورد کارت بازرگانی 
خبرهای خوبی داده خواهد شــد، مسائل و چالش های اصلی در 
این حوزه حل می شــود.فاطمی امین درباره سهامداری مردم در 
معادن بزرگ، افزود:  معادن ســود آور بزرگ وقتی برنده مزایده 
می شوند باید حداقل ۳0 درصد از سهام خود را به مردم) منطقه 
محل معدن و کشــور( واگذار کنند که معدن جان جا)زابل( در 
این راســتا به عنوان اولین گام به مزایده گذاشته شده است.وی 
گفت: توزیع ثروت، منتفع شدن مردم منطقه و ایجاد فرصت های 
سرمایه گذاری ســودآور برای مردم از مزیت های این کار خواهد 
بود.در این نشست همچنین مدیران رسانه به بیان مهمترین نقطه 
نظرات خود در حوزه های مرتبط با وزارت صمت )صنعت، معدن 
و تجارت( پرداختند.برگزاری مداوم جلســات با اصحاب رسانه و 
نخبگان، تبیین تصمیمات مهم برای اصحاب رسانه قبل از اجراء، 
حضور بیشــتر در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی، تعیین 
سخنگو، ارســال روایت های دست اول از عملکردها به رسانه ها، 
تدوین پیوست رســانه ای برای پروژه ها و وزارت صمت، تعریف 
پروژه های تحولی در حوزه معیشــتی با همراهی رسانه ها، تغییر 
دیدگاه مسئوالن نســبت به جنگ رسانه ای، استفاده از ظرفیت 
نخبگان برای عبور از بحران از جمله این موارد بوده است.مدیران 
همچنین به مسائلی از جمله پاســخگویی مناسب به رسانه ها، 
توجه به نظریات ارائه شــده در مصاحبه ها و تاثیر آن در اقتصاد 
ملی، تدوین اســتراتژی، تشکیل شــورای اطالع رسانی و حلقه 
مشاوران رســانه ای، جریان سازی رسانه ای، تزریق امید به کالبد 
جامعه، اصالح هزینه اطالع رســانی و تبلیغات شرکت ها، اشاره 
کردند.نگاه کلینیکی به صنایع معدنی و معدن در حوزه رسانه ای، 
همخوانی سرمایه گذاری های معدنی با پروژه های اطالع رسانی، 
تعامل با رســانه، و فرهنگ سازی از دیگر موارد مطرح شده بوده 

است.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:
سال آینده ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان 
تعهدات دولت قبل پرداخت می شود

تهران - ایرنا - رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرد: سال آینده 
باید 200 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق مالی و وام های خارجی از 
تعهدات دولت قبل پرداخت شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »سید 
مسعود میرکاظمی « روز پنجشنبه در توئیتی نوشت: سال آینده باید 200 
هزار میلیارد تومان اصل و ســود اوراق مالی و وامهای خارجی از تعهدات 
دولــت قبل پرداخت شــود.وی ادامه داد: این در حالی اســت که دولت 
سیزدهم سال آینده ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر خواهد کرد. 
یعنی بیش از آنچه منتشر کند، تسویه می کند.این متن با هشتگ »تغییر 
ریل بودجه« در توئیتر منتشــر شده اســت.به گزارش ایرنا، پیشتر رییس 
ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرده بود:»تا سال ۱۴0۵ دولت باید ۵۳۵ 
هزار میلیارد تومان اصل و ســود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت 

سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است.«

میزان اعتبار پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف الیحه بودجه 
سال ۱۴0۱ دولت سیزدهم پرداخت.به گزارش فارس، مرکز پژوهش های 

مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد الیحه بودجه ۱۴0۱ پرداخت.
در این گزارش به نقاط قوت و بررســی ارقام نخســتین سند مالی دولت 
ســیزدهم پرداخته و کاهش کســری بودجه و اصالح سیاست ارزی را از 

نکات مثبت دانسته است.
در این گزارش آمده است: 

 نقاط قوت الیحه
۱- کاهش کسری بودجه احتمالی تامین نشده

2- افزایش ســهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عمرانی از بودجه 
عمومی

۳- کنترل رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی
۴- افزایش پلکانی حقوق

۵- اصالح سیاست ارز ترجیحی
در بخش مصــارف ۱20 هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشســتگی 
کشــوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مســلح و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه شاغالن و سایر موارد منظور 
شــده اســت. آنچه دولت تحت عنوان حقوق دســتمزد یا همان جبران 

خدمات کارکنان دولت می پردازد 2۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 نقاط ضعف بودجه
۱-عــدم کفایت منابع اختصاص یافته به ســیاس تهای حمایتی و جبران 

اصالح سیاست ارز ترجیحی
2- بیش برآوردی درآمدهای مالیاتی

۳- حذف برخی احکام اصالحی و انضباطی در حوزه شرک تهای دولتی
۴- نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین دستگاه های اصلی و تابعه

۵- فقدان الگوی مشخص و کارآمد در استفاده از منابع اختصاص یافته به 
ایجاد رشد اقتصادی مناسب نبودن ساز و کارها

۶-پیشنهاد شــده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران و لزوم 
اصالح آن

 تغییرات در شیوه بودجه ریزی
انتقال برخی جداول و اطالعات الیحــه بودجه به فایل اطالعات تکمیلی 

نظیر:
۱- بودجه دستگاه های تابعه

2- اعتبارات انتقال یافته به جدول ۷ و ۱0
۳- اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب فصول هزینه

۴- لیست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز ماده 2۳
۵- اعتبارات واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه

۶- کاهش تعداد دستگاه های جدول شماره  ۷ الیحه به ۵0 دستگاه و ارائه 
لیســت دستگاههای تابعه به تعداد ۴۳۴ دستگاه و ارائه لیست واحد های 
آموزشی و پژوهشی تابعه به تعداد ۳۳0 ردیف و حذف 2۸۷ ردیف نسبت 

به قانون بودجه سال ۱۴00
۷- اتصال تخصیص اعتبار دســتگاه به تحقــق منابعی که تحصیل آن بر 

عهده دستگاه است.
همچنین در جدول متفرقه الیحه پاداش پایان خدمت بازنشستگان 22.۶ 
هزار میلیارد تومــان، اجرای طرح رتبه بندی معلمــان 2۵ هزار میلیارد 
تومان و تامین آب و ابرســانی اضطراری به شــهر ها و روســتاها ۱۳ هزار 

میلیارد تومان منابع دارد.

ساخت ۴ میلیون مسکن در دولت 
سیزدهم شدنی است

وزیر راه و شهرســازی با بیان این که ســاخت 
۴ میلیون مســکن در ۴ سال دولت سیزدهم 
انجام می شود، گفت: برخی تصور می کنند این 
کار قابلیت اجرایی ندارد.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، رستم قاســمی اظهار کرد:  قرار است 
در برنامه زمانبندی مشــخص، برای احداث ۴ 

میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال دولت سیزدهم، ابتدا 2 میلیون را آغاز 
کنیم تا به برنامه زمابنندی برسیم.

وی ادامه داد: برخی تصور می کنند که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در 
طی دولت سیزدهم قابل انجام نیست، اما با برنامه ریزی های صورت گرفته 
این  کار انجام خواهد شــد.وی گفت: با شروع حجم عملیات ساختمانی در 
استان های کشور و  در استان یزد حتما موضوع اشتغال و صنایع مختلفی 
که پیشــران اقتصاد هستند فعال خواهند شــد.وزیر راه و شهرسازی در 
حاشــیه آغاز عملیات اجرایی 20 هزار واحد نهضت ملی مســکن افزود: 
بر اســاس قانون جهش تولید مســکن، طرح نهضت ملی مسکن برای هر 
اســتان سهمیه ای بر اساس آمار جمعیتی تعیین کرده است که بر مبنای 
اطالعات سهم اســتان یزد حدود ۵۷ هزار برای ۴ میلیون واحد مسکونی 

در سطح کشور  است.
قاسمی بیان کرد: چنانچه متقاضی بیشتری باشد سقف را بیشتر خواهیم 
کــرد، تاکنون بیش از ۴۷ هزار نفر در اســتان یــزد در طرح نهضت ملی 

مسکن ثبت نام کردند که پیش بینی می کنیم این رقم افزایش یابد.

راهکارهای رشد ۸درصدی 
افزایش درآمدها با کاهش فرار مالیاتی

قوامی گفت: دســتیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد که در الیحه بودجه ۱۴0۱ هدفگذاری 
شده نیاز به رعایت الزاماتی از جمله کنترل تورم دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
قوامی معاون وزیر اقتصاد در برنامه تیتر امشــب شبکه خبر تصریح کرد: رشد ۸ درصدی 
اقتصاد یکی از اهداف دولت ها در برنامه های مختلف توسعه و همچنین بودجه های سالیانه 
بوده است.او افزود: رشد تورم و رشد هزینه های دولت از علل تحقق نیافتن رشد ۸ درصدی 
اقتصاد در بودجه اســت. طی زمان هرچه تورم افزایش یافته شاهد کاهش رشد اقتصادی 
بــوده ایم.قوامی بیان کرد: دولت در الیحه بودجه ۱۴0۱  برای مهار تورم هدفگیری کرده 
و همچنین  رشــد هزینه ها را محدود کرده است.این مقام مسئول گفت: سرمایه گذاری 
دولت تاثیری در رشــد اقتصاد ندارد و هرچه ســرمایه گذاری خصوصی بیشتر باشد رشد 
بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت. تاثیر سرمایه گذاری بخش خصوصی بر رشد اقتصادی 
بیشتر از سرمایه گذاری دولت است.معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد 
شدنی است اما با رعایت الزاماتی که مهمترین آن کنترل تورم و کسری بودجه است.قوامی 
ادامه داد: بعد از برجام رشــد اقتصادی به یکباره به ۱2 درصد رسید که به دلیل ظرفیت 
های خالی بود که یک دفعه استفاده شد. اما رشد یکباره و نزول سریع آن سودی ندارد و 
پایداری در رشد اقتصادی ثبات اقتصاد را به دنبال دارد.او افزود: یکی از عوامل مهم در رشد 
اقتصادی بهره وری است. دولت سیزدهم مبانی را بر اصول درستی پایه گذاری کرده است 
و در الیحه بودجه  توجه به مفهوم بهره وری شــده است بر همین اساس کیفیت بودجه 
ریزی تغییر  یافته و برنامه محور شده است. دولت در بودجه ۱۴0۱ ترمزدستی رشد هزینه 
ها را کشیده اســت.معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد:  عامل دیگر برای رشد اقتصادی، عدم 
استقراض از بانک مرکزی است. ما در الیحه بودجه ۱۴0۱ ، ارز ۴200 تومانی نداریم. دولت 
تالش کرده با محدود کردن هزینه ها به  عدم استقراض از بانک مرکزی پایبندد باشد و در 
صورت محقق نشــدن درآمد ها اوراق منتشر کند.او افزود: درآمد مالیاتی هم از چند کانال 
افزایش می یابد. بخشی از افزایش درآمد مالیاتی  به دلیل تورم است اما  بخش زیادی هم از 
طریق  کاهش فرار مالیاتی و شناسایی پایه های جدید مالیاتی محقق می شود.قوامی گفت: 
عدم اســتقراض از بانک مرکزی، مهار تورم، بودجه بدون کسری و کنترل هزینه ها مسیر 
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را هموار می کند. پور ابراهیمی  رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: در الیحه بودجه ۱۴0۱ تغییراتی رخ داده که 
رویکرد دولت را به سمت تصمیمات بهتر نشان می دهد و اقدامات خوبی در بودجه انجام 
گرفته، اما کافی نیست.پورابراهیمی گفت: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در بودجه ۱۴0۱ 
سخت است و الزامات رسیدن به این رشد مبتنی بر اقدامات دولت است.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اگر دولت با نظرات مجلس درباره بخش هایی 
که در بودجه ۱۴0۱ لحاظ نکرده است موافقت کند، مجلس ناترازی بخش بودجه ای که 

آثار و پیامدهای منفی دارد را به حداقل می رساند.

 تمدید مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن
 تا ۱۵ دی ماه

تهران- ایرنا- معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ثبت نام در 
طرح نهضت ملی تا ۱۵ دی ماه تمدید شــد، گفــت: پاالیش ۳0 درصد متقاضیان نهضت 
ملی انجام و از ابتدای دی ماه پیامک اطالع رســانی به سرشماره سرپرستان خانوار ارسال 
می شــود.»محمود محمودزاده« در گفت و گو با خبرنــگار اقتصادی ایرنا افزود: همزمان با 
ثبت نام های درحال انجام،  پاالیش متقاضیان نیر در حال انجام اســت.وی گفت: پاالیش 
2۵ تا ۳0 درصد از متقاضیان تمام شــده اســت و از اول دی ماه اطالع رسانی به واجدان 
شــرایط انجام می شود تا ادامه مراحل ثبت نام را داشته باشند.محمودزاده گفت: همزمان 
با تمدید مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی، عملیات کلنگ زنی و شروع ساخت واحدها 
در همه اســتان ها از جمله در اســتان یزد و سفر امروز وزیر راه و شهرسازی به این استان 

در حال انجام است.
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آیااوپکدربارهبازارهاینفتدرستمیگوید؟نگـــاه
در حالی که واریانت جدید اُمیکرون به سرعت در سراسر جهان 
شیوع پیدا می کند، آژانس های معتبر پیش بینی کننده بازار نفت 
در جدیدتریــن گزارش ماهانه خود دیدگاه های متفاوتی درباره 
وضعیت تقاضا در ماه های آینده مطرح کردند.به گزارش ایسنا، 
آژانــس بین المللی انــرژی )IEA(، اداره اطالعات انرژی آمریکا 
)EIA( و ســازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( همگی 
پیش بینی های خود از بازار نفت تا پایان ســال میالدی آینده 
را به روز کــرده اند. هر کدام تالش می کنند تاثیری که واریانت 
جدیــد اُمیکرون بر تقاضا خواهد داشــت، را ارزیابی کنند. این 
واریانت در نوامبر شناســایی شــد و اکنون ۲۰ درصد از موارد 
ابتالی تایید شــده در انگلیس را تشکیل می دهد.در حالی که 
رشد موارد ابتال و محدودیتهای سفر بین المللی باعث شده است 
آژانس بین المللی انــرژی و اداره اطالعات انرژی آمریکا برآورد 
خــود از میزان مصرف نفت تا پایان مــارس را پایین تر بیاورند، 
اوپک مسیر کامال متفاوتی را در پیش گرفته و پیش بینی خود 
از وضعیت تقاضا در ســه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ را نسبت به 
مــاه پیش بدون تغییر حفظ کرده اســت. این گروه در گزارش 
ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در ســه 
ماهه نخست ســال ۲۰۲۲ به ۹۹.۱۳ میلیون بشکه در روز می 
رســد که ۱.۱۱ میلیون بشکه در روز باالتر از پیش بینی قبلی 
این گروه است.اوپک دورنمای خوش بینانه تری در خصوص تاثیر 
اُمیکرون بر تقاضا برای نفت دارد و پیش بینی می کند تاثیر آن 
مالیم و موقتی خواهد بود زیرا دنیا آمادگی بهتری برای مدیریت 
کووید ۱۹ و چالشــهای مربوط به آن پیدا کرده است. این گروه 

انتظار دارد دورنمای اقتصادی باثبات در اقتصادهای پیشرفته و 
نوظهور، با وجود تورم باال و محدودیتهای زنجیره تامین، تداوم 
مسائل تجاری و تاثیر آنها روی تقاضا برای سوخت در صنعت و 

حمل و نقل، از رشد تقاضا برای نفت حمایت کند.اگرچه پیش 
بینی اوپک از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه نخست 
سال میالدی آینده قابل توجه است اما تغییراتی که در سه ماهه 

نخســت ســال ۲۰۲۱ در ارزیابی این گروه درباره سطح تقاضا 
صورت گرفت، در آن تاثیرگذار بوده است. بازبینی صعودی آمار 
مذکور ناشی از برآورد مصرف باالتر در چین و سایر کشورهای 
غیرعضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در آسیا بجز هند 
و ســطح ثابت رشد سال به ســال بود که باعث افزایش تقاضا 
در آغاز ســال آینده می شود.دیدگاه اوپک از رشد تقاضا در سه 
ماهه نخست ســال ۲۰۲۲ به میزان ۵.۳ میلیون بشکه در روز 
اکنون بســیار نزدیک به پیش بینی ۵.۳۴ میلیون بشکه در روز 
آژانس بین المللی انرژی اســت. اما اداره اطالعات انرژی آمریکا 
پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در مدت مشابه را ۵۵۰ هزار 
بشکه در روز کاهش داده است که بسیار بزرگتر از کاهش ۷۰۰ 
هزار بشــکه در روز برآورد این ســازمان برای سه ماهه نخست 
امسال بوده است.آژانس بین المللی انرژی تنها سازمانی بوده که 
دورنمای سطح تقاضا برای نفت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ 
و رشــد سال به سال را تنزل داده اســت. این سازمان تقاضای 
جهانی برای نفت در سه ماهه نخست سال میالدی آینده را به 
میزان ۶۳۰ هزار بشــکه در روز کاهش داد که تقریبا عمده آن 
مربوط به سوخت جت بود.بر اساس گزارش بلومبرگ، با تصمیم 
اخیر دولت انگلیــس برای پایان دادن به الــزام قرنطینه برای 
مسافرانی که از ۱۱ کشور در جنوب آفریقا می آیند، این دیدگاه 
ممکن است کامال خوش بینانه به نظر برسد. این قرنطینه اکنون 
در متوقف کردن روند شیوع ویروس اُمیکرون غیرکارآمد به نظر 
می رسد و تجدیدنظر مقامات در محدودیتهای مذکور، مذکور 

می تواند به رشد پروازها در ایام تعطیالت منجر شود.

 بهترین روش برای مدیریت 
مصرف انرژی چیست؟

 کارشــناس انرژی گفــت: اســتفاده از رویکردهای اقتصاد رفتــاری به جای 
سیاســت های قیمتی، دارای اثرات بلندمدت تر و کاربردی تر در مدیریت مصرف 
انرژی اســت.به گزارش ایرنا، با نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش تقاضای 
گاز طبیعی در کشور، بحث میزان مصرف و روش های چگونگی کاهش آن مجددا 
مورد توجه قرار گرفته اســت تا آنجا که به گفته مدیر دیسپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران، مصرف گاز طبیعی کشور در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، بیش از 
۸ درصد افزایش داشــته و در سال ۹۹، ۲۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در 
کشور مصرف شده است.این در حالی است که طبق گزارش سال ۱۳۹۵ ترازنامه 
هیدروکربوری، سهم بخش خانگی در کل مصرف گاز طبیعی، معادل حدود ۵۰ 
درصد بوده اســت که بررسی این روند بیانگر سرعت باالی افزایش رشد مصرف 
انرژی در بخش خانگی است که به خودی خود نمایانگر نیاز به مدیریت مصرف 
در این حوزه دارد. بررسی  مصرف انرژی بخش خانگی  در سایر کشورها نیز نشان 
می دهد که میزان مصرف انرژی خانگی بخش مهمی از کل مصرف انرژی را در 
سطح جهان به خود اختصاص می دهد.در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی 
ســهم مصرف انرژی بخش خانگی در کل مصرف انرژی در دهه اخیر حدود ۳۰ 
درصد بوده اســت که این کشــورها را نیز به سمت یافتن راه حل های کاراتر در 

زمینه مدیریت مصرف انرژی به ویژه در بخش خانگی سوق داده است.
کارشــناس مطالعات اقتصاد رفتاری موسســه مطالعات بیــن المللی انرژی در 
گفــت و گو با خبرنگار اقتصــادی ایرنا در این رابطه با اشــاره به اینکه تدوین 
سیاست ها و برنامه های مدیریت مصرف انرژی در جهان قدمتی پیش از ۴ دهه 
دارد، گفت: این سیاست ها در کلی ترین شکل به دو بخش قیمتی و غیرقیمتی 
طبقه بندی می شــوند. در سیاســت های قیمتی )تعدیل قیمت بازاری،   تغییر 
تعرفه ها و سیاســت های حمایتی(، فرض بر این اســت که با تغییر عالئم بازار، 
 رفتــار  کنندگان تحت تاثیــر قرار گرفته و صرفه جویی انــرژی رخ دهد.»هدی 
پناهی نژاد«  ادامه داد: در مورد سیاســت های غیرقیمتی اگر چه به بحث تغییر 
فرهنگ مصرف اشــاره می شود اما در عمل بحث تدوین استانداردهای اجباری، 
بیشترین وزن را در این سیاست ها به خود اختصاص می دهد.پناهی نژاد با اشاره 
به اینکه اســتفاده از رویکردهای اقتصاد رفتاری در واقع پذیرش این نکته است 
که تغییر رفتار مصرف کننده دیگر تنها از طریق عالئم بازار میسر نیست، افزود: 
این موضوع از اینجا نشــات می گیرد که دانش انرژی دیگر یک نظم مســتقل 
نیســت. مباحث انرژی، علوم اجتماعی و علوم اطالعات با یکدیگر در این حوزه 
همپوشانی می یابند و این تعامل به ما در شناخت و مطالعه بهتر مباحث مربوط 
بــه مدیریت مصرف انرژی کمک می کند.وی تاکید کرد: در واقع بررســی چند 
جانبــه مباحث انرژی به ما کمک می کند تا عالوه بر شناســایی کاســتی های 
روش های قبلی برای مدیریت مصرف انرژی، روش های نوینی پیشــنهاد دهیم 
که دارای اثرات بلندمدت تر و کاربردی تر باشــند.این کارشــناس ادامه داد: در 
بخــش انرژی،  مصرف کنندگان انرژی عقالیی تصمیمات مصرف انرژی را برپایه 
هزینه،  مزایا و تمامی اطالعات داخلی و خارجی در دســترس می گیرند. با این 
رویکرد، فرض می شــود که مصرف کنندگان وقتــی اطالعات کافی دارند، برای 
صرفه جویی انرژی اقدام می کنند. ابزار عمده به کار گرفته شــده در این روش،   
همان دستکاری قیمتی برای تاثیرگذاری بر مصرف است.وی گفت: این در حالی 
اســت که تحقیقات اخیر نشــان می دهند که گرچه دستکاری قیمت می تواند 
اثرگذار باشد ولی این اثرگذاری کوتاه مدت و با کارایی کم تر نسبت به روش های 
پیشنهادی اقتصاد رفتاری است. با این حال، طبق نظریات اقتصاد رفتاری، افراد 
در زمــان تصمیم گیری های اقتصادی، تحت تاثیر محیط اطراف خود)که به آن 
اثر بافتی گفته می شود( قرار می گیرند و اشتباهات نظام مندی را در تصمیمات 
خود می کنند پس شناخت این خطاهای شناختی، می تواند استراتژی ها،  ابزارها و 
روش های جدیدی را برای بهبود روش های مدیریت مصرف پیشنهاد دهد.پناهی 
نژاد با بیان اینکه خانوارها قادر هستند از دو طریق در مصرف انرژی صرفه جویی 
کنند، افزود: اول، خانوارها می توانند مصرف خدمات انرژی از جمله مصرف گاز 
را کاهــش دهند. دوم، آنها می توانند رفتار خرید امکانات مصرف انرژی از جمله 
بخــاری و آب گرم کن خود را اصالح کنند و روی کارایی انرژی ســرمایه گذاری 
کنند.وی تاکید کرد: بررسی مطالعات موردی بین المللی در طی ۲۰ سال اخیر 
در کشورهای اروپایی و آمریکا در زمینه کاربرد روش های اقتصاد رفتاری جهت 
مدیریــت مصرف انرژی، روش های گوناگونی را پیش روی ما قرار می دهد که از 
این میان، دو روش »مقایسه اجتماعی« و »برچسب انرژی« را که دارای درجات 
باالتر اثرگذاری در بین کشــورهای مختلف بوده اند.پناهی نژاد با اشاره به اینکه 
»مقایسه اجتماعی« به فرآیند ارائه اطالعات به خانوارها در مورد مصرف انرژی 
آنها و مقایسه با مصرف خانوارهای مشابه اشاره دارد، گفت: در واقع به تجربه های 
موفق در این حوزه، اشاره می کنند که کاربرد روش مقایسه اجتماعی در قبوض 
ارسالی برای خانوارها، میتواند اثرگذاری بیشتری نسبت به افزایش پلکانی قیمت 
انواع حامل های انرژی بخش خانگی داشته باشد.وی ادامه داد: روش دیگری که 
در زمینه خرید محصوالت انرژی با کارایی بیشتر در کشورهای اروپایی و آمریکا 
مورد استفاده قرار گرفته، تغییر اطالعات مربوط به »برچسب های انرژی« برروی 
کاالها بوده اســت. منظور از برچسب انرژی، برچسبی است که اطالعات کاال را 
خالصه کرده و روی کاال در معرض دید خریدار قرار می دهد.به گزارش ایرنا، دو 
روش مقایســه اجتماعی و برچسب های انرژی، تنها بخشی از روش های متعدد 
معرفی شده در حوزه اقتصاد رفتاری با هدف کاهش بیشتر مصرف انرژی نسبت 
به روش های مرســوم اقتصادی هستند و دامنه وسیعی از روش های پیشنهادی 
اقتصاد رفتاری با توجه به بافت جامعه، حجم خانوار، نوع انرژی مصرفی خانوار و 
همچنین سیاست های پیشین مدیریت مصرف هر کشور در دسترس قرار دارند 
که انتخاب از میان آن ها مستلزم بررسی های پایلوت در ایران جهت دست یابی به 

روش هایی با بیشترین اثرگذاری است.

دیدار دو جانبه مقامات ارشد آب ایران و ترکیه پیرامون مسائل آبی مشترک
نخستین دیدار رسمی دو جانبه بین محمد جوانبخت، معاون آب و آبفای وزیر نیرو و مقام ارشد آب ایران با همتای ترک خود آکیف اوزکالدی، معاون وزارت زراعت و جنگلداری ترکیه در 
خصوص رود ارس و منابع آبی مشــترک در آنکارا برگزار شــد.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در راس هیئتی پنج نفره در 
هفته جاری در محل وزارتخانه زراعت و جنگلداری ترکیه حضور یافته و در دیدار با معاون وزیر زراعت و جنگلداری ترکیه، ضمن اشاره به حسن همجواری و دوستی های دیرینه میان دولت 
و ملت دو کشور و با مروری بر مشکالت آبی استان های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل، خواستار توجه ویژه به منابع آبی مشترک و رعایت حقابه های ایران در رود ارس شد.جوانبخت با 
اشاره به معاهدات آبی میان ایران و کشورهای همسایه و سوابق همکاری با ترکیه در نحوه استفاده از منابع آبی رودخانه های قره سو و ساری سو، ضمن تشکیل کمیته فنی و کارگروه مشترک 
همکاری های آبی برای رود ارس، خواستار تداوم نشست های منظم دوجانبه آبی بین دو کشور شد.طرف ترک نیز در این دیدار ضمن استقبال از همکاری های آبی میان دو کشور در زمینه های 

گوناگون آب، موافقت خود را با تعریف و تدوین چارچوب هایی برای ادامه نشست های فنی در آینده اعالم کرد.

ممنوعیت استفاده از گاز در ساختمان های 
جدید نیویورک

شورای نیویورک سیتی در اقدامی با هدف عبور از سوخت های فسیلی و استفاده 
از منابع انرژی پاک تر، به ممنوعیت استفاده از گاز طبیعی در ساختمان های جدید 
رای داد.به گزارش ایســنا، طبق رای شــورای نیویورک سیتی که در وب سایت 
شورای شهر پخش شد، ســاختمان های جدید در بزرگترین شهر آمریکا با ۸.۸ 
میلیون سکنه، باید از برق برای گرمایش و پخت و پز استفاده کنند.قانون جدید 
در کوتــاه مدت تاثیر چندانی در کاهش آالیندگی در نیویورک ســیتی نخواهد 
داشت زیرا ساختمان های قدیمی تر متعدد شامل آن نمی شوند و ساختمان های 
جدید در هر صورت از برقی اســتفاده می کنند که با اســتفاده از سوخت های 
فسیلی تولید می شود. اما در بلندمدت آالیندگی کربن کاهش پیدا خواهد کرد 
زیرا ایالت نیویورک قصد دارد اســتفاده از سوخت های فسیلی برای تولید برق را 
متوقف کند.این قانون شامل ساختمان های جدید با ۷ طبقه تا پایان سال ۲۰۲۳ 

و ساختمان های دارای بیش از ۷ طبقه در سال ۲۰۲۷ می شود. 

بحران انرژی اروپا عمیق تر شد
تولید ۴ نیروگاه هسته ای در فرانسه 

متوقف شد
عالوه بر کمبود گاز طبیعی، اروپا همزمان با ورود به فصل زمستان با 
کاهش تولید نیروی هسته ای در فرانسه روبرو شد که بحران انرژی 
را تشدید کرده و بخشهای وســیعی از این قاره را برای یک سرمای 
 EDF مالیمتر، دســت به دعا نگه می دارد.به گزارش ایســنا، شرکت
فرانسه روز پنج شنبه دو نیروگاه هسته ای را پس از شناسایی نقص 
در یکی از آنها در جریان بازرســی معمول، از مدار فعالیت خارج کرد 
و شــمار نیروگاههای هسته ای که فعالیت آنها معلق شده است، به 
چهار نیروگاه رســید. این نیروگاهها ۱۳ درصد در تامین برق فرانسه 
که صادرکننده بزرگ برق به کشــورهای همســایه و انگلیس است، 
سهم دارند. عمده برق فرانســه با استفاده از نیروی هسته ای تولید 
می شــود. فرانســه بیش از ۷۰ درصد از برق خود را از تولید نیروی 
هســته ای تامین می کند و صادرکننده بزرگ برق به شمار می رود. 
قطعی فعالیت نیروگاههای هســته ای فرانســه درست در شرایطی 
اتفاق افتاده اســت که دمای هوا در اروپا رو به کاهش گذاشته است 
و کمبــود گاز طبیعی همچنان ادامــه دارد و ذخایر گاز طبیعی این 
منطقه در پایین ترین رکورد یک دهه اخیر قرار دارند.بدون بخشی از 
صادرات برق فرانســه، بعضی از کشورها در شمال غرب اروپا ممکن 
است با محدودیت تامین برق روبرو شوند. اگر زمستان سردتر از حد 
معمول باشد، این وضعیت به جهش قیمتهای برق و قبوض نیرو برای 
مصرف کنندگان منجر می شود و احتمال قطعیهای برق را افزایش 
می دهد.بدنبال توقف فعالیت نیروگاههای هسته ای فرانسه، قیمت 
برق اروپایی روز پنج شــنبه به رکورد باالیی صعود کرد. قرارداد برق 
ســال آینده آلمان در بازار انرژی اروپایی بــه ۲۲۷ یورو به ازای هر 
مگاوات ساعت صعود کرد. برق فرانسه برای هفته آینده در معامالت 
کارگزاری، ۲۰ درصد افزایش یافت و به ۴۸۵ یورو رســید در حالی 
که قرارداد ژانویه در بازار انرژی اروپایی ۳۶ درصد افزایش داشــت.بر 
اســاس گزارش اویل پرایس، توقف فعالیت این نیروگاهها در بدترین 
زمان ممکن برای تامین انرژی اروپا روی داده است زیرا زمستان سرد 
می تواند چیزی از ذخایر گاز طبیعی باقی نگذارد. همچنین رگوالتور 
انرژی آلمان اعالم کرد دربــاره صدور مجوز فعالیت خط لوله گازی 

نورد استریم ۲ روسیه تا اواسط سال ۲۰۲۲ تصمیم نخواهد گرفت.

افزایش سهم خاورمیانه از مجموع 
واردات نفت هند

ســهم نفت خاورمیانه از مجمــوع واردات نفت هنــد در نوامبر که 
پاالیشگاه های هندی از گریدهای نفتی گران روی برگرداندند، بهبود 
یافت و به باالترین میزان در ۱۶ ماه اخیر صعود کرد.به گزارش ایسنا، 
آمــار نشــان داد واردات نفت هند از خاورمیانــه در نوامبر به ۳.۰۷ 
میلیون بشکه در روز افزایش یافت که باالترین میزان در ۱۱ ماه اخیر 
بود و حدود ۷۱.۱ درصد از کل واردات نفت این کشور را تشکیل داد.

از ســوی دیگر سهم نفت آفریقا در همین مدت به پایین ترین میزان 
۱۶ ماه اخیر نزول کرد و حدود ۹.۷ درصد معادل ۴۱۹ هزار بشــکه 
در روز واردات نفت به هنــد بود.مجموع واردات نفت هند در نوامبر 
به ۴.۳۲ میلیون بشــکه در روز بالغ شد که ۶.۴ درصد در مقایسه با 
اکتبر و ۹.۲ درصد در مقایســه با نوامبر ســال ۲۰۲۰ باالتر بود که 
منعکس کننده افزایش تولید پاالیشگاه های هندی به منظور تامین 
تقاضای رو به رشــد برای سوخت بود.احسان الحق، تحلیلگر شرکت 
رفینیتیــو در این باره گفت: اکثر تولیدکننــدگان خاورمیانه قیمت 
فروش رســمی برای اکتبر و نوامبر را کاهش دادند بنابراین واردات 
نفت از آنها منطقی تر از واردات گریدهای نفت گران تر مرتبط با نفت 
برنت بود. قیمت نفت برنت در اکتبر و نوامبر که تقاضای اروپا بهبود 
یافت و پاالیشگاه ها نرخ استفاده از ظرفیتشان را افزایش دادند، بسیار 
قوی بود. اختالف قیمت بین نفت برنت و نفت دوبی در اکتبر به چهار 
دالر و ۲۵ ســنت در هر بشکه رسید.محموله های نفتی از آفریقا ۳۵ 
روز زمان می برد تا به هند برسند و پاالیشگاه ها تمایل دارند نفت را 
حدود دو ماه پیش از پاالیش خریداری کنند.هند برای واردات نفت 
ســنگین عموما به خاورمیانه وابسته است و نفت شیرین سبک تر را 
از آفریقا وارد می کند. ارتقای تاسیسات به پاالیشگاه ها این امکان را 
فراهم کرد که نفت ســنگین ارزان تر را پاالیش کرده و حاشیه سود 

خود را حداکثری کنند.

مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر 
گفت: اعمال مجازات های حبس و قطع دائم و جمع آوری 
انشــعاب برق یا گاز محل وقوع تخلف استخراج غیرمجاز 
رمزارز نیاز به تصویب در مجلس شــورای اســالمی دارد 
و امید اســت بعد از تصویب موارد فــوق این نوع فعالیت 
مخرب کاهــش یابد.»محمد خــدادادی« در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا افــزود: تاکنون بیش از ۲۲۲ هزار 
دستگاه اســتخراج غیر مجاز رمزارز با تالش های صورت 
گرفته کشف و ضبط شده اســت که میزان برق مصرفی 
توســط آنها ۷۰۲ میلیون کیلووات ساعت برآورد می شود 
و این مقدار در حدود مصرف دو ســال کالن شــهر تبریز 
است.وی ادامه داد: در صورت کشف و ضبط نشدن توسط 
دستگاه های کاشــف، تداوم این موضوع منجر به کمبود 
برق و افزایش خاموشــی های صنایع در ایام محدودیت دار 
می شد و خاموشــی صنایع نیز افزایش تورم و بیکاری در 
شرایط سخت اقتصادی را به دنبال دارد.این مقام مسوول 
گفت: نبود الزام قانونی به شــفاف ســازی نحوه واردات، 
خرید و فروش و استفاده از دستگاه های استخراج رمزارز و 
همچنین  بازدارندگی نداشتن جریمه های در نظر گرفته 
شــده برای »ماینینگ« غیرمجاز از نقاط ضعف قوانین و 
مقررات جاری کشــور در برخورد با اســتخراج غیرمجاز 

رمزارز است.خدادادی افزود: بنابراین و با هدف از بین بردن 
این نقیصه، در پیش نویس جدید پیشنهادی الیحه مربوط 
به استخراج رمزارزها تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بر این اســاس در پیش نویس الیحه جدید 
اســتخراج رمزارز، اطالعات مربوط به همه دســتگاه های 
استخراج رمزارز از لحظه ورود به کشور یا تولید در داخل تا 
لحظه نصب و بکارگیری در مراکز مجاز و قانونی استخراج 
رمزارز باید در ســامانه جامع تجارت وزارت صنعت ثبت 
شــده و قابل رهگیری باشد و هرگونه تجهیزات استخراج 
که اطالعات آنها در سامانه مذکور موجود نباشد به عنوان 
ماینــر غیرمجاز ضبط و معدوم خواهد شــد.مجری طرح 
تامین برق مراکز اســتخراج رمزارزها در شــرکت تولید، 
انتقال و توزیع نیروی برق ایران درباره جرایم مربوط گفت: 
در صورتی که فردی برای نخستین بار مرتکب به استفاده 
از برق یا گاز یارانه ای برای اســتخراج رمزارز شود، جریان 
برق یا گاز محل وقوع تخلف حداکثر به مدت سه ماه قطع 
شــده و خسارتی به اندازه حداکثر پنج برابر هزینه برق یا 
گاز مصرف شــده برای استخراج رمزارز با قیمت صادراتی 
از متخلف اخذ خواهد شــد.خدادادی افزود: همچنین در 
صورتی که متخلــف اقدام به تکرار قانون شــکنی کند، 
مجــازات وی عالوه بر جرایم فــوق، حبس و قطع دائم و 

جمع آوری انشــعاب برق یا گاز محل وقوع تخلف خواهد 
بود.وی ادامه داد: از آنجایی که اعمال مجازات های مذکور، 
نیاز  به تصویب  در مجلس شورای اسالمی دارد امید است 
که با همراهی نمایندگان مردم و بعد از تصویب موارد فوق 
شــاهد کاهش هرچه بیشتر این فعالیت غیرقانون بشدت 
مخرب که امنیت اقتصادی و تامین انرژی پایدار در کشور 
را به مخاطره انداخته اســت باشیم.به گزارش ایرنا، ماینر، 
دستگاه تولیدکننده رمز ارز اســت.  رمز ارز نوعی دارایی 
دیجیتال اســت که به طور غیرمتمرکز تولید و نگهداری 
می شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی 
پیچیده ای توســط رایانه به  طور مســتمر انجام شود که 
مستلزم مصرف برق زیادی است.متوسط انرژی مورد نیاز 
برای استخراج هر بیت کوین به عنوان اولین رمزارز ساخته 
شــده، حدود ۳۰۰ مگاوات ساعت برآورد می شود که این 
انرژی به صورت متوســط معادل مصرف برق بیش از ۳۵ 
هزار واحد مســکونی در یک روز است.به استناد تخمین 
مراجع بین المللــی) Cambridge، ۲۰۲۱( در حال حاضر 
متوســط مصرف برق ساالنه کل شبکه جهانی بیت کوین 
حدود ۹۶ میلیارد کیلووات ساعت برآورد می شود که این 
مقدار از مصرف ســاالنه برق در کشورهایی مانند بلژیک، 

فنالند و اتریش بیشتر است.

قطع انشعاب استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارزها در انتظار تصویب مجلس
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گزیده خبر جزئیات تجارت 10 ماهه ایران و اروپا

 واردات اروپا از ایران ۲۱ درصد رشد کرد
یورو استات از مبادالت تجاری بیش از ۳ میلیارد یورویی ایران 
و اتحادیه اروپا در ۱۰ ماهه ۲۰۲۱ خبر داد.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، پایگاه خبری کمیسیون اروپا 
)یورو اســتات( کل مبادالت تجاری ایران و ۲7 عضو اتحادیه 
اروپا در ۱۰ ماهه سال جاری میالدی را ۳.8۲6 میلیارد یورو 
اعالم کرد.مبادالت تجاری ایــران و اتحادیه اروپا در ماه های 
ژانویــه تا اکتبر ۲۰۲۱ با رشــد 5 درصدی نســبت به مدت 
مشابه ســال قبل مواجه شده است. در ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۰ 
کل مبادالت دو طرف ۳.6۳5 میلیارد یورو اعالم شــده بود.بر 
اســاس این گزارش صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۱۰ ماه 
نخست ۲۰۲۱ با رشد ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
قبل مواجه شــده و از ۳.۰۳ میلیارد یورو در ماه های ژانویه تا 
اکتبر سال گذشته به ۳.۰9 میلیارد یورو در مدت مشابه سال 

جاری رسیده است.میان اعضای اتحادیه اروپا، آلمان، اسپانیا، 
و ایتالیا بیشترین صادرات کاال به ایران را در ۱۰ ماهه ۲۰۲۱ 
داشــته اند. آلمان با صادرات ۱.۱6 میلیارد یورویی بیشترین 
ســهم را داشته اســت به طوری که ۳7 درصد کل صادرات 
اروپا به ایران از مقصد آلمان بوده است.واردات اتحادیه اروپا از 
ایران در ماه های ژانویه تا اکتبر امسال نیز رشد قابل توجه ۲۱ 
درصدی داشــته و به 7۳6 میلیون یورو رسیده است. اتحادیه 
اروپا در مدت مشابه سال قبل 6۰5 میلیون یورو کاال از ایران 
وارد کرده بود.آلمان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا بیشترین واردات 
کاال از ایران را در ۱۰ ماهه ۲۰۲۱ داشــته اند.در میان واردات 
کنندگان کاال از ایران، آلمان در رتبه نخســت قرار داشته به 
طــوری که ۲۲۰ میلیون یورو معــادل ۳۰ درصد کل واردات 

اروپا، از ایران واردات داشته است.

رییس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران پاسخ داد:
چرا بعضی داروها گران شدند؟

رییس کمیســیون اقتصاد ســالمت اتــاق بازرگانی تهــران می گوید که 
محدودیت هایی که بر سر راه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمده یکی 
از اصلی ترین دالیل افزایش قیمت برخی از داروها در هفته های گذشته است.

محمود نجفی عرب در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: وزارت بهداشــت در 
تامین تمــام ارز ترجیحی مورد نیــاز برای واردات دارو و مــواد اولیه دارو 
بــا محدودیت هایی مواجه اســت و از این رو مســئوالن ایــن وزارت خانه 
مجبور شــده اند در ماه های گذشــته برخی از داروها و مواد اولیه آنها را از 
فهرســت دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف کنند و همین موضوع 
به افزایش قیمت این داروها در بازار منجر شــده اســت.وی با بیان اینکه با 
تــداوم محدودیت ها در تامین ارز، نمی توان انتظار داشــت که تمام داروها 
در فهرســت های حمایتی قرار گیرند، بیان کرد: اگــر ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
شــکلی کامل تمام نیازهای وارداتی دارویی کشور را پوشش دهد، می توان 
انتظار داشت که قیمت این محصوالت باال نرود اما در غیر این صورت تغییر 
قیمت در برخی داروها غیرقابل اجتناب اســت.رییس کمیســیون اقتصاد 
ســالمت اتاق تهران با اشاره به شکل گیری برخی بازارهای سیاه دارویی در 
کشور، تشریح کرد: همانطور که در جلسه اخیر رییس جمهوری با مسئوالن 
بهداشتی کشور نیز مطرح شد، متاسفانه وقتی برخی داروها کمیاب می شود 
یا تقاضا برای آنها باال می رود، برخی افراد این محصوالت را در بازار ســیاه با 
قیمت هایی چند برابر به فروش می رســانند و همین موضوع خود به عاملی 
برای افزایش قیمت برخی داروها منجر می شــود. وزارت بهداشــت در این 
محدودیت ها چاره ای جز حفظ برخی داروها و حذف برخی دیگر ندارد و باید 
این موضوع به شــکل ساختاری مدیریت شود.نجفی عرب با بیان اینکه جز 
مواد اولیه، ســایر حوزه های مربوط به دارو در شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار 
ندارند، گفت: از تجهیزات بســته بندی گرفته تا برخی مواد کمکی، ماشین 
آالت و قطعات یدکی همگی باید با ارز نیمایی تامین شوند. با توجه به تورمی 
که در کشــور وجود دارد این طبیعی است که بهای این کاالها افزایش پیدا 
کند و تاثیر این موضوع خود را در قیمت تمام شــده داروهایی که به دست 
مردم می رسد نیز نشان می دهد.وی به جمع بندی تمام فعاالن صنعت دارو 
و تصمیم گیران این حوزه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این بخش اشاره 
کرد و افزود: تا زمانی که ســایه این ارز از صنعت دارو کشور برداشته نشود، 
بسیاری از عدم شفافیت ها و ســودجویی ها نیز ادامه خواهد یافت. ما بارها 
پیشــنهاد کرده ایم که با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اعتبار این طرح به طور 
کامل به بیمه ها داده شود تا در انتهای زنجیره دارو، فشاری بر مصرف کننده 
نهایی وارد نشــود.نجفی عرب ادامه داد: با پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی و نیمایی به بیمه ها، هم فضایی شــفاف تر در صنعت دارو به وجود 
می آید و هم با کمک بیمه ها، دارو افزایش قیمتی پیدا نخواهد کرد و مردم 
از این ناحیه متضرر نمی شوند. ما این اصالح را در دستور کار قرار ندادیم و 
به جای آن مجبور شــده ایم که به برخی از داروها به جای ارز ترجیحی، ارز 

نیمایی بدهیم که نتیجه آن فقط افزایش قیمت دارو در بازار خواهد بود.

دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی:
چرا اجازه می دهند لوازم خانگی قاچاق مکشوفه، وارد بازار شود؟

دبیرکل ســابق انجمن لوازم خانگی گفت: می توانیم تولیدات صادرات گرا در حوزه لوازم خانگی داشــته باشیم و هم اکنون هم 
داریم اما میزان صادرات ما اصاًل در حد و اندازه ظرفیت های کشــور نیســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تهران، دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی می گوید صنعت لوازم خانگی ایران ظرفیت و توان تبدیل 
شــدن به یکی از صنایع اصلی برای توسعه اقتصادی کشــور را دارد اما تاکنون از این توانایی آن چنان که باید استفاده نشده و 
زمینه های جهش آن فراهم نشده است.حبیب اهلل انصاری می گوید: صنعت لوازم خانگی با توجه به گستردگی و تنوع محصوالت 
در بخش های لوازم انرژی بر، غیر انرژی بر و قطعه سازان جز رشته های شتاب دهنده صنعتی و توسعه دهنده اقتصادی کشورها 
محســوب می شــود و جزو کاالهای اساسی زندگی روزمره مردم است و چنین صنعتی خوشبختانه از نظر کیفیت سازی و نگاه 
مشتری و حتی استانداردهای جهانی موقعیت خوبی در کشور ما پیدا کرده است؛ کارخانه های تولید لوازم خانگی در کشورمان 
امروز توجه ویژه ای به بخش های آر اند دی و تحقیق و توسعه دارند و مدیران این مجموعه ها به دنبال تولید محصوالت بروز و با 
کیفیت و استاندارد جهانی هستند اما در مسیر تحقق اهدافشان چالش هایی دارند که حل آنها باید مورد توجه قرار گیرد.وی در 
ادامه می گوید: »یکی از چالش های اصلی صنعت لوازم خانگی ایران، باال بودن قیمت تمام شده محصوالت است و این باعث شده 
که قیمت تولیدات لوازم خانگی در کشور ما رقابتی و متعادل نباشد؛ اما چرا؟ برای اینکه مثاًل کارخانه های فوالدسازی با قیمت 
باال مواد اولیه را می فروشند و از طریق بورس تولیدات خود را عرضه می کنند در شرایطی که کارخانه های فوالدسازی باید نیاز 
کارخانه های لوازم خانگی را به صورت مستقیم به آنها بفروشند و مازاد تولیداتش را در بورس عرضه کند. برای عرضه پتروشیمی 
و… هم باید همین اتفاق بیفتد. االن شاهدیم که برخی از افراد واسطه، فوالد و… را در بورس خریداری می کنند و بعد با هر قیمتی 
که دوست داشته باشند به کارخانه تولیدی لوازم خانگی می فروشند و کارخانه ها هم چاره ای جز خرید ندارند.«انصاری در ادامه 
به کمبود نقدینگی واحدهای صنعتی اشاره کرده و می گوید: »در گذشته خرید مواد اولیه از سوی واحدهای تولیدی به گونه ای 
بود که خرید انجام می شد و چند ماه بعد وجه پرداخت می شد اما حاال برعکس شده است؛ واحدهای تولیدی باید مبالغ عجیب 

را پرداخت کنند و بعد می توانند مواد اولیه را دریافت کنند.«

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران :
کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان در بودجه ۱۴۰۱ مشوق بخش 

تولید است
 رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران گفت: کاهش پنج درصدی مالیات تولیدکنندگان در الیحه بودجه ۱۴۰۰، 
مشوق تولید و امیدآفرین است و باید بتوان آن را صرف ترمیم منابع مورد نیاز برای تولید کرد.به گزارش ایرنا، رییس جمهوری در 
هفته جاری با حضور در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی، الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد که براساس ماده واحده 
آن، بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۳6 میلیون و ۳۱۰ هزار و 7۰۴ میلیارد و 6۲8 میلیون ریال 
است.معافیت پنج درصدی مالیات شرکت های تولیدی از جمله مسایل امیدوارکننده  الیحه بودجه بود که با واکنش های مثبتی در 
میان فعاالن بازار مواجه شده است.در همین زمینه، »محمدرضا نجفی منش« رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: کاهش پنج درصدی مالیات بر درآمد از تولیدکنندگان، می تواند بسیار موثر و کمک کننده 
باشــد.وی بیان داشــت: باید بتوان کاری کرد که منابع تولید ترمیم شــود و در این صورت فرآیند تولید بهتر انجام خواهد گرفت.

نجفی منش گفت:  اگر مالیات بر »درآمدی که سود آن هنوز تقسیم نشده« تعلق نگیرد، در این صورت نقدینگی در واحدها باقی 
می ماند و کمتر به اخذ تســهیالت از سیســتم بانکی نیاز خواهد بود.وی ادامه داد: به این ترتیب با افزایش نقدینگی واحدها، تولید 
افزایش یافته و در ادامه سبب می شود درآمد سازمان امور مالیاتی از محل ارزش افزوده افزایش یابد.رییس کمیسیون تسهیل کسب 
و کار اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: امروز حدود 7۰ درصد نیروهای سازمان امور مالیاتی توان شان را برای اخذ مالیات از اصناف 
می کنند که فقط بین پنج تا 6 درصد درآمدهای مالیاتی دولت از این محل است.وی اضافه کرد: در برخی موارد، هزینه ای که صرف 
دریافت مالیات از اصناف می شود از درآمدهای کسب شده از این محل کمتر است.نجفی منش پیشنهاد کرد: سازمان امور مالیاتی، 
اخذ مالیات از اصناف را به خود اصناف واگذار کند، به این ترتیب بخشی از کار دولت سبک تر می شود.وی گفت: در ادامه نیروهای  
این سازمان آزاد خواهند شد و می توانند توان خود را صرف اموری همچون یافتن فرارهای مالیاتی کنند که آمارها حاکی از سهم ۴۰ 
درصدی فرار مالیاتی است.رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران افزود: اصناف بهتر از هر کس دیگر می توانند 

تشخیص دهند که کدام صنف درآمدهای باالتری داشته و می تواند مالیات بیشتری نیز بپردازد.

مهر گزارش می دهد؛
اینماد به توسعه کسب وکارهای اینترنتی کمک می کند

مدیرکل دفتر پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز گفت: اینماد، ابــزار الزم برای 
ســاماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسب وکارهای اینترنتی است.به گزارش 
خبرگــزاری مهر، پس از الزامی شــدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشــگاه های 
اینترنتی از ســوم آذرماه، موج انتقادات به این الزام آغاز شد و انجمن صنفی ها و اتحادیه های 
حوزه کســب وکار مجازی در بیانیه های جداگانه به این اقدام اعتراض کردند.البته مسئوالن 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعالم کرده بودند که الزامی شدن اخذ اینماد به 
منظور شفاف سازی و ساماندهی فضای کسب وکار صورت می گیرد و با تدابیر پیش بینی شده، 
هیچ آسیبی به کســب وکارهای اینترنتی وارد نمی شود. امکان دریافت نماد اعتماد بی ستاره 
یکی از این راهکارهای مرکز توســعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت 
ســاده برای کسب وکارهای کوچک و خانگی میسر است؛ البته شواهد نشان می دهد با وجود 
این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسب وکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام 

اینماد ابهاماتی دارند.

اینماد وسیله اعتبارسنجی و احراز هویت کسب وکارهای اینترنتی
از همین رو، امیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر پیشــگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، با اشــاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی 
کســب وکارهای اینترنتی، گفت: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، 
اخذ اینماد را برای فعالیت کســب وکارها و دریافــت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کرده 
است.وی افزود: اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان 
کسب وکارهای اینترنتی است. قطعاً این موضوع توسط مردم نیز مطالبه می شود و برای آنان 
سوال اســت که آیا هرکدام از کسب وکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است و یا امکان 

کالهبردار توسط آن ها وجود دارد.

ضرورت اینماد برای جلب اعتماد مردم
پرهام فر ادامه داد: به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم و یا غیر 
مستقیم ارائه می شود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید 
خود اطمینان حاصل کنند.مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به 
انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، اظهار داشت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای 
تســهیل گری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبه بندی کسب وکارها انجام داده 
است که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کالهبرداری ها در این حوزه 
خواهد شد.وی افزود: کسب وکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقاً از اینماد 
استقبال می کنند؛ چرا که صاحب کسب وکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به 
مردم است. به نظر می رسد که تنها افرادی می بایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و 
شفافیت به ضرر آنان است.پرهام فر در پایان با بیان این که ضروری است تا رسانه ها در خصوص 
اینماد به مردم اطالع رسانی کنند، گفت: بخشی از مردم در حال استفاده از این خدمات هستند 

و الزم است تا رسانه ها در این خصوص اطالعات درست را به مردم مخابره کنند.

اینماد می تواند به کسب و کارهای اینترنتی کمک کند
به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته های گذشــته اعتراض برخی از صاحبان کســب وکارهای 
مجازی به اجباری شــدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسب وکارهای اینترنتی نشان 
اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتند، از سوی دیگر اما برخی از کسب وکارها همچنان 
بــا نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه می دهند.فرشــاد وکیل زاده، یکی از فعاالن 
کســب وکارهای اینترنتی در گفت وگو با رسانه ها گفته است: هرچند برخی از مواقع اینماد 
باعث کندی و تأخیر در باال آمدن ســایت شــده و این مجموعه به طور موقت در آن زمان ها 
نماد اعتماد الکترونیکی را از صفحه اصلی سایت خود حذف کرده است، اما قانون مند کردن 
فضای کســب وکارهای اینترنتی و رفع کاستی های اینماد می تواند به توسعه کسب وکارهای 

اینترنتی کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید در دنیای تجاری امروز، دیپلماسی اقتصادی 
در کنار تالش برای به دست آوردن بازارهای صادراتی نقشی کلیدی در توسعه 
روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها ایفا می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غالمحسین شافعی در 
جریان دیدار با وزیر امور خارجه، اظهار کرد: اقتصاد و سیاست رابطه دو سویه ای 
با یکدیگر دارند و در کنار هم زمینه رشــد را فراهم می کنند. در این راســتا 
توسعه اقتصادی منجر به پایداری و عمیق شدن مناسبات سیاسی ایران با سایر 
کشــورها می شود و برعکس.او با نگاهی به تجربه جهانی و آنچه در کشورهای 
توسعه یافته وجود دارد، گفت: در همه این کشورها، سیاست به اقتصاد کمک 
می کند و با رعایت این اصل می توان شــرایط متفاوتی را بر کشور حاکم کرد. 
به ویژه در وضعیت کنونی کشور که برای تقویت اقتصاد توسعه روابط خارجی 
اهمیت بســیاری دارد.رئیس اتاق ایران نقش، ظرفیت و توان سفارت خانه های 
ایران را در این شرایط بسیار پررنگ توصیف کرد و افزود: عالوه بر اینکه توسعه 
ســطح روابط کشور با همسایگان بســیار اهمیت دارد، توجه به این نکته نیز 
ضرورت دارد که تنها دو برابر شدن حجم تبادالت بین ایران و همسایگان هدف 
نیســت چون همین االن هم شاهد صف کشیدن کامیون ها و توقف چند روزه 
آنها در مرزها هستیم. چون زیرساخت های مرزی و گمرکی مناسبی در اختیار 
نداریم.شافعی تقویت زیرساخت های تجاری، تجهیزات مرزی، امکانات گمرکی 

و ســایر بخش های مرتبط را هم زمان با توسعه سطح روابط تجاری و سیاسی 
بین ایران و کشورهای مقصد را ضروری خواند و افزود: در شرایط کنونی با سه 
موضوع مهم مواجه هستیم اول عضویت در سازمان همکاری شانگهای، دیگری 
اوراسیا و در نهایت تحوالتی که در افغانستان شاهد هستیم.بر اساس اظهارات 
او نســبت به عضویت در سازمان همکاری شانگهای نگرانی و دغدغه ای وجود 
دارد که ناشی از عضویت کلیه اعضای این سازمان در سازمان جهانی تجارت و 
پذیرفتن FATF از سوی کلیه اعضا البته به جز ایران است. شاید این طور به نظر 
برسد که ایران نتواند از ظرفیت ایجاد شده به بهترین شکل، استفاده کند.رئیس 
پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به فقر اطالعاتی بخش خصوصی درباره 
قوانین تجاری، ســرمایه گذاری، گمرکی، استانداردی و غیره کشورهای مقصد 
اشاره و تاکید کرد: برای رفع این ضعف، سفارت خانه ها نقش مهمی دارند، آنها 
می تواننــد این اطالعات را در اختیار اتاق ایران قرار دهند تا با ترجمه و توزیع 
آنها بین فعاالن اقتصادی زمینه را برای تقویت سطح همکاری ها مهیا کنیم.او 
در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ریزی اتاق ایران برای تأسیس 5 دفتر 
تجاری در 5 نقطه دنیا که جزو اولویت های تجاری کشــور محسوب می شوند 
اشاره و تصریح کرد: تا کنون دو دفتر را نهایی کرده ایم که در حال نهایی شدن 
هستند. درباره سه دفتر دیگر هم الزم است با همکاری هم بر اساس شناسایی 
اولویت ها در منطقه عمل کنیم.بر اســاس گزارش پایــگاه اتاق بازرگانی ایران 
شافعی با ابراز نگرانی از وضعیت ترانزیت کشور و تالش رقبا در این راستا گفت: 
کشــورهای رقیب در تالش هستند تا جای ایران را از نظر مسیرهای ترانزیتی 
بگیرند و اگر برای بهبود وضعیت حمل ونقل کشــور، رفع مشکالت جاده ای و 

سرعت پایین ناوگان ریلی خود فکری نکنیم.

شافعی خبر داد؛

افتتاح دفاتر خارجی اتاق بازرگانی

روند افزایشی طال ازسرگرفته شد
قیمت طال در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر ضعیف 
شــدن ارزش دالر، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای 
تحویل فوری با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱78۱ دالر و 6۰ ســنت رسید. 
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال یک درصد افزایش یافت و 
به ۱78۲ دالر رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته با ۰.۴ درصد 
کاهش، در ۱76۴ دالر و 5۰ ســنت بسته شــده بود.مایکل النگفورد، 
مدیر شرکت مشاوره ایرگاید درباره وضعیت بازار گفت: ضعف دالر باید 
اصالح قیمت طال و باال رفتن آن را به دنبال داشته باشد. انتظارات برای 
تعدیل تدابیر محرک مالی و پولی اســت. اگر این دیدگاه بدون تغییر 
بماند، ماندن قیمت طال در پایین مرز ۱8۰۰ دالر منطقی خواهد بود.

شاخص دالر آمریکا که در معامالت روز قبل به باالترین حد سه هفته 
اخیر صعود کرده بود، در معامالت روز جاری اندکی کاهش یافت.بانک 
مرکزی آمریکا روز چهارشــنبه در پایان نشست سیاست پولی دو روزه 
خود اعالم کرد با نزدیک شــدن اقتصاد به اشتغال کامل و تالش برای 
مقابله با افزایش تورم، زمینه ســه دور افزایش نرخهای بهره به میزان 
یک چهارم درصد را تا پایان سال ۲۰۲۲ فراهم می کند.تعدیل تدابیر 
محرک مالی و افزایش نرخهای بهــره، بازده اوراق قرضه دولتی را باال 
بــرده و هزینه نگهداری طــال را افزایش می دهد و در نتیجه جذابیت 
سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را کمتر می کند.بر اساس گزارش 
رویترز، ســرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار آمار هفتگی متقاضیان 
دریافت بیمه بیکاری در آمریکا هســتند.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۲۲ دالر و ۱۳ 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، 

به 9۱9 دالر و هشت سنت رسید.
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 ۷ خوان رستم وام ودیعه مسکن گزیده خبر
درحالی ستاد ملی کرونا مصوبه خوبی برای حمایت از مستاجران 
داشته اما به دلیل سنگ اندازی بانک ها، اجاره نشین ها برای دریافت 
وام ودیعه باید از هفت خوان رستم عبور کنند.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تســنیم، گرچه همزمان با شــیوع ویروس 
کرونا، دولت در راســتای حمایت از اجاره نشین ها پرداخت وام 
ودیعه مسکن را تصویب کرد که امسال نیز این رویه ادامه داشته، 
اما روند پرداخت این وام از سوی بانک های عامل به خصوص در 
تابستان امسال چندان رضایت بخش نبوده است. بانک های عامل 
در واقع با سنگ اندازی به عنوان یک مانع برای مستاجران عمل 
کرده اند. بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا پرداخت وام ودیعه به 
متقاضیان با دو شــرط  انجام می شود؛ تأهل یا سرپرست خانوار 
بودن و داشتن اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری دو شرط الزم 
برای اجاره نشین ها جهت دریافت وام ودیعه است، همچنین طبق 
اعالم ستاد ملی کرونا چنانچه متقاضی تا حداکثر 2 هفته از تاریخ 
معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین 
اقدام نکند، نســبت به رد درخواست متقاضی اقدام می   شود.این 
در حالی اســت که اوایل ماه گذشته مخاطبان تسنیم از اعمال 
سقف ســنی برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر دادند. یکی از 
متقاضیان این وام در گفت وگو با تســنیم گفت: پس از چند ماه 
دوندگی، تکمیل پرونده وام به شعبه بانک »س« مراجعه کردیم، 
اما مسئول مربوط اعالم کرد »متقاضی باالی 70 سال سن دارد و 
وام ودیعه به او تعلق نمی گیرد«.وی بیان کرد: تمام مدارک مورد 
نیاز و ضامن معتبر برای دریافت وام را داریم، اما متأسفانه شعبه 
مرکزی بانک س. در اندیمشک می گوید »سن متقاضی باالست 
و وام را نمی دهیم«.وی افزود: وام مذکور 25 میلیون تومان است 
و با توجه به همین مسئله در زمان تمدید قرارداد به صاحب خانه 

گفتیم وام مذکور را به رهن واحد مسکونی اضافه می کنیم، حاال 
بــا این وضعیت چاره ای جز تخلیه واحد مســکونی نداریم مگر 
این که مسئوالن ذی ربط به این مسئله رسیدگی کنند.به گزارش 
تسنیم، اوایل مهرماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی از مکاتبه 
با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت وام ودیعه مسکن خبر داده 
و گفته بود: به زودی مشکل کندی پرداخت وام برطرف خواهد 
شــد.محمود محمودزاده در رابطه با وضعیت وام ودیعه مسکن، 
اظهار کرد: ثبت نام متقاضیان وام ودیعه مسکن همچنان ادامه 
دارد و در صورت تصویب ستاد ملی کرونا، قراردادهای نیمه دوم 

سال نیز مشمول این وام خواهند شد. این موضوع در جلسه آتی 
ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد.وی درباره با اتمام منابع مالی 
پرداخت وام ودیعه مسکن، گفت:  بعضاً مباحثی در رابطه با اتمام 
ظرفیت یا سهمیه بانک های عامل وام ودیعه مطرح می شود که 
از ســوی وزارت راه و شهرســازی قابل قبول نیست. این مسئله 
ناشی از یک اشتباه برداشتی است که برخی بانک ها در سهمیه 
ها دارند.در این راستا با بانک مرکزی مکاتباتی انجام داده ایم که 
خروجی آن، ابالغیه این بانک به 15 بانک و موسســه مالی برای 
اصالح این مورد بوده است.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و 

شهرسازی تاکید کرد: به زودی این موضع رفع می شود چون از 
عدد تعیین شده برای وام ودیعه مسکن خیلی باقیمانده و هیچ 
مشــکلی برای پرداخت نداریم.محمودزاده همچنین یادآور شد: 
تامین وام ودیعه نیز جزو نظام داخلی بانکهاست؛ برای این منظور 
نیز با بانک مرکزی مکاتبه ای داشــته ایم و درخواســت کردیم 
تعدیل را انجام داده تا حداقــل ضمانت های الزم از متقاضیان 
اخذ شــود.به گزارش تســنیم، مطابق مصوبه شهریور ماه ستاد 
ملــی کرونا مبلغ وام ودیعه در تهران 70 میلیون تومان، ســایر 
کالن شــهرها 40 میلیون تومان و در ســایر شهرها 25 میلیون 
تومان اســت. سال گذشته در سایر کالنشهرها و سایر شهر ها به 
ترتیــب وام مذکور 30 و 15 میلیون تومان بود که مســتاجران 
برای دریافت وام 15 میلیون تومان می توانستند از سفته استفاده 
کنند. امسال با افزایش ســقف وام به 25 میلیون تومان، امکان 
استفاده از سفته حذف شد. اما بیشترین مصیبت و گرفتاری برای 
اجاره نشین های پایتخت است. آنها باید 2 ضامن با قرارداد رسمی 
به بانک های عامل معرفی کنند، خواسته ای که کمتر متقاضی وام 
ودیعه می توانند آنرا محقق کند.بر اســاس جدیدترین آمار بانک 
مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق 
شــهری طی آبان ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 
ترتیب 51.6 و 54.9 درصد افزایش یافته اســت. افزایش 2 برابر 
نرخ اجاره بهای مســکن در کشور نشــان از بدتر شدن وضعیت 
مســتأجران دارد، اما در این شرایط بغ رنج، بانک های عامل تمام 
تالش خود را به کار بســته اند تا کمتر اجاره نشینی بتواند از وام 
ودیعه مسکن استفاده کند. مسئله ای که به نظر می رسد هرچه 
سریع تر بانک مرکزی باید به آن ورود کرده و بانک ها را ملزم به 

تسهیل پرداخت وام کند.

رئیس سازمان بورس خبر داد:
رایزنی برای اختصاص منابعی برای 

بازارگردانی ETFها
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از رایزنی برای تخصیص 
منابعی برای بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله یا همان ETFها )پاالیشی یکم و دارایکم( خبر داد.

مجید عشقی در گفت وگو با ایسنا، درمورد تصمیم سازمان 
بورس برای ساماندهی وضعیت ETFها توضیح داد: برای 
تخصیص منابعی در حال رایزنی هستیم تا این منابع تجهیز شوند که مدیر صندوق 
بتواند بازارگردانی این صندوق ها را انجام دهد.وی با بیان اینکه تجهیز منابع هنوز 
قطعی نشده است، گفت: این موضوع به طور جدی از سوی سازمان درحال پیگیری 
است.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به این سوال که منابع از چه محلی تامین 
خواهند شد پاســخ داد: منابع می تواند بخشی از سود صندوق ها باشد. همچنین 
سازمان به دولت پیشنهاد داده است تا دولت کمک کند و منابعی برای این موضوع 
تخصیص داده شود.بر اساس این گزارش، سال گذشته و درحالی که شاخص کل 
بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق 
دولتی در قالب ETF از ســوی دولتمردان داده و قرار شــد صندوق نخست بانکی 
و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشــی و صندوق ســوم خودرویی و فلزی باشد. دولت 
بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیشگاه ها، شرکت های 
خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. 
این صندوق ها با 20 تا 30 درصد تخفیف به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد 
ملی می توانست خریدار آن ها باشد.در این راستا، دو صندوق دارایکم )باقیمانده سهام 
دولــت در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین( 
و پاالیشی یکم )باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و 
بندرعباس( به مردم عرضه شد. با وجود اینکه بازدهی دارایکم از 200 درصد نیز گذر 
کرد ولی در این روزها به قیمت روز عرضه نزدیک شده و پاالیشی یکم نیز همچنان 

زیر قیمت روز عرضه معامله می شود.

سهام های آسیا تحت تاثیر نرخ بهره آمریکا
پس از اینکه فدرال  رزرو آمریکا اعالم کرد که در ماه مارس به محرک خرید اوراق قرضه پایان می دهد تا در سال آینده 3 افزایش نرخ بهره را برای مقابله با تورم شدید 
ایجاد کند، سهام آسیایی وال استریت افزایش یافت.به گزارش ایسنا و به نقل از رویترز، بازده اوراق قرضه در حالی افزایش یافت که دالر پس از سقوط یک شبه به 
دلیل از بین رفتن حمایت ها تثبیت شد و قیمت طال همراه با نفت خام افزایش یافت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانس خبری گفت: اقتصاد دیگر نیازی به 
حمایت بیشتر سیاست ندارد.شاخص نیکی ژاپن 1.67 درصد صعود کرد و شاخص تایوان 0.62 درصد افزایش یافت. با این حال، سهام چین با کاهش 0.12 درصدی 
شاخص بلو چیپ سقوط کرد و گسترده ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام اس سی آی 0.26 درصد افزایش یافت.کمیته بازار آزاد فدرال )FOMC( سناریویی را 
ارائه کرد که همه گیری کووید- 19 علی رغم ظهور سویه اُمیکرون، جای خود را به مجموعه ای از شرایط اقتصادی خوش خیم می دهد و با کاهش تورم تا حد زیادی 
نرخ های بهره نسبتا افزایش می یابد.تاپاس استریکلند، اقتصاددان بانک ملی استرالیا گفت: پاول فکر نمی کرد فدرال رزرو پشت منحنی مبارزه با تورم باشد. بازارهای 
پول شانس خوبی برای اولین افزایش فدرال رزرو تا ماه مه دارند و به دنبال آن در سپتامبر و دسامبر افزایش می یابند، اگرچه افزایش نرخ سه چهارم واحدی تا فوریه 

2023 به طور کامل قیمت گذاری نشده است.

باک مرکزی اعالم کرد؛
تامین ارز مورد نیاز دارو بر مبنای سهمیه جدید

بانک مرکزی نســبت به تامین ارز مورد نیاز دارو بر مبنای ســهمیه جدید اعالم آمادگی کرد.به گزارش ایِبنا، بانک مرکزی اعالم کرد: بر اساس دستور رئیس 
جمهور درخصوص »ضرورت توجه به تامین و تخصیص ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه«، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و براساس اولویت های اعالمی آن وزاتخانه، ضمن تخصیص سهمیه جدید در این خصوص، حداکثر تالش الزم را برای تامین ارز مورد نیاز معمول خواهد کرد.

الزم به ذکر است با توجه به تعیین سهمیه جدید برای وزارت بهداشت، بانک مرکزی با هماهنگی وزارتخانه مربوطه، نسبت به تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و 
مواد اولیه ان، به فوریت اقدام خواهد کرد. در راستای تامین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی از محل سهمیه ارزی وزارت بهداشت، از ابتدای سال تاکنون، 
حدود 2.5 میلیارد دالر به نرخ ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه و دارو و تجهیزات پزشکی بر مبنای تعیین اولویت توسط وزارتخانه یاده شده تامین ارز صورت 
گرفته است.شایان ذکر است عالوه بر مبلغ فوق به میزان 1.5 میلیارد دالر نیز به نرخ ارز ترجیحی برای تامین واردات واکسن کرونا و تجهیزات پزشکی تولید 

داخلی تامین ارز صورت پذیرفته است.
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گزیده خبر

وزیر خارجه عربستان:
از هرگونه گفتگو با ایران استقبال می کنیم

»فیصــل بن فرحــان« ضمــن تکذیــب دیدار 
کارشناســان ایرانی و ســعودی در اردن، در عین 
حال بر اســتقبال از هرگونه گفتگو بین دو طرف 
تاکید کرد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
روســیا الیوم، وزیر امور خارجه عربستان سعودی 
دیدار محرمانه بین کارشناسان امنیتی سعودی و 
ایران در اردن را تکذیب کرد.»فیصل بن فرحان« در نشســت خبری مشترک با 
»سامح شکری« همتای مصری خود در قاهره گفت که هیچ گونه نشستی بین 
کارشناســان سعودی و ایرانی در اردن برگزار نشده است.وی همچنین افزود که 
اردن میزبان نشستی امنیتی بود که افرادی از کشورهای مختلف در آن مشارکت 
داشتند.وزیر خارجه سعودی در عین حال گفت که سلسله مذاکرات مستقیمی 
بین تهران و ریاض وجود داشته که پیش از این به صورت رسمی اطالع رسانی 
شــده اســت.فیصل بن فرحان همچنین افزود که عربستان از هرگونه گفتگو با 

ایران استقبال می کند.

زاخارووا:
 مسکو به زودی به اخراج دیپلمات های روس 

از برلین واکنش نشان می دهد
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت، مسکو به 
زودی بــه اخراج چند تن از دیپلمات های روس از 
برلین واکنش نشــان خواهد داد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفتگویی با 
شبکه خبری RT DE گفت: اینها اقدامات متقارن 
و کامال متناســبی خواهند بود و در آینده نزدیک به طور رسمی اعالم خواهند 
شــد.در همین حال، این دیپلمات روس اعالم کرد که مسکو آماده گفتگو برای 
یک همکاری موثر و ســازنده با وزیر خارجه جدید آلمان است.روز چهارشنبه، 
دیوان عالی برلین مشخص کرد که »وادیم سوکولوف«  به خاطر قتل یک شهروند 
گرجســتانی به نام »زلیم خان خانگوشیلی« گناهکار است و وی را به حبس ابد 
محکوم کرد. مجرم بر فقــدان مدرک اصرار دارد و تصمیم در مورد تجدید نظر 
هنوز گرفته نشده است.پس از این حکم، وزارت خارجه آلمان »سرگئی نچائف«، 
ســفیر روسیه در برلین را احضار و اخراج دو تن از دیپلمات های روسی از آلمان 
را به وی اعالم کرد.در این میان، دیمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین نیز در 
نشست خبری روز پنجشنبه تاکید کرد: این اتفاقی ناخوشایند در روابط دوجانبه 
میان برلین و مســکو اســت؛ اما ما معتقدیم که نباید اجازه دهیم این مساله به 
هیچ وجه بر دورنماهای برقراری گفت وگو میان والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه و اوالف شولتس، صدراعظم آلمان تاثیر بگذارد.  وی همچنین اعالم کرد 

که مسکو با حکم دادگاه عالی برلین در پرونده خانگوشویلی مخالف است.

بورل: 
اتحادیه اروپا مجموعه کاملی از تحریم ها علیه 

روسیه را آماده کرده است
در پی تشــدید اقدامات ضد روسی اروپا و آمریکا، 
رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد 
که ایــن اتحادیه در حال آماده ســازی مجموعه 
کاملی از تحریم ها علیه مســکو است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »جوزپ بورل« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنگام ورود 
به نشســت سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در بروکسل اعالم کرد که این اتحادیه 
به دنبال تحریم  روسیه اســت.بنا بر گزارش خبرگزاری روسی »تاس«، بورل به 
خبرنگاران درباره تالش اتحادیه اروپا برای تحریم روســیه گفت: »اتحادیه اروپا 
در حال آماده سازی مجموعه کاملی از تحریم ها علیه روسیه است که قرار است 
در نشســت ســران اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گیرد.وی ادامه داد: »نمی توانم 
درباره آن )تحریم هایی که قرار است علیه روسیه وضع شود( حرفی بزنم. قبل از 
رســیدن به توافق درباره آن بحث خواهیم کرد اما در حال آماده سازی مجموعه  
کاملی از تحریم ها هستیم«.رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به این 
ســؤال که آیا کشورهای اتحادیه اروپا می توانند درباره موضوع تحریم روسیه به 
اجماع برســند، گفت: »بله، این بار، بله«.اخیراً غرب و کی یف فضاسازی هایی را 
درباره احتمال حمله روســیه به اوکراین و تدارک مسکو برای حمله به اوکراین 
به وجود آورده اند و این در حالی اســت که »دیمیتری پســکوف« ســخنگوی 
کرملین، این گونه اقدامات و فضاسازی های غرب علیه روسیه را تشدید توخالی 
و بی اســاس تنش ها توصیف کرده است و تأکید کرده که روسیه هیچ تهدیدی 
برای هیچ کس نیست.در شرایطی که »ولودیمر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین 
که طی هفته های اخیر تنش های زیادی با روسیه ایجاد کرده، امروز )پنجشنبه( 
مدعی شد که برای گفت وگو با »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه آمادگی 
دارد.زلنسکی طی نشست خبری در بروکسل با بیان اینکه کی یف می تواند در هر 

قالبی از مذاکرات با مسکو شرکت کند،

کنگره آمریکا چند طرح ضد ایرانی در قالب 
الیحه بودجه دفاعی تصویب کرد

نســخه نهایی الیحه بودجه دفاعی آمریــکا که به تصویب هر دو مجلس کنگره 
رســیده و منتظر امضای رئیس جمهور آمریکا برای تبدیل شدن به قانون است 
حاوی چند طرح ضد ایرانی اســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
مجلس ســنای آمریکا طرح موســوم به »اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 
۲۰۲۲« که در آن جزئیات مربوط به بودجه، هزینه های و کلیات سیاســت های 
دفاعی آمریکا تشــریح شده را به تصویب رســاند.این الیحه پیش از این در ماه 
سپتامبر سال جاری میالدی به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود و اکنون 
برای تبدیل شدن به قانون روی میز جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته 
اســت. بررسی متن نهایی این الیحه توســط خبرنگار خبرگزاری فارس نشان 
می دهد این الیحه حاوی چندین بند است که در آن سیاست های کلی پنتاگون 
در قبال ایران مشخص شده اســت. مصوبه کنگره عالوه بر این، حاوی چندین 
طرحی ضد ایرانی است که در دل این الیحه به تصویب رسیده است. این بندها 

و طرح ها در زیر معرفی شده اند:

دستگیری ملوان های آمریکایی
در یکی از بندهای این الیحه بودجه که مربوط به ممنوعیت بازنشســته کردن 
قایق های گشتی Mark VI اســت به دستگیری ملوان های آمریکایی در دی ماه 
ســال ۱۳۹۴ پرداخته شــده اســت. این الیحه از دبیر نیــروی دریایی آمریکا 
می خواهد پس از مشورت با چند مقام دیگر نیروی دریایی گزارشی درباره روند 
اجرای اقدامات اصالحی و درس های آموخته شــده از تحقیقات نیروی دریایی 
درباره دستگیری ۱۰ ملون آمریکایی توسط ایران در جزیره فارسی در ۱۲ ژانویه 
۲۰۱۶ )۲۲ دی ۱۳۹۴( به کمیته های امور دفاعی کنگره ارائه دهد. این گزارش 
بایســتی به بررسی این بپردازد که بازنشســته کردن قایق مذکور چه اثری بر 
اجرای آن روندهای اصالحی خواهد داشــت. نیروهای مســلح ایران ۲۲ دی ماه 
سال ۱۳۹۴ سپاه پاسداران ۱۰ نظامی متجاوز آمریکایی را که با دو فروند قایق 
به صورت غیر مجاز وارد آب های ایران در خلیج فارس شده بودند بازداشت کرد.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آن زمان در بیانیه ای اعالم کرد این دو شناور 
که به صورت غیرقانونی وارد آب های ایران در حوالی جزیره فارسی شده بودند، 
حدود ۲ کیلومتر در آب های کشورمان گشت زنی کردند که این اطالعات برروی 

دستگاه جی پی اس آنها نیز ثبت بوده است. 

ممنوعیت انتقال وجه به ایران
در بند ۱۲۲۶ این الیحه تصریح شده هیچ مقداری از وجوهی که به موجب این 
قانــون در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار می گیرد نباید برای انتقال یا تســهیل 
انتقال ارز یا سایر اقالم ارزشمند به حکومت ایران، نهادهای تابعه حکومت ایران 

و یا عوامل آن مورد استفاده قرار گیرد. 

گزارش دهی درباره توان نظامی ایرانی
الیحه بودجه دفاعی آمریکا مدیر اطالعات ملی این کشور را ملزم می کند ظرف 
حداکثر ۱۸۰ روز بعد از تصویب این الیحه گزارشی شامل محورهای زیر تقدیم 

کمیته های مقتضی کنگره کند:
۱- شــرح مفصلی از پیشــرفت های نظامی ایران از جمله توانمندی های سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی، نیروی قدس سپاه پاسداران، ارتش و بسیج؛
۲- تمامی موارد عرضه، فروش یا انتقال سالح یا اقالم مرتبط به ایران؛

۳- تمامی موارد پرتاب موشــک از ســوی ایران که با اهداف مختلف از جمله 
آزمایش یا ساخت یا استفاده در عملیات های نظامی انجام می شوند؛

۴- تغییــرات در توانمندی های نظامی گروه های تحــت حمایت ایران به ویژه 
حزب اهلل لبنان، عصائب اهل الحق، حرکت حزب اهلل، النجبا، کتائب سید الشهدا، 

کتائب امام علی، کتائب حز ب اهلل، سازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و انصاراهلل.
۵- ارزیابی هــا از اثرات تحریم های اقتصــادی یکجانبه آمریکا بر توانمندی های 
نظامی ســپاه پاســداران انقالب اسالمی، نیروی قدس ســپاه پاسداران، ارتش 
جمهوری اســالمی، سازمان بسیج مستضعفین و گروه های تحت حمایت ایران 
به ویژه حزب اهلل لبنان، عصائب اهل الحق، حرکت حزب اهلل، النجبا، کتائب سید 
الشــهدا، کتائب امام علی، کتائب جزب اهلل، ســازمان بدر، فاطمیون، زینبیون و 

انصاراهلل؛
۶- ارزیابی ها از تهدیدهای شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق علیه پرسنل 

ایاالت متحده در عراق و خاورمیانه؛ 
۷- ارزیابی ها از تأثیر ممنوعیت های تسلیحاتی سازمان ملل بر توانایی ایران در 
عرضه، فروش یا انتقال سالح به صورت مستقیم یا غیرمستقیم )در زمانی که این 

ممنوعیت ها اعمال می شد(؛
۸- ارزیابی ها از توســل ایران به عملیات های آدم ربایی علیه شــهروندان ایاالت 
متحده و ارائه تحلیلی درباره فرصت ها برای مقابله با چنین اقداماتی یا تحمیل 

هزینه هایی در ارتباط با آنها به ایران.

غنی سازی در ایران
بخش دیگری از این الیحه به توضیح درباره »برداشــت کنگره« از غنی ســازی 
اورانیوم در ایران پرداخته و ادعا کرده اســت: »تصمیم ایران برای غنی ســازی 
اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصدی یک اقدام تنش آمیز دیگر است و زمان گریز ایران 

برای ساخت مواد غنی سازی شده جهت ساخت بمب را کوتاه می کند.«
کشــورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیســتی در سال های گذشته 
ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هســته ای این کشور متهم کرده اند. 
ایــران قویاً این ادعاها را رد کرده اســت.ایران تأکیــد می کند به عنوان یکی از 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح 
آمیز دارد.عالوه بر این، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از 
تاسیســات هسته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه 
صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، 
پیدا نکرده اند.ایران عالوه بر این در ســال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم 
به گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها بر ســر برنامه هسته ای خود دست پیدا 
کرد. علی رغــم اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی به پایبندی ایران به تمامی 
تعهداتش، دولت آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این 

توافق خارج شد.

بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تفاهم جدید با ایران
بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره تفاهم جدید با ایران

آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در بیانیــه ای تأیید کرد که 
بــه موجب تفاهم مدیرکل این نهاد با رئیس ســازمان انرژی 
اتمی ایــران، به زودی دوربین های نظارتــی جدید آژانس در 
تأسیسات هسته ای تســای کرج نصب خواهد شد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دفتر اطالع رسانی و روابط 
عمومی آژانــس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشــنبه در 
بیانیه ای اعالم کرد بر اساس تفاهم صورت گرفته میان رافائل 
گروســی مدیرکل این نهاد و محمد اسالمی رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران قرار است به زودی دوربین های نظارتی جدید 
آژانس در مرکز تولید سانتریفیوژهای پیشرفته در کرج نصب 
شــود.آژانس بین المللی انرژی اتمــی در این بیانیه به نقل از 
رافائل گروسی مدیرکل این نهاد اظهار داشت: »توافق با ایران 
بر سر جایگزینی دوربین های نظارتی در تأسیسات کرج یک 
تحول مهم برای فعالیت های نظارت و راســتی آزمایی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در ایران است. این توافق امکان تداوم 

کسب اطالعات درباره تأسیسات کرج را به ما می دهد.«
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمــی در ادامه این بیانیه 
اعالم کرد: »من صمیمانه امیدوارم که گفتگوهای سازنده ما 

ادامه یابد تا به موضوعات مهم پادمانی در ایران نیز بپردازیم و 
همه آنها را حل وفصل کنیم.«بر اساس بیانیه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، در توافق این نهاد با ایران موارد ذیل لحاظ شده 

است:
-آژانس و ایران به همکاری در زمینه سایر موضوعات پادمانی 
باقی مانده با هدف حل وفصل آنهــا ادامه می دهند. برای این 
منظور، ایــران و آژانــس مجموعه ای از تبــادل اطالعات و 
ارزیابی ها را خواهند داشت که ازجمله این تبادالت، برگزاری 

دیدارهایی میان کارشناسان خواهد بود.
-آژانس در روز در روز ۱۹ دســامبر ۲۰۲۱ ]۲۸ آذر ۱۴۰۰[ 
نمونه ای از دوربین ]که قرار اســت در تأسیســات کرج نصب 
شــود[ و اطالعات فنی مربوطه را در اختیار ایران قرار خواهد 
داد تا بررســی های امنیتی و قضائی الزم در حضور بازرسان 

آژانس توسط مقامات مربوطه در ایران انجام شود.
-آژانس تا قبل از پایان دســامبر ۲۰۲۱ ]دهم دی ماه ۱۴۰۰[ 
در تاریــخ مورد توافق آژانس و ایــران، دوربین ها را به منظور 
جایگزینی دوربین های جمع آوری شــده از تأسیســات کرج 
نصــب خواهد کرد و فعالیت های فنی مربوطه را انجام خواهد 

داد.

 مدیر مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری 
بیماری ها هشــدار داد، بــرای مقابله 
با گسترش ســریع گونه جهش یافته 
تــازه کرونا موســوم بــه »اومیکرون« 
واکسیناسیون به تنهایی کافی نیست و 
دولت ها بایــد اقداماتی جدی و فوری 
بــرای مهار این ســویه جدیــد اتخاذ 
کنند.به گــزارش روز پنجشــنبه ایرنا 
به نقل از روزنامه فرانســوی لوفیگارو، 
»آندرئا آمــون« مدیر مرکــز اروپایی 
کنترل و پیشــگیری بیمــاری ها در 
پیامی ویدئویی  هشدار داد: در شرایط 
کنونی، واکسیناسیون کرونا به تنهایی 
برای مهار اومیکرون کافی نیست، چرا 
که زمان زیادی برای پر کردن شــکاف 
های موجود در واکســن های کرونا در 
اختیار نیست.این نهاد اروپایی همچنین 
ارزیابــی خــود از خطــرات اومیکرون 
را »بســیار باال« توصیف کــرد که به 
احتمال زیاد منجر به بســتری شدن و 
آمار مرگ و میر باالتری از ســویه دلتا 
خواهد شد.مدیر مرکز اروپایی کنترل و 
پیشگیری بیماری ها همچنین توصیه 
کرد برای مقابله با شیوع هرچه بیشتر 
این سویه جدید، دولت ها مجموعه ای 
از اقدامات سختگیرانه و محدودیت های 

کرونایی از جمله بازگشت به دورکاری 
و افزایش سطح احتیاط در جشن های 
سال نو میالدی را اتخاذ کنند.همزمان 
سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داد، 
اومیکرون با ســرعتی که در هیچ یک 
از گونه های پیشــین مشاهده نشده در 
حال گســترش اســت و هیچ کشوری 

تنها با اتکا به واکســن کرونا نمی تواند 
از  ایــن بحــران رهایی یابد.ســازمان 
جهانی بهداشت نیز از کشورهای جهان 
خواسته است تا از همه ابزارهای موجود 
برای مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ از 
جمله رعایت فاصله اجتماعی، استفاده 
از ماســک و همچنین شستشوی مدام 

دســت ها اســتفاده کنند.به گزارش 
یورونیــوز، همزمان با افزایش نگرانی ها 
در خصوص افزایش چشــمگیر ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ در آستانه تعطیالت 
ســال نــو میــالدی در اروپــا، رئیس 
کمیســیون اروپا اعالم کرد که انتظار 
می رود سویه اومیکرون تا اواسط ژانویه 
)دی/بهمن( به نوع غالب ویروس کرونا 
در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل 
شود.به گفته مدیر کل سازمان جهانی 
بهداشــت، مــوارد ابتال بــه اومیکرون 
تاکنــون در ۷۷ کشــور جهان گزارش 
شــده اما احتماال این سویه جدید در 
بسیاری از کشورها وجود دارد ولی هنوز 
به صورت دقیق مشــخص نشده است. 
وی همچنین از اینکه برخی اومیکرون 
را ســویه ای خوش خیم تر از گونه های 
ابراز  پیشــین ویروس کرونا می دانند، 
نگرانــی کرد.باالترین مقام بهداشــتی 
جهــان تصریح کرد: حتی اگر شــدت 
عالئــم اومیکرون کمتر از ســویه های 
قبلی باشد، باز هم می تواند شمار موارد 
ابتال را افزایش دهد و این سبب افزایش 
مراجعات بــه بیمارســتان ها و مراکز 
درمانی می شود که خود این موضوع به 

مشکالت دامن خواهد زد.

آژانس سالمت اروپا:
در مقابله با اومیکرون، واکسن 

به تنهایی کافی نیست

همزمان با هشتمین روز مذاکرات وین میان ایران و گروه ۴+۱
محدودیت صادراتی آمریکا برای چند 
شرکت به بهانه نقض تحریم های ایران

نیویورک – ایرنا- دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه 
به وقت محلی و همزمان با هشــتمین روز مذاکرات میان ایران و ۱+۴ برای 
چند شرکت به بهانه عرضه برخی اقالم قابل استفاده در صنایع دفاعی ایران 
به شــرکت های تحت تحریم وزارت خزانه داری این کشور، محدودیت های 
صادراتی وضع کرد.وزارت بازرگانی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی  در 
بیانیه ای ۳۷ شــرکت را متهم به اقدام علیه امنیت ملی و سیاست خارجی 
 »Entity list« واشــنگتن کرده است و این شرکت ها را در فهرست موسوم به
قرار داده است.اشــخاص، ســازمان ها یا دولت هایی که در این فهرست قرار 
می گیرند با محدودیت های صادراتی مواجه خواهند شــد و طرف های دیگر 
برای صادرات اقالمــی نظیر فناوری های آمریکایی بــه آن ها باید از دولت 
آمریکا مجوز دریافت کنند.در این بیانیه ادعا شــده اســت که امروز، دفتر 
صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا برای مقابله با  تهدیدات جاری علیه 
امنیت ملی و سیاســت خارجی آمریکا از ســوی اقدامات چین برای توسعه 
و اســتفاده از بیوتکنولوژی و سایر فناوری ها در کاربردهای نظامی و نقض 
حقوق بشــر اقدام کرد.در این بیانیــه در تداوم هراس افکنی های آمریکا از 
پیشــرفت های دفاعی ایران ادعا شده است که دفتر صنعت و امنیت وزارت 
بازرگانــی آمریکا همچنین در حال انجــام اقداماتی علیه نهادهای فعال در 
چین، گرجســتان، مالزی و ترکیه به دلیل انحــراف یا تالش برای منحرف 
کردن کاالهای آمریکا جهت اســتفاده در برنامه های دفاعی ایران اســت.

در بیانیه وزارت بازرگانی آمریــکا با بیان اینکه علم بیوتکنولوژی و نوآوری 
پزشــکی می تواند زندگی افراد را نجات دهد، ادعا شده است که  متأسفانه، 
چیــن از این فناوری هــا برای کنترل مردم خود و ســرکوب اعضای گروه 
های اقلیت های قومی و مذهبی اســتفاده می کند.جینا ام. ریموندو، وزیر 
بازرگانــی آمریکا ادعا کــرد ما نمی توانیم اجازه دهیــم کاالها، فناوری ها و 
نرم افزارهــای آمریکایــی که از علوم پزشــکی و نوآوری هــای بیوتکنیکی 
پشــتیبانی می کنند، در راستای اهدافی استفاده شــوند که خالف امنیت 
ملی آمریکا باشند. وی در تداوم ادعاهای مقامات آمریکایی و سیاست ایران 
هراســی و در حالیکه کشورش با مداخله در امور داخلی کشورها از ناقضان 
امنیت و ثبات جهانی در مناطق مختلف جهان بوده اســت، مدعی شد که 
ایــاالت متحده در برابر اقدامات چین و ایــران برای تبدیل ابزارهای کمک 
کننده به بشــریت به ابزارهایی که امنیت و ثبات جهانی را تهدید می کنند، 
قاطعانه خواهد ایستاد.در این راستا، وزارت بازرگانی آمریکا ۳۷ شرکت را به 
فهرست محدودیت های صادراتی اضافه کرده است. تعدادی از شرکت های 
چینی پیش از این در این فهرســت قرار داشــته اند.به گفته این وزارتخانه 
بهانه این اعمال محدودیت بر این شــرکتها فعالیت بر خالف  منافع امنیت 
ملی و سیاســت خارجی آمریکا بوده است. در مجموع ۳۴ شرکت در چین، 
سه شرکت در گرجستان، یک شرکت در مالزی و دو شرکت در ترکیه قرار 
دارند.به گفته وزارت بازرگانی آمریکا شرکت های زیر به دلیل نقش آنها در 
ارائه کاالهای آمریکایی به صنایع دفاعی ایران و نقض کنترل های صادراتی 

آمریکا در فهرست شرکتها قرار می گیرند.

میخائیل اولیانوف:
روند مذاکرات وین مثبت است

نماینده دائم روســیه در سازمان های بین 
المللــی پیرامون مذاکــرات جاری با هدف 
برچیدن تحریم ها اعالم کرد: در نشســت 
وین پیشرفت هایی داشته ایم و امیدواریم 
این روند در روزهای آتی نیز ادامه داشــته 
باشــد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
المیادین، »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین امروز پنجشــنبه پیرامون مذاکرات جارِی برچیدن 
تحریم ها اعالم کرد: روند مذاکرات وین مثبت اســت.به گزارش شبکه 
تلویزیونی المیادین، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در 
وین در این خصوص گفت: در نشست وین پیشرفت هایی داشته ایم و 
امیدواریم که این روند در روزهای آتی نیز ادامه داشــته باشد.بر اساس 
اعالم المیادین، »میخائیل اولیانوف« در این باره اضافه کرد: می توانیم 
پیرامون این پیشرفت ها در چند روز آینده حرف بزنیم.گفتنی است که 
برخی از رسانه ها اعالم کردند که سخنان مذاکره کننده ارشد روسیه در 
مذاکرات وین پس از نشست سه جانبه با مذاکره کنندگان ارشد ایران 

و چین اعالم شده است.

نخست وزیر ژاپن در المپیک پکن 
شرکت نمی کند

نخســت وزیر ژاپن تایید کرده اســت که 
تصمیمی برای شرکت در مراسم افتتاحیه 
بازی های المپیک زمســتانی پکن ندارد.به 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم 
به نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، فومیو 
کیشــیدا نخســت وزیر ژاپن در اظهاراتی 
تاکید کرده است که برنامه ای برای شرکت در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ 
در پکن ندارد.البته وی حاضر به اظهارنظر در این باره نشــده است که 
آیا ژاپن المپیک زمستانی پکن را به طور کامل تحریم دیپلماتیک می 
کند یا نه.کیودو نیوز به نقل از نخســت وزیر ژاپن اعالم کرد: در شرایط 
کنونی، تصمیمی برای شــرکت در المپیک پکن ندارم. این مهم است 
که پس از ارزیابی مســائل مختلف مربوط به منافع ملی کشورم، درباره 
این مساله تصمیم گیری کنم.منابع آگاه حزب حاکم ژاپن گفته اند که 
توکیو در حال بررسی چندین گزینه است، از جمله اعزام رئیس کمیته 
سازماندهی المپیک توکیو یا اعزام رئیس کمیته المپیک ژاپن به بازی 
های المپیک پکن.سخنگوی وزارت خارجه چین نیز نسبت به اظهارات 
نخست وزیر ژاپن واکنش نشان داد و گفت: وی با سیاسی کردن بازی 
های المپیک، عمال بر خالف منشــور المپیک گام بر می دارد.تاکنون 
چندین کشور به بهانه نقض حقوق بشر توسط دولت چین، بازی های 

المپیک پکن را تحریم دیپلماتیک کرده اند.
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پژوهشگران آمریکایی ســعی دارند امکان تشخیص زودهنگام سرطان 
ریه را تنها با اســتفاده از یک قطره خون فراهم کنند.به گزارش ایســنا 
 ،)MGH(»و به نقل از وب سایت رسمی »بیمارستان عمومی ماساچوست
ســرطان ریه که از علت های اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان به شمار 
مــی رود، معموال در مراحل پایانی بیماری و زمانی که میزان بقا بســیار 
پایین است، تشخیص داده می شود. سرطان ریه در مراحل ابتدایی، عمدتاً 
بدون عالمت است و تصویربرداری با سی تی اسکن که روش کنونی برای 
تشخیص ضایعات ابتدایی سرطان ریه است، به دلیل هزینه باال و خطر 
تشعشعات مکرر، نمی تواند یک آزمایش گسترده برای عموم مردم باشد.

بررسی جدید پژوهشگران بیمارستان عمومی ماساچوست که با بودجه 
»موسسه ملی ســرطان آمریکا«)NCI( انجام شده است، شواهدی را در 
مورد قابلیت یک قطره خون برای آشــکار کردن سرطان ریه در بیماران 
بدون عالمــت ارائه می دهد.»لئو چنگ«)Leo Cheng(، سرپرســت این 
پژوهش گفت: پژوهش ما، قابلیت ابداع یک دستگاه نظارت بسیار حساس 
را برای تشخیص زودهنگام سرطان ریه نشان می دهد. مدل پیش بینی 
که ما ابداع کرده ایم، می تواند افرادی را شناســایی کند که ممکن است 
در معرض خطر ســرطان ریه باشــند. افرادی که نتایــج مربوط به آنها 
مشــکوک باشد، برای ارزیابی بیشتر و تشخیص قطعی، به آزمایش های 
تصویربــرداری مانند سی تی اســکن ارجاع داده می شــوند.»چنگ« و 
همکارانش، یک مدل پیش بینی  کننده ســرطان ریه را براساس سوابق 
مربوط به »متابولومیکس«)Metabolomics( خون ساختند. متابولومیکس 
با بررسی »متابولوم«)Metabolome(، جریان های متابولیت سلولی را برای 

رمزگشایی حالت های سالم و پاتولوژیک تجزیه و تحلیل می کند. 

پژوهشــگران آمریکایی در بررسی جدید خود سعی دارند با بررسی 
نقش مهم یک ژن، درمانی را برای یک بیماری نادر چشــمی ارائه 
دهند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیوزوایز، در بینایی ســالم، ژنی 
به نام »PRPH2« وجود دارد که دســتورالعمل هایی را برای ساخت 
پروتئینی موسوم به »پریفرین Peripherin( »2 2( ارائه می دهد. این 
پروتئین، نقشی کلیدی در عملکرد طبیعی گیرنده هایی بر عهده دارد 
که نور و رنگ را تشــخیص می دهند و پشت چشم را می پوشانند.

هنگامــی که جهشــی در ژن PRPH2 رخ دهد، نتیجه آن می تواند 
اختاللی موسوم به »دیستروفی ماکوال« )Macular Dystrophy( باشد 
که در شبکیه چشــم رخ می دهد و به تدریج به کاهش یافتن دید 
واضح و نهایتا از دســت دادن بینایی منجر می شود. در حال حاضر، 
هیچ درمان موثری برای کاهش دادن یا پیشــگیری از این بیماری 
 )Nixon Visions Foundation( »وجود ندارد.»بنیاد نیکســون ویژنز
به سرپرســتی »براندون نیکســون« )Brandon Nixon( و »جانین 
نیکسون« )Janine Nixon(، کمک هزینه ای را به بخش چشم پزشکی 
»موسسه چشم شــیلی« )Shiley Eye Institute( اهدا کرده است که 
بخشی از »دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو« )UC San Diego( به شمار 
می رود. این موسســه قرار است بر پژوهش در مورد  ژن PRPH2 و 
جهش های مربوط به آن تمرکز کند، به ارتقای فناوری های مبتنی بر 
سلول های بنیادی بپردازد و نهایتا ممکن است یک درمان اثبات شده 
را ارائه دهد.نیکسون ها در بیانیه ای گفتند: ما تحت تاثیر پژوهش های 
تاثیرگذار دانشــگاه کالیفرنیا، سن دیگو و به طور ویژه، بخش چشم 

پزشکی موسسه چشم شیلی قرار گرفته ایم. 

تشخیص زودهنگام سرطان ریه 
با کمک یک قطره خون!

ژنی که کلید درمان یک بیماری 
نادر چشمی است

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بابانوئل پرویی در حال دادن هدیه کریسمس به کودکان کرونایی در 
بیمارستانی در شهر لیما/ رویترز

رونمایی از کیا کارنز 2022، مینی ونی که کراس اوور شد!
کیا کارنز جدید، دیگر یک خودروی مینی ون نیست و بیشتر در قامت یک SUV دیده می شود. کارنز که وارد چهارمین نسل خود می شود، 
شخصیتی متفاوت از زمان تولید در سال ۱۹۹۹ یافته و اکنون به عنوان یک وسیله نقلیه تفریحی با نشانه هایی از خودروهای کراس اوور 
در هند رونمایی شــده اســت. کیا کارنز جدید روی همان پلتفرم سلتوس ساخته می شود و جای تعجبی هم نیست که چراغ های آن با 
جدیدترین مدل اسپورتیج مشابه هستند. خط سقف نسبتاً راست باعث شده تا فضای کافی برای پیکره بندی ۳ ردیف و شش یا هفت 
صندلی فراهم آید.طول کارنز جدید ۴۵۴۰ میلی متر، عرض آن ۱۸۰۰ و ارتفاعش ۱۷۰۰ میلی متر است و فاصله بین دو محور هم 2۷۸۰ 
میلی متر است. به نظر این کشیده ترین خودروی این کالس است که در مقایسه با مدل قبلی و سایر رقبا بزرگتر و دارای فضای داخلی 
جادارتر اســت.عالوه بر نمای بیرونی کاماًل متحول شــده، درون کابین هم بازطراحی شده است. کابین جدید به شدت متفاوت و بسیار 
مدرن تر بوده و با ترکیب نمایشــگر دیجیتالی جلوی راننده با نمایشگر ۱۰.2۵ اینچی اطالعات و سرگرمی مطابق با مدل های اخیر کیا 
دسترســی های ســریع و راحت و کاملی به اجزای آن خواهید داشت.نورپردازی داخلی LED با ۶۴ رنگ، تصفیه کننده هوا، صندلی های 
جلوی تهویه شونده، سیستم صوتی Boss با ۸ بلندگو، سانروف و حالت های رانندگی قابل انتخاب از ویژگی های این مدل به شمار می آیند.

خوشحالی فلیک از حضور آلمان در گروه مرگ لیگ ملت ها
ســرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از حضور در گروه مرگ لیگ ملت ها ابراز خوشــحالی کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای، 
مرحله گروهی فصل جدید لیگ ملت های اروپا قرعه کشی شد و تیم های ایتالیا، آلمان، انگلیس در سخت ترین گروه قرار گرفتند.

هانســی فلیک نسبت به گروه سخت تیم ملی آلمان در لیگ ملت ها واکنش نشان داد و گفت: بسیار عالی، عالی، بسیار جذاب 
است. ما خودمان را با بهترین ها می سنجیم. هواداران هیجان زده هستند. اینها رقیبان کالسیک هستند، ما می خواهیم عملکرد 
خوبی داشته باشیم.در مجموع ۶ بازی، که همگی در ژوئن و سپتامبر آینده برگزار می شود، همچنین بخش مهمی از آماده سازی 
برای جام جهانی قطر خواهند بود. فلیک اظهار داشت که می خواهد از بازی ها برای پیشرفت تیم استفاده کند. آلمانی ها برای 
صعود به نیمه نهایی لیگ ملت ها باید در گروه خود اول شوند. مرحله نیمه نهایی برای ۱۴ و ۱۵ ژوئن 2۰2۳ برنامه ریزی شده 
اســت. بازی برای مقام ســوم و فینال برای ۱۸ ژوئن برنامه ریزی شده است. مدافع عنوان قهرمانی فرانسه است. پرتغال قهرمان 
اولین دوره این رویداد در سال 2۰۱۹ شد. تیم ملی فوتبال آلمان یکی از تیم هایی بود که خیلی زود صعود خود را به جام جهانی 

قطعی کرد و اکنون منتظر آماده سازی برای این رویداد است تا با شرایط خوبی به قطر برسد.

پادشااهن ملک صبحگهیم گر هچ ما بندگان پادشهیم گنج رد آستین و کیسه تهی
جام گیتی نما و خاک رهیم هوشیار حضور و مست رغور
بحر توحید و رغهق گنهیم

ماش آهنیی رخ چو مهیمشاهد بخت چون کرشمه کند ر بخت را ره شب ما نگهبان افسر و کلهیمشاه بیدا گو غنیمت شمار صحبت ما
هک تو رد خواب و ما هب دیده گهیم

پیشنهاد

چهره روز

اتاقی از آن خود
اتاقی از آن خود اثری از ویرجینیا وولف درباره مســئله 
»زن و داســتان« است که در ابتدا در قالب دو سخنرانی 
در حضور زنان دانشجو در کمبریج برگزار شد اما بعد از 
آن ذهن وولف همچنان درگیر این موضوع بود. بنابراین 
او تصمیم گرفت مباحث را به شــکل کامل تری در قالب 
کتاب ارائه کند و عنوان کتاب را از »زن و داســتان« به 
»اتاقی از آن خود« تغییر می دهد. این کتاب یک ســال 
پس از ســخنرانی ها منتشر شــد. بررسی های وولف در 
کتاب نشــان می دهد که داشتن اتاقی از آن خود شرط 
الزم برای حرکت به سمت آزادی های بعدی است اما این 
شرط ممکن است کافی نباشد. بنابراین مسائل دیگر هم 
در کتاب مطرح می شــود که باعث به وجود آمدن یک 
جنبش فمینیســتی شده است.مترجم – که ترجمه خوبی ارائه کرده – در مقدمه خود اهمیت کارهای 
وولف و البته نقدهایی که به او وارد اســت را مورد بررســی قرار داده و نشان می دهد این کتاب تنها در 
شیوه نگارش و نثر مدرن آن خالصه نمی شود. در قسمتی از مقدمه آمده است:اتاقی از آن خود سرآغاز 
یک جریان فکری بسیار انقالبی است که به طور کلی نظریه پردازی فمینیسم و به طور خاص نقد ادبی 
فمینیسم را شکل می دهد. اگرچه مسئله زن و محرومیت های فردی و اجتماعی او پیش از وولف و طی 
قرون متمادی مطرح می شود، وولف اولین کسی است که محرومیت های زن و مشکالت او را در تقابل 
با گفتمان های غالب و پیش فرض ها بررسی می کند. وولف و اتاقی از آن خود مرحله ای تازه از فمینیسم 
را آغاز می کنند.جنبش فمینیسم تا قبل از وولف موفقیت های زیادی داشت که شامل امکان تحصیل، 
مالکیت، داشــتن حق رای و بسیاری دیگر از امکانات اجتماعی و فردی دیگر برای زنان بود اما چیزی 
که وولف پیشــتاز آن بود مرحله سوم جنبش فمینیسم نام دارد. مرحله ای که نقد فمینیستی نام دارد 
و در آن »بررسی و شناخت تاریخی و اجتماعی حرکت زن به منزله یک جریان فکری موجه در تضاد 
با گفتمان های غالب مردمدار« مطرح می شود.اما همان طور که اشاره شد، نقدهای دیگری هم به کتاب 
وولف وارد است. از جمله اینکه خود وولف از طبقه مرفه و روشنفکر بود و در کتابش به عامه زنان توجه 
نمی کند بلکه توجه اش »تنها معطوف به زن نابغه، زن نویســنده و زن هنرمند« است.«در نهایت اینکه 
درباره مفاهیم کتاب می توان بسیار نوشت و بحث کرد اما هیچ چیز جای بارها و بارها خواندن کتاب را 
نمی گیرد. بنابراین شما را ترغیب می کنیم که به مطالعه این کتاب خوب بپردازید.زنی که می خواهد 
داســتان بنویسد باید پول و اتاقی از آن خود داشــته باشد؛ و این کار، همان طور که خواهید دید، 
معضل بزرگ ماهیت واقعی زن و ماهیت واقعی داستان را حل نشده باقی خواهد گذاشت. )کتاب 

اتاقی از آن خود – صفحه 2۴(

ویرجینیا وولف
 Adeline Virginia :آدالین ویرجینیا وولف )به انگلیســی
Woolf( )2۵ ژانویــه ۱۸۸2 – 2۸ مارس ۱۹۴۱(، بانوی 

رمان نویــس، مقاله نویس، ناشــر، منتقد و فمینیســت 
انگلیســی بود که آثار برجســته ای چون خانم دالووی 
)۱۹2۵(، به ســوی فانوس دریایی )۱۹2۷( و اتاقی از آن 

خود )۱۹2۹( را به رشته تحریر درآورده است.
ویرجینا وولف در ســال های بیــن دو جنگ جهانی از 
چهره های سرشــناس محافل ادبی لندن و از مهره های 
اصلی انجمن روشــنفکری بلومزبری بــود. او در طول 
زندگی بارها دچار بیماری روانی دوره ای شد و در نهایت 
در ســال ۱۹۴۱ به زندگی خود پایان بخشــید. آدالین 
ویرجینیا اســتیون در سال ۱۸۸2 در لندن به دنیا آمد. 
مادر او جولیا پرینسپ استیون )به انگلیسی: Julia Prinsep Stephen( )۱۸۴۶ الی ۱۸۹۵( در هند و از جان 
جکســون )به انگلیسی: John Jackson( و ماریا پتل جکسون )به انگلیسی: Maria Pattle Jackson( به دنیا 
آمده بود، که بعد به همراه مادر خود به انگلستان نقل مکان کرد و به عنوان مدل مشغول به کار شد. پدر 
او لسلی استیون )به انگلیسی: Leslie Stephen( نویسنده، منتقد و کوهنوردی معروف بود..پدرش، لسلی 
اســتیون، منتقد برجسته آثار ادبی عصر ویکتوریا و از فیلسوفان مشهور الادریگرا بود. اگرچه برادران او 
برای تحصیل به کمبریج فرستاده شدند، او تحصیالت رسمی دریافت نکرد و در منزل معلم خصوصی 
داشت.ویرجینیا از کتابخانه غنی پدر بهره بسیاری برد و از جوانی دیدگاه های ادبی خود را که متمایل 
به شیوه های بدیع نویسندگانی چون جیمز جویس، هنری جیمز و مارسل پروست بود در مطبوعات به 
چاپ می رساند.ازدست دادن ناگهانی مادرش در سیزده سالگی و به دنبال آن درگذشت خواهر ناتنی اش 

دو سال بعد منجر به اولین حمله از رشته حمله های عصبی ویرجینیا وولف شد. 

فرهنگ

هفتاد و دومین جشنواره فیلم برلین بخشی از فهرست 
فیلم های پذیرفته شــده در این رویداد سینمایی را 
اعالم کرد.به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی »تا فردا« 
به کارگردانی »علی عسگری« و تهیه کنندگی »نیکی 
کریمی« به بخش پانورامای جشنواره فیلم »برلین« 
دعوت شــد و فیلم کوتاه »گوزن« به عنوان نماینده 
ایران در بخش نسل هفتاد و دومین جشنواره برلین 
حضور دارد. »تا فردا« محصول مشترک ایران، فرانسه 
و قطر اســت و به صورت مشــترک توسط علیرضا 
خاتمی و علی عسگری نوشته شده است. فیلم کوتاه 
»گوزن« به کارگردانی هادی بابایی فر و تهیه کنندگی 
هــادی بابایی فر و محمود غفاری نیز در اولین حضور 
بین المللی خود در  بخش نســل  جشنواره برلین به نمایش گذاشته می شود و پخش بین المللی 

این فیلم بر عهده شرکت AtoZinema به مدیریت آزاده مسیح زاده است.

دعوت جشنواره برلین از 2 فیلم ایرانی
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