
۴۱ فوتی و ۲۳۹۰ مبتالی جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شبانه روز گذشته ۲هزار و ۳۹۰ 
مبتال به کووید در کشــور شناسایی شدند و متاسفانه ۴۱ بیمار 
نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۹ آذر 
۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۳۹۰ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شد که ۴۷۸ 
نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به 
۶ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۶۹ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۴۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۱۲۴ نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنون ۶ میلیون ۹ هــزار و ۴۸۹ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.دو هزار و ۸۴۹ 
نفــر از بیماران مبتال به کوویــد۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۰ میلیون 
و ۸۸۰ هزار و ۳۳۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شده است.در حال حاضر ۰ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۰ شهر 
در وضعیت نارنجی، ۵۳ شــهر در وضعیت زرد و ۳۹۵ شــهر در 

وضعیت آبی قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر پیام مستقیم به ایران گفت: درخصوص گفت و گوهای وین گفت و گوی مستقیمی با ایاالت 
متحده در این ماه ها انجام نشده است. برخی پیام ها توسط انریکه مورا مکتوب و غیرمکتوب درخصوص مذاکرات دریافت و فورا به آن ها پاسخ داده شد.به گزارش ایرنا، 
سعید خطیب زاده دیروز دوشنبه در نشست خبری درخصوص درباره ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا مبنی بر پیام مستقیم به ایران گفت: درخصوص گفت و گوهای 
وین، صحبت مستقیمی با ایاالت متحده در این ماه ها انجام نشده است. وی اضافه کرد: برخی پیام ها به واسطه انریکه مورا به صورت مکتوب و غیرمکتوب از ابتدای 

گفت وگوها در وین درخصوص موضوعات مذاکراتی )نه چیزی بیش از آن( دریافت و جواب ها هم در جا داده شده است....
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خطیب زاده:

گفت و گوی مستقیمی در ماه های اخیر با آمریکا نداشتیم
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور:
حاج قاسم ظرفیت عظیمی در جهان 

اسالم ایجاد کرد

رئیســی گفت: تالش های شهید ســلیمانی حرکت توأمان در 
جنگ نرم و جنگ سخت بود، او از اینکه عده ای آلوده به تکفیر 
و تبلیغات مسموم شده بودند، ناراحت می شد و به دنبال اصالح 
آنها بود.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی دیروز 
)دوشــنبه( در دیدار با اعضای خانواده و دست اندرکاران مراسم 
بزرگداشــت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی ضمن 
عرض تســلیت به مناسبت ایام شــهادت صدیقه کبری )س(، 
گفت: حاج قاســم خیلی عالقمند به حضــرت زهرا )س( بود 
و در ســختی ها به ایشان متوسل می شــد.رئیس جمهور افزود: 
حاج قاســم مربوط به امت اسالمی است و شخصیت آن شهید 
بزرگــوار باید به عنــوان چهره ای اثرگذار در جهان اســالم، به 
همگان معرفی شود.رئیســی عنوان »مکتب« برای حاج قاسم 
را از ســوی رهبر معظم انقالب یک نکته مؤثر برشمرد و اظهار 
کرد: واقعیت این اســت که حاج قاسم یک شخص نبود بلکه به 
عنوان یک مکتب برای همه جوامع، پیام آور بود.وی ضمن تشکر 
از فعالیت های دست اندرکاران گرامیداشت سالروز شهادت حاج 
قاســم ســلیمانی، تصریح کرد: وظیفه همه ما این است که در 
زمینه بزرگداشــت یاد و نام حاج قاسم فعالیت کنیم. »مکتب 
شــهید ســلیمانی« به برکت فرمایشــات رهبر معظم انقالب 
و با اســتمداد از روح بزرگ آن شــهید کارهــای خوب و قابل 
تقدیری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و معرفی شــخصیت 
شهید سلیمانی انجام داده است.رئیسی تأکید کرد: باید در کنار 
گرامیداشت شهید ســلیمانی، نام و یاد شهدای مدافع حرم را 
گرامی داریم تا حق شان بیشتر ادا شود. درست است که شهید 
سلیمانی نماد شهدای مدافع حرم است، اما خود حاج قاسم هم 
تأکید داشت که یاد آنها باید گرامی داشته شود.رئیس جمهور 
بــا تأکید بر اینکه نباید بگذاریم در موضــوع دفاع از حرم های 
مقدس در ســوریه و عراق تحریف ایجاد شود، خاطرنشان کرد: 
شاید بسیاری از مسلمانان دلیل حضور ایران در سوریه و عراق 
را نمی دانســتند.وی با طرح این پرسش که اگر شهید سلیمانی 
در میدان های سوریه و عراق حضور پیدا نمی کرد چه اتفاقی بر 
ســر منطقه و جهان می افتاد؟، تصریح کرد: تالش های شــهید 
ســلیمانی حرکت توأمان در جنگ نرم و جنگ سخت بود. او از 
اینکه عده ای آلوده به تکفیر و تبلیغات مسموم شده بودند، ابراز 
ناراحتی می کرد و با روش های مختلف به دنبال اصالح آنها بود.

رئیسی ظرفیت و ظرفیت سازی را دو اصل مهم دانست و گفت: 
چه شد که حاج قاسم توانســت از بین عراقی ها و سوریه ای ها 
نیروهای بســیار خوبی برای دفاع از این کشــورها و مبارزه با 
ظلم تربیت کند؛ این اقدام شــهید سلیمانی یک ظرفیت عظیم 
در جهان اســالم ایجاد کرد.رئیس جمهور افزود: حاج قاسم اول 
خودش را ســاخت بعد به سراغ ســاختن دیگران رفت. امروز 
هم به ظرفیت ســازی و به خط کردن نیروهای انقالب احتیاج 
داریم و نیازمند آن هستیم که مسئولین، جوانان و مردم چنین 
ظرفیتی داشــته باشــند تا در مقابل تهدیدها میدان را خالی 
نکنند زیرا انســان های کم ظرفیت زود میدان را خالی می کنند.

وی با اشــاره به وصیت نامه شــهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: 
وصیت نامه این شــهید بزرگــوار ابعاد بســیاری دارد و در بعد 
اجتماعی و انقالبی فوق العاده اثرگذار است.گفتنی است پیش از 
سخنان رئیس جمهور، دبیر مراسم گرامیداشت دومین سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی، گزارشی از برنامه ها و فعالیت های 

انجام شده ارائه کرد.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء گفت: هرگونه تهدید مراکز هســته ای و نظامی ایران با پاســخ قاطع نیروهای مســلح مواجه خواهد شد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از نورنیوز، سرلشکر غالمعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( در جمع فرماندهان ارشد سپاه در رزمایش 
پیامبر اعظم ۱۷ اظهار داشــت: هرگونه تهدید مراکز هســته ای و نظامی جمهوری اسالمی از سوی رژیم صهیونیستی بدون چراغ سبز و حمایت آمریکا 
امکان پذیر نیست.فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء )ص( افزود: در صورتی که تهدیداتی از این دست جنبه عملی به خود بگیرد، نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی بدون درنگ، تمامی مراکز، پایگاه ها، مسیر و فضای استفاده شده برای عبور و مبداء تجاوز را بر اساس طرح های عملیاتی تمرین شده 

مورد حمله کوبنده قرار خواهد داد.

»اُمیکرون« به ایران هم رســید؛ ســویه ای که قدرت انتقالش 
بیش از دو تا سه برابر »دلتا« عنوان و اعالم شده که تنها ظرف 
۱۷ روز می تواند کل کشــور را گرفتار کند. حاال کمیته علمی 
کشوری کرونا خواستار بازگشت جدی محدودیت های کرونایی 
شده و تاکید دارد که برای پیشگیری از بروز موج ششم، اکنون 
وقت اقدام اســت و دیر بجنبیم، نقشه زرد و آبی کشور سراسر 

قرمز خواهد شد.
به گزارش ایســنا، شناســایی یک مورد قطعــی ابتال به نوع 
اُمیکرون بیماری کووید ۱۹ در کشور که بر اساس طبقه بندی 
سازمان جهانی بهداشت، به عنوان واریانت نگران کننده در کنار 
بتا، گاما و دلتا قرار دارد، نشــان داد که علی رغم شرایط نزولی 
بیماری، کاهش بستری و مرگ های ناشی از کرونا و پاک شدن 
نقشه کرونایی کشور از رنگ های قرمز و نارنجی، خطر طغیان 
مجدد پاندمی قرن همچنان بیخ گوش مان است و ممکن است 
تنها با گذشــت چند روز  شاهد پیک ششم بیماری آن هم با 
ســویه ای باشیم که به گفته متخصصین می تواند طی ۱۷ روز 
همه چیز را زیر و رو کرده و با هجومی سهمگین شرایط کنترل 

شده بیماری در کشور را به آشوب بکشاند.

جزئیات شناسایی یک مورد اُمیکرون مثبت
روز گذشــته، یکشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰، در جلسه اضطراری 
ســتاد کرونای وزارت بهداشــت که با حضور دکتر بهرام عین 
اللهی - وزیر بهداشــت، در محل وزارت بهداشت برگزار شد، 
مشاهده یک مورد ســویه اُمیکرون کرونا در ایران تایید شد و 
وزارت بهداشت رسما شناسایی یک مورد قطعی ابتال به کرونا با 
سویه اُمیکرون در تهران را تائید کرد. دکتر محمد مهدی گویا- 
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درباره 
جزئیات شناسایی این مورد ابتال به کرونای نوع اُمیکرون، گفت 
که »این مورد مربوط به آقایی بوده که به یکی از کشــورهای 
همســایه مسافرت داشته و در آن کشور عالئم بیماری برایش 

آغاز شده و بعد هم وارد کشور شده  است.«
وی با بیــان اینکه این مورد را در تهران شناســایی کردیم و 
حال عمومی  بیمار نیز خوب اســت، اعــالم کرد که » یک یا 
دو مورد هم مشــکوک داریم که در حال بررســی هستند. به 
محض اینکه جواب آزمایش های قطعی آنها مشخص شود، آن 
را اعالم خواهیم کرد.«باید توجه کرد که یکی از مواردی که از 
ابتدای شیوع اُمیکرون در جهان مطرح شد، تجهیزات شناسایی 
آن و نیاز به کیت های ویژه ای برای تشــخیص این سویه بود. 
موضوعــی که با توجه به گســترش اُمیکرون در کشــورهای 
همسایه ایران، در کشور اهمیتی بیش از پیش پیدا کرد و روز 
گذشــته نیز اولین مورد واریانت امیکرون به روش توالی یابی 
در انســتیتو پاستور ایران مورد تایید قرار گرفت. در عین حال 
در زمینه امکانات تشــخیصی موجود در کشور برای شناسایی 

موارد بیشتر احتمالی اُمیکرون، دکتر علیرضا بیگلری- رییس 
انســتیتو پاستور ایران اعالم کرد که »آزمایشگاه مرجع کووید 
۱۹ در انستیتو پاستور ایران کیت ویژه تشخیصی این واریانت 
را طراحی و در بین تعدادی از آزمایشــگاه های منتخب شبکه 
ملی آزمایشــگاه های کووید ۱۹ کشور که شامل بیش از ۵۰۰ 
آزمایشگاه اســت، توزیع کرده است.« در هر حال، ورود سویه 
اُمیکرون کرونا به کشــور چندان دور از انتظار نبود و پیش از 
این هم اعالم شــده بود که این ســویه که از آفریقای جنوبی 
سربر آورد و سپس اروپا را درنوردید و به سرعت در کشورهای 
همســایه ایران نیز شناسایی شــد،   دیر یا زود وارد کشورمان 
می شــود و باید مراقب باشیم. در حال حاضر نیز طبق آخرین 
اطالعات اعالم شده،   اُمیکرون که گفته می شود، شاید ترکیبی 
از یک ویروس سرماخوردگی و دلتا باشد، در بیش از ۸۹ کشور 
جهان شناســایی شده  و می تازد.  آخرین مطالعات انجام شده 
بر روی اُمیکرون، نشــان می دهد که یک نفر مبتال به ســویه 
اُمیکــرون، به راحتی می تواند ۲.۵ تا ۳ نفــر را درگیر کند.در 
عین حال دکتر کمال حیدری- معاون بهداشت وزارت بهداشت 
اعالم کرده اســت که اطالعات در مورد امیکرون جدید است 
و قدرت ســرایت آن بــه روایتی ۳ و به روایتــی دیگر ۵ برابر 
سویه دلتا است؛ اما تاکنون اطالعات می گویند که بیماری زایی 
و کشندگی این جهش کمتر از نوع قبلی است اما سرعت انتشار 

بیشتری دارد.

احتمال تغییر رفتار اُمیکرون
در عین حال هرچند که تــا کنون تعداد افرادی که در دنیا با 
سویه اُمیکرون درگیر و وارد بخش مراقبت های ویژه شده و نیاز 
به اکســیژن درمانی پیشرفته داشته اند، بسیار کم بوده و گفته 
می شود که این ویروس عمدتا سنین پایین را درگیر می کند، 
اما به گفته دکتر مجید مختاری- عضو کمیته علمی کشوری 
کرونا،   »ممکن اســت رفتار اُمیکرون تغییر کند؛ آمار جهانی 
نشان می دهد، کشندگی اُمیکرون و نیاز به بستری و اکسیژن 
در سویه امیکرون در کشورهای آفریقایی بسیار کمتر بوده، اما 
این رفتار در لندن مشابه آفریقای جنوبی نیست و در انگلستان 
می بینیم که تعداد بیشــتری با ابتالی به این ســویه بستری 
می شوند. بنابراین هرچند که اُمیکرون اکنون در سنین پایین تر 
دیده می شود، اما اگر تغییر رفتار دهد، ممکن است در سنین 

باال هم مشکل ساز شود. »

فرصت طالیی 1۷ روزه
در عین حال بر اساس اظهارنظرهای متخصصان حوزه سالمت، 

آنچه مســلم است این اســت که گیرندگی اُمیکرون دو تا سه 
برابر بیش از دلتاســت و دو برابر شدن آن در جامعه فقط ۲.۵ 
روز طول می کشد. به طوری که اگر ویروس دلتا طی ۱۰۰ روز 
توانســت به ویروس غالب بدل شود، اُمیکرون تنها به ۱۷ روز 
زمان نیاز دارد تا بر کشــورمان غلبه کرده و کنترل  و مدیریت 
بیماری در کشــور را در هم شکند و مجددا آمار ابتال، بستری 
و مرگ را به آمار وحشــتناکی که در بهار و تابســتان امسال 
شــاهد بودیم، نزدیک کند؛ به طــوری که به گفته، دکتر پیام 
طبرسی- عضو کمیته کشــور کرونا،   اُمیکرون می تواند طی 
۱۷ روز تبدیل به سوش غالب شود که این سرعت درباره دلتا 

۱۰۰ روز بوده است.
وی همچنیــن با تاکید بر اینکه خطر اُمیکرون جدی اســت، 
اعالم کرد که عــالوه بر رعایت پروتکل های بهداشــتی، باید 
محدودیت ها بازگردند، افراد نیز واکسیناسیون شــان را کامل 
کرده و دز بوســتر را هم دریافت کنند. زیرا در غیر این صورت 
ممکن است دو تا سه هفته دیگر درگیر موج جدیدی با سویه 
اُمیکرون شویم و نقشه آبی کشور ممکن است بالفاصله به یک 
نقشه قرمز تبدیل شود. بنابراین اگر می خواهیم برای مقابله با 

اُمیکرون کاری کنیم، االن وقتش است.

4 توصیه کمیته علمی برای مقابله با اُمیکرون
بر  همین اساس هم جلسه روز گذشته کمیته علمی کشوری 
مقابله با کرونا، بر محوریت هشــدار و توصیه درباره اُمیکرون 
برگزار و اعالم شد که نامه ای از کمیته علمی به ستاد ملی کرونا 
ارسال می شود تا بر بازگشت محدودیت ها تاکید شود. در این 
زمینه دکتر حمیدرضا جماعتی- خواستار بازگشت قرنطینه و 
محدودیت های کرونایی شــد و گفت: »توصیه ما این است که 
قرنطینه هــا را دوباره و حداقل بــرای چهار هفته بازگردانیم و 
اجرا کنیم. زیرا اگر قرار باشد پیکی با امیکرون در کشور ایجاد 
شود، باتوجه زمان شیوع تندی که ویروس دارد، احتمال دارد 
که طی چند هفته آینده ما نیز شاهد این پیک باشیم. بنابراین 
قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، 
رستوران ها و مجامعی که بیش از ۱۰ نفر در آنجا هستند، حتما 

انجام و این محدودیت ها اعمال شود.«

اقدام برای واکسیناسیون زیر 12 ساله ها
وی همچنین گفت:»نکته مهم دیگر بحث واکسیناسیون است. 
کسانی  که دز اول واکســن کرونا را تزریق کردند، حتما برای 
تزریق دز دوم مراجعه کنند، کسانی  که دو دز را تزریق کردند، 
بر اساس ابالغی که معاونت بهداشت وزارت بهداشت داده است، 

دز بوستر را حتما تزریق کنند و همچنین تاکید می کنیم که 
نوجوانان و افراد ۱۲ تا ۱۸ سال هم واکسیناسیون شان را انجام 
دهند. در عین حال کمیته علمی اعتقاد دارد که واکسیناسیون 
افراد ۷ تا ۱۱ ســال را هم آغــاز کنیم.«جماعتی همچنین بر 
لزوم واکسیناســیون افراد پرخطر علیــه آنفلوآنزا تاکید کرد و 
گفت:» زیرا بســیاری از موارد بیماری های تنفسی شدید را در 
بیمارســتان داریم که به وسیله آنفلوآنزا در افراد پرخطر ایجاد 

شدند.«

محدودیت ها را برنداریم
در عین حال دکتر پیام طبرسی- عضو کمیته علمی کشوری 
مقابله با کرونا در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کلی کرونا 
در کشور به ایسنا گفت:» در حال حاضر کرونا در کشور نسبتا 
کنترل شــده است و در همه استان ها میزان ابتال و مرگ ومیر 
رو به کاهش اســت و خوشبختانه شهر قرمز نداریم، اما چیزی 
که در حال حاضر تهدیدکننده است، سویه اُمیکرون است.«وی 
افزود:»در حال حاضر بحث کنترل مســافرت ها بســیار حائز 
اهمیت اســت، اما مهمتر از آن، این است که در داخل کشور 
هم محدودیت ها را برنداریم. در کمیته علمی کرونا عمدتا روی 
این موضوع بحث کرده ایم که بازگشــایی مراســم فرهنگی و 
هنری مانند کنســرت ها و ... مراسماتی که اعالم می شود که 
قرار است در برخی هتل ها در شب یلدا برگزار شود، بازگشایی 
مجامع مختلف و ... باتوجه به اخباری که از وضعیت اُمیکرون 
در کشورهای دیگر رســیده که ظرف ۱۷ روز تبدیل به سویه 
غالب شــده، باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. بنابراین باید به 
صورت اورژانسی جلوی این اقدامات گرفته شود.«طبرسی با بر 
اینکه خود مردم نیز باید همکاری کنند؛ چراکه با زور نمی توان 
چیزی را به مردم تحمیل کرد، به ایسنا گفت:» باید توجه کرد 
که در حال حاضر در دنیا وضعیت کرونا، در شرایط شکننده و 
خطرناکی قرار دارد و ما هم مانند سایر کشورهای دنیا هستیم 
و باید بسیار مراقبت کنیم. سامانه هوشمندسازی محدودیت ها 
هــم اصال آغاز به کار نکرد و باید جزئیات آن از وزارت کشــور 

پرسیده شود.«

»یلدا«؛ کانون بالقوه پخش اُمیکرون
وی درباره محدودیت ها و اقدامات پیشــگیرانه ای که باید برای 
مراسم شب یلدا با توجه به شناسایی یک مورد سویه امیکرون 
در کشور و قدرت باالی شیوع این سویه، انجام شود، گفت: در 
شــب یلدا حتما مردم از دورهمی خودداری کنند، در منازل 
خودشان بمانند و از مهمانی رفتن یا مهمانی دادن پرهیز کنند. 
زیرا باتوجه به سویه امیکرون ممکن است، شب یلدا به کانونی 
برای پخش بیماری با سویه امیکرون در کشور تبدیل شود که 

البته امیدواریم این اتفاق رخ ندهد.

مخمصه »اُمیکرون«

تا پایان آبان ماه ثبت شد؛

تجارت ۱۰.۵ میلیارد دالری ایران با اکو
خاندوزی جزییات بسته حمایت از بورس را اعالم کرد 

سقف نرخ سود باید 20درصد باشد

وزیر نفت خبر داد:

افزایش تولید 80 میلیون بشکه از چاه های 
کم بازده نفت و گاز

۱۰تصمیم مهم برای بازار ســرمایه در جلســه ســتاد اقتصادی دولت به ریاست رییس جمهور از زبان 
ســخنگوی اقتصادی دولت مطرح شد.به گزارش اقتصادآنالین، احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: 
براســاس این پیشــنهادها مالیات نقل و انتقال ســهام به صندوق تثبیت برگردانده می شود. ۳۰هزار 
میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می شــود.خاندوزی افزود: در ســال ۱۴۰۱ سقف قیمت 
گاز خوراک پتروشــیمی ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل ۴۰ 
درصد خوراک پتروشــیمی درنظر گرفته شــد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ درصد قیمت خوراک 

پتروشیمی خواهد بود.

دهک های پایین کارت اعتباری می گیرند؟

رضایی:
 رقم یارانه ها از دی ماه دو برابر می شود

معاون اقتصادی رییس جمهور از دو برابر شــدن یارانه ها از دی ماه امسال خبر داد.به گزارش ایرنا، 
محسن رضایی در گفت و گویی، گفت: مبلغ یارانه را در سند بودجه ۱۴۰۱ دو برابر کردیم که رییس 
جمهور تاکید داشــت که ما سه ماه باقی مانده ســال ۱۴۰۰ هم این کار را انجام دهیم. مسووالن 
اجرایی تالش خواهند کرد که ۳ ماه باقی مانده هم یارانه ها دو برابر شــود.  اگر خوب اجرا شود هر 
خانواده ۴ نفره ۸۰۰ هزارتومان کاال و پول دریافت خواهند کرد.معاون اقتصادی رییس جمهور گفت: 
به مسووالن اجرایی گفته شده از دی ماه باید این کار اجرا شود. قرار بود در آذرماه باشد اما به دلیل 
اینکه بن کارتی که قرار است بخشی از یارانه به مردم بدهند آماده نشده بود به دی ماه افتاد.رضایی 
افزود: رییس جمهور از مسووالن اجرایی خواست کاری که در بودجه سال آینده می خواهیم شروع 
کنیم که براساس آن به هر خانواده ۴ نفره ۸۰۰ هزارتومان پول و کاال بدهیم در این سه ماه هم این 

کار صورت بگیرد و این خبر خوشی بود که گفتم.

سرلشکر رشید در جمع فرماندهان سپاه مطرح کرد؛

 به هرگونه تهدید مراکز هسته ای پاسخ قاطع خواهیم داد
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خطیب زاده:گزیده خبر

گفت و گوی مستقیمی در ماه های اخیر با آمریکا نداشتیم
 سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای مشاور امنیت ملی آمریکا 
مبنی بر پیام مستقیم به ایران گفت: درخصوص گفت و گوهای 
وین گفت و گوی مستقیمی با ایاالت متحده در این ماه ها انجام 
نشده است. برخی پیام ها توسط انریکه مورا مکتوب و غیرمکتوب 
درخصوص مذاکرات دریافت و فورا به آن ها پاســخ داده شــد.به 
گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، سعید خطیب زاده دیروز دوشنبه 
در نشســت خبری درخصوص درباره ادعای مشاور امنیت ملی 
آمریکا مبنی بر پیام مســتقیم به ایــران گفت: درخصوص گفت 
و گوهای وین، صحبت مســتقیمی با ایاالت متحده در این ماه ها 
انجام نشــده است. وی اضافه کرد: برخی پیام ها به واسطه انریکه 
مورا به صورت مکتوب و غیرمکتوب از ابتدای گفت وگوها در وین 
درخصوص موضوعات مذاکراتی )نه چیزی بیش از آن( دریافت و 
جواب ها هم در جا داده شده است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
یادآورشد:در طول این مذاکرات شاید بیش از هر دوره دیگری از 
مذاکرات، با یک کمپین و کارزار دیپلماســی عمومی و رسانه ای 
برخی از این کشــورها بر علیه آنچه که در اتاق های گفت و گوها 
انجام می شد، مواجه بودیم. به ویژه سه کشور اروپایی به جای این 
که وقت و انــرژی خود را به مذاکرات جدی معطوف کنند بعضا 
وارد کارزار رســانه ای شدند و هم اطالعات غلط و هم اطالعات 
برساخته هر دو داده شد.خطیب زاده اضافه کرد: ما امروز دو متن 
توافق شده جدید داریم که ماحصل گفت و گوهای بسیار فشرده 
ای اســت که طی چند روزه گذشته در وین همراه با تنفس چند 
روزه ای که اتفاق افتاد بدست آمده است. متن های جدید نظرات 
ایران به همراه تیم قبلی در آن لحاظ شده است و ما متونی داریم 
که گفت و گوهای آتی را بر اساس آن ادامه دهیم.وی تصریح کرد: 
طرف هــای مقابل توجه کنند که اگر از روز اول با همین رویکرد 
روزهای آخر وارد می شــدند زودتر می توانستیم به این متون به 
عنوان مبنای گفت و گوها برسیم.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین درباره وضعیت ایرانیانی که درترکیه بازداشت و به ارتش 
آزاد سوریه تحویل داده شــده اند و اقدامات ایران در این زمینه 
گفت: یکی از موضوعاتی که در سفر وزیر خارجه ترکیه به کشور 
در دستور کار قرار گرفت همین موضوع بود. قرار شد مرزبانی دو 

کشور این مسئله را پیگیری کنند.

 تمرکز گردهمایی سفرا در تهران دیپلماسی اقتصادی بود
خطیب زاده با اشــاره به گردهمایی هفته گذشته سفرا و روسای 
نمایندگی های کشــورمان در کشورهای همسایه گفت: طی پنج 
روز جلســات فشرده و منظمی را با سران ســه قوه، معاون اول 
رییس جمهور، وزرای اقتصادی به همراه وزرای مستقیم مرتبط 
با مســائل روابط بین الملل و سیاست خارجی و مقامات لشکری 
و کشــوری داشــتیم.وی اضافه کرد: تمرکز ایــن گردهمایی بر 
دیپلماســی اقتصادی بود به همین دلیل هم بیشترین جلسات 
اقتصادی با نمایندگان بخش خصوصــی و اتاق های بازرگانی و 

استاندارانی بود که با نمایندگی های  مرزی ما در ارتباط هستند.

امیرعبداللهیان آخر این هفته به باکو می رود
خطیب زاده همچنین از سفر وزیر خارجه به جمهوری آذربایجان 
خبــر داد و گفت: دعوت از ایشــان از قبل از ســوی جمهوری 
آذربایجان انجام شد و آخر این هفته وزیر امور خارجه سفری کوتاه 
به این کشور خواهد داشت.وی ادامه داد: سفر امیرعبداللهیان به 
باکو در حوزه دوجانبه و حوزه توســعه روابط تجاری خواهد بود. 
سخنگوی دستگاه دیپلماســی همچنین درباره گفت و گوهای 
ایران و عربســتان گفت: تعهد جدیدی در گفت و گو با عربستان 
نداشتیم و منتظر پاسخ ریاض هستیم و اگر عربستان جدیت خود 
را نشــان دهد گفت و گوها را به تفاهم برســانیم.خطیب زاده در 
ادامه ریاض را به راه حل دیپلماتیک و عدم مداخله در امور داخلی 
کشورهای دیگر توصیه کرد و یادآورشد:دور پنجم مذاکرات ایران 
و عربستان برگزار نشده اســت.وی همچنین درباره اذعان مقام 
انگلیسی به بدهی این کشور به ایران و پرداخت آن گفت: بدهی 
انگیس به ایران چیزی جز حرف نیســت و در مسیر عمل شاهد 
آن نبودیــم . با توجه به گفت و گوهایی که داشــته ایم و به این 
نتیجه رسیدیم لندن در حرف های خود بدهی را بیان می کند اما 
پرداخت را منوط به موضوع دیگر می کند. این دیپلمات عالیرتبه 
کشورمان درباره اقدامات انجام شده درباره عامالن شهادت سردار 
سلیمانی با توجه به نزدیک بودن سالروز شهادت این سردار گفت: 
هفته آینده در آستانه سالگرد شهادت سردار سرافراز اسالم نکاتی 
عرض خواهم کرد اما اجماال بگویم که در سطوح دو جانبه در ابعاد 
قضایی در فضای بین للمللی در مراودات با کشــورهای مختلف، 
دســتورکار مشخصی را پیگیری کردیم.به گفته خطیب زاده، قوه 

قضاییه، نهادهای اطالعاتی و وزارت خارجه مطالب مخصوص به 
خود دارند که بیان می شود.

 دیدار وزیران خارجه ایران و عربستان در پاکستان
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین از دیــدار کوتاه امیر 
عبداللهیان با همتای عربستانی خود در پاکستان خبر داد و گفت: 
وزیران خارجه ایران و عربستان دیدار کوتاهی در حاشیه نشست 
وزیران خارجه ســازمان همکاری اسالمی در اسالم آباد پاکستان 
داشــتند.وی درباره دیدار امیرخان متقــی و امیرعبداللهیان هم 
گفت: در حاشیه اجالس های بین المللی این گفت و گوها طبیعی 
اســت. دیدار مختصری بین وزیر خارجه هیات سرپرستی امروز 
افغانســتان و وزیر امور خارجه کشورمان انجام شد و عکس این 
دیدار را هم همه دیدند.خطیب زاده در پاســخ به این ســوال که 
آیا دیدار امیر عبداللهیان با امیرخان متقی تاثیری بر تشکیل یک 
دولت همه گیر در افغانستان دارد یا نه، گفت: تاکید اولیه ما مردم 
افغانستان است. دلمان از وضعیت سخت مردم افغانستان به درد 
می آید. تمام تالش را برای ســامان دادن کمک ها به افغانستان 
در نشســت پاکستان دنبال کردیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
افزود: مسببان شرایط امروز افغانستان فرار کردند و خود را از آنچه 
امروز در افعانســتان می گذرد، کنار کشیدند. در اسالم آباد همه 
هیات ها به طور شفاف گفتند که همه چیز از مسیر تشکیل دولت 
شمول گرا و بازتاب دهنده جمعیت قومی و نژادی مردم افغانستان 

می گذرد و مقامات طالبان این را فهمیدند.

 همه اقدامات ایران با اطالع  آژانس بوده است
خطیب زاده در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا در صورت 
شکســت مذاکرات وین ایران به سمت غنی سازی ۹۰ درصدی 
خواهد رفت، گفت: ایران به عنوان عضو آژانس همواره به تعهدات 
خود در ذیل پادمان و NPT پایبند بوده اســت. وی تصریح کرد: 
ایران عضو این معاهده بین المللی است و تا به امروز هرچه را که 
انجام داده، در چارچوب و منطبق بر بندهای تعهدات بین المللی 
جمهوری اســالمی ایران بوده اســت و آژانس از همه اقدامات ما 
مطلع بوده است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: 
بیش از این که این مطالب رسانه ای شود ما گزارش های مکتوب 
به آژانس دادیم و همه آنها با اطالع آژانس و در چارچوب مقررات 
بوده است.خطیب زاده یادآورشد: بعد از قانون مصوب مجلس هم 
به همه اعــالم کردیم آنچه که تنها برای ایران الزام آور اســت، 
مقررات و تعهدات ایران ذیل پادمان است.سطح، میزان و کیفیت 
در خصوص غنی سازی منطبق بر نیازهای برنامه های صلح آمیز 

هسته ای ایران تنظیم می شود و نه چیز دیگری.
وی بار دیگر تاکید کرد: همه این کارها را تا امروز با اطالع آژانس 
انجــام دادیم و پــس از این هم برهمان اســاس عمل می کنیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاســخ به سوالی درباره تهدید 
اسراییل به حمله نظامی به ایران گفت: اسراییلی ها و رژیم جعلی 
از زمان آغاز نشست تا کنون پنهان نکردند که همه تالششان را 
می کنند توافقی در منطقه شکل نگیرد. ریشه این رژیم در ترور و 
ناثباتی و نا امنی است.خطیب زاده ادامه داد: برای نظام بین الملل 
جای تاســف اســت که این رژیم دارای کالهک هسته ای عضو 

هیچ سازمان بین المللی نیست و یک کشور تمدن ساز را تهدید 
و رســما اعالم می کند و برای این کار بودجه می گذارد. پاسخ ما 
همیشــه کوبنده و پاسخ نیروهای مسلح روشن است.وی تصریح 
کرد: کسانی که داعیه حقوق بین الملل و حقوق بشر دارند، باید 
در قبال اینکه چگونه رژیم جعلی تمامیت ارضی یک کشور را با 

تهدید به حمله زیر سوال می برد،  موضع بگیرند.

روش آمریکایی ها بر ما پوشیده نیست
 ایــن دیپلمات عالیرتبه کشــورمان درخصــوص اظهارات جک 
ســالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا مبنی براینکه واشنگتن در 
حال پرداخت تصمیم فاجعه بار ترامپ اســت، گفت: اعضای۴+۱ 
در موضوع خروج آمریکا از برجام موضع واحدی دارند. البته روش 
مقامات آمریکایی بر ما پوشیده نیست. آنها با به راه انداختن یک 
ارکستر مصنوعی برای ترغیب کشورهای اروپایی برعلیه جمهوری 
اســالمی ایران تالش می کنند که ما از نزدیــک اطالع داریم و 
پیگیری کردیم که مســیرهای اشتباهی است که واشنگتن می 
رود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: ما  در زبان فارسی 
ضرب المثلی که می گوید آزموده را آزمودن خطاست. این مسیر 
فشــار حداکثری و شکســت حداکثری که انجام می دهد مسیر 
کارزارهای بی ارزش رســانه ای در حوزه فشار بر افکار عمومی و 
یا تاثیر بر تصمیم گیری در اتاق های بسته است که ما هیچ وقت 
به آنها توجهی نخواهیم کرد. خطیب زاده توصیه من به مقامات 
ایاالت متحده این است که اگر در جلسه استماع گفتند که قبول 
دارند ترامپ مســبب اصلی این وضعیت است، باید بدانند ترامپ 
رییس جمهــور ایاالت متحده بوده و ایاالت متحده مســوولیت 
دقیق و رســمی وضعیت امروز را دارد. آنها تنها مســیری را که 
باید طی کنند که بتوانند بلیط عضویت برجام را بدســت بیاورند 
مسیر صریح قابل راستی آزمایی همراه با تضمین های الزم برای 
اجرای تعهدات آنها ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است.سخنگوی 
وزارت امــور خارجه با بیان اینکه ما در عملیات های روانی برای 
اعالم خوشبینی ها یا بدبینی ها وارد نمی شویم، گفت: این اعالم 
خوشبینی ها و بدبینی ها بخشــی از عملیات روانی است و کامال 
روشــن اســت که معماری برخی از طرف های اروپایی و آمریکا 
برای ســیاه نمایی های لحظه ای و عدم خوشبینی های روزانه و 
خوش بینی های ســاعتی برای تاثیر گذاشتن در اتاق های گفت 
و گو اســت. وی اضافه کرد: در مذاکرات ما همواره به نتیجه فکر 
می کنیم و گفت و گوها را با اراده و خوش بینی دنبال می کنیم. اما 
به نیات طرف مقابل که آمریکا است، خوشبین نیستیم. متاسفانه 
بعضی از کشورهای عضو تروییکا مایل هستند دوری از ترامپ را 
با نزدیکی به مواضع شبیه ترامپ امروز دولت بایدن جبران کنند. 
این دیپلمات عالیرتبه خاطرنشان کرد: راه درست این است که از 
قضاوت زودهنگام اجتناب کنیم و همه توان را معطوف به نتیجه 
گرفتــن کنیم. در ۱۲ و ۱۳ روز گفت و گوهای دور هفتم به رغم 
این که طرف مقابــل کارزارهای عمومی بر علیه گفت و گوهای 
داخل اتاق داشــت، ما تمام انرژی و توان خود را معطوف کردیم 
که به متنی برســیم که آن متن در دوره هشــتم مبنای گفت و 

گوها قرار بگیرد.

 مذاکرات بعد از کریسمس با اعالم مورا ادامه می یابد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ایرنا درباره پایان دومین 
مرحله هفتمین دوره مذاکــرات وین و ادعای تروییکای اروپایی 
نسبت به درخواست ایران برای پایان دادن این دور از مذاکرات و 
تاریــخ زمان بعدی مذاکرات، گفت: درخصوص پایان این دوره از 
گفت و گوها طرفین صحبت های مفصلی باهم داشتند. علت پایان 
این دوره از مذاکرات نزدیک بودن کریســمس و اعیاد مسیحیان 
و همچنین ســال نو مسیحی اســت. وی افزود: برخی طرف ها 
نظرشان این بود که نشســت تا روز جمعه ادامه پیدا کند و بعد 
بروند برای کریسمس و بعد از کریســمس بیایند و دوباره برای 
مراسم ژانویه بروند که این منطقی نبود. برخی هم معتقد بودند 
اگر قرار است نشست ادامه پیدا کند پس االن پایان بپذیرد و رفت 
و برگشــت های زیاد و بی جا نداشته باشند. توافق جمعی این بود 
این گفت و گوها فعال متوقف شــود و پس از کریسمس و بعد از 
اعالم انریکه مورا همه دور میــز مذاکرات برگردند. خطیب زاده 
اظهار کرد: این عین آن چیزی است که در وین گذشته است اما 
برخی می خواهند درخواســت و اصرار بسیار زیاد برای تنفس در 
مرحله قبل مذاکرات را با چنین خبرسازی هایی جبران کنند در 
حالی که واقعیت میدانی چنین است.به گفته سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی در چند روز آینده مورا اعالم خواهد کرد هیات ها در 

چه تاریخی برخواهند گشت.  

 تمامی تهدیدات آمریکا را در سازمان ملل مستندسازی 
و ثبت می کنیم

این دیپلمات عالیرتبه در پاســخ به این ســوال که آیا مقام های 
دیپلماتیک کشــورمان اقدامات الزم را در مقابل تحرکات رژیم 
صهیونیستی و مانورشان در جنوب کشور، انجام داده اند یا نه، گفت: 
بله تمامی تهدیدات ایاالت متحده را در سازمان ملل مستندسازی 
و در تریبون های رسمی هم برای ثبت اعالم می کنیم. اینها پرونده 
بسیار قطور رژیم قدس در تهدید و ارعاب است. وی تصریح کرد: 
رژیم صهیونیســتی این حرف ها را برای ایران نمی زند بلکه این 
حرف ها را برای کشــورهای اروپایی و کســانی می زند که ساده 
 لوحانه این تهدیدات را در واشنگتن می خرند. آنها باید حواسشان 
باشد که این تهدیدها محلی از اعراب ندارد و ما به خوبی می دانیم 
تهران چه قدرت بازدارندگی دارد که اگر دســت از پا خطا کنند 
چه پاســخ کوبنده ای را دریافت می کنند. ســخنگوی دســتگاه 
دیپلماســی درباره ادعای وزارت بازرگانی آمریکا مبنی بر اینکه 
دو محموله تســلیحاتی و چهار محموله نفتی ایران در  سال های 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ توقیف و مصــادره کرده و ایران موضعی در این 
خصوص نگرفته است، گفت: »البینه علی المدعی« آنان باید این 
موارد را نشان دهند.آمریکاییها نفت دیگران را دزدیدند و راهزنی 
بین المللی کرده اند اما می خواهند اقدام خود را با این خبرسازی ها 
جلو ببرند و هر وقت به کشــتی های ما نزدیک شدند دیدند که 
چگونه پاســخ دادیم.خطیب زاده در پاسخ به خبرنگار دیگری که 
آمریکایی ها درخصوص مذاکرات می گویند درخواست های ایران 
چیزی بیشــتر از مذاکرات قبلی اســت و  دیگر وقتی برای ایران 
باقی نمانده اســت، گفت: یک ضرب المثل فارسی می گوید اول 
بــرادری خود را ثابت کند بعد طلــب ارث و میراث کند. ایاالت 
متحده اصال موضوعیتی در برجام ندارد. آمریکا کشــوری است 
که در زمان ترامپ گردنکشــانه از برجام خارج شد و این جمله 
را بیان کرد که هرکســی از این به بعد به برجام پایبند است، را 
تنبیه می کنم.اگر سیاستمداران و تصمیم گیرندگان ایاالت متحده 
دچار آلزایمر هستند، همه نظام بین الملل این موضوع را در خاطر 
دارند.  این دیپلمات عالیرتبه کشــورمان گفت: بیش از ۳ ســال 
اســت ایاالت متحده لحظه به لحظه بر جمهوری اسالمی ایران 
فشارهای گســترده آورده و تحریم هایی را تحمیل کرده است و 
امــروز تمام انرژی اش را صرف این می کند تا ۱+۴ و ایران را قانع 
کند از این پس بتواند بعنوان عضو متعهد برجام به حساب بیاید. 
این مذاکرات برای اطمینان از بازگشت ایاالت متحده به طور موثر 
به تعهدات خود در مذاکرات است. بنابراین آمریکایی ها محلی از 
اعراب ندارنــد و نمی توانند برای ۱+۴ و ایران اولتیماتوم و  زمان 
تعیین کنند.ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره سند همکاری 
ایــران و ترکیه با توجه به دیداری که بین وزیر امور خارجه ایران 
و ترکیه در حاشــیه اجالس در اســالم آباد انجام شد، گفت: این 
موضوع در جریان ســفر چاووش اوغلو به تهران مطرح شــد. دو 
طرف در حال برنامه ریزی برای مقدمات ســفر اردوغان به تهران 
هستند . متون هم درحال آماده شدن است تا بین دو طرف رد و 
بدل شود.  اگر بتوانیم متون را قبل از سفر نهایی کنیم، در حضور 

رییس دو دولت امضا خواهد شد.

غریب آبادی:
 همه ایرانیان مقیم خارج می توانند 

به کشور بیایند
دبیر ســتاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: همه ایرانیان 
مقیم خارج می توانند به کشــور بیایند و اگر کسی فکر 
می کند مشکلی دارد می تواند مراجعه کرده و درخواست 
خود را ارائه بدهد تا رسیدگی های الزم در خصوص آن 
در خواست انجام شــود.به گزارش ایسنا به نقل از قوه 
قضاییه، کاظم غریب آبادی دبیر ســتاد حقوق بشــر قوه قضاییه در جلسه امروز 
شورای عالی قوه قضاییه گفت: همه ایرانیان مقیم خارج می توانند به کشور بیایند 
و اگر کسی فکر می کند مشکلی دارد می تواند مراجعه کرده و درخواست خود را 
ارائه بدهد تا رسیدگی های الزم در خصوص آن در خواست انجام شود.دبیر ستاد 
حقوق بشر از برگزاری جلسه روز گذشته ستاد حقوق بشر با وزارت خارجه و مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیمات بسیار 
خوبی برای تســهیل ارائه خدمات قضایی به ایرانیان مقیم خارج از کشور اتخاذ 
شــد.غریب آبادی افزود: در صورت راه اندازی دفاتری مشابه دفاتر خدمات قضایی 
الکترونیکی در سفارت خانه های جمهوری اســالمی ایران، ۸۰ درصد از مباحث 

حقوقی و قضایی که ایرانیان خارج از کشور با آن مشکل دارند حل خواهد شد.

امیر دریادار سیاری:
دشمن اگر حرکتی کند، به سرنوشت ۸ سال 

دفاع مقدس گرفتار می شود
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دشــمنان ما باید 
بفهمند کــه اگر بخواهند حرف یا حرکتی بزنند همان 
طور که دشمنان در ۸ سال دفاع مقدس آسیب دیدند، 
مجددا به سرنوشت آنان گرفتار خواهند شد. به گزارش 
ایسنا، امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در جمع تیپ یکم 
تکاوران دریایی امام حسین )ع( اظهار کرد: تیپ یکم تکاوران دریایی امام حسین 
)ع( جزء یکی از توانمندترین تیپ های رزمی در نیروی دریایی ارتش است و شما 
جوانان و فرماندهان بایــد به حضور و خدمت در این تیپ افتخار کنید و بدانید 
که فرماندهان و کارکنانی در این تیپ خدمت کرده اند و آن را به شــما تحویل 
داده اند، شــما باید ادامه دهندگان راه آنان باشید.وی ادامه داد: شما که در حال 
حاضر این مســئولیت را دارید به عنوان ســربازان مخلص والیت با آموزش های 
نظامی و با قدرت ایمان خود طوری عمل کنید که دشمن جرات تعرض به خاک 
ایران اسالمی را نداشته باشد. دریادار سیاری همچنین تصریح کرد: همین حضور، 
آمادگی، تجهیزات رزمی و همین شعار »راه ما راه حسین)ع( است« در واقع نشان 
دهنده قدرت باال و قدرت دفاعی کشور است که دشمنان ما باید بفهمند که اگر 
بخواهند حرف یا حرکتی بزنند همان طور که دشــمنان در ۸ سال دفاع مقدس 

آسیب دیدند مجددا به سرنوشت آنان گرفتار خواهند شد.

رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۷ در 
استانهای جنوبی کشور آغاز شد

 معاون عملیات ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از آغاز رزمایش 
مشترک پیامبر اعظم )ص( ۱۷ سپاه از صبح دیروز در خلیج فارس، 
تنگه هرمز و ســواحل استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان خبر داد.به گزارش ایرنا از 
پایگاه اطالع رســانی سپاه نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار عباس نیلفروشان معاون عملیات 
کل سپاه و ســخنگوی رزمایش مشترک پیامبر اعظم )ص( ۱۷ در جمع اصحاب رسانه 
بــا اعالم آغاز این رزمایش، گفت: این رزمایش از دیروز دوشــنبه- ۲۹ آذرماه- به مدت 
پنج روز در ســواحل خلیج فارس، تنگه هرمز و منطقه عمومی اســتان های هرمزگان، 
بوشــهر و خوزســتان با حضور یگان هایی از نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای ســپاه 
و همچنین برخی از یگان های مردم پایه بســیج مستضعفین برگزار می شود.سخنگوی 
رزمایش مشترک پیامبر اعظم )ص( ۱۷ افزود: این رزمایش با رمز مقدس »یا فاطمه الزهرا 
)س(« با شعار »اقتدار، امنیت و بازدارندگی فعال و هوشمندانه در سایه وحدت، همدلی 
و یکپارچگی ملی« در راســتای افزایش سطح آمادگی های رزمی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی با بهره گیری از پیشــرفته ترین تجهیزات و تاکتیک ها برای مقابله با تهدیدات 
متصور و جنگ های ترکیبی هم اکنون آغاز شده است.سردارنیلفروشان با اشاره به تنوع 
و تعدد نیروها و یگانهای شرکت کننده، تصریح کرد: تمرین مقابله با طیف های مختلف 
تهدید که دارای ویژگی های همزمانی، پیوستگی و درهم تنیدگی در حوزه های نرم، نیمه 

سخت و سخت هستند برای نخستین بار در این رزمایش عملیاتی خواهد شد.

دادستان کل کشور:
از بانک مرکزی و مجلس خواسته ایم وضعیت رمزارزها را مشخص کنند

دادستان کل کشور گفت: مکاتباتی با بانک مرکزی داشته و از مجلس محترم شورای اسالمی هم خواسته ایم که وضعیت رمزارزها را 
برای مردم مشخص کنند.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان 
کل کشــور در حاشــیه بازدید از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات انجام شده در خصوص مسئله بورس گفت: در این رابطه با سازمان 
بازرسی کل کشور هماهنگی هایی صورت گرفته تا کمیته مشترکی تعیین و تشکیل شود تا هم سازمان بازرسی کل و هم دادستانی کل در چارچوب وظایف و 
تکالیف خود اقدامات الزم را انجام دهند. امیدواریم که بتوانیم در ظرف یک زمان معینی به نتیجه برسیم.وی گفت: البته مقدمات این کار فراهم شده و کارهایی 
صورت پذیرفته است. خوشبختانه دولت فعلی هم با اهتمامی که دارد به دنبال رفع مشکالت بورس است و قطعا میتوانیم با همکاری دولت محترم و وزارت 
اقتصاد و دارایی و مسئوالن جدید سازمان بورس نسبت به گذشته بررسی های خود را انجام دهیم و ان شاءاهلل بتوانیم مطابق قانون با کسانی که احتماال دچار 
جرم و یا تخلفی در این زمینه شده اند برخورد کنیم.این مقام قضایی در خصوص مسئله رمزارزها هم گفت: متاسفانه امروز رمزارزها به یک آسیب در جامعه 
تبدیل شده است و عده ای از مردم بخاطر عدم توجه به عواقب آن به موضوع رمزارزها وارد شده و بعداً دچار یکسری مشکالت می شوند، و احیانا توسط عده 
ای افراد کالهبردار هم به دام می افتند که مشابه آن را در پرونده هایی شاهد هستیم.دادستان کل کشور افزود: در این رابطه مکاتباتی با بانک مرکزی داشته 
و از مجلس محترم شورای اسالمی هم خواسته ایم که وضعیت رمزارزها را برای مردم مشخص کنند.منتظری خاطرنشان کرد: تاکید و توصیه من به مردم این 
است تا زمانی که مسئله رمزارز به موجب قانون و تصمیات مراجع قانونی و قضایی مشخص نشده است وارد این معرکه نشوند. چون بسیاری از کسانی که وارد 
این موضوع شــده اند به دام  یک ســری کالهبردار افتاده اند که هم برای خود مشکالتی ایجاد کرده و سرمایه هایشان از دست رفته و هم در دستگاه قضایی 
پرونده های بسیار قطوری تشکیل گردیده است که تا به نتیجه رسیدن نهایی زمان بسیاری را به خود اختصاص خواهد داد.وی درباره پرونده آذویکو هم گفت: 
به لحاظ اینکه برای این شرکت در چند حوزه قضایی پرونده تشکیل شده و هم به لحاظ اینکه افراد زیادی شاکی پرونده هستند دیدیم الزم است رسیدگی در 
یک محل متمرکز انجام شود و پرونده ها تجمیع شده و وضعیت بدهی این شرکت به مردم مشخص گردد. لذا یکی از قضات خود در دادستانی کل را مامور 

کردیم تا مجموعه پرونده ها را مطالعه کرده تا یک راه حل اساسی برای آن پیدا شود. 
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گزیده خبر دهک های پایین کارت اعتباری می گیرند؟
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس بــا تاکید بر اینکه هیچ 
تردیدی بــرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در کشــور وجود ندارد، 
گفت: ایده هایی بــرای جبران حذف این یارانه مطرح شــده و 
ممکن است به دهک های پایین برای رفع نیازهای ضروری کارت 
اعتباری داده شود.به گزارش ایرنا، »مهدی طغیانی« با بیان اینکه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازمند سلسله مقدماتی است که برای 
فراهم شــدن آن نیازمند حدود ۲ ماه زمان هســتیم، افزود: در 
این میان و برای مواجه با حاشیه ها بحث انبارداری مطرح است؛ 
انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر کافی برخوردار 
باشــند، زیرا عده ای سودجو همیشــه از خالهای بوجود آمده 
بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را ملتهب می کنند و 
بازارها را در شوک قیمتی محصوالت فرو می برند.طغیانی افزود: 
از طرف دیگر باید بازار ارز مدیریت شــود تا نقدینگی به وجود 
آمده در نزد مردم به سمت این بازار نرود و شوک افزایش قیمت 
ارز را شاهد نباشــیم. تدابیر دیگری نیز باید همزمان با تصمیم 
گیری در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشــور اتخاذ شــود.

این نماینده مجلس اظهار داشــت: نگه داشتن و ادامه دار بودن 
این سیاست در شرایط فعلی کشور که دولت سیزدهم با انبوهی 
از بدهی دولت قبل روبه روســت و کســری بودجه شدیدی نیز 
اکنون وجود دارد، شاید به زیان کشور و مردم باشد زیرا به طور 
قطع تورم تداوم ارز ترجیحی بیشــتر از تورم ناشی از حذف آن 
اســت.وی افزود: هنوز دولت و مجلس درباره نحوه جبران حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی به جمع بندی نرسیده اند و در حال حاضر این 
بحث ها تنها پیشنهادهایی است که افراد ارائه می دهند تا بهترین 

تصمیم ممکن گرفته شود.طغیانی همچنین در خصوص سیاست 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی یادآور شد: 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و گندم جزو پیشنهادهای دولت 
ســیزدهم به مجلس شورای اسالمی نیست و به نظر می رسد تا 
پایان ســال شاهد آن باشــیم که ارز ترجیحی به این دو کاالی 
اساسی تخصیص داده شــود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

افــزود: در مورد گندم دو اتفاق صورت گرفته اســت؛ به طوری 
که خشکســالی ها خرید تضمینی گندم را دچار چالش اساسی 
کرده و میزان خرید تضمینی گندم در ســال زراعی گذشــته 
بسیار کمتر از نیاز کشــور بود؛ به همین دلیل باید برای تامین 
نیازهای کشور واردات گندم صورت گیرد.وی گفت: قیمت خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی به خصوص گندم نیز اثر زیادی بر 

این محصول گذاشت اما اثر آن به قبل از کشت کشاورز اختصاص 
داشــت، در آخر فصل زراعی هم اندکی تاثیر داشت و دامداران 
از کشــاورزان گندم را خریداری کردند.طغیانی بیان داشــت: از 
طرف دیگر شــیوع بیماری کرونا ســبب افزایش قیمت جهانی 
محصوالت کشاورزی شده و به همین دلیل دولت متقاعد شده 
که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای این محصوالت ادامه دهد.

این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی از دارو با اســتفاده از توســعه نسخه های الکترونیکی در 
کشور میسر خواهد بود. یارانه افراد را می توان از طریق سیستم 
بیمه ای هر شــخص واریز کرد تا به تولیــد کننده و وارد کننده 
مواد اولیه دارویی بدهند و زیرســاخت این امر در کشور به لطف 
نسخه الکترونیکی فراهم است.وی با بیان اینکه در بلندمدت باید 
برای دارو و گندم تدابیری اندیشــید اما اولویت با پنج محصول 
دیگر اســت، اظهار داشــت: ترجیح این است که کارت اعتباری 
به دســت مصرف کننده واقعی برســد تا مردم از جهت غذایی 
تامین شــوند، زیرا اگر یارانه به طور پولی پرداخت شــود شاید 
این پول صرف تامین نیازهای اساســی مردم نشود و دولت نیز 
به دنبال افزایش تامین امنیت غذایی است.سید ابراهیم رییسی 
هفته گذشــته با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.بر اساس ماده واحده 
الیحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از 
حیث منابع و مصارف افزون بر سی و شش میلیون و سیصد و ده 
هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون 

)۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰( ریال است.

سرپرست شرکت عمران شهرجدید هشتگرد 
منصوب شد

طی مراســمی با حضور میرمحمد غراوی عضو هیئت 
مدیــره ومجتبی پورخیز مدیــر کل دفتر مدیرعامل، 
روابط عمومی و ارزیابی عملکرد شرکت مادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید و اعضای هیئت مدیره و مدیران 
و مسوولین شرکت عمران شهرجدید هشتگرد مسعود 

حق لطفی تودیع و محســن زارعی بعنوان سرپرست شرکت عمران شهرجدید 
هشتگرد معارفه شد.به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ 
عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در این مراسم از 
سرپرست جدید شرکت عمران شهرجدید هشتگرد خواست: مطالبات پیمانکاران 
و هزینه های آماده سازی و زیرساخت مساکن مهر را در اولویت کاری خود قرار 
داده تا تعهدات مجموعه به خوبی به ســرانجام برسد.میرمحمد غراوی با اشاره 
به تاکید معاون وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حضور در شهر جدید هشتگرد و 
بررسی مسائل و مشکالت پروژه های مساکن مهر گفت: در راستای نشستهای 
مختلفی که در هفته های گذشته انجام شد امیدواریم سرپرست جدید شرکت 
عمران شــهرجدید هشتگرد براساس مفاد و تصمیم گیری های گذشته اجرایی 
نموده تا واحدهای مسکن مهر هر چه سریعتر تکمیل و تحویل متقاضیان گردد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری صدرا:
نشست طرح های توسعه مخابرات

دکتر پرنیان شهردار صدرا در جلسه ای با حضور مهندس ایزدی مدیر مخابرات 
منطقــه فارس، مهندس نقیبی مدیر ارتباطات ســیار و مهنــدس تاکی مدیر 
مخابرات مرکز اســتان در خصوص طرح های توســعه مخابرات در شهر صدرا 
گفتگو کردند.در این جلسه درخواست شــهروندان مبنی بر توسعه تلفن ثابت 
شهری و تقویت آنتن دهی تلفن همراه در سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت.در 
همین رابطه دکتر پرنیان شهردار صدرا اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکالت 
و درخواست های شهروندان موضوع تلفن ثابت و تقویت آنتن دهی تلفن همراه 
می باشــد که برای رفع این موضوع شــهرداری صدرا همکاری بسیار خوبی با 
شرکت مخابرات استان داشته است به طوری که تاکنون در کمترین زمان مجوز 
حفاری تعداد زیادی از آنتن های تلفن همراه در نقاط مختلف شهر صدرا صادر 
شده است و به همین منظور حدود ۱۳ آنتن همراه اول، ۱۲ آنتن ایرانسل نصب 
گردیده است و ۳ آنتن رایتل در شرف نصب می باشد.وی افزود: شهرداری صدرا 
همواره بر رفع مشکالت زیرســاختی شهر صدرا تاکید دارد و آماده همکاری با 

تمام دستگاه های اجرایی می باشد.

بازدید رییس بنیاد مسکن و استاندار 
چهارمحال و بختیاری از مناطق زلزله زده

  اکبر نیکزاد رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی و غالمعلی حیدری استاندار 
چهارمحال و بختیاری روز جمعه از مناطق زلزله زده شهرستان کوهرنگ بازدید 
کردند.رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی طی این بازدید گفت: یک هزار و ۵۰۰ 
واحد مسکونی جدید در مناطق زلزله زده این شهرستان تخریب شده است و به 
بازسازی نیاز دارد.اکبر نیکزاد روز جمعه در بازدید از مناطق زلزله زده کوهرنگ 
در چهارمحــال و بختیاری تاکید کرد: در برآورد اولیه زمین لرزه اخیر کوهرنگ، 
۵۰۰ واحد تخریبی و ســه هزار واحد مسکونی نیازمند تعمیر برآورد شده بود.

وی افزود: هنگام آواربرداری مشخص شد بسیاری از واحدهای مسکونی تعمیری 
به تخریب و بازســازی نیــاز دارد و در نهایت تعداد خانه های نیازمند تخریب و 
نوســازی به یک هزار و ۵۰۰ واحد افزایش یافت.نیکزاد تصریح کرد:در این راستا 
استاندار چهارمحال و بختیاری با مسووالن ملی نامه نگاری انجام داد و امید است 
بتوانیم به زودی مصوبه دولت را برای تخصیص تســهیالت واحدهای مسکونی 
جدید نیازمند تخریب و بازسازی دریافت کنیم.وی یادآور شد: بعد از تخریب و 
نوســازی واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده، برای اجرای طرح هادی، جوی و 

جدول و معابر اقدامات الزم انجام می شود.

با حضور فرماندار شهرستان اصفهان انجام شد:
کلنگ زنی احداث ایستگاه آتش نشانی فاز ۳ 

بهارستان توسط شرکت عمران
ظهر دیروز با حضور فرماندار محترم شهرســتان اصفهان، شــهردار بهارستان، 
مدیرعامل شــرکت عمران و جمعی از مسوولین این شــهر، احداث ساختمان 
آتش نشــانی در فاز ۳ این شهر جدید آغاز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
عمران بهارستان؛ محمدعلی احمدی فرماندار شهرستان اصفهان از پروژه های 
عمرانی شهر بهارستان بازدید کرد.در جلسه ای که در حاشیه این بازدید در دفتر 
مهندس احمدی مدیرعامل شــرکت عمران بهارستان برگزار شد، روند توسعه 
شهر جدید بهارستان و پروژه های شــرکت عمران مورد بررسی قرار گرفت.در 
این بازدید کلنگ آغاز ساخت ایستگاه آتش نشانی در فاز ۳ بهارستان با حضور 
فرماندار محترم شهرســتان اصفهان به زمین زده شــد. این ایستگاه قرار است 

توسط شرکت عمران بهارستان احداث شود

در بین ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور؛
اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی رتبه 

نخست را کسب کرد
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: اداره کل دامپزشکی 
استان  آذربایجان شــرقی رتبه نخست کشور را کسب 
کرد.در ارزشیابی صورت گرفته توسط معاونت بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شــکایات ســازمان 
دامپزشکی کشور، اداره کل دامپزشکی استان  آذربایجان 

شرقی با مدیریت دکتر بهداد، رتبه نخست و ادارات کل دامپزشکی قم و ایالم حائز 
رتبه های برتر عملکرد شدند.کیخا معاون بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی 
به شکایات سازمان دامپزشکی کشور با اعالم این خبر گفت: طبق ارزیابی صورت 
گرفته اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی رتبه نخست و استانهای قم و 
ایالم عنوان رتبه برتر را در مجموع نتایج حاصل از امتیازات کسب شده شاخص 
های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۹ بین ادارات کل دامپزشکی استانها به خود 
اختصاص دادند. همچنین اداره کل دامپزشکی استان یزد به دلیل کسب باالترین 
ارتقاء رتبه نسبت به سال قبل مورد تقدیر قرار گرفت.وی همچنین افزود: بر اساس 
نتایج حاصله از مجموع ارزیابی شــاخص های عمومی و اختصاصی سطح نهایی 
دوره ارزیابی دولت ۱۳۹۹، ادارات کل دامپزشــکی استان ها که هر ساله در قالب 
جشــنواره شهید رجایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و در دو 

محور شاخص های عمومی و اختصاصی انجام می شود.

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعالم شد؛
سرعت رشد پایه پولی ۱۲درصد 

کاهش یافت 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بــا پیشــنهادات وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی بــرای بورس 
موافقت شد.به گزارش اقتصادآنالین، 
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت که به ریاســت ســید ابراهیم 
رییســی رییس جمهور برگزار شد گزارشی از مهار و کنترل رشد 
پایه پولی و نقدینگی کشور در سه ماهه گذشته ارائه شد.بر اساس 
این گزارش، آمارها نشــان می دهد عملکرد دولت اثر کاهنده ای بر 
رشد پایه پولی و نقدینگی گذاشته، به طوری که سرعت رشد پایه 
پولی کشور به میزان چهار و هشت دهم درصد از آنچه پیش بینی 
می شــد کندتر شده و به رقم ۱۲ درصد کاهش یافته است.رییسی 
در این جلسه از بانک مرکزی خواست ساماندهی وضعیت بانک ها را 
در دستور کار قرار دهد تا در ماه های باقیمانده امسال کاهش رشد 
پایه پولی اســتمرار یافته و مدیریت شود.در این جلسه همچنین 
پیشــنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد بازار بورس 
مطرح و با آن ها موافقت شد.از جمله این پیشنهادها تعیین قیمت 
ســوخت و خوراک گاز صنایع با توجه به مالحظات بخش صنعت 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت که جزییات آن اعالم خواهد شد.

مراقب سوءاستفاده کنندگان از 
کارت مجازی خزانه باشید

خزانــه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطالعیه ای 
از اقدام افرادی ســودجو خبر داد که به عناوین مختلف با افراد 
تماس گرفته و به منظور تحویل جایزه، شــماره کارت مجازی 
خزانه داری کل کشــور را اعــالم می کنند.به گزارش ایســنا، 
خزانــه داری کل وزارت اقتصــاد در این اطالعیه، با اشــاره به 
اینکه افرادی ســودجو به عناوین مختلف با افراد تماس گرفته 
و بــه منظور تحویل جایزه، شــماره کارت مجازی خزانه داری 
کل کشــور را اعالم می کنند، اعالم کرد: شماره کارت مجازی 
۶۳۶۷۹۵۷۰۶۶۲۵۶۲۸۵ خزانه که بابت واریز وجوه رد مظالم 
افتتاح گردیده، توسط افرادی سودجو به عناوین مختلف اعم از 

برنده شدن در بانک و یا موارد مشابه به افراد معرفی می شود.
در این اطالعیه آمده است: ضمن اینکه هموطنان گرامی مراقب 
باشــند که فریب این نوع وعده های سودجویان را نخورند، الزم 
به ذکر اســت وجوه واریز شده به حساب موصوف پس از طی 
تشــریفات قانونی و با حکم دادگاه به حســاب افراد مالباخته 

مسترد خواهد شد.

بورس سبزپوش شد
روند حرکت بازار سرمایه امروز برخالف روز گذشته صعودی 
بود و شاخص کل بورس توانست بیش از ۹۰۰۰ واحد افزایش 
یابد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۹۸۳۳ واحد 
افزایش به رقم یک میلیون و ۳۰۱ هزار واحد رسید. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم ۴۰۶ واحد افزایش یافت و رقم ۳۴۳ 
هزار و ۹۰۱ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۳۴۱ هزار 
معامله به ارزش ۳۴ هــزار و ۱۷۳ میلیارد ریال انجام دادند.
فوالد مبارکه اصفهان، گســترش نفت و گاز پارسیان، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، بانک ملت، معدنی و صنعتی گلگهر، 
ملی صنایع مس ایران و بانک تجارت نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار 
سرمایه شاخص کل فرابورس ۹ واحد کاهش یافت و رقم ۱۸ 
هــزار و ۴۳۹ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۱۵۱ هزار معامله 
به ارزش ۱۱۷۷ میلیارد ریال انجام شد.پتروشــیمی زاگرس، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و صنایع مادیران نسبت 
به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پتروشیمی 
تندگویان، صنایع پتروشــیمی تخت جمشید و سنگ آهن 
گوهرزمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشتند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس؛
پایان معضالت واگذاری اموال مازاد دولت از طریق 

بورس کاال 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
در حاشــیه مراسم افتتاحیه گواهی سپرده مس و 
میلگرد و قــرار داد آتی، از رونمایی از طرح اصالح 
قانون بازار ســرمایه در مجلس خبر داد.به گزارش 
اقتصادآنالیــن؛ محمدرضــا پورابراهیمی، رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در 
مراســم افتتاحیه معامالت آتی و گواهی ســپرده 
مــس کاتد و معامالت گواهی ســپرده میلگرد در 

بــورس کاالی ایران که با حضور رییس ســازمان بــورس و اوراق بهادار و وزیر صمت 
برگزار شــد، گفت: طرح اصالح قانون بازار ســرمایه، در کمیته تخصصی بازار سرمایه 
کمیسیون اقتصادی مجلس رونمایی می شود تا فعاالن بازار ظرف دو هفته، پیشنهادات 
خود را ارائه نمایند. برای مثال، مشــکالتی مانند اخــذ مالیات از ابزارهای مالی )مانند 
گواهی سپرده کاالیی( از جمله مواردی است که رفع آن ها به توسعه بورس کاال کمک 
می کند و بسیاری از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه نیز در قانون جدید بازار خواهد آمد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: واگذاری دارایی ها، اموال و مستغالت دولت از طریق بورس 
کاال، معضالت واگذاری ها را رفع می کند.وی افزود: یکی از چالش های ما در مولدسازی 
در شاخه فروش دارایی های دولت، دستگاه هایی هستند که کار را متوقف کرده اند و از 
این رو، مولدســازی این اموال بدون تشریفات از مسیر بازار سرمایه و بورس کاال مهیا 
اســت. پورابراهیمی تصریح کرد: بازار سرمایه، از قیمت گذاری دستوری رنج می برد. نا 
کارآمدی در بنگاه های اقتصادی مانند خودروســازی ها را، نباید از جیب مردم پرداخت 
کرد. درحالی که باید قیمت تمام شــده را اصالح کرد و کاهش داد.رییس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به ۱۰ مصوبه وزیر اقتصاد درمورد بورس، اظهار 
داشت: وزیر اقتصاد، ۱۰ مصوبه را درمورد بورس اعالم کرد که یکی از پیشنهادات ما در 
این راستا، استفاده از بازار سرمایه برای بهبود اقتصاد کشور است. در کشور، ظرفیت های 
معدنی غیرفعال داریم و ۹۰ درصد ذخایر معدنی ما، یا شناســایی نشده اند یا غیرفعال 
هستند. به راحتی می توان از بازار سرمایه تامین مالی کرد و شرکت ها و عرضه های اولیه 
می تواند بازار را بزرگ کند.وی گفت: پیشــنهاد ما به دولت و وزارت صمت این اســت 
که کلیه محصوالت صنعتی و معدنی ظرف بازه زمانی مشــخص، فرآیند پذیرش را در 
بورس کاال انجام دهند و ابزارهایی مانند گواهی سپرده و آتی بر روی آنها تعریف شوند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تشکیل صندوق امالک و مستغالت 
گفت:  تشــکیل صندوق امالک و مستغالت، یکی از انتظارات ما است که می تواند در 
حوزه مولدســازی ایجاد شود و ظرفیت آن، در اختیار بازار سرمایه است. در این زمینه، 
پیشنهاد شده تا ظرفیت های بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱ که مبانی تحول در صنایع و 

اقتصاد کشور است، گنجانده شود.

وزرا چقدر حقوق می گیرند؟
جریان ثبت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی نشان می دهد که باالترین میانگین 
خالص حقوق در پســت های مختلف ، ۲۴ میلیون تومان برای اســتاندار و همتراز 
آن بوده اســت.به گزارش ز خبر آنالین، ثبت جزییات حقوق و مزایای دستگاه های 
اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه انجام می شود و در همین راستا 
سامانه ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد و از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
دســتگاه های مشــمول باید برای ورود اطالعات حقوق اقدام می کردند.با این وجود 
گزارش ســازمان اداری و استخدامی نشــان داد که حتی تا سال جاری تعدادی از 
دستگاه ها و زیرمجموعه های آنها هنوز ورود اطالعات نداشته اند، از این رو جهت اجرای 
تکلیف قانون بودجه پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطالعات در سامانه شد.

میانگین حقوق دریافتی وزیر، 20 میلیون
اما گزارش دریافتی از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شــده دستگاه های اجرایی )سه 
قوه( به تفکیک سطح پست آنها در سال جاری حاکی از آن است که باالترین میانگین 
خالص حقوق )حقوق منهای کســورات( مربوط به اســتاندار و همتراز آن با بیش از 
۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه اســت.میانگین خالــص حقوق  برای وزیران بیش از 
۲۰ میلیون تومان ثبت شــده  و این در حالی اســت کــه میانگین خالص دریافتی 
معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعالم شده است.

میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس  نیز ۱۷.۴ میلیون تومان ثبت شــده 
است.براساس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون موسسه یا معاون سازمان و 
همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، مدیرکل و همتراز ۱۷.۲ میلیون، معاون مدیرکل و همتراز 
۱۳.۱ میلیون تومان اســت.در سایر پست ها نیز میانگین خالص حقوق رییس اداره 
و همتراز آن ۱۲.۸، رییس گروه و همتراز ۱۳.۲ میلیون و کارشــناس و همتراز ۹.۵ 

میلیون تومان ثبت شده است.

بیشترین اضافه کار برای کیست؟
در رابطه با جزئیات پرداخت حقوق در پســت های مختلــف، نیز باالترین میانگین 
اضافه کار برای اســتاندار و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعالم شده است.

میانگین اضافه کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به ۶.۲ میلیون تومان می رســد 
که بعد از استاندار، باالترین متوسط اضافه کار است.

باالترین میانگین رفاهی برای معاونان وزیر و موسسات
همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شــده بین پست های مختلف نشان می 
دهد که رقم پرداخت شــده برای وزیر و همتــراز آن ۷.۴ میلیون و معاون وزیر ۱۲ 
میلیون تومان اســت ولی باالترین میانگین به معاون موسســه با ۱۳ میلیون تومان 
اختصــاص دارد.میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس  پرداخت شــده به ۸.۱ 

میلیون تومان می رسد و برای استاندار  ۸.۵ میلیون تومان است.

بــا توجه به وجود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
و افزایش قابــل توجه درآمدهای مالیاتی ســال آینده 
در الیحــه بودجه، مســئوالن ســازمان امــور مالیاتی 
برنامه خــود برای وصــول این درآمدها را شناســایی 
واســطه گری و داللی در بخش هــای مختلف از طریق 
اطالعات ســامانه های مختلف که یکی از آن ها بررسی 
تراکنش هــای بانکی اســت، اعــالم کرده اند.به گزارش 
ایســنا، یکی از پایه های درآمدی در الیحه بودجه سال 
آینده به غیر از نفت، مالیات اســت کــه در این الیحه 
دولــت منابع حاصل از مالیــات را به ۵۲۶ هزار میلیارد 
تومان افزایش داده که نســبت به بودجه ســال گذشته 
معادل ۶۱.۸ درصد زیاد شــده اســت.اما افزایش قابل 
توجه درآمدهای مالیاتی بــا واکنش های زیادی مواجه 
شــد مبنی بر اینکه بار این افزایش را چه قشری باید بر 
دوش بکشد و فشــار مالیاتی بر ثروتمندان و فراریان از 
مالیات بیشتر می شود یا همچنان مردم و تولیدکنندگان 
تحت تاثیر این فشــار قرار خواهند گرفت؟در واکنش به 
این موضوعات، وزیر اقتصاد اعالم کرد که تالش می شود 
در بودجه سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی از محل 
جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات بر فعالیت های داللی 
و ســوداگرانه محقق شــود.پس از ایــن، وزارت اقتصاد 
نشســتی را با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی برگزار 
کرد تا به شناســایی و بررســی موانع آن ها برای تولید 

و ســرمایه گذاری بپردازد که عمده مشــکالت اعالمی 
از ســوی این افراد، مربوط به مالیات می شــد و رئیس 
ســازمان امور مالیاتی نیز در پاسخ به آن ها از حل این 
موانع تــا جایی که از خــط قرمزهــای قانونی تخطی 
نشــود، خبر داد و گفت: تمرکز سازمان امور مالیاتی بر 
شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق تراکنش های بانکی 
اســت.ورود مالیات به بخش تراکنش های بانکی همواره 
برای مردم حساســیت برانگیز بوده اســت اما مسئوالن 
نیز همواره اعــالم کرده اند که مالیات بر تراکنش بانکی 
نداریــم و مــواردی مانند حقوق، دریافــت وام، تبدیل 
شــکلی از دارایی به شــکل دیگر و مواردی که جنس 
درآمدی ندارند، مشــمول مالیات نیستند. پیش از این، 
امید علی پارســا- رئیس کل سابق سازمان امور مالیاتی 
درباره چگونگی شناســایی فرارهــای مالیاتی از طریق 
بررســی تراکنش هــای بانکی گفته بــود: تراکنش های 
بانکی افراد دارای گردش مالــی باال که مبنای فعالیت 
ســازمان تراکنش هــای باالی ۵ میلیارد تومان اســت، 
مورد بررســی قرار می گیرد و از فعالیت های درآمدزای 
بــرای آن فرد که مالیات آن ها پرداخت نشــده، مالیات 
مطالبه خواهد شد.از سوی دیگر، هوشمندسازی مالیات 
با اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
از دیگر برنامه های سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی اســت که از زمان تصویب این قانون در 

ســال ۱۳۹۸ تاکنون به مرحله اجرای کامل نرسیده اما 
دولت فعلــی وعده اجرای کامل این قانــون را تا پایان 
سال جاری داده است.این قانون، وظایفی برعهده بانک 
مرکزی برای الزام مشــاغل به اســتفاده از کارتخوان و 
ثبت نام در ســامانه مودیان قرار داده است که این بانک 
باید پس از تخصیص شناسه یکتا برای فعاالن اقتصادی، 
کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی 
متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های 
پرداخــت الکترونیکی را به عنــوان تراکنش  های بانکی 
مرتبط با فعالیت شــغلی صاحب حساب بانکی محسوب 
کنــد و اطالعات این تراکنش  های بانکی شــامل مانده 
اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشــت شــده و مانده 
آخر دوره هر حســاب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه 
اطالعــات هویتی، عملکــردی و دارایی مودیان موضوع 
مــاده )۱۶۹ مکرر( قانون مالیات های مســتقیم مصوب 
۳/۱۲/۱۳۶۶ بــا اصالحات و الحاقــات بعدی به صورت 
برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.بنابراین، 
درحالیکه طبق گفته رئیس کل ســازمان امور مالیاتی، 
میزان فرارهــای مالیاتی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اعالم 
شده است؛ بررســی تراکنش های بانکی برای شناسایی 
فرارهای مالیاتی یکی از اقدامات ســازمان مالیاتی است 
که البته براســاس گفته مسئوالن قرار نیست مالیاتی بر 

تراکنش های بانکی اخذ شود.

ذره بین سازمان مالیاتی بر تراکنش های بانکی 
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وزیر نفت خبر داد:گزیده خبر

افزایش تولید ۸۰ میلیون بشکه از چاه های کم بازده نفت و گاز
وزیر نفت گفت: در حال حاضر ۵۵۰۰ حلقه چاه نفتی و گازی در کشور وجود دارد 
که با توجه به توان دانش بنیان می توانیم تولید ۸۰ میلیون بشکه معادل نفت و گاز 

از این چاه های کم بازده با کمترین ریسک و سرمایه داشته باشیم.
به گزارش ایســنا، جواد اوجی دیروز در مراســم روز ملی پژوهش با بیان اینکه هر 
حلقــه چاه ۱۰ تا ۱۲ میلیون دالر هزینه دارد و یک و نیم ســال هم زمان حفاری 
آن طول می کشــد، اظهار کرد: می توانیم با اســتفاده از توان دانش بنیان ها بالغ بر 
۷۰۰ حلقه چاه را افزایش بهره وری داده و تولید زودهنگام داشته باشیم.وی با بیان 
اینکه کشــور ما در حوزه کارافرینی و افزایش درآمد ملی صاحب سرمایه های گران 
قیمتی است تاکید کرد: ساالنه ۴۰۰۰ نخبه در کشور ظهور می کند که پرورش آن ها 
نیازمند سرمایه کالنی است، چراکه اگر نخبگان مورد بی مهری قرار بگیرند، کم انگیزه 
می شوند و همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند کسانی که سیاه نمایی و باعث 
مهاجرت نخبگان شــوند خیانت کرده اند.او تاکید کرد: یکی از راه های اشتغال زایی 
استفاده از نخبگان بوده و امروز عزم صنعت نفت نیز بر همین اساس استوار شده تا 
از  این سرمایه استفاده کند چراکه به اشتغالزایی به خصوص در مناطق کم برخوردار 
منجر خواهد شــد.وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد صادرات 
کشــور به صورت خام و نیمه خام اســت اظهار کرد: این خام فروشی ضعف بزرگی 
اســت چراکه استفاده از توان شرکت های دانش بنیان می تواند ایجاد ارزش افزوده 
اشــتغالزایی و ارزآوری کند.اوجی با بیان اینکه صنعت نفت امروز به شــرکت های 
دانش بنیان نیاز دارد، گفت: علی رغم اینکه بیش از صد ســال از تولید و اکتشــاف 
نفت می گذرد اما روش های تولید در بخش های باالدست و پایین دست همچنان به 
صورت سنتی هستند.وی با بیان اینکه  در حال حاضر عمده چاه ها از ۳۰ تا ۵۰ هزار 
بشکه به ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ بشکه رسیدند که شرکت های دانش بنیان با کمک در این 

زمینه می توانند توان تولید را افزایش دهند، گفت: ما تاکنون برای توســعه میادین 
صفر تا صد پروژه را به شــرکت های داخلی یا خارجی واگذار می کردیم که افزایش 
تولید داشــته باشند اما در برنامه جدید جدا از توسعه مخزن نگاه ما به این موضوع 
چاه محور است.او با اشاره به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی اظهار کرد: با توجه به 

روند مصرف گاز در دومین حوزه ای که نیاز به کمک دانش بنیان ها داریم، اســتفاده 
بهتر از انرژی است؛ تولید گاز ۹۷۰ میلیون متر مکعب است که ۸۴۰ متر مکعب آن 
به شــبکه سراسری تزریق می شود؛ البته قرار بود تا پایان برنامه ششم رقم تولید به 
۱۲۰۰ میلیارد متر مکعب برســد که به دلیل عدم سرمایه گذاری به این عدد دست 
نیافتیم.وزیر نفت ادامه داد: با این حال اکنون برنامه جدی داریم که توسعه میادین 
گازی و حفظ و نگهداشت و افزایش تولید از سال آینده رقم بخورد و تولید گاز ۴۰ 

تا ۵۰ میلیون متر مکعب افزایش یابد و به ظرفیت ۱.۲ میلیارد متر مکعبی برسیم.
اوجی با بیان اینکه هرچند افزایش تولید و روند توســعه میادین گازی در دســتور 
کار اســت اما با افزایش ساالنه ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف خانگی و نیروگاهی میزان 
تولید جوابگو نیســت، گفت: بنابراین مصرف باید بهینه باشد، به عبارت دیگر همان 
گونه که عرضه افزایش می یابد مصرف نیز باید کنترل شــود.وی با بیان اینکه ۵۰ تا 
۶۰ میلیون مترمکعب گاز مشعل سوزانده می شود که در این زمینه قبال طرح آماک 
مطرح شده بود اما امروز جوابگو نیست، اظهار کرد: بنابراین در این حوزه با استفاده 
از توانمندی شــرکت های دانش بنیان قادریم ظرف چهار تا پنج سال آینده گازهای 
همراه را جمع آوری کرده و خوراک واحدای صنعتی از جمله پتروشیمی ها شود.وزیر 
نفت با بیان اینکه ما اکنون بعد از روسیه و عراق سومین کشوری هستیم که گازهای 
همراه نفت را می سوزانیم که نسل آینده قطعا ما را نمی بخشد، گفت: در حوزه صنایع 
تکمیلی پتروشیمی اتفاقات خوبی رقم خورده و اشتغالزایی در مناطق کم برخوردار 
و ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشــی از جمله آنها بوده اســت.به گفته 
اوجی، امروز صنعت نفت در چهار حوزه چاه های کم بازده، بهینه سازی مصرف گاز، 
زنجیره تکمیلی صنایع پتروشیمی و فلرها نیاز به همکاری شرکت های دانش بنیان 
دارد و ما نیز حمایت های الزم را جهت دستیابی به اهداف مورد نظر خواهیم داشت.

مدیرعامل آبفای هرمزگان:
بازسازی شبکه های آبرسانی 22 هزار 

میلیارد ریال اعتبار می خواهد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان فرسوده بودن شبکه های آبرسانی 
و عدم امکان اجرای اصولی شــبکه در بافت های فرســوده را از مشکالت آب و 
فاضالب بویژه در شهر بندرعباس عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب هرمزگان، امین قصمی با بیان اینکه حدود ۳۵ 
درصد از شــبکه های آبرسانی هرمزگان فرســوده و نیازمند اصالح و بازسازی 
است، افزود: با توجه به فرسوده بودن شبکه های آبرسانی شاهد شکستگی لوله 
ها هســتیم که بازســازی آنها نیازمند زمان و هزینه باالیی است.وی با اشاره به 
اینکه عمده شبکه های فرســوده مربوط به مناطق روستایی است، خاطرنشان 
کرد، آبفای هرمزگان از زمان یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روستایی بخشی از توان خود را در اصالح و بازسازی خطوط انتقال و بازسازی 
شبکه های آبرســانی قرار داد که همین امر باعث جلوگیری از هدر رفت آب و 
بهبود وضعیت آب در مناطق مختلف هرمزگان شــد.مدیرعامل آبفای هرمزگان 
ادامه داد، در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ کیلومتر از شبکه های توزیع روستایی 
و یکهزار و ۶۰۰ کیلومتر از شبکه های شهری نیازمند بازسازی است که اجرای 

آن نیازمند ۲۲ هزارمیلیارد ریال اعتبار است.

مدیر امور آبفا قائمشهر:
اجرای ۵ طرح آبرسانی در قائمشهر

۵ طرح آبرسانی با بهره مندی بیش از  ۴۰ هزار خانوار 
در شهرســتان قائمشهر در دســت اجراست.مهندس 
مصطفی زمانی مدیر امور آبفا قائمشــهر با اشــاره به 
اجرای ۵ طرح آبرسانی در این شهرستان گفت: آبرسانی 
مجتمع شهدای باالتجن)روستاهای ملک خیل ،گاوان 
آهنگر،حاجیکال(، آبرســانی المشــیر-افراپل همچنین اصالح کلکتور خروجی 
و برداشــت از کف مخزن۲۵ هزار متر مکعبی با هدف اســتفاده بهینه از حجم 
مخزن،اصالح شــبکه توزیع و اصالح و توسعه شــبکه در سطح شهر قائمشهر 
طرحهای آبرسانی در حال اجرا در این شهرستان است.وی افزود: برای اجرای این 
طرحها عملیاتی شامل تجهیز یک حلقه چاه،احداث اتاقک چاه و چاهک پمپاژ، 
اجرای لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع  به طول حدود ۴۵ کیلومتر، نصب 
انشعابات به میزان ۱۵۰ فقره،رنگ آمیزی منبع هوایی و ....در حال انجام است.

مهندس زمانی اعتبار پیش بینی شــده برای اجرای این طرحها را بالغ بر ۱۴۰ 
میلیارد و ۲۶۹ میلیون ریال اعالم کرد .

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبر داد؛
اجرا، تکمیل، الیروبي شبکه جمع آوري 

فاضالب در شهرك صنعتي مازندران
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از اجرا، تکمیل، اصالح و الیروبي 
۱۵۷۶۰ متر شــبکه جمع آوري فاضالب ۵ شــهرک  و ناحیه صنعتی اســتان، 
بانضمام خرید و تجهیز لوازم زیســت محیطي، ایمني و آزمایشگاهي، با هزینه 
مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال خبر داد.یاسر امیني با اشاره به اینکه فاضالب و پسآبهای 
صنعتی از مهمترین منابع آالیندگی در محیط  زیست بوده و مدیریت اصولی آن، 
گامی مؤثر در راســتای صیانت و بهسازی محیط  زیست محسوب می شود بیان 
داشــت: بمنظور همگام سازي فضاي صنعت با هواي پاک، بازسازي، نوسازي و 
رفع نواقص تصفیه خانه فاضالب مرکزي شهرک صنعتي بشل سوادکوه شمالي 
با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب در شــبانه روز بــا اعتبار بیش از ۴ میلیارد ریال، با 
انتخاب پیمانکار در دســتور کار قرار گرفته است.مدیرعامل شرکت شهرکهای 
صنعتی مازندران با اشاره به اینکه همه واحدهای صنعتی باید فاضالب واحد خود 

را مدیریت کنند و با انجام پیش تصفیه، آلودگی را به حداقل برسانند.

کاهش واردات نفت چین از عربستان
واردات نفت خام چین از عربستان سعودی در نوامبر ۱۳ درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته کاهش یافت اما این کشور همچنان 
بزرگترین صادرکننده نفت به چین ماند.به گزارش ایســنا، آمار اداره 
کل گمرک چین نشان داد واردات نفت از عربستان سعودی به چین 
در نوامبر به ۷.۴ میلیون تن معادل ۱.۸ میلیون بشــکه در روز رسید 
که در مقایســه با ۱.۶ میلیون بشکه در روز در اکتبر و ۲.۰۶ میلیون 
بشــکه در روز در نوامبر سال۲۰۲۰ کاهش داشت.واردات نفت چین 
از روســیه در نوامبر مشــابه ماه پیش از آن بود و به ۶.۷ میلیون تن 
معادل ۱.۶۳ میلیون بشــکه در روز رسید. پاالیشگاه های خصوصی 
چین که عمدتا به گریدهای نفتی روسیه عالقمندند، سهمیه واردات 
محدودی تا پایان امســال دارند.هر چند فروشندگان غرب آفریقا و 
آمریکای جنوبی تالش کردند ســهم بیشتری از بازار نفت خام چین 
تصاحب کنند اما واردات نفت خام از برزیل و آنگوال به چین در نوامبر 
به ترتیب به میزان ۲۸ درصد و ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش یافت. به گفته معامله گران، خریداران چینی به راحتی 
برای خرید نفت ارزان بیشــتر از این مناطق وسوسه نمی شوند زیرا 
پاالیشگاههای خصوصی سهمیه واردات اندکی برای امسال دارند در 
حالی که شــرکتهای دولتی به خوبی تامین شده اند.صادرات نفت از 
امارات متحده عربی و کویت به چین در نوامبر نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب ۷۱ درصد و ۳۱ درصد افزایش یافت.بر اساس 
گزارش رویترز، آمارهای رسمی چین، هیچ وارداتی از ایران یا ونزوئال 

از ابتدای امسال را نشان نمی دهد.

با ورود موج سرما
رکورد افزایش قیمت انرژی در اروپا 

شکسته شد
اروپا با ورود موج هوای ســرد که تقاضا برای انرژی را بیشتر کرده و 
قیمتهــا را باالتر می برد، خود را بــرای کمبود انرژی مهیا می کند.به 
گزارش ایســنا، پیش بینی می شود دما در چندین پایتخت اروپایی 
هفته جاری به پایین صفر درجه کاهش پیدا کند و شــبکه های برق 
که با ســرعت وزش پایین باد و اختالل جــدی فعالیت راکتورهای 
هســته ای فرانسه روبرو هســتند، تحت فشار بیشتری قرار خواهند 
گرفــت. عاملی که اوضاع را وخیم تر می کند، تصمیم روســیه برای 
محدود نگه داشــتن جریان گاز طبیعی در مسیر ترانزیت به آلمان 
در روز دوشنبه پس از محدود کردن عرضه در تعطیالت پایان هفته 
گذشــته بود.روند افزایش قیمتهای انرژی امســال از کنترل خارج 
شــده و قیمت گاز در اروپا حدود ۶۰۰ درصد افزایش داشــته است. 
قیمتها اوایل روز دوشنبه حداکثر ۸.۸ درصد رشد کردند در حالی که 
قیمت برق کوتاه مدت در معامالت فروش روز یکشــنبه جهش پیدا 
کرده بود. در فرانســه، برق برای تحویل در روز دوشــنبه به باالترین 
حد از رکــورد قبلی افزایش قیمتها در ســال ۲۰۰۹ صعود کرد در 
حالی که قیمتهای آلمان سومین رکورد باالی ثبت شده بود.افزایش 
قیمتهای انرژی به تورم دامن زده و به دردسری برای سیاستگذاران 
تبدیل شــده است که مشغول دست و پنجه نرم کردن با موج شیوع 
واریانت اُمیکرون ویروس کرونا درست پیش از فصل تعطیالت بودند. 
تنشهای ژئوپلیتیکی میان روســیه و اوکراین هم احتمال رویارویی 
نظامی را افزایش داده که به افزایش بیشــتر قیمتها و وخامت بیشتر 
وضعیت منجر می شود.جرمی وایر، مدیرعامل شرکت بازرگانی کاالی 
ترافیگورا ماه گذشته هشدار داد اروپا ممکن است در صورت زمستان 
سرد، قطعی های مداوم را تجربه کند. این هشدار پیش از اقدام شرکت 
برق فرانسه در متوقف کردن راکتورهای هسته ای بود که ۱۰ درصد از 
ظرفیت نیروی هسته ای این کشور را تشکیل می دهند و این منطقه 
را در برابر سرمای زمســتانی ژانویه و فوریه آسیب پذیر کرده است.

قیمت پایه گاز هلند به ۱۴۹ یورو به ازای هر مگاوات ساعت افزایش 
یافت که باالترین قیمت این قرارداد از زمان افزایش ۴۰ درصدی در 
ششم اکتبر بود. معامله گران مضطرب هستند زیرا فروش ظرفیت خط 
لوله برای ماه آینده نشان می دهد که آیا شرکت گازپروم روسیه قصد 
دارد عرضــه گاز را در ژانویه افزایش دهد یا خیر.به دنبال اختالل در 
تولید نیروی هسته ای، تولیدکنندگان برق ناچار شده اند گاز بیشتری 
برای تامین روشنایی مصرف کنند اما روسیه قصد دارد حجم گاز از 
طریق خط لوله یامال-یورو را محدود نگه دارد تا احتماال اروپا را ناچار 
کند به ذخایر اندک گاز خود متوســل شود. پایگاههای مخازن گاز 
اتحادیه اروپا تنها ۶۰ درصد پر هســتند که رکورد پایینی برای این 

وقت از سال محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت اظهار داشت: 
قبل از انقالب تاکنون ۸۰ میلیارد بشــکه 
نفت تولیــد کردیم و یــک تریلیون دالر 
نفــت را به فــروش رســانده ایم، اکنون 
تاکید ما این اســت که سهم قابل توجهی 
برای تولید نفت را به اســتفاده از فناوری 
اختصــاص دهیم.بــه گــزارش خبرنگار 
اقتصادی ایلنا محســن خجسته مهر در 
مراسم گرامیداشــت روز ملی پژوهش با 
بیان اینکه صنعت نفت تولیدی اقتصادی 
علمی و جهادی اســت اظهار داشــت: از 
زمان کشــف نفت ۱۲۰ سال می گذرد آن 
زمان در عمق ۲۳۸ متری به نفت رسیدیم 
امروز ۱۲۰۰ میلیارد بشــکه نفت خام در 
زیر زمین داریم و این ذخایر هیدروکربوری 
در ۴۰۰ مخزن نفتی و گازی موجود است 
که شرایط تولید نفت از آنها سخت تر شده 
است.وی افزود: مخازن نفتی و گازی ایران 
جزو پیچیده ترین مخازن اســت ۶۰ سال 
پیش ۹۰ درصد تولید نفت از هفت میدان 
بزرگ صورت می گرفت و تولید هر چاه ۳۰ 

هزار بشکه بود امروز باید 
برای این میــزان تولید 
۱۵ حلقه چــاه حفاری 
شود این به این معناست 
که تولید نفت آسان تمام 
شــده یعنــی از ۱۲۰۰ 
میلیارد بشکه با فناوری 
از ۳۰  موجــود کمتــر 

درصد می توانیم برداشت کنیم.مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت گفت: اگر می خواهیم 
ایــن دارایی هــا را تبدیل به ثــروت روی 
زمین کنیم بایــد از علم و فناوری کمک 
بگیریم و ما از امروز به دنبال آن هســتیم 
که دریچه ای را باز کرده و طرح های مورد 

نیــاز و نیازهای فناورانه 
صنعت نفــت را مطرح 
کنیــم.وی با بیان اینکه 
مــا از قبــل از انقالب 
میلیــارد  تاکنــون ۸۰ 
بشکه نفت تولید کردیم 
و یک تریلیون دالر نفت 
را به فروش رســانده ایم 
خاطرنشان کرد: اکنون تاکید ما این است 
که ســهم قابل توجهی برای تولید نفت را 
به اســتفاده از فنــاوری اختصاص دهیم.

وی تاکیــد کــرد: باید ظرفیــت جذب و 
انتقال فناوری را باال ببریم چرا که سرمایه 
زیرزمینی لزوما مزیت رقابتی نیست باید 

بتوانیــم ظرفیت های اقتصادی را با کمک 
فناوری باال ببریم چرا که عیب اساســی 
صنایع این اســت که ســهمی از فناوری 
نداشــته باشد و یکی از چالش های ما این 
است که سهم علم و فناوری حداقلی باشد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه بازار کسب 
و کار فنــاوری در دو بخش عرضه و تقاضا 
اســت گفت: باید درک درست و واقعی از 
این موضوع داشــته باشیم و ظرفیت های 
صنعت نفــت را بشناســیم و بدانیم که 
چقدر توانایی وجود دارد در بخش عرضه 
باید مشخص شــود که نیاز صنعت نفت 
چیست و ما نیز باید مسایل اساسی مخازن 
نفــت و گاز را در معرض نگاه فناوران قرار 
دهیم.وی تاکید کرد: در بخش های ختلف 
صنعت نفت پروژه هــای خوبی در دولت 
سیزدهم تعریف شده که امیدواریم اتفاقات 
جدیدی در فناوری رقم بخورد و همچنین 
در صددیــم بهترین مدل های اقتصادی و 
قراردادی جهت استفاده از ظرفیت فناوری 

را تهیه کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:

  دوران تولید نفت آسان 
تمام شده است

شیب سقوط نفت تندتر شد
قیمت نفت در معامالت دیروز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر افزایش موارد ابتال به واریانت اُمیکرون در اروپا و آمریکا که نگرانی سرمایه گذاران نسبت به احتمال اعمال محدودیتهای جدید و 
آسیب دیدن تقاضا برای سوخت را برانگیخت، ریزش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت یک دالر و ۹۲ سنت معادل ۲.۶ درصد کاهش یافت و به ۷۱ دالر و ۶۰ سنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا دو دالر و ۹ سنت معادل سه درصد کاهش یافت و به ۶۸ دالر و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید.کلوین وانگ، تحلیلگر بازار شرکت 
»سی ام سی مارکتس« در این باره گفت: به نظر می رسد فضای ضعیف بازار نفت در آسیای امروز همسو با ضعفی باشد که در معامالت شاخص اس اند پی ۵۰۰ و نزدک ۱۰۰ مشاهده شد. 
این به دلیل نگرانیها از اعمال محدودیتها روی فعالیتهای اقتصادی به منظور مهار موج جدید شیوع واریانت اُمیکرون در سراسر جهان است که ممکن است ریسک کندی تقاضا را افزایش 
دهد.هلند روز یکشنبه به قرنطینه رفت و احتمال وضعیت محدودیتهای کرونایی بیشتر در آستانه تعطیالت کریسمس و سال نو در کشورهای اروپایی متعدد دیده می شود.مقامات بهداشتی 
آمریکا روز یکشنبه از شهروندان این کشور خواستند دوز واکسن تقویت کننده را دریافت کرده، ماسک بزنند و اگر در تعطیالت زمستانی به سفر می روند، مراقب باشند زیرا واریانت اُمیکرون 
در سراسر جهان شیوع پیدا کرده و در آمریکا نوع قالب خواهد شد.در این بین، شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته برای دومین هفته متوالی به شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی 
اضافه کردند. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم کرد شمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی که معیاری برای سنجش تولید آینده است، در هفته منتهی به ۱۷ دسامبر، سه 
حلقه افزایش یافت و به ۵۷۹ حلقه رسید.با این حال انتظار می رود صادرات نفت روسیه کمتر شود. برنامه صادرات سه ماهه روسیه نشان می دهد صادرات و ترانزیت نفت از روسیه در سه 
ماه نخست سال ۲۰۲۲ حدود ۵۶.۰۵ میلیون تن در مقایسه با ۵۸.۳ میلیون تن در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز، صادرات دیزل چین در نوامبر ۶۹ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت زیرا پاالیشگاههای چینی عرضه داخلی را در اولویت قرار دادند تا کمبود سوخت برطرف شود.
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گزیده خبر تا پایان آبان ماه ثبت شد؛

تجارت ۱۰.۵ میلیارد دالری ایران با اکو
ســخنگوی گمرک گفت: در هشت ماه امســال ۲۱ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۳۸۷ تن کاال 
به ارزش ۱۰میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۸۴ هزار و ۴۳۵ دالر بین ایران و ســایر کشورهای 
سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که رشد ۳۴ درصدی در وزن و ۴۴ درصدی در 
ارزش نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است.به گزارش ایرنا از گمرک، »سید روح اله 
لطیفی«  اظهار داشت: صادرات کشورمان به ۹ کشور عضو اکو در این مدت بیش از ۱۸ 
میلیون و ۶۳۱ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۳۶۷ دالر بوده 
که نسبت به مدت مشابه ۴۶ درصد در وزن و ۵۴ درصد در ارزش رشد داشته است.وی 
افزود: واردات کشورمان در هشت ماه سال ۱۴۰۰ از کشورهای عضو اکو نیز سه میلیون 
و ۱۴۷ هزار و ۳۳۲ تن به ارزش سه میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۸۳۸ هزار و ۶۸ دالر بوده 
اســت که نسبت به مدت مشابه ســال قبل از لحاظ وزنی کاهش ۱۰ درصدی و از نظر 
ارزشــی افزایش ۲۸ درصدی را نشان می دهد.سخنگوی گمرک درباره میزان صادرات به 
اعضــای اکو، توضیح داد: ترکیه با خرید ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۳۵ تن کاال به ارزش 
ســه میلیارد و ۷۶۷ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۷۹۷ دالر و با رشــد ۱۲۳ درصدی در وزن و 
۱۲۸ درصدی در ارزش، نخستین مقصد کاالهای ایرانی بوده است و پس از آن، افغانستان 
با ســه میلیون و ۵۷ هزار و ۱۴۸ تن خرید به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۶۰۱ 
هزار و ۸۰۷ دالر و کاهش ۳۵ درصدی در وزن و کاهش  ۱۶درصدی در ارزش در جایگاه 
بعدی و پاکســتان با یک میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۷۱ تن به ارزش ۷۶۴ میلیون و ۳۸۹ 
هزار و ۷۲۸ دالر و رشــد ۲۲ درصدی در وزن و ۲۸ درصدی در ارزش در جایگاه ســوم 
قرار دارد.وی ادامه داد: جمهوری آذربایجان با ۵۵۳ هزار و ۵۱۵ تن به ارزش ۳۳۵ میلیون 
و ۸۴۳ هزار و ۸۱۷ دالر و کاهش ۲۲ درصدی وزن و هفت درصدی ارزش، ازبکستان با 
۵۱۴ هزار و ۲۲ تن به ارزش ۲۷۴ میلیون و ۲۲۱ هزار و ۱۷۶ دالر و رشد ۲۷۹ درصدی 
وزن و ۲۲۳ درصدی ارزش، ترکمنستان با ۸۹۴ هزار و ۸۴۷ تن به ارزش ۲۰۷ میلیون و 

۲۳ هزار و ۱۱۳دالر و رشد ۱۷۳ درصدی وزن و ۱۶۸ درصدی ارزش، قزاقستان با ۳۱۱ 
هزار و ۸۶۶ تن به ارزش ۱۱۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۶۰۴ دالر و رشد ۷۹ درصدی وزن 
و ۲۴ درصدی ارزش، قرقیزستان با ۲۸ هزار و ۴۴۰ تن به ارزش ۵۱ میلیون و ۸۲۵ هزار 
و ۹۵۰ دالر و رشــد ۱۸۴ درصدی در وزن و ۱۶۴ درصدی ارزش و تاجیکســتان با ۵۴ 
هزار ۶۱۲ تن به ارزش ۳۸ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳۷۵ دالر و رشــد ۲۸۳ درصدی وزن 
و ۲۳۲ درصدی ارزش، به ترتیب مقاصد بعدی کاالهای ایرانی در بین اعضای ســازمان 

همکاری اقتصادی اکو بودند.لطیفی درباره میزان واردات کشورمان از هریک از اعضای اکو 
نیز گفت: بیشترین میزان واردات از کشور ترکیه با ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۳۰۱ تن به 
ارزش سه میلیارد و ۲۴۳ میلیون و ۶۳ هزار و ۵۶۸ دالر بوده که نسبت به مدت مشابه از 
لحاظ وزنی کاهش ۱۵ درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۲۴ درصدی داشته است و پس از 
آن پاکستان با ۱۹۴ هزار و ۷۱۰ تن به ارزش ۱۸۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۸۴۹ دالر و رشد 
۶۲ درصدی در وزن و ۵۴ درصدی در ارزش، ازبکســتان با ۴۶ هزار و ۹۵ تن به ارزش 
۸۶ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۴۰ دالر و رشد پنج درصدی در وزن و ۵۵ درصدی در ارزش، 
قزاقستان با ۱۱۷ هزار و ۵۱۷ تن به ارزش ۳۷ میلیون و ۶۲۲ هزار و ۳۵۴ دالر و رشد ۸۱ 
درصــدی وزن و ۵۴ درصدی ارزش، جمهوری آذربایجان با ۱۷ هزار و ۸۰۸ تن به ارزش 
۲۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۲ دالر و کاهش ۹ درصدی در وزن و افزایش ۸۷ درصدی در 
ارزش قرار دارند.وی اضافه کرد: پس از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان با فروش ۳۱ هزار 
و ۲۶۶ تن کاال به ارزش ۲۲ میلیون و ۹۵۷ هزار و ۸۵۴ دالر، نسبت به مدت مشابه رشد 
۳۹ درصدی در وزن و ۲۲۴ درصدی را تجربه کرده، افغانستان با رشد ۱۸۱ درصدی در  
وزن و ۶۳۰ درصدی در ارزش ۱۰هزار و ۵۹۲ تن کاال به ارزش ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار 
و ۲۱۷ دالر به ایران فروخته اســت، تاجیکستان سه هزار و ۶۹۳ تن کاال به ارزش هشت 
میلیون و ۸۵۶ هزار و ۵۳۷ دالر به ایران صادر کرده که ۴۳ درصد در وزن و ۸۷ درصد در 
ارزش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و در نهایت قرقیزستان در جایگاه نهم با فروش 
سه هزار و ۳۴۸ تن کاال به ارزش یک میلیون و ۸۶۳ هزار و ۵۶۷ دالر به ایران در هشت 
ماه امسال کاال صادر کرده که نسبت به مدت مشابه، ۵۶درصدی در وزن و ۵۳ درصد در  
ارزش کاهش داشــته است.به گزارش ایرنا، ۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، 
تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان، عضو 

سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند.

 IPCC برگزاری نشست تخصصی فناوری 
 در چادرملو

نخستین نشست فنی - تخصصی جایگذینی روش مدرن بهره برداری از معادن 
)IPCC ( در سالن اجتماعات دفتر مرکزی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 
حضور جمعی از شرکت های فعال درحوزه  معدن و فرآوری ، مهندسی معدن، 
ماشین سازی، متخصصین دانشگاهی و انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد . به 
گزارش خبرنگار ما، در این نشســت که به منظور بررسی تکنیکهای مدرن در 
فرآیند استخراج محصوالت معدنی از معادن عمیق و جایگذینی روشهای جدید 
بجای شیوه فعلی، با هدف کاهش هزینه های تولید و بهره برداری  برگزار گردید، 
راهکارهای اجرایی آن در معادن ایران بررسی  شد.مهمترین مباحث مطرح شده 
در این نشست ، شناخت تکنولوژی ، شناخت توانمندیهای شرکت های فعال در 
حوزه معادن ایران، نقاط ضعف و کمبود تجهیزات و توانمندیهای داخلی بود  که  
با توجه به  ضرورت بهره گیری معادن از این فناوری نوین درآینده که می تواند 
اتکاء به ماشین آالت سنگین و پر هزینه فعلی را از میان بردارد و از طرفی هزینه 
های انرژی و سوخت را کاهش دهد، ابعاد مختلف استفاده از آن مورد ارزیابی و 

ظرفیت سنجی قرار گرفت .

در راستای تحقق شعار سال؛
گهرزمین در تولید مضاعف و توسعه پایدار 

عزمی جدی دارد
شــرکت گهرزمین در راستای تحقق شعار سال مبنی 
بر »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« توانسته نقش 
بســزایی را ایفا نمایدبه گــزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت ســنگ آهن گهرزمین، این شرکت 
در راســتای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر »تولید، 

پشــتیبانی ها، مانع زدایی ها« توانســته از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه سال 
جاری با تولید ۳ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۷۶۴ تن کنســانتره، نقش بسزایی را در 
چرخه فوالد کشــور ایفا نماید.شرکت سنگ آهن گهرزمین که از شرکت های 
بزرگ معدنی و صنعتی محســوب می شود عالوه بر تولید مضاعف محصوالتی 
نظیر کنســانتره و گندله، سهم قابل توجهی از اشتغالزایی را به خود اختصاص 
داده است.شایان ذکر است از طرح های توسعه ای شرکت گهرزمین می توان به 
پروژه افزایش کنسانتره و گندله، پروژه انتقال خط ۲ آب خلیج فارس، احداث ۳ 
کارخانه آهن اسفنجی هر یک با ظرفیت ۷/۱ میلیون تن، احداث کارخانه ذوب 
بــا ظرفیت تولید ۳ میلیون تن، احداث کارخانه نورد با ظرفیت ۳ میلیون تن و 

احداث نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی اشاره نمود.

همت وخودباوری کارکنان ذوب آهن اصفهان 
زمینه ساز تولید ریل ملی شد 

محمد اســالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
انرژی اتمی کشور در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان 
در سومین نمایشگاه تقاضای ساخت تولید ایرانی)تستا( 
با بیان خاطراتی از دوران حضور خود در وزارت راه در 
زمانی که برنامه تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان با 

اتکا به توانمندی و پشتکار پرسنل ذوب آهن اصفهان در دستور کار این شرکت 
قرار گرفته بود، اعتقاد و باور بــه همت، تالش و خودباوری کارکنان ذوب آهن 
اصفهان را زمینه ســاز تولید ریل ملی دانست. وی با بیان نحوه همکاری این دو 
ســازمان مهم در کشور یعنی راه آهن جمهوری اســالمی و ذوب آهن اصفهان، 
تولیــد ریل و همچنین ملحقات مربوطه را با ارزش اعالم نمود. اســالمی اظهار 
داشــت :بهره گیری از دانش هســته ای در زمینه های مختلف صنعتی از جمله 
صنعت فوالد گستردگی وسیعی دارد همچنانکه ذوب آهن در حال حاضر یکی از 
استفاده کنندگان دانش هسته ای در بخش هایی همچون سیستم های کنترلی و 
نظارت است . بر این اساس امکان گسترش و توسعه همکاری ها و ارتباطات در 

زمینه های مختلف بهره گیری از دانش هسته ای فراهم می باشد.

رییس اتاق ایران و کویت در گفت وگو با ایلنا:
کویت به تجار جدید ایران ویزا نمی دهد

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کویت اظهار داشت: کویتی ها متاسفانه 
مدتی اســت که به تجار ما ویزا نمی دهنــد و امکان برای تجار جدید برای کار 
کردن در این کشــور فراهم نیست. اگر کسی هم با کویت کار می کند کسانی 
هســتند که از قبل آنجا بوده اند.هانی فیصلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا در مورد آخرین وضعیت تجاری ایران و کویــت اظهار کرد: تجارت ما با 
کویت نســبت به سابق بسیار کم شده اســت، یکی از علل این موضوع مسئله 
شیوع کرونا اســت. موضوع مورد اهمیت دیگر در این مسئله عدم امکان ورود 
تجار جدید به بازار کویت اســت. کویتی ها متاســفانه مدتی است که به تجار 
جدید ما ویزا نمی دهند و امکان برای تجار جدید برای کار کردن در این کشور 
فراهم نیســت. اگر کســی هم با کویت کار می کند کسانی هستند که از قبل 
آنجا بوده اند.وی افزود: شــرایط کویت نســبت به دیگر کشورهای حوزه خلیج 
فارس بســیار متفاوت است؛ در دیگر کشورها از جمله امارات، قطر یا عمان به 
راحتی می توان برای سیاحت، گردش یا تجارت ویزا گرفت. اما در مورد کویت 
گرفتن ویزا کمی ســخت است. ما در این رابطه وزارت امور خارجه و همچنین 
سفارتخانه مکاتبات زیادی انجام دادیم اما هنوز گشایشی صورت نگرفته است. 
ولی مکاتبه ای با کویت نشده البته مکاتباتی با اتاق بازرگانی این کشور داشتیم 
که هنوز جواب درستی به ما ندادند.فیصلی تصریح کرد:  یک شرکتی که عضو 
اتاق بازرگانی ایران و کویت هم هســت، خط کشتیرانی را راه اندازی کرد که از 
خرمشــهر به کویت می رود و کانتینرهای یخچالی هم جابجا می کند، بسیاری 
از بارهای که فاسدشدنی اســت و نیاز به یخچال دارد از طریق همین شرکت 
بارگیری شــده و به کویت می رود. هفته ای دو بار رفت و آمد در این خط انجام 
می شود.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت در پاسخ به سوالی پیرامون 
تاثیر عربســتان بر کشورهای حوزه خلیج فارس و میزان اثرگذاری مذاکرات با 
این کشــور بر تجارت با کویت گفت: مذاکرات انجام شده بین ایران و عربستان 
برای بهبود روابط سیاسی، طبیعتا روی روابط تجاری بین ایران و عربستان تاثیر 

می گذارد. برای بهبود تجارت با کویت نیاز است.

نخستین آیین تجلیل از تشکل های صنفی 
برتر در حوزه پژوهش 

نخســتین آئین تجلیل از تشــکل های صنفی برتر در 
حوزه پژوهش با حضور محمدصــادق مفتح، قائم مقام 
وزیر صمت در امور بازرگانی، سعید ممبینی، رئیس اتاق 
اصناف ایران، هیات رئیســه اتاق اصناف ایران و تعدادی 
از روســای اتاق ها و اتحادیه های صنفی شهرستان ها 

به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش و در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.به 
گزارش خبرنگار اتاق اصناف ایران، در این مراســم ســعید ممبینی، رئیس اتاق 
اصناف ایران اظهار کرد: حوزه فعالیت اصناف بهترین محیطی اســت که می توان 
تاثیــر تصمیمات دولــت در حوزه اجتماعــی و اقتصادی و اثــرات آن بر بازار را 
اندازه گیری کرد. این مهم کمتر مورد توجه مراکز علمی و دانشــگاهی اســت و 
بیشتر تمرکزشان معطوف به حوزه صنعت بوده است. از سوی دیگر، دستگاه های 
نظارت بر اصناف و نیز خود اصناف بر پژوهش در این عرصه کم توجهی بوده اند.

وی اظهار کرد: با این حال ارزیابی هایی که از ســوی اتاق اصناف ایران انجام شد، 
روشن ساخت، برخی از اتاق ها و اتحادیه های صنفی طی سال های اخیر در عرصه 
پژوهش اقدامات مثبتی انجام داده اند و بعضا با مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی 
و استفاده از نیروهای متخصص اقدامات موثری داشته اند. به همین جهت در این 
مراسم از برترین های حوزه پژوهش در تشکل های صنفی تقدیر می شود.ممبینی 
با بیان اینکه در حوزه پژوهش صنفی باید اطالع رســانی به جامعه اصناف صورت 
بگیرد، افزود: برخی از پروژه هایی که در دانشگاهها باهمکاری اتاق اصناف شروع 
شــده، رویکرد تاثیر قیمت گذاری بر مولفه های مختلف و بررسی نقش بازرسی 
در فرایندهای کســب وکارها را دنبال می کنند. در برخی از این پروژه ها اســتاد 
راهنما و تیم های کارشناسی مشخص شده اند و در بودجه ۱۴۰۰ اتاق نیز جهت 
حمایت مالی این پروژه های تحقیقاتی منابعی در نظر گرفته شده است. همچنین 
برای حمایت از طرح های پژوهشــی حوزه صنفی مصوبه هیات عالی نظارت نیز 

داده شده است.

وزیر صمت از برگزاری مزایده برای معادن کشورخبر داد
 واگذاری ۴۰ درصد از سهام معدن جانجا

 به مردم
وزیر صنعت، معدن و تجــارت از برگزاری مزایده برای 
معــدن جانجا خبر داد و گفت: یکی از شــروط مزایده 
این بود که باید ۴۰ درصد از ســهام این معدن به مردم 
واگذار شود.به گزارش ایسنا، رضا فاطمی امین در آئین 
افتتاح معامالت آتی مس و معامالت گواهی سپرده مس 

و میلگرد در بورس کاالی ایران با بیان این که در اقتصاد ایران مشکالت ساختاری 
وجود دارد، اظهار کرد: یکی از این مشــکالت در حوزه بازارها اســت. در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت روی سه بازار متمرکز شده ایم که یکی از این بازارها بازار 
کاالهای پایه است که مواد اولیه واحدهای تولیدی را شامل می شود.وی ادامه داد: 
در این وزارتخانه برای مدیریت بازار کاالهای پایه فضای بورس را انتخاب کرده ایم 
چرا که معامالت خارج از بورس قابل ضابطه گذاری نیست.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت اضافه کرد: نقطه مقابل این که گفته می شود اقتصاد نباید دستوری باشد 
این نیست که اقتصاد رها شود بلکه باید ضوابطی برای قیمت گذاری دستوری در 
نظر بگیریم و آن ضوابــط را اجرایی کنیم.فاطمی امین از طراحی ۲۵ ابزار برای 
مدیریت بازار کاالهای پایه خبر داد و گفت: امروز دو ابزار رونمایی شــد و ســایر 
ابزارها نیز به مرور رونمایی خواهد شد. این ابزارها به شفافیت کمک می کند و به 
حاکمیت قــدرت اعمال تنظیم گری می دهد.وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن 
و تجارت توانســت از ۳۰ گروه کاالیی سهمیه بندی بیش از ۲۰ گروه را بردارد تا 
تولید کننده دغدغه نداشــته باشــد این موضوع نویدبخش کاهش تورم مصرف 
کننده در ماه های آتی اســت چرا که تورم تولید کننده پایین آمده اســت.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در ادامه از برگزاری مزایده برای معدن جانجا خبر داد و 
گفت: انتخاب ســرمایه گذار و ارزیابی های فنی و مالی برای این معدن آغاز شده 
است یکی از شروط مزایده هم این بود که باید ۴۰ درصد از سهام این معدن به 

مردم واگذار شود.
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خاندوزی جزییات بسته حمایت از بورس را اعالم کرد گزیده خبر

سقف نرخ سود باید ۲۰درصد باشد

۱۰تصمیم مهم برای بازار سرمایه در جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییس جمهور از زبان 
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح شــد.به گزارش اقتصادآنالین، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
گفت: براساس این پیشنهادها مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت برگردانده می شود. 
۳۰هزار میلیاردتومان هم به صندوق تثبیت بازار وارد می شــود.خاندوزی افزود: در سال ۱۴۰۱ 
سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع 
عمده معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ 

درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مالیات تولیدی ها ۵ درصد کم تر می شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر 
نمی کند. ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی برای بازارگردانی در نظر گرفته می شود.

مفاد بسته ۱۰ بندی حمایت از بورس به شرح زیر است؛
۱- در سال  ۱۴۰۱ موظف شد سقف گاز خوراک پتروشیمی ها معادل قیمت گاز صادراتی  تا  
سقف حداکثر پنج هزار تومان تعیین شد. همچنین نرخ گاز سوخت  صنایع  فوالدی و معادل 

۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر دو هزار تومان تصویب شد.
۲- مقرر شد مالیات شرکت های تولیدی ۵درصد کاهش داشته باشد  

۳-  در سال ۱۴۰۱ فرمول حقوق معادن تغییر نخواهد داشت   
۴-در سال  ۱۴۰۱ معادل مالیات نقل و انتقال سهام جهت تقویت صندوق تثبیت به این صندوق 

بازگردانده می شود  
۵ - مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود  
۶-  ۱۰درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه ســهام دولتی جهت بازارگردانی سهام اختصاص پیدا 

می کند  
۷- انتشــار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه انجام 
می شود. یعنی در ماه هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر می شود.

۸- بانک مرکزی نرخ  تســعیر بانک ها را معادل ۹۰درصد نرخ نیما در شش ماهه گذشته اعالم 
می کند   

۹- رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری برای انتشار اوراق دعوت 
می شود  

۱۰- بانک مرکزی موظف شــد در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود را 
در ۲۰درصد نگه دارد

تقدیررئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ازمشارکت بانک تجارت در پروژه های صنعتی

دکترپورابراهیمــی رئیس کمیســیون اقتصادی و نماینده شــهر کرمان و راور 
درمجلس شورای اســالمی در دیدار با دکتر اخالقی مدیرعامل بانک تجارت از 
عملکرد این بانک برای مشــارکت در پروژه های صنعتی کشــور تقدیر کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک تجارت، پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی و 
نماینده شــهر کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در دیدار با دکتر هادی 
اخالقی فیض آثار مدیر عامل این بانک با تقدیر از حمایت ها و مشــارکت بانک 
تجارت برای حضور درپروژه های ســرمایه گذاری استان کرمان گفت:این بانک 
پیش از این نیز در اکثر طرح های صنعتی و تولیدی کشــور مشارکت داشته و 
امیدوارم این همکاری ها در سایر طرح های سرمایه گذاری ادامه پیدا کند.دکتر 
هادی اخالقی مدیرعامل بانک تجارت با ابراز خرسندی از دیدگاه مثبت رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس به سبب عملکرد این بانک در مشارکت طرح های 
تولیدی کشور،گفت:بانک تجارت درکنار ارائه تسهیالت به مجموعه های صنعتی 
و تولیدی، مصمم به در اختیارگذاشتن ابزارهای الزم برای گسترش همکاری ها 
است و آمادگی ارائه مدل های جدید و کارآمد کسب و کار و بسته های خدماتی 

متناسب با نیازهای مجموعه های مختلف صنعتی رادارد.

75 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه 
تعاون در صد روزه ابتدایی دولت سیزدهم 

مدیر عامل بانک توســعه تعاون از پرداخت ۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت این 
بانک طی صد روزه ابتدایی فعالیت دولت ســیزدهم خبر داد.حجت اله مهدیان 
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اظهار داشت: دولت سیزدهم برنامه های متعددی 
برای ارتقای سطح تولید و اشتغال کشور به اجرا در آورده است.وی افزود: بانک 
توســعه تعاون در مدت فعالیت صد روزه دولت ۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت نموده است و ۵۳۶۲ میلیارد ریال تسهیالت تکلیفی و با رویکرد حمایتی 
به معرفی شدگان اعطا گردیده اســت.مهدیان با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه 
بانک و پیگیری مجدانه مدیران ارشد بانک بر تحقق این امر مهم گفت: موضوع 
افزایش ســرمایه این بانک دولتی مورد وفاق نمایندگان مجلس و دستگاه های 
دولتی بوده است و سرمایه بانک از ۹ هزار میلیارد ریال به ۲۸ هزار میلیارد ریال 
افزایش یافته اســت که نیاز است با تحقق مواد قانونی مندرج در قوانین بودجه 
دو سال اخیر ســرمایه بانک به چهل هزار میلیارد ریال برسد.مدیر عامل بانک 
توســعه تعاون گفت: عملکرد صد روزه بانک موید آن اســت که ۱۱۸۰ میلیارد 
ریال تسهیالت طرح اشــتغال پایدار روستایی و عشایری و ۱۱۶۰میلیارد ریال 
تســهیالت ماده ۵۲ قانون بودجه پرداخت شده است.وی افزود: ۱۰۹ بنگاه های 
کوچک و متوسط مجموعا از ۳ هزار میلیارد ریال تسهیالت بانک توسعه تعاون 
بهره مند شــده اند و ۲ هزار میلیارد ریال تســهیالت نیز به شرکت های دانش 
بنیان تعلق گرفته است.مهدیان توضیح داد: بانک توسعه تعاون طی مدت اخیر 
میزان واگذاری اسناد خزانه اسالمی در شعب بانک را از ۹۴۰ هزار میلیارد ریال 
به ۱۰۵۰ میلیارد ریال افزایش داده اســت و در راستای انجام تکالیف ماده ۱۶ 
قانون رفع موانع تولید، چهل فقره اموال تملیکی به میزان ۱۶۲ میلیارد ریال به 
فروش رفته است.مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت: مانده مصارف بانک از 
۳۴۵ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است و سهم منابع ارزان قیمت از ۳۹.۵ درصد 
به ۴۱.۱ درصد افزایش یافته است.وی افزود: کارنامه تسهیالتی بانک بیانگر آن 
است که ۷۱ درصد پرتفوی تسهیالتی بانک به بخش تولید اختصاص یافته است 
و بانک در مدیریت ریسک و کنترل نرخ مطالبات غیر جاری نیز تدابیر ویژه ای 
اتخاذ نموده اســت.مهدیان خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی 
از بانکهای عامل طرح اقدام ملی مسکن برای اعطای تسهیالت خرید ساخت و 
خرید ۲۰۰۰ واحد مسکونی برگزیده شده است و بانک در اجرای بند الف تبصره 

۱۸ قانون بودجه سال جاری نیز حضور دارد.

تا پایان آبانماه ۱۴۰۰ پرداخت شد:
280 فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

در بانک توسعه صادرات
بانک توســعه صادرات ایران در هشت ماه اول سال جاری ۲۸۰ فقره تسهیالت 
برای قرض الحســنه ازدواج اختصاص داد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات، مجموع مبلغ تسهیالت اعطایی به زوج های جوان بالغ بر ۲۲۱میلیارد 
ریال اســت که در دوره زمانی ۱/۱/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۸/۱۴۰۰ پرداخت شــده 
اســت.طبق تفاهم نامه منعقده بین بانک توســعه صادرات ایران و بانک قرض 
الحسنه رسالت، بانک مذکور به نیابت از بانک توسعه صادرات اقدام به پرداخت 

این تسهیالت می نماید.

دکتر بهزاد شیری خبر داد؛ 
همزمان با بیست و ششمین سالگرد 

فعالیت پست بانک ایران، از سه دستاورد 
و پروژه جدید بانک رونمایی می شود

بهزاد شــیری مدیر عامل پســت بانک ایران از رونمایی سه دستاورد و پروژه 
جدید همزمان با بیست و ششــمین سالگرد تاسیس بانک خبر داد و گفت: 
اقدامات و پروژه  های جدید پست بانک ایران شامل، رونمایی از نشان و لوگو 
جدید، تجهیز ناوگان حمل و نقل مدیریت شــعب استان ها و گلنگ زنی آغاز 
احداث ســاختمان جدید است.به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک 
ایران، شیری مدیر عامل پست بانک ایران با اعالم این مطلب افزود: همزمان 
با بیست و ششمین سالگرد فعالیت بانک، کلنگ زنی احداث ساختمان جدید 
بانک که متناســب با برندینگ و جایگاه فعلی بانک اســت نیز آغاز می شود.

مدیر عامل پســت بانک ایران رونمایی از ناوگان حمل و نقل مدیریت شعب 
اســتان ها را بخشی دیگری از برنامه های این روز اعالم کرد و گفت: با توجه 
بــه ماموریت های بانک، نیاز جدی به نوســازی و تقویت ناوگان حمل و نقل 
مدیریت شعب استان ها احساس می شد و شرایط کنونی بانک، عبور از زیان 
دهی و سودآروی پیاپی این فرصت را فراهم کرد تا ناوگان حمل و نقل بانک 
در سراســر کشور تجدید و نوسازی شود.شیری با اشاره به اینکه پست بانک 
ایران توانسته است با سودآوری و جبران زیان دهی چند سال گذشته، جایگاه 
خود را در بین رقبای بانکی ۹ پله ارتقا دهد، خاطرنشان کرد: پست بانک ایران 
در چند روز گذشته با تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، 
گام بزرگی برای تثبیت موفقیت های خود در بازار مالی کشور برداشته است. 
وی با بیان اینکه پست بانک ایران با حضور در روستاها، فضای جدیدی را برای 
فرصت های متنوع آینده در پیش روی خود دارد که هیچ رقیبی به آنجا وارد 
نمی شــود، تصریح کرد: با رویکرد توسعه بانکداری دیجیتال برنامه های قابل 
اجرایی را در سال جاری برای حضور در روستاها طراحی کرده  ایم که نیازهای 

مشتریان را تامین نماید.

تداوم صعود طال در بازار جهانی
قیمت طال در معامالت دیروز دوشنبه بازار جهانی به دلیل نگرانی ها 
نسبت به شیوع سریع واریانت اُمیکرون که تقاضا برای خرید دارایی 
امــن را تقویت کرد، افزایش یافت.به گزارش ایســنا، هر اونس طال 
برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، به ۱۸۰۱ دالر و ۲۱ سنت 
رسید. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ۰.۲ درصد کاهش 
یافت و به ۱۸۰۲ دالر رسید. طال روز جمعه به باالترین قیمت از ۲۶ 
نوامبر صعود کرده و بیش از یک درصد رشد هفتگی به ثبت رسانده 
 ،SPI بود.به گفته استفن اینس، از شــرکای شرکت مدیریت دارایی
دالیل زیادی برای نگهداری طال وجود دارد زیرا نرخ های بهره واقعی 
حتی اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را افزایش دهد، همچنان 
در ســطح تاریخی پایینی خواهند بود. بــازار اوراق قرضه هم از نظر 
نرخ های واقعی، بی تحرک مانده است. شیوع اُمیکرون ممکن است 
باعث شــود بانک های مرکزی در سال ۲۰۲۲ موضع سیاست پولی 
تســهیلی را حفظ کنند.وی افزود: مسائل در واشنگتن در خصوص 
الیحه سرمایه گذاری داخلی و ریسک اوکراین هم تقاضا برای خرید 
طال به عنوان دارایی امن را تقویت کرده است.بازارهای سهام آسیایی 
در معامالت روز دوشنبه عقب نشینی کردند زیرا افزایش موارد ابتال 
به اُمیکرون باعث تشدید محدودیتهای کرونایی در اروپا شده و ممکن 
اســت اقتصاد جهانی را در ابتدای ســال نوی میالدی از مسیر رشد 
منحرف کند.بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته 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 ســال ۲۰۲۲ فراهم می کنــد. تعدیل تدابیر محرک مالی و 
افزایش نرخهــای بهره، بازده اوراق قرضه دولتی را باال برده و هزینه 
نگهداری طال را افزایش می دهد و در نتیجه جذابیت سرمایه گذاری 
در این فلز ارزشمند را کمتر می کند.در این بین، شاخص دالر آمریکا 
نزدیک به باالترین رکورد ســه هفته اخیر که در معامالت جمعه به 
آن صعود کرده بود، ماند و طال را برای خریداران غیرآمریکایی گرانتر 
ساخت. دالر از احتمال وضع محدودیتهایی کرونایی بیشتر در آستانه 
ایام تعطیالت سال نوی میالدی و کریسمس در کشورهای اروپایی 

متعدد، سود برده و ارزش این ارز تقویت شده است.
بر اســاس گزارش رویترز، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا کاهش 
یافــت و هزینــه نگهداری طال را کمتــر کرد.در بازار ســایر فلزات 
ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، به 
۲۲ دالر و ۳۳ سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۶ 

درصد کاهش، به ۹۲۵ دالر و هفت سنت رسید. 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار:
 قرمزی بورس یکباره کم نمی شود

اوراق  و  بــورس  رییــس ســازمان 
بهادار اظهار داشــت: شرایط بازار به 
تدریج بهتر می شــود و به طور قطع 
بهبوِد شــرایط بازار به یکباره اتفاق 
نمی افتــد. عواملی از جمله شــرایط 
سیاسی کشور و تصمیماتی که برای 

بازار گرفته ایم می توانند به شــرایط بورس کشور کمک کند.مجید 
عشــقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا درباره جزئیات ۱۰ 
مصوبه دولت برای حمایت از بورس اظهار داشت: با توجه به شرایط و 
حساسیت هایی که نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، بسته ای شامل 
۱۰ بنِد موثر در وضعیت بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت طراحی 
و تصویب شد. برخی از این بندها مباحث بودجه ای و برخی دیگر به 
فرآیندهای موثر در داخل دولت مربوط می شوند که تقریبا تا به امروز 
با تمام این بندها موافقت شــده است.وی افزود: این بندها مربوط به 
اختصاص ردیف بودجه ای برای صندوق تثبیت در جهت حمایت از 
بازار سرمایه، کاهش هزینه شرکت ها، اقدامات موثر بانک مرکزی از 
جملــه کنترل نرخ بهره بین  بانکی و... بوده که می تواند نتایج خوبی 
در بازار سرمایه داشته باشد.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با 
تاکیــد بر اینکه معتقدم این مباحث تا حد زیــادی خیال بازیگران 
بازار ســرمایه را راحت می کند، گفت: به دنبال این هستیم که روند 
تصمیم گیری ها به سمتی برود که بازار سرمایه را به عنوان بازار کمک 
کننده به اقتصاد و تولید پیش ببریم و این سیاســت دولت است که 
بازار سرمایه به اقتصاد کشور و رشد تولید کمک کند.عشقی با تاکید 
بر اینکه دولت رویکرد خودش را نســبت به بازار سرمایه با این بسته 
۱۰ بندی نشــان داده اســت، افزود: به طور قطع این بسته و اجرای 
بندهای آن می تواند تاثیرات خوبی در بازار سرمایه داشته باشد.وی 
در پاســخ به این ســوال که چرا این بسته پیش از تحلیل بودجه به 
مجلس طراحی و تصویب نشــد که امروز برای بخشی از این بندها 
نیاز به موافقت مجلس داشــته باشــید، بیان کرد: باید توجه داشته 
باشید که تمام بندهای این بسته، بودجه ای نیست و بخشی از آن به 
اصالحات فرآیندهای داخل خوِد بازار و دولت برمی گردد اما مجلس 
هم نســبت به بازار سرمایه و حمایت از آن حساس است و به دنبال 
اصالحات به نفع بازار سرمایه بوده است.رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند کنترل نرخ بهره بین بانکی 
برای حمایت از بازار ســرمایه و همچنین حمایت از صندوق تثبیت، 
ربطی به بودجه ندارند، گفت: این تصمیمات در داخل دولت گرفته 
شده است و بودجه ای هم که تحویل مجلس داده شده نکات مثبت 
متعــددی به نفع بازار ســرمایه دارد؛ از جمله کاهش مالیات به نفع 
بازار، تخصیص ردیف اعتباری برای صندوق تثبیت که امیدواریم با 
این تصمیمات روند بورس رو به بهبود باشد.عشقی در پاسخ به این 
سوال که چرا با توجه به ارزندگی سهام در بازار سرمایه، نقدینگی به 
ســمت این بازار نرفته است و شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم، 
خاطرنشان کرد: نباید انتظار داشته باشیم که اعتماد سرمایه گذاران 
یک شــبه برگردد و نقدینگی به یکباره به سمت بازار سرمایه تغییر 
جهت دهد.وی اضافه کرد: عوامل متعددی در بازگشت اعتماد مردم 
به بازار سرمایه وجود دارد و معتقدم با توجه به تصمیماتی که برای 
بــازار گرفته ایم این اعتماد به تدریــج برمی گردد چرا که واقعا امروز 
بازار و نرخ سهام شــرایط خوبی دارد. البته باید توجه داشته باشیم 
کــه در حال حاضر تمام صنایع و بازارهــا به دلیل تصمیمات بانک 
مرکزی برای کنترل نرخ تورم با مشکِل نقدینگی مواجه هستند و این 
فقط شامل بازار سرمایه نیست.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
بیان اینکه معتقدم بازار سرمایه امروز مسیر خود را پیدا کرده است 
و برگشــت اعتماد به تدریج رخ می دهد، اظهار داشــت: باید به بازار 

سرمایه فرصت داد و منتظر نتایج تصمیمات موثر در بازار بمانیم.

طبق اعالم بانک مرکزی، در هفت ماهه 
ســال جاری، بیش از ۷۲ میلیارد تومان 
سفته و برات در شهر تهران فروخته شد 
که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل 
۵۸.۸ درصد افزایش نشــان می دهد.به 
گزارش ایســنا، در مهر سال جاری بالغ 
بــر ۱۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان 
ســفته و برات در شــهر تهران فروخته 
شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۸ درصد 
کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
نیز ۹۰.۲ درصد افزایش یافت.همچنین 
در هفت ماه ســال ۱۴۰۰ نیز، بیش از 
۷۲ میلیــارد تومان ســفته و برات در 
شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه 
با دوره مشــابه ســال قبل ۵۸.۸ درصد 

افزایش نشــان می دهد. از ســوی دیگر 
در مهرماه ســال جاری، معــادل ۵۰۰ 
برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۶ 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در شــهر 
تهران برگشــت خورد کــه در این ماه 
شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۱.۶ 
و ۱۴۵.۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل 
از لحــاظ تعداد ۱۸.۵ درصد کاهش و از 

نظر مبلغ نیز ۶.۳ درصد افزایش داشت 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص 
تعــداد ۲۴.۷ درصد کاهش و شــاخص 
مبلغ ۶۹.۷ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و 
برات واخواست شـده در مهر مـاه ۱۴۰۰ 
به عدد ۲۳۶.۶ رســید که عدد شاخص 
مذکور در مهر ســال گذشــته معادل 
۱۰۴.۹ بوده است.عالوه بر این، در هفت 

ماهه ســال جاری معــادل ۳۷۰۰ برگ 
ســفته و برات به مبلغــی ۱۲۹ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیــون تومان در شــهر تهران 
برگشــت خورد. در این دوره متوســط 
شاخص های تعداد و مبلغ سـفته و برات 
واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۹ 
و ۱۰۰.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه 
سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۱۸.۹ و 
۵.۶ درصد کاهش نشان می دهد.از سوی 
دیگر، شــاخص متوسط مبلغ یک برگ 
سفته و برات واخواست شده در هفت ماه 
ســـال ۱۴۰۰ به عدد ۱۶۰.۲ رسید که 
عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال 

گذشته معادل ۱۲۲.۴ بوده است.

شیوع سویه اُمیکرون، تورم و سیاست پولی انقباضی بازارهای 
نوظهور را تکان داده اســت با این حــال، اجتناب از آنها برای 
ســرمایه گذاران بلندمدت خطرناک است.به گزارش ایسنا به 
نقل از تایمز، ســرمایه گذاری در بازارهــای نوظهور می تواند 
بــرای افرادی که نگران حقوق بشــر و تغییــرات آب وهوایی 
هستند تصمیم سختی باشد و همیشــه پرخطر است با این 
حال، سرمایه گذاری نکردن نیز ممکن است خطر بیشتری به 
همراه داشــته باشد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که در اکثر 
مواقع بازده ســهام بازارهای نوظهور و کشورهای توسعه یافته 
در دوره های طوالنی هماهنگ نیســت. این هماهنگی اندک 
در بلندمدت به این معنی اســت که افزودن بازارهای نوظهور 
به سرمایه گذاری های عمدتا آمریکایی می تواند نوسانات کلی 
مجموعه را کاهش و بازده را افزایش دهد.یک مشکل این است 
که بانک های مرکزی غربی حرکت به ســمت سیاست پولی 
محدودتر را آغاز کرده اند. بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه 
گذشــته، نرخ بهره کوتاه مدت خود را بــرای اولین بار در ۳ و 

نیم سال گذشــته افزایش داد.نرخ های باالتر در ایاالت متحده 
باعث افزایش ارزش دالر در برابر ســایر ارزها می شــود و به 
راحتی می تواند آســیب های جانبی را در بسیاری از بازارهای 
نوظهور ایجاد کند.رابرت ساببارامن، رئیس تحقیقات شرکت 
نامورا )خدمات مالی و بانکداری ژاپنی( هشدار داد که در حال 
حاضر بازارهای نوظهور به عنوان یک گروه کامال آســیب پذیر 
هستند. وی به سرمایه گذاران توصیه می کند که تا حدود ۶ ماه 

آینده بسیار مراقب باشند.موسسه سرمایه گذاری بلک راک در 
روز دوشــنبه، کاهش قرار گرفتن در معرض بازارهای نوظهور 
بیشــتر کشــورها را طی چند ماه آینده توصیه کرد.بازارهای 
نوظهور خاص با نقاط ضعف منحصربه فرد مشخص می شوند. 
به عنوان مثال، ترکیه تحت تاثیر تورم شدید قرار گرفته است. 
امسال، لیر ترکیه نیمی از ارزش خود را در برابر دالر از دست 
داده است و آمریکایی هایی که در سهام ترکیه سرمایه گذاری 
کرده اند، با کاهش ۲۵ درصدی مواجه شــده اند.دالیل خوبی 
برای عدم ســرمایه گذاری بیش از حد در بازارهای نوظهور و 
فراتر از نگرانــی در مورد دوره های کوتاه مدت بازار وجود دارد 
به عنوان مثال، پول خود را در سیستم های سیاسی و اقتصادی 
که ممکن است برای شما مناسب نباشد صرف می کنید.یک 
عامل بشردوســتانه نیز وجود دارد و آن چیزی اســت که به 
ســختی می توان آن را از نظر کّمی نشــان داد اما تاریخ بشر 
آن را تایید می کند؛ زمانی که مردم در تجارت سرمایه گذاری 

می کنند، شانس صلح و رفاه بیشتر می شود.

سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور خطرناک است؟

تا هفت ماهه امسال،
 فروش سفته و برات بیش

 از 2 برابر شد
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گزیده خبر

یک کشته و بیش از ۲۰۰ زخمی در جریان 
اعتراضات یکشنبه سودان

منابع سودانی از کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ تن در اعتراضات روز یکشنبه 
مخالفان کودتا در این کشور خبر دادند.به گزارش ایسنا، به نقل از اسکای نیوز، 
»ســندیکای قانونی پزشکان ســودان« اعالم کرد که در جریان تالش  نیروهای 
امنیتی ســودان برای متفرق کردن ده ها هزار معترض از اطراف کاخ ریاســت 
جمهوری در خارطوم و مناطق دیگر سودان، حداقل یک معترض با گلوله جنگی 
کشته و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند.یکی از اعضای این اتحادیه به اسکای 
نیوز گفت: »تعدادی از معترضان با گلوله مســتقیم به سر، پاها و سینه و تعداد 
زیادی مورد اصابت گاز اشک آور قرار گرفتند.«وی خاطرنشان کرد: در شماری از 
بیمارستان های خارطوم افرادی با اوضاع وخیم جسمانی وجود دارند.بعد از ظهر 
یکشنبه هزاران معترض سودانی علی رغم حضور شدید نیروهای امنیتی، بسته 
شــدن پل های اصلی و استفاده بیش از حد از گاز اشک آور و گلوله های واقعی، 
الســتیکی و صوتی به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در مرکز پایتخت رسیدند.

تظاهرکنندگان در مقابل کاخ با سردادن شعارهایی خواستار حکومت غیرنظامی 
و قصاص عامالن کشتار صدها معترض شدند.

تداوم تقابل آتن با ترکیه؛ 
 یونان حصار مرزی با ترکیه را

 گسترش می دهد
یونان اعالم کرده که حصار مرزی شــمال شــرقی در مرز بــا ترکیه را برای 
جلوگیری از ورود غیرقانونی مهاجران از مرزهای ترکیه گســترش می دهد.به 
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، رســانه های یونانی گزارش دادند که 
یونان قرار اســت حصار مرزی خود با ترکیه را در شــمال شــرقی این کشور 
در منطقــه »فــرس« در »اوروس« ۲۶ کیلومتــر گســترش دهد.به گزارش 
وبــگاه »احوال« به نقل از روزنامه »اکاثیمرینــی« »تاکیس تئودوریکاکوس« 
وزیــر حفاظت مدنی یونان به اعضــای پارلمان یونان گفت که عالوه بر تعمیر 
نرده های موجود، ۲۶ کیلومتر حصار اضافی در مکان های منتخب در شــمال 
شرقی احداث خواهد شد.یونان و ترکیه مدت هاست بر سر یک رشته مسائل، 
از جمله مهاجرانی که به دنبال پناهندگی در اتحادیه اروپا در مرزهای یونان از 
طریق ترکیه هستند، علیرغم توافق اتحادیه اروپا و ترکیه در سال ۲۰۱۶ برای 
جلوگیری از جریان های مهاجرت، اختالف دارند.بر اساس قراردادی که در سال 
۲۰۱۶ بین ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شد، آنکارا موافقت کرد در ازای دریافت 
۶ میلیارد یورو برای حمایت از خدمات مرتبط با پناهجویان و وعده سفر بدون 
ویــزا به اتحادیه اروپا، جریان مهاجران و پناهجویان به اتحادیه اروپا را محدود 
کند. یونان در ماه اوت ساخت دیواری به طول ۴۰ کیلومتر را تکمیل کرد و یک 
ســامانه نظارتی پیشرفته در مرز خود با ترکیه نصب کرد تا از هجوم مهاجران 
افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان جلوگیری کند.تئودوریکاکوس گفت 
که از آوریل تا نوامبر، از ورود ۱۴۳۴۷۲ نفر به یونان جلوگیری شده، در حالی 
که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۹۸۷۹۸ نفر بود. این مقام ارشد دولت 
یونان همچنین مقام های ترکیه را به دســت داشــتن در عملیاتی در منطقه 
»اوروس« در مارس ۲۰۲۰ که شامل استفاده از مهاجران غیرقانونی برای نقض 

مرزهای یونان بود، متهم کرد.

هشدار سازمان ملل؛
فقر در افغانستان به 97درصد خواهد رسید

معاون دبیر کل ســازمان ملل در امور بشردوســتانه 
هشــدار داد که نرخ فقر در افغانســتان به ۹۷ درصد 
خواهد رســید.به گزارش فارس، »مارتین گریفیتس« 
معاون دبیر کل ســازمان ملل در امور بشردوستانه روز 
یکشنبه هشدار داد که نسبت فقر در افغانستان به ۹۷ 

درصد خواهد رســید.»دبورا الینز« نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان 
نیز خواستار تامین بودجه مورد نیاز برای جلوگیری از فروپاشی ساختار اقتصادی 
و اجتماعی افغانســتان شــد.وی افزود که بلوکه کردن دارایی های افغانستان و 
همچنین جلوگیری از رســیدن کمک های بشردوســتانه به این کشور، باعث 
می شود که میلیون ها افغانســتانی با خطر گرسنگی مواجه شده و باعث ایجاد 
موج بزرگی از آوارگان افغانســتانی خواهد شد.یک مقام دیگر سازمان ملل نیز 
گفت در حال حاضر نرخ فقر در افغانستان ۷۲ درصد بوده و در صورت ادامه روند 
کنونی، فقر در افغانستان تا نیمه نخست سال آینده میالدی به ۹۷ درصد خواهد 
رســید.با تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا حدود ۹.۵ میلیارد دالر دارایی های 
خارجی افغانستان را که در اختیار مؤسسات مالی این کشور قرار داشت، مسدود 
کرده است.بانک جهانی چند روز پیش اما اعالم کرد که کشورهای کمک کننده 
مالی صندوق بازسازی افغانستان توافق کرده اند تا ۲۸۰ میلیون دالر از پول های 
مسدودشده  افغانستان آزاد و به برنامه ی جهانی غذا و صندوق حمایت از کودکان 
سازمان ملل متحد )یونیســف( منتقل شود.همچنین صندوق بین المللی پول، 
حدود ۳۷۰ میلیون دالر از کمک های مالی خود به افغانســتان را به دلیل عدم 
شفافیت جامعه  بین المللی در مورد به رسمیت شناختن طالبان توقیف کرده است.
بانک جهانی هم به پیروی از این اقدام، بودجه  افغانستان را متوقف کرده است. 

گابریل بوریک رییس جمهور شیلی شد
کمیته مرکزی انتخابات شیلی در بیانیه ای اعالم کرد 
که گابریل بوریک نامزد ائتالف چپ با کســب ۵۴.۷۲ 
درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده است.
به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، »گابریل بوریک« 
نامزد ائتالف چپ پس از شمارش ۵۰ درصد آرا در دور 

دوم انتخابات ریاست جمهوری شیلی پیروز شد.به گزارش ایسنا، کمیته مرکزی 
انتخابات در بیانیه ای اعالم کرد که گابریل بوریک نامزد ائتالف چپ۵۴.۷۲ درصد 
و خوزه آنتونیو کاست نامزد محافظه کار ۴۵.۲۸ درصد آرا را کسب کرده است.

دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری در شیلی روز یکشنبه آغاز شد. در دور اول 
این انتخابات که در پایان نوامبر برگزار شد، خوزه آنتونیو کاست نامزد محافظه کار 
با اخذ ۲۷.۹ درصد از آرا بیشــترین میزان رأی را به خود اختصاص داد و پس 
از وی گابریل بوریک سیاســتمدار چپ گرا با ۲۵.۸ درصد از آرا در رتبه دوم قرار 
گرفت. برای پیروزی در انتخابات در دور اول، کاندیدای پیروز می بایســت بیش 
از ۵۰ درصد از آرا را کسب می کرد.هیچیک از این دو کاندیدا، متعلق به جریان 
اصلی سیاســی مرکزی این کشور نیســتند، جریانی که از بازگشت دموکراسی 
از ســال ۱۹۹۰ در شــیلی قدرت را در دست داشته است؛ تا پیش از آن، شیلی 

چندین سال تحت استبداد نظامی ژنرال آگوستو پینوشه بود.

ترامپ، شی جینپینگ را »قاتل« نامید اما با 
بایکوت المپیک مخالفت کرد

گرچه رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در سخنانی از 
شــی جینپینگ انتقاد کرد، اما گفت بــا این ایده که 
ایاالت متحده بازی های المپیک ۲۰۲۲ پکن را بایکوت 
کند، مخالف اســت.به گزارش ایســنا، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در مصاحبه تفصیلی 

با ماریا بازتیرومو از شــبکه فاکس نیوز با صحبت میزبانش مبنی بر اینکه شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چین »یک قاتل« اســت، موافقت کرد اما گفت از 
این رویکرد حمایت نمی کند که ایاالت متحده المپیک زمســتانی پکن را بابت 
اینکه این مسابقات باعث می شود این کشور چگونه به نظر برسد، بایکوت کند.

ترامپ با اشــاره به اقدام آمریکا در بایکوت المپیک تابســتانی ۱۹۸۰ در مسکو 
گفت: دیدم که جیمی کارتر این کار را کرد و وحشــتناک بود. به ورزشــکاران 
آسیب زد. ما اقدامات بســیار بسیار قدرتمندتری می توانیم انجام دهیم، خیلی 
قوی تر. این کار قدرتمندی نیست. این صرفا باعث می شود که ما مثل، نمی دانم 
شاید، بازنده های فلک زده دیده شــویم! اقدام آمریکا در تحریم المپیک ۱۹۸۰ 
واکنشــی به حمله شوروی به افغانستان بود. به تالفی آن، شوروی و نزدیکترین 
متحدانش بازی های المپیک ۱۹۸۴ در لس آنجلس را بایکوت کردند.دولت جو 
بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اوایل همین ما بایکوت دیپلماتیک المپیک پکن 
را در واکنش به آنچه برخورد نامناســب چین با اویغورها در منطقه سین کیانگ 
خواند و با اشاره به دیگر نقض های حقوق بشری، اعالم کرد. با این حال، چنین 
اقدامی به ورزشــکاران آمریکایی اجازه شــرکت در مسابقات را می دهد و صرفا 
مقامات دولتی در آن حضور نخواهند داشت.در خصوص شی جینپینگ، ترامپ 
در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که او در زمان حضورش در کاخ ســفید روابط 
فوق العاده ای با این رئیس جمهوری چین داشت. ترامپ گفت: واقعا فکر می کنم 
او از من خوشــش می آید، من هم او را دوست دارم. او قاتل است، اما من رابطه 

فوق العاده ای با او داشتم!

وزیر خارجه چین: 
از رویارویی با آمریکا هراسی نداریم 

وزیــر امور خارجه چین دیروز )دوشــنبه( تاکید کرد، 
پکــن از رویارویی با ایاالت متحده هراســی ندارد، اما 
اگــر منفعت متقابل در کار باشــد همکاری می کند و 
رقابت هم باید مثبت باشــد.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، وانگ یــی، وزیر امور خارجه چین 

طی مراســمی در پکن گفت، مشکالت در مناســبات ایاالت متحده – چین از 
طرف آمریکایی ها به ســطح »محاسبات نادرست استراتژیک« رسیده است.این 
صحبت های وانگ یی در ســایت وزارت خارجه چین منتشــر شده است.وزیر 
خارجه چین همچنین با اشــاره به تمایل کشــورش برای تحت کنترل گرفتن 
تایوان گفت، این جزیره »ســرگردان« است و عاقبت به خانه بازمی گردد و نباید 
همچون مهره شــطرنج با آن بازی شــود.او ادامه داد، علــت تنش های کنونی 
تالش های دولت تایوان برای »اتکا به ایاالت متحده برای رســیدن به استقالل« 
است و ایاالت متحده و دیگر کشورها تالش دارند تا »از تایوان برای کنترل کردن 
چین اســتفاده کنند.«وانگ یی گفت: همین اقدامات فاسد و معیوب هستند که 
وضعیت کنونی را تغییر داده اند و صلح در تنگه تایوان را تضعیف و اجماع جامعه 
بین المللی و هنجارهای اساسی روابط بین المللی را نقض کرده اند. در واکنش به 
آن، چین اقدامات متقابل قدرتمندی اتخاذ کرده است تا به خودسری کسانی که 

به دنبال استقالل رسمی تایوان هستند، ضربه بزند. تایوان یک سرگردان است.

نگرانی بانک های مرکزی جهان

 تاثیر اومیکرون بر تورم
تهران – ایرنا – همه گیری ســریع و گســترده ســویه جدید 
ویروس کرونا موســوم به اومیکرون موجب نگرانی بانک های 
مرکزی کشورهای مختلف از احتمال روند افزایشی تورم جهانی 
شده اســت.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، نشریه آمریکایی وال 
اســتریت ژورنال در گزارشی نوشت: ســویه اومیکرون اکنون 
در جهان جوالن می دهد و باعث بســته شــدن مرزها، ایجاد 
محدودیت های جدید اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان  
شده که به سهم خود بر فعالیت های اقتصادی تاثیر گذار است.

وال اســتریت ژورنال در این گزارش نوشت: اکنون بانک های 
مرکزی جهان به جای کاهش سیاست های پولی برای حمایت 
از اقتصاد، بار دیگر ناگزیر به همان کاری هستند که در ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا انجام دادند و آن رفتن به سمت کاهش 
محرک های اقتصادی و افزایش نرخ بهره اســت.این نشــریه 
آمریکایی در ادامه نوشــت: این  اقدام برگرفته از طرز تفکرات 
جدید در میان سیاستگذارانی اســت که نگران تاثیرات همه 
گیری سویه جدید کرونا بر اقتصاد هستند. مقامات بانک های 
مرکزی نگران آن هستند که افزایش سویه جدید کووید-۱۹ 

می تواند باعث تداوم تورم در اقتصاد کشورها باشد.
وال اســتریت ژورنال نوشــت: طی هفته گذشته، بانک های 
مرکزی آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا به سمت اتخاذ سیاست 
های سخت اقتصادی در مواجه با نگرانی تداوم تورم روی آورده 
اند.این روزنامه اقتصادی آمریکایی نوشت: درحالی که اقتصاد 
در حــال احیا از همه گیری کووید-۱۹ بود اما اکنون ســویه 
جدید اومیکرون قادر اســت بر تامین زنجیره کاالهای اساسی 
تاثیر گذارده و باعث ایجاد اختالل در این روند شود که منجر به  
تداوم  تورم خواهد شد.»پل اشورث«  اقتصاد دان از »کاپیتال 
اکونومیســت« در این خصوص به این نشریه آمریکایی گفت: 
آنچه که ما در مرحله اول یک همه گیری در جامعه دیدیم این 

بود که در ابتدا تقاضا نســبت به عرضه کاهش  یافت که این 
امر باعث تورم زدایی  شد.وال استریت ژورنال نوشت: به گفته 
اقتصاد دانان ، در ابتدای دو ماهه شیوع ویروس کرونا در آمریکا 

در ســال گذشته میالدی که شــمار مبتالیان به کرونا روزانه 
به بیش از ۳۱هزار نفر رســیده بود، باعث کاهش ۳۱.۲ درصد 
ساالنه تولید ناخالص داخلی کشور شد، اما جالب آنکه با وجود 

ابتال روزانه ۲۵۰ هزار نفر به کووید-۱۹ در سه ماه نسخت سال 
۲۰۲۱  اقتصاد رشدی ۶.۳ درصدی داشت.

تاثیرات منفی اومیکرون بر اقتصاد
وال اســتریت ژورنال در ادامه نوشــت: با ایــن وجود، اقتصاد 
دانان و ســرمایه گــذاران بر این باورند که ســویه اومیکرون 
می تواند تاثیرات منفی بر اقتصاد داشــته باشد، بخصوص در 
بخش ســفرهای بین المللی، زیرا در روزهای اخیر بسیاری از 
کشورهای اروپایی اعمال محدودیت های جدید دراین زمینه 

وضع کردند.

ادامه کاهش رشد اقتصادی آمریکا
وال استریت ژورنال نوشت: اقتصاد دانان در موسسه تحقیقاتی 
»پنتئون مکرو اکونومکیس«  پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا 
برای ســه ماه نخســت را از پنج درصد به سه درصد کاهش 
دادند. آنها بر این باورند که حتی درصورت کاهش تاثیر سویه 
اومیکرون بر روند رشد اقتصادی آمریکا، فشار تورم از پایین به 
باالی هرم اقتصادی تاثیر گذارده اســت؛ کووید-۱۹ باعث شد 
تا مصرف کنندگان کمتر در بخش خدمات عمومی و فعالیت 

های که نیاز به خارج از خانه دارند،  هزینه کنند.

 بیش از 3میلیون آمریکایی حاضر به رفتن بر ســرکار 
نشدند

وال اســتریت ژورنال افزود: یکی دیگر از فشــارهای تورمی از 
پایین بــه باالی هرم اقتصادی به علت همه گیری کووید-۱۹ 
و ســویه جدید آن ، نرفتن بر ســرکار سه میلیون و ۲۰۰هزار 
آمریکایی تنها در اوایل ماه سپتامبر ۲۰۲۱ است  که از ابتال به 

این ویروس بیمناک بودند.

مشاور سابق امنیت ملی افغانستان: 
آمریکا زیر پای افغان ها را خالی کرد

مشاور سابق امنیت ملی افغانستان گفت، زمانیکه طالبان دولت منتخب و دموکراتیک اشرف غنی 
را سرنگون و کابل را تصرف کرد، هیچ اعتمادی به آمریکا وجود نداشت.به گزارش ایسنا، حمداهلل 
محب، مشاور امنیت ملی سابق افغانستان در گفتگویی با برنامه »رو در رو با ملت«  شبکه خبری 
سی.بی.اس به اظهارنظرهای مقام های آمریکایی مبنی بر اینکه دولت و ارتش افغانستان در مقابل 

طالبان تسلیم شدند، پاسخ داد و گفت: مردم افغانستان خود را برای کشور قربانی کردند. فکر می کنم حذف چنین رویکردی 
مایه شرمســاری باشــد.وی ادامه داد: آنچه که در افغانستان رخ داد این بود که زیر پای افغان ها را خالی کردند. تصمیم برای 
گفتگوی مستقیم و دخالت دادن طالبان و توافق با آنها بدون حضور دولت افغانستان مورد اعتراض است.مشاور امنیت ملی سابق 
افغانستان تصمیم عدم دخیل کردن دولت افغانستان در گفتگوها با طالبان را مسئول فروپاشی دولت دانست و افزود:  بزرگترین 
اشــتباه عدم درک این مســاله بود که آمریکا بدون توجه به اوضاع از افغانستان خارج شد.محب با بیان اینکه فروپاشی دولت 
افغانستان در ۱۵ اوت سال جاری میالدی یک سورپرایز بود، گفت بر این باور است که آمریکا باید به حضورش در افغانستان 
برای دست کم دو هفته دیگر ادامه می داد: ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی افغانستان بود که تصمیم گرفته شده مقام های دولت 
از کشور فرار کنند.این مقام سابق دولت غنی گزارش ها مبنی بر اینکه مقام های دولت پول هایی را با خود از افغانستان و در زمان 
ترک کشور خارج کردند، رد کرده و مدعی شد که بسیاری از مقام ها حین فرار به ازبکستان حتی زمان برای تعویض لباس های 
خود نداشتند.وی همچنین تایید کرد که یک هلیکوپتر برای خارج کردن این افراد و پرواز در ارتفاع پایین به منظور اجتناب از 
رهگیری توسط  آمریکا استفاده شد و افزود: اعتماد به آمریکا از بین رفته بود. هیچ اعتمادی وجود نداشت.در حال حاضر جامعه 
جهانی، طالبان را به عنوان قدرت قانونی حکومت افغانستان به رسمیت نمی شناسد و مانع از ورود کمک های مالی به این کشور 
می شود. ناظران بین المللی هشدار داده اند که کمبود کمک ها مردم افغانستان را به خطر می اندازد و منجر به قحطی در زمستان 
می شود. محب نیز گفت، قاطعانه نسبت به این وضعیت احساس مسئولیت می کند.این مقام ارشد سابق دولت اشرف غنی ادامه 

داد: من حاال احساس مسئولت می کنم و بر این باورم که نسبت به مردم کشورم ناعادالنه رفتار می شود.

لیز تراس جایگزین مذاکره کننده ارشد برگزیت در دولت انگلیس
تهران- ایرنا- لیز تراس وزیر خارجه انگلیس پس از استعفای دیوید فراست مذاکره 
کننده ارشد برگزیت در دولت این کشور، جایگزین وی در مذاکرات با اتحادیه اروپا 
شــد.به گزارش روزنامه گاردین، دولت انگلیس اعالم کرد که تراس پس از استعفای 
دیوید فراست وزیر برگزیت مسئولیت پیوند رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا را بر عهده 
می گیرد.مسئولیت های وزارتخانه برگزیت از جمله ریاست کمیته مشترک و شورای 
همکاری که ناظر بر اجرای توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۲۰ و 
توافق همکاری و تجاری با این اتحادیه می شــود، به تراس منتقل خواهد شد. وزیر 
برگزیت به دلیل ناامیدی از جهت گیری دولت بوریس جانسون استعفا کرد و در بحبوحه گسترش سراسری سویه 
اومیکرون ضربه بزرگی به دولت و بوریس جانســون نخســت وزیر این کشور وارد شد.به نوشته رویترز، استعفای 
فراست یکی از معماران اصلی راهبرد پر فراز و نشیب برگزیت جانسون، سوال هایی را در مورد کم و کیف جدایی 
از اتحادیه اروپا و روند مذاکرات ایرلند شمالی برانگیخته است.این استعفا همچنین به احساس آشفتگی در دولت 
محافظه کار جانســون دامن زد. فراست در نامه استعفای خود از آینده برگزیت ابراز اطمینان کرد ولی گفت که 
نگرانی هایی در مورد جهت گیری دولت دارد. جانســون نیز در واکنش به این کناره گیری ابراز تأسف کرد.خروج 
مذاکره کننده ارشــد برگزیت در دولت انگلیس پس از آن رخ می دهد که برخی از قانونگذاران حزب محافظه کار 
به جانسون هشدار داده بودند که عملکرد خود را بهبود بخشد وگرنه با مخالفت آنان روبرو خواهد شد.به تازگی 
انتشار یافته های یک نظرسنجی که از ۲۴ هزار و ۶۹۱ خواننده روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس در روزهای ۹ و 
۱۰ دسامبر )۱۸ و ۱۹ آذر( انجام شد، نشان داد که با برمال شدن نقض شرایط قرنطینه و برگزاری یک میهمانی 
در دفتر کار نخست وزیری، ۵۹ درصد از رأی دهندگان خواهان استعفای جانسون شدند.نتایج یک نظرسنجی دیگر 
نیز نشان داد اکثریت مردم انگلیس خواستار بازگشت کشورشان به اتحادیه اروپا هستند و برای الحاق مجدد به 

این اتحادیه رأی می دهند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
همزمان با طرح ادعاهایی درباره تالش 
روســیه برای اثرگــذاری روی امنیت 
اروپا و اعمــال تحریم هایی علیه این 
کشور، از مسکو خواست تعهدات گازی 
به این قاره را اجرا کند.به گزارش گروه 
بین الملل خبرگزاری فارس، »جوزپ 
بــورل« مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا شــامگاه یکشنبه روسیه 
را متهم کرد که قصد دارد کشورهای 
اروپایی را از مذاکرات امنیتی »حذف« 
کند، اما ابراز امیدواری کرد که آمریکا 
اجــازه این امــر را ندهد.بــورل طی 
بیانیــه ای مکتوب ادعا کــرد: »اینکه 
روســیه در نهایــت می خواهد به چه 
چیزی برسد هنوز مشخص نیست. ما 
نمی توانیم این احتمال را رد کنیم که 
روسیه بتواند از این بحران برای هدف 
اعالم شــده خود یعنی تغییر ساختار 

سیســتم امنیتــی در 
یــن  ا و همچن ـ ـ روپ ا
حذف اروپایی ها از این 
گفت وگوها اســتفاده 
کند«.به نوشــته وبگاه 
»ریانووســتی«، وی 
ضمن تاکیــد بر اینکه 

اتحادیــه اروپا باید در هــر مذاکره ای 
در مورد ساختار امنیتی اروپا شرکت 
کند، گفت: »بدیهی است که اتحادیه 
اروپا باید بخشی جدایی ناپذیر از چنین 
گفت وگوهایی باشــد«.از سوی دیگر 
در حالی که اتحادیــه اروپا با هدایت 

آمریکا در حال اعمال 
تحریم هــای اقتصادی 
مختلفی علیه روسیه 
به بهانه هــای متعدد 
است، مسئول سیاست 
خارجی ایــن اتحادیه 
از مســکو خواست که 
تعهدات خــود در زمینه انتقال گاز به 
اروپا را انجام دهد.بر اساس این گزارش، 
بورل در تالشی برای سیاه نمایی کردن 
درباره نیات مسکو، ابراز نگرانی کرد که 
روسیه، »با خودداری از افزایش عرضه 
گاز به اروپا، بخواهد این اتحادیه را به 

ویــژه برای اطمینــان از صدور مجوز 
پروژه نورد استریم ۲ تحت فشار قرار 
دهد«.به نوشــته ریانووستی، وی در 
ادامــه ادعاهای خود افزود: »روســیه 
از انرژی به عنوان ابزاری برای فشــار 
سیاســی اســتفاده می کند )مثالً در 
مولداوی(. به بیان دقیق، روســیه به 
تعهدات خود بــرای تامین گاز عمل 
می کند، امــا بســیاری معتقدند که 
امتناع این کشــور از افزایش صادرات 
به اروپا یا پرکــردن انبارهای گازپروم 
وســیله ای اســت تا اتحادیه اروپا را 
تحت فشار قرار دهد«.پیش از این نیز 
»اورسوال فن درلین« رئیس کمیسیون 
اروپــا با تکــرار توهم احتمــال اقدام 
نظامی روسیه به اوکراین، هشدار داد 
در صورت وقوع چنین اتفاقی اروپا نیز 
با اعمال تحریم، هزینه های هنگفتی را 

بر مسکو تحمیل می کند

جوزپ بورل: 
روسیه به دنبال تغییر سیستم 

امنیتی اروپا است

 یک سرباز لهستانی که به بالروس پناهنده شده است 
از رفتار بسیار خشن ماموران کشورش پرده برداشت و 
مدعی شد که نیروهای لهستانی تعدادی از پناهجویان 
در مرز بالروس را تیرباران کردند.به گزارش ایرنا، امیل 
چچکو ســرباز لهستانی ۲۵ ساله که هفته گذشته به 
بالروس پناهنده شــد، روز دوشنبه در گفت و گویی 
تلویزیونی که از شــبکه تلویزیونی روسیه ۲۴ پخش 
شــد، گفت که با سیاســت ها و رفتار دولت لهستان 
با پناهجویان موافق نیســت.وی خاطرنشان کرد که 
رفتار ماموران امنیتی لهستان با پناهجویانی که قصد 
داشتند با عبور از مرز بالروس و لهستان به کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا ســفر کنند، بسیار خشونت آمیز 
بود. چچکو که از لشــکر ۱۶ موتوریزه لهستان است 
که در ماه نوامبر برای دفاع از مرز با بالروس به منطقه 
مرزی با این کشــور اعزام شــد و با عبور از گذرگاه 
مرزی توشــملیا، از بالروس درخواســت پناهندگی 
سیاســی کرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری 
ریانووستی، دادستانی کل بالروس چندین پرونده در 
مورد جنایات و اقدامــات غیرقانونی ماموران امنیتی 

لهستانی علیه پناهجویان در مرز این کشور با بالروس 
گشوده است.  دیمیتری بریلف سخنگوی دادستانی 
کل بالروس در این رابطه اعالم کرد: دادســتانی کل 
بالروس از دولت این کشــور خواســته است تا این 
پرونده ها به دادگاه بین المللی جنایی و نیز پارلمان 
اروپا برای رسیدگی ارجاع شود.والدیمیر پوتین رئیس 
جمهوری روســیه چندی پیش با اشاره به وضعیت 
اسف بار پناهجویان در مرز بالروس و لهستان، ورشو 
را به نقض حقوق بشــر و معیارهای انســانی متهم و 
خاطرنشــان کرد که تقریبا هــر روز در این منطقه، 

پناهجویان جان می سپرند و وضعیت طاقت فرسایی 
دارند . بحران پناهجویان در مرز بالروس و لهســتان 
از اواســط ماه نوامبر تشــدید و مساله ای تنش زا در 
روابط بالروس و غرب شد.حدود یک ماه پیش، چند 
هزار پناهجو از کشــورهای خاورمیانه تالش کردند از 
طریق مرز بالروس و لهستان وارد اتحادیه اروپا شوند 
که ازسوی مرزبانان لهستانی متوقف شدند.بر اساس 
آخرین اطالعات رســانه های روسی،  تاکنون حدود 
۲۷۰۰ نفر از پناهجویــان عراقی خاک بالروس را به 
مقصد عراق ترک کــرده اند.  اکثر این پناهجویان از 
کردهای شــمال عراق بودنــد و هواپیماهای خطوط 
هوایی عراق این افراد را به اربیل منتقل کردند.آخرین 
هواپیما برای انتقال پناهجویان روز ۱۳ آذر ماه با ۴۱۹ 
نفر فرودگاه مینسک را به مقصد اربیل ترک کرد.هنوز 
از شمار واقعی پناهجویان در مرز لهستان و بالروس 
اطالعات دقیقی در دست نیست اما اخبار در این مورد 
از خروج بیش از یکصد نفر دیگر از پناهجویان از این 
منطقه برای بازگشــت به کشــور خود در روز جمعه 

گذشته حکایت دارد. 

اعتراف سرباز لهستانی: 

شماری از پناهجویان در مرز تیرباران شدند
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چرا بســیاری از کودکان مبتال به اوتیســم دچار صرع می شــوند؟ 
 )Northwestern(دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه نورث وسترن
پروتئین مهمی در مغز کشف کرده اند که سلول های مغزی بیش فعال 
را آرام می کند و در کودکان مبتال به اوتیســم به طور غیرمعمولی 
میزان آن کم است.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، این 
پروتئین را می توان در مایع مغزی نخاعی شناســایی کرد و از آن به 
عنوان نشانگر امیدوارکننده ای برای تشخیص اوتیسم و درمان بالقوه 
صرع همراه با آن، استفاده کرد.دانشمندان می دانستند زمانی که این 
ژن جهش پیدا می کند، اوتیسم همراه با صرع ایجاد می شود. حدود 
۳۰ تا ۵۰ درصد کودکان مبتال به اوتیسم به صرع نیز مبتال می شوند. 
اوتیسم که ۹۰ درصد آن ژنتیکی است یک نفر از هر ۵۸ کودک در 
ایاالت متحده را درگیر می کند.این پروتئین که catnap۲ نام گرفته 
زمانی که سلول های مغز بیش از حد فعال می شوند، تولید می شود. 
از آن جا که مغز کودکان مبتال به اوتیسم همراه با صرع مقادیر کمی 
از این پروتئین دارد، ســلول های بیش فعالی مغزی آنها آرام نشده و 
این موضوع به بروز تشنج منجر می شــود.برای این مطالعه، »پیتر 
پنزس«)Peter Penzes( و همکارانش به بررســی مایع مغزی نخاعی 
افــراد و مدل های موش مبتال به اوتیســم همراه با صرع پرداختند.

دانشمندان پیش از این مایع مغزی نخاعی بیماران مبتال به آلزایمر 
و پارکینســون را برای بهبود روند تشخیص بیماری و اندازه گیری 
پاسخ بیمار به درمان مورد بررسی قرار داده بودند اما این اولین باری 
است که نقش مهم این نشانگر زیستی در اوتیسم مشخص می شود.

بررسی جدید پژوهشگران آلمانی نشان می دهد که مردان میانسال 
بیشــتر از زنان همســن خود در معرض خطر مــرگ و میر پس از 
جراحی قرار دارند.به گزارش ایســنا و به نقــل از اپرا نیوز، پژوهش 
جدیدی نشــان می دهد که خطر مرگ و میر پس از جراحی برای 
مردان میانسال، حدود ۵۰ درصد بیشتر از زنان میانسال است. این 
پژوهش که روی بیش از ۱۰۰ هزار بیمار غیرقلبی در یک بیمارستان 
برجســته آلمانی انجام شده است، نشان می دهد که میزان مرگ و 
میر پس از جراحی در مردان ۴۰ و ۵۰ ساله و همچنین مردان ۶۰ 
و ۷۰ ســاله، باالتر است.برخی از پژوهش های پیشین نشان داده اند 
که رابطه جنسی بر عوارض پس از جراحی تاثیر می گذارد، اما نتایج 
این پژوهش هــا متفاوت بوده اند. یکی از پژوهش ها نشــان داد که 
مردان بیشــتر در معرض خطر عوارض ناشی از جراحی غیرقلبی و 
مرگ و میر ناشــی از آن قرار دارند؛ در حالی که یک پژوهش دیگر 
نشــان داد که میــزان بقا پس از جراحی عروقــی در زنان کمتر از 
مردان اســت. پژوهش سوم که روی بیماران بستری شده در بخش 
مراقبت های ویژه انجام شد، تفاوتی در میزان مرگ و میر میان زنان 
 )Dimislav Andonov(»و مردان پیدا نکرد.دکتر »دیمیسالو آندونوف
و همکارانش در »دانشــگاه فنی مونیــخ«)TU Munich(، داده های 
مربــوط به ۱۰۷۴۷۱ بیمار را بررســی کردند که بین ژانویه ۲۰۱۴ 
تا مارس ۲۰۲۰ در بیمارستان این دانشگاه، تحت جراحی غیرقلبی 
قرار گرفته بودند.این جراحی ها، مواردی مانند تعویض مفصل ران و 
جراحی مرتبط با سرطان و همچنین، جراحی های اورژانسی مانند 
آپاندیسیت حاد و جراحی قربانیان تصادفات رانندگی را در بر داشت. 

چرا کودکان مبتال به اوتیسم 
دچار صرع می شوند؟

میزان مرگ و میر پس از جراحی 
در مردان میانسال بیشتر از زنان 

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تمرین دادن اسب در هند/ خبرگزاری فرانسه

شکایت از بی ام و به خاطر نقص طراحی نگه دارنده های لیوان!
BMW با یک شکایت عجیب در کالیفرنیا مواجه شده است. چند روز پیش شکایتی در دادگاه اورنج کانتی ثبت شده و در آن به شاسی بلند 

X۷ و احتماالً دیگر محصوالت این خودروســاز اشــاره شده است. گفته می شود این خودروها دارای نقص طراحی در نگه دارنده های فنجان 
هستند!خالصه این شکایت طول و دراز به این شرح است:نگه دارنده های فنجان محصوالت BMW معیوب بوده و طراحی مناسبی برای نگه 
داشتن فنجان و لیوان های پر از مایع ندارند، چیزی که یک نگه دارنده فنجان باید انجامش دهد.در ادامه این شکایت آمده است:زمانی که مایع 
داخل نگه دارنده فنجان ریخته می شود کابل های ماژول کنترل کیسه هوای SRS که درست زیر نگه دارنده فنجان قرار دارند خیس شده و آسیب 
می بینند و همین امر باعث آسیب دیدن کیسه های هوا می شود. به همین خاطر کیسه های هوا می توانند عملکرد نادرست و معیوبی داشته 
باشند.شاکی این قضیه موسسه مشاوره ای برایت کی است که نماینده آن هاوانس مارگاریان بوده و معتقد است هزاران خودرو با همین نقص 
طراحی در جاده ها تردد می کنند.او گفته است:نحوه چینش این قطعات در خودروها به گونه ای است که صرف نظر از ریختن مایع در نگه دارنده 
فنجان یا عملکرد دیگر مستعد خرابی می باشند.به چندین شکایت دیگر نیز در این اسناد اشاره شده است. بخش اعظم آن ها به نقص ماژول 

کنترل SRS پس از ریختن مایع در نگه دارنده فنجان اشاره شده است و این امر باعث آسیب قطعات برقی زیرین شده است. 

به یک داور صادق و بی طرف نیاز داریم
سرمربی لیورپول به انتقاد از تصمیمات داور در دیدار با تاتنهام پرداخت.به گزارش ایسنا، در ادامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر انگلیس 
یک دیدار برگزار شد که در آن تاتنهام در خانه به دیدار لیورپول رفت که این دیدار با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. در این دیدار هری کین و 
سون هیونگ مین کره ای برای تاتنهام گلزنی کردند و دیگو ژوتا و اندی رابرتسون نیز گلزنان لیورپول بودند.یورگن کلوپ سرمربی لیورپول بعد 
از این دیدار گفت: ما مقابل تیمی بازی کردیم که نمی دانستم چه کسی را در دسترس خواهد داشت، تیمی که کرونا داشت و نمی دانستیم 
چه ترکیبی برابر ما به زمین می فرستد. در نتیجه به غیر از هویبرگ تقریباً ترکیب اول را داشتند. ما موقعیت های کافی ایجاد کردیم اما 
آنها با دو مهاجم، فوتبال دفاعی را به نمایش گذاشتند و برنامه آنها این بود که توپ را از دفاع دور کنند و بازیکنانشان به سرعت وارد زمین 
ما شوند و ضدحمله بزنند. اینگونه برای ما مشکل ایجاد کردند. در نیمه دوم نسبت به حریف بیشتر تنش را احساس کردیم. یک امتیاز در 
زمین تاتنهام طبیعی است که بد نباشد ولی ما سه امتیاز را می خواستیم.او درباره تصمیم داور مبنی بر اخراج نکردن هری کین در این دیدار 
 .VAR گفت: فکر می کنم همه قبول دارند که کارت قرمز واضح بود. من فقط می خواهم از دو نفر یک سوال بپرسم؛ آقای تیرنی و مسئول

شاید رابرتسون مستحق یک کارت قرمز بود، انکار نمی کنم اما هری نباید به نیمه دوم می رفت و باید اخراج می شد. 

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

ربون از جنایت هچ دیدی؟ بگویازین عدل انمان غولی طلب

پیشنهاد

چهره روز

کتاب ماه و شش پنی
 The Moon and کتاب ماه و شــش پنــی با نام اصلــی
Sixpence یکی از مهم ترین کتاب های سامرســت موام، 
نویســنده انگلیســی اســت که برای اولین بار در سال 
۱۹۱۹منتشر شد. کتاب درباره چارلز استریکلند، مردی 
میانســال است که سهامدار بورس است و زنی مهربان و 
زیبا و دو فرزند )یک پســر و دختر( دارد. چارلز به ظاهر 
مردی عبوس و به شــدت حوصله سربر می آید که گویا 
هنوز خودش را نیافته اســت و در در عصر مدرنیته اروپا 
دســت و پا می زند.او از زندگی نســبتاً خوب و مرفهی 
برخوردار است و از تفریحات معمول افراد طبقه خودش 
هم بی نصیب نیست. هفده سال است که ازدواج کرده و 
فرزندان خوبی دارد و به نظر نمی آید چیزی بیشــتر از 
این بخواهد اما ناگهان روزی بدون هیچ گونه خبر قبلی و تنها با به جا گذاشتن یک نامهٔ چند کلمه ای 
غیبش می زند و تصمیم می گیرد دیگر پیش همسر و بچه هایش بازنگردد تا زندگی جدیدی را آغاز کند. 

»امی عزیزم
تصور می کنم وقتی به خانه بیایی، همه چیز مرتب و منظم باشد.

دستورهایت را به آنا داده ام و وقتی تو و بچه ها از راه برسید، شام آماده خواهد بود. اما من دیگر آن جا 
نیستم که تو را ببینم. تصمیم گرفته ام دور از تو زندگی کنم. صبح راهی پاریس خواهم شد و به محض 

ورود این نامه را برایت خواهم فرستاد. دیگر برنمی گردم. تصمیمم عوض نخواهد شد.
دوستدار تو،چارلز استریکلند.« )کتاب ماه و شش پنی اثر سامرست موام – صفحه ۵۰(خانم استریکلند 
پس از این واقعه از راوی داســتان که تنها یک بار چارلز اســتریکلند را دیده درخواست می کند که به 

پاریس برود و از شوهرش بخواهد که سر عقل بیاید و به زندگی اش برگردد؛ ....

سامرست موآم
 William Somerset :ویلیام سامرست موآم )به انگلیســی
Maugham( )زادهٔ ۲۵ ژانویــه ۱۸۷۴ – درگذشــته ۱۶ 

دسامبر ۱۹۶۵(، داستان نویس و نمایشنامه نویس انگلیسی 
بود.او در ســال ۱۸۷۴، هنگامی که پدرش در در سفارت 
انگلستان در پاریس مشغول به کار بود، زاده شد.]۱[ سال 
۱۹۲۷ سامرست موام در جنوب فرانسه اقامت گزید و تا 
زمان مرگ در ســال ۱۹۶۵ همان جا زندگی کرد. ویلیام 
سامرست موآم، در ۲۵ ژانویه ۱۸۷۷ در پاریس زمانی که 
پدرش در سفارت انگلستان در این شهر کار می کرد متولد 
شد. او یکی از پرکارترین داستان نویسان قرن بیستم بود 
و در زمان حیاتش میلیون ها نسخه از داستان های بلند و 
کوتاه و نمایشنامه های وی به زبان های مختلف ترجمه و 
به فروش رفت. در سال های دهه ۱۹۳۰ او پردرآمدترین نویسنده جهان بود.هنرپیشگان سرشناس هالیوود 
مثل گرتا گاربو، ریتا هیورث و نائومی واتس در فیلم هایی که براســاس داستان های او ساخته شد بازی 
کرده اند.با وجودی اینکه او چندین سال از دوران کودکی خود را در شهر بندری ویتستابل در ناحیه کنت 
واقع در جنوب شرقی انگلستان گذراند، کمتر کسی از ساکنان این شهر با میراث این نویسنده بزرگ آشنا 
اســت. هیچ نشانی از او در سطح این شهر دیده نمی شود و خانه کوچکی در حومه شهر که او سال های 
کودکی خود را در آن جا گذراند در ســال های دهه ۱۹۶۰ برای احداث ســاختمانهای مسکونی جدید 
تخریب شد. برخی از ساکنان شهر ویتستابل معتقدند که سامرست موآم از این شهر نفرت داشت و در 
دو اثر داستانی خود به نام های »پایبندی های انسانی« چاپ سال ۱۹۱۵ و »کلوچه و آبجو« چاپ ۱۹۳۰ 
از این شهر به نام بلک استیبل یاد کرده است. اما با تمام این سوابق ترتیب دهندگان اولین جشنواره ادبی 

شهر ویتستابل امیدوارند که اشتیاق و عالقه به آثار سامرست موآم را احیا کنند. 

فرهنگ

فیلم ژاپنی »ماشــین من را بران« از ســوی انجمن 
منتقــدان فیلم لس آنجلس به عنــوان بهترین فیلم 
سال معرفی شــد.به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی،  
جوایز ساالنه انجمن منتقدان لس آنجلس هم برندگان 
خود را در شاخه های مختلف اعالم کرد و فیلم ژاپنی 
»ماشین منو بران« ساخته »ریوسوکی هاموگوچی« 
به عنوان بهترین فیلم این رویداد ســینمایی انتخاب 
شــد تا به تدریج خود را به عنوان یکی از شانس های 
اصلی مراســم اسکار معرفی کند. »ماشین منو بران« 
پیش از این در جوایــز انجمن متقدان نیویورک نیز 
جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرده بود و در شاخه 
بهترین فیلم بین المللی نیز در کنار فیلم »قهرمان« از 
شانس های اصلی فصل جوایز سینمایی و اسکار است. فیلم »قدرت سگ« ساخته »جین کمپیون« 
پس از »ماشین منو بران« در رتبه دوم بهترین فیلم سال از نگاه منتقدان لس آنجلس قرار گرفت و 
در شاخه بهترین کارگردانی نیز »جین کمپیون« و »ریوسوکی هاماگوچی« به ترتیب در رتبه اول 
و دوم قرار گرفتند. »سایمون رکس« برای بازی در فیلم »موشک سرخ« به عنوان بهترین بازیگر 
انتخاب شــد و »بندیکت کامبربچ« هم برای فیلم »قدرت سگ« در جایگاه بعدی قرار گرفت. در 
شــاخه بهترین بازیگر زن نیز »پنه لوپه کروز« برای فیلم »مادران موازی« برگزیده شد و »رنات 
رینسیو« برای فیلم »بدترین آدم دنیا« دوم شد. »وینسنت لیندون« برای فیلم »تیتان« و »کوید 
اســمیت-مک فی« برای فیلم »قدرت ســگ« به طور مشترک برنده شاخه بهترین بازیگر مکمل 

مرد شدند و »آریا دبوسی« برای فیلم »داستان وست ساید« بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

منتقدان لس آنجلس »ماشین منو بران« 
را انتخاب کردند
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