
استرداد کالهبردار ۲۰ هزار میلیارد 
تومانی به کشور

 رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اســامی 
ایران از دســتگیری و اســترداد فردی به اتهام ۲۰ هزار میلیارد 
تومان کاهبرداری به کشــور خبر داد.به گــزارش ایرنا از پایگاه 
خبــری پلیس، ســردار هــادی شــیرزاد در تشــریح این خبر 
اظهار داشــت: براساس دســتور مقامات قضائی، فردی به اتهام 
کاهبرداری به مبلغ  ۲۰ هزار میلیارد تومان تحت پیگرد قانونی 
قرار گرفت.وی افزود: متهم با همدســتی چند نفر دیگر، با ایجاد 
چندین شرکت صوری و گشــایش اعتبار اسنادی جهت واردات 
کاال به ایران در خارج از کشــور با استفاده از جعل اسناد، کاالی 
تقلبی را به جای کاالهای واقعی به کشــور ارسال می کرد.رئیس 
پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسامی ایران عنوان 
کرد: پس از تحقیقات انجام شــده مشــخص شد، متهم به یکی 
از کشــورهای منطقه متواری شده که با استفاده از ظرفیت های 
موجود در بانک های اطاعاتی سازمان اینترپل محل اختفای وی 
شناســایی شد.وی اظهار داشت: با هماهنگی های الزم با مراجع 
مربوطه داخلی و ســازمان اینترپل، علیه وی اعان قرمز صادر و 
متعاقبا این متهم اقتصادی با همکاری اینترپل آن کشور دستگیر 
شد.سردار شیرزاد با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت های موجود 
در کشور محل اختفاء، متهم امروز از طریق مرز هوایی و فرودگاه 
امام خمینی)ره( به کشــور انتقال یافت، افزود: برای طی کردن 

مراحل قانونی و پلیسی تحویل مقامات قضائی شد.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور گفت: با وجود دستاوردهای امیدوارکننده در حوزه های مختلف اما وضعیت موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت ها قابل قبول نیست.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسام سید ابراهیم رئیسی صبح دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تاکید بر ضرورت 
همکاری و هم افزایی دولت و مجلس در مسیر حل مشکات کشور، گفت: مهمترین راهکار ایجاد این هم افزایی در تعامل دولت و مجلس رابطین پارلمانی دستگاه های 
اجرایی هســتند.وی درباره مشکات موجود در مســیر تامین کاغذ مورد نیاز کشور به ویژه برای نشریات، تصریح کرد: مسئولین مربوطه موضوع ملی شدن تامین 

نیازمندی های حوزه نشر به ویژه کاغذ را به طور جدی در دستور کار قرار دهند. ....
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سومین روز رزمایش پیامبر اعظم ۱۷
  از بهره گیری از تسلیحات جدید 

تا قدرت نمایی تانک کرار
سومین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم ۱۷ سپاه، صبح امروز 
با تمرین دفاع مستحکم یگان های نیروی زمینی سپاه از سواحل 
و جزایر آغاز شد.به گزارش فارس؛ سومین روز رزمایش مشترک 
پیامبر اعظم )ص( ۱۷ سپاه صبح دیروز با محوریت مأموریت های 
نیروی زمینی سپاه با تمرین دفاع مستحکم یگان های برگزیده این 
نیرو از سواحل و جزایر در جزیره الرک برگزار شد.در این مرحله از 
رزمایش رزمندگان نیروی زمینی سپاه با بهره گیری از تسلیحات و 
ادوات جدید و استفاده از تاکتیک های نوین، سناریوهای محتمل 
آفنــدی و پدافندی را با موفقیت اجــرا کردند.یگان های نیروی 
زمینی ســپاه در این مرحله پس از اشــراف اطاعاتی از وضعیت 
دشمن، اهداف شناسایی شــده را مورد آماج حمات ساح های 
سنگین و نیمه سنگین قرار دادند.اجرای عملیات ضد هلی برن و 
دفاع چند الیــه از جزایر با انجام تمرین های تخریب و انفجارات 
، موانع ســد کننده و پدافند هوایی علیه جنگنده های دشمن در 

شرایطی نسبتاً واقعی دنبال شد.

تانک کرار در نیروی زمینی سپاه عملیاتی شد
در  سومین روز رزمایش مشــترک پیامبر اعظم )ص( ۱۷ سپاه 
تانک پیشــرفته کرار )تــی ۷۲ ام ارتقا یافتــه( تحویل نیروی 
زمینی سپاه شد و برای نخســتین بار در این رزمایش  عملیاتی 
شد.تانک های کرار تحویل شده به نیروی زمینی سپاه، در حقیقت 
نمونه ارتقایافته تانک های تی۷۲ام این نیرو هســتند که توسط 
صنایع زرهی بنی هاشم وزارت دفاع ارتقا پیدا کرده اند و هم اکنون 
سایر تانک های تی۷۲ام نزسا نیز برای ارتقا به وزارت دفاع تحویل 
شده اند.تانک تحویل داده شده به نیروی زمینی سپاه به پوشش های 
خاصی برای مقابله با امواج حرارتی مجهز شــده است و می تواند 
خود را از دید جست وجوگرهای حرارتی نیز پنهان کند، همچنین 

این تانک ها مجهز به سامانه های ناوبری GPS هستند.

 حضور تانک کرار در رزمایش پیامبر اعظم 17
 عاوه بر این روی برجک تانک  تحویل داده به سپاه جایگاه نصب 
سیستم حفاظتی دفاع فعال برای مقابله با موشک ها و پرتابه های 
ضدزره است. این سیستم که از نوع سامانه های Soft Kile )مقابله 
نرم( اســت، در حال طی کردن مراحل نهایی تســت خود است 
و پس از ارزیابی های نهایی روی برجک تانک نصب می شــود. با 
نصب این سامانه تانک های تی۷۲ام ارتقایافته نیروی زمینی سپاه 
قادر خواهند بود انواع پرتابه های ضدزره هدایت شــونده را قبل از 
رســیدن از طریق اخال روی سامانه های هدایت کننده موشک 
منحرف کنند و به این ترتیب این تانک ها ماندگاری بیشتری در 

صحنه رزم خواهند داشت.

 انهدام اهداف توســط پهپادهای انتحاری نیروی زمینی 
سپاه

در ادامــه مرحله نهایی رزمایش، پهپادهــای رزمی و مراقبتی 
نیروی زمینی سپاه ضمن پایش منطقه رزمایش نسبت به انهدام 
اهداف از پیش تعیین شده اقدام کردند.در این مرحله از رزمایش 
پهپادهای مهاجر ۶ نیروی زمینی ســپاه به بمب های هوشمند 
و نقطه زن قائم اهداف ثابت و متحرک دشمن فرضی را با دقت 
مورد اصابت قــرار داده و منهدم کردند.عاوه بر این پهپادهای 
انتحاری نیروی زمینی سپاه نیز که به تازگی به سازمان رزم این 
نیرو الحاق شده اند با پرواز بر فراز منطقه رزمایش اهداف خود 
را با موفقیــت منهدم کردند.هنچنین در این بخش از رزمایش 
یگان های پدافندی نیروی زمینی ســپاه موفق به انهدام پهپاد 
دشــمن فرضی در آسمان منطقه رزمایش شدند.در این مرحله 
یگان های پدافند هوایی با بهره گیری از ســامانه های توپخانه 
ای و موشک های دوش پرتاب نسبت به تامین پوشش پدافندی 
ارتفاع پست از نیروی های عمل کننده در منطقه رزمایش اقدام 

کردند.

فرمانده نیروی زمینی ســپاه گفت: پهپادهای تهاجمی و رزمی می توانند هر نقطه ای که نیاز باشــد هدف قرار دهند، با طی شــدن روند بلوغ و تجهیز آنها، 
هدف گیری و انهدام هر هدفی امکان پذیر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه 
برگزاری هفدهمین رزمایش پیامبر اعظم )ص( با بیان اینکه دکترین تاکتیکی خود را متناسب با تهدیدات جدید به روز رسانی کرده ایم، گفت: مسیر دکترین 
تاکتیکی ما تغییر کرده و تاکتیک ها متناســب با صحنه های عملیاتی و تهدیدات، ظرفیت و قابلیت انعطاف و تغییر پیدا کرده اند.فرمانده نیروی زمینی ســپاه 
هفدهمین رزمایش پیامبر اعظم )ص( را رزمایشی مشترک و ترکیبی که بر اساس تقویم رزمایش های سالیانه در حال اجرا است توصیف و تصریح کرد: ما به 
عنوان پاسدار انقاب باید همواره خود را متناسب با برآورد دشمن آماده نگه داریم.سردار پاکپور به ارتقای توانمندی های پهپادی نیروی زمینی سپاه اشاره کرد 
و گفت: ما فناوری تولید و تکثیر پهپادی را به دست آورده و بومی کرده ایم.وی افزود: پهپادهای تهاجمی و رزمی ما می توانند هر نقطه ای را که نیاز باشد مورد 
هدف قرار دهند، به طوری که با این ابزار و طی شدن روند بلوغ و تجهیز این پرنده ها، هدف گیری و انهدام هر هدفی امکان پذیر شده است.فرمانده نیروی زمینی 
سپاه اظهار کرد: ما با تاش متخصصان صنایع دفاع و سازمان های جهاد خودکفایی به توانمندی موشک های نقطه زن مجهز شده ایم که در همین رزمایش نیز 
بخشی از این توانمندی عملیاتی خواهد شد.سردار پاکپور بیان کرد: فناوری های جنگ الکترونیک ما نسبت به گذشته تحول بسیار خوبی در ابعاد کمی و ابعاد 
کیفی پیدا کرده است.وی خاطرنشان کرد: در حوزه زرهی روی ارتقای سیستم کنترل آتش تانک ها کار کرده ایم و تانک های ما قادر هستند در فواصل چند 
کیلومتری هم با دقت، اهداف خود را مورد اصابت قرار دهند. همچنین سیستم کنترل آتش تانک های تی ۷۲ ما به تانک تی ۹۰ ارتقا پیدا کرده است.فرمانده 
نیروی زمینی سپاه در پایان از کوتاه کردن و به حداقل رساندن زمان واکنش سریع نیروهای مخصوص در عملیات خبر داد و گفت: نیروی زمینی سپاه امروز 

در کوتاه ترین زمان، نیروی واکنش سریع خود را به منطقه عملیاتی انتقال داده و به اجرای عملیات می پردازد.

صبح دیروز دو رام قطار متــروی تهران-کرج در 
ایستگاه چیتگر با یکدیگر برخورد کردند که در پی 
این حادثه حدود ۲۰ نفر از مسافران مصدوم شدند 
و بنا به گفته مسئوالن اورژانس حال یکنفر وخیم 
گزارش شده اســت، مترو در تاش است تا خط 
شــمالی متروی تهران - کرج باز شود. وزیر کشور 
نیز به اســتانداران تهران و البرز برای رسیدگی به 
وضعیت مصدومان حادثه دســتور داد. به گزارش 
ایسنا، دیروز چهارشــنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۰ساعت 
۷:۱۰ دقیقه صبح قطار تندرو که از مســیر کرج-

گلشهر به سمت ایستگاه تهران)صادقیه( درحرکت 
بود با قطار عادی درایستگاه چیتگر برخورد کرد.

بر اســاس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، 
به منظور رفاه حال شــهروندان با هماهنگی های 
صورت گرفته با شــرکت واحد اتوبوســرانی برای 
انتقال مسافران از ایستگاه ورآوردتا ایستگاه تهران) 

صادقیه( و بالعکس  انجام شد.

مصدومیت11 نفر و بدحالی یک نفر
سخنگوی سازمان اورژانس کشور نیز در گفت وگو 
با ایسنا، ساعت ۷:۰۴ دقیقه روز جاری یک مورد 
برخورد دو قطار در خط مترو کرج به سمت تهران، 
نرسیده به چیتگر در محدوده ایستگاه چیتگر به 
سامانه ۱۱۵ اورژانس اطاع داده شد  که بافاصله 
۱۹ دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند و اولین 
آمبوالنس اورژانــس در مدت زمان یک دقیقه به 

محل رسید. 

نجات 18 نفر از داخل قطار کرج-تهران
سخنگوی ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری تهران نیــز در گفت وگو با ایســنا، با 
اشــاره به اینکه در پی این حادثه ســه ایستگاه 
آتش نشــانی به محل اعزام شــدند، گفت: آتش 
نشــانان با حضور در محل مشاهده کردند که دو 

دســتگاه قطار با یکدیگر برخورد کردند که علت 
آن توسط متخصصان شــرکت بهره برداری مترو 
اعام خواهد شد.ملکی ادامه داد: برخی مسافران 
خودشان از قطار خارج شده بودند اما برخی دیگر 
به علت تخریب و کیپ شــدن درب ها این امکان 
را نداشتند. آتش نشانان کمک کردند و حدود ۱٨ 
نفر را از قطار خارج شدند.سخنگوی سازمان آتش 
نشــانی تهران اظهار کرد: خوشبختانه این حادثه 
هیچگونه شعله وری نداشته و مسئوالن مترو نیز 
در حال بررسی برای ادامه عملیات هستند تا خط 

هرچه سریعتر باز شود.

حضور کارشناسان فنی برای بازگشایی مسیر 
مترو

محمدیان مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری 
متــرو تهران نیز در گفت وگو با ایســنا، از حضور 
کارشناسان فنی در محل حادثه برخورد دو قطار 

و تاش برای بازگشایی مســیر خبر داد و گفت: 
در حال حاضر کارشناســان فنی در محل حادثه 
قرار دارند تا نسبت به جابه جایی قطار و بازگشایی 
مسیر اقدام کنند.وی با بیان این که در مورد علت 
این حادثه نمی توان اظهارنظر کرد، افزود: باید این 
موضوع در کمیسیون سوانح بررسی شود تا علت 

دقیق بروز این حادثه مشخص شود.

نحوه برخورد دو قطــار مترو تهران ـ کرج 
اعالم شد

آزادی قائم مقام عملیات شرکت بهره برداری مترو 
تهران جزییاتی از حادثه برخورد دو قطار در مسیر 
تهــرانـ  کرج با یکدیگر را تشــریح کرد و گفت: 
اتفاقی که در ایستگاه چیتگر رخ داده است برخورد 
قطار تنــدرو با قطار کندرو بوده اســت که قطار 

کندرو در مسیر قطار تندرو آمده است.
وی در مورد چرایی بروز ایــن حادثه اظهار کرد: 

علت حادثه در دست بررسی است اما هنوز گزارش 
اولیه آماده نشــده و به محض آماده شــدن اعام 
عمومی خواهیم کرد.آزادی اضافه کرد: قطار کندرو 
در همه ایستگاه ها توقف می کنند اما قطار تندرو 
تنها در ســه ایســتگاه توقف دارد و سریع عبور 
می کند که در حادثه صبح امروز در مسیر تندرو، 

قطار کندرو وارد شده و از بغل برخورد می کنند.

عذرخواهی مترو بابت حادثه برخورد دو قطار
مهدی شایســته اصل درباره حادثــه مترو، بیان 
داشت: از همه شهروندان عزیز که دچار مصدومیت 
شــدند و همچنین عزیزانی که با تأخیر در برنامه 
کاری خود مواجه شدند پوزش می طلبیم.وی ادامه 
داد: این اتفاق بیشتر از گذشته ضرورت بروزرسانی 
و اورهال سیستم های سیگنالینگ و یکپارچه سازی 
مراکز فرمان تمامی خطــوط را اثبات کرد. انجام 
این موضوعات با قید اولویت در دستور کار شرکت 

بهره برداری مترو قرار خواهد گرفت.

زاکانی: هنوز علــت حادثه برخورد دو قطار 
مترو مشخص نیستت

به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران ظهر 
دیروز در حاشیه حضورش در محل حادثه برخورد 
دو قطار با یکدیگر در پرســش به سوالی مبنی بر 
این که شهرداری چقدر در درمان مصدومان این 
حادثه متعهد اســت گفت: همه ایــن افراد بیمه 
هســتند و هیچ محدودیتی برای درمان آن وجود 
ندارد البته خدا را شــاکر هســتیم که این حادثه 
تلفات جانی نداشــت.وی با بیــان این که بخش 
زیادی از این مصدومان به دلیل خروج از واگن ها و 
شرایط اضطراری که وجود داشت دچار مصدومیت 
شــدند، گفت: تعداد ۵ الی ۶ نفر در داخل واگن 
مصدوم شــدند و مابقی در حین خروج که از این 
میان تعداد زیادی از آنها به صورت سرپایی درمان 
شــدند که ۱۱ نفر برای دریافت خدمات درمانی 

بیشــتر به بیمارستان منتقل شدند و از این میان 
۹ نفر عنقریب در حال ترخیص هســتند و دو نفر 
نیز وضعیتشان در حالت ویژه است که ان شاء اهلل 
بهبود می یابند.زاکانی در پاســخ به این سوال که 
چه زمانی خط ۵ مترو فعال می شود، گفت: خط 
۵ متروی تهران از گلشــهر تاورد آورد و بالعکس 
فعال است و اتوبوس ها نیز برای جابجایی مسافران 
مستقر شدند تا خللی در رفت و آمد ایجاد نشود.

وی در پاســخ به سوالی مبنی بر علت این حادثه 
گفت: همه صحبت هایی که تا االن اعام شــده 
گمانــه زنی و هنوز دلیل واضــح و قطعی در این 
قضیه نداریم و برای این که نتیجه قطعی به دست 
آید کمیســیون ســوانح به صورت فوری تشکیل 

می شود تا همه موارد را بررسی کنند.

لزوم به روز رسانی سیستم های کنترلی مترو
علیرضا نادعلی در گفت وگو با ایســنا، سخنگوی 
شــورای شــهر تهران اعام کرد که در خصوص 
حادثه برخورد دو قطــار متروی تهران- کرج اگر 
شــهرداری کوتاهی در زمینه پیگیری این حادثه 
داشــته باشد، شــورای شــهر وارد می شود.وی 
در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که شما اعام 
کرده اید که خطای انسانی عامل حادثه صبح امروز 
بوده گفت: به ما اعضای شــورای شــهر به عنوان 
نمایندگان مردم گزارشــاتی می رسد که من این 
موضوع خطای انسانی را به نقل از یکی از گزارشات 
مدیریتی اعام کردم. اما همه مسئوالن شهرداری 
در صحنه هستند و اجازه دهیم کمیسیون سوانح 
نظر قطعی را اعام کنند.عضو شورای شهر تهران با 
بیان این که متاسفانه در حوزه نگه داشت و به روز 
رسانی قطعات مترو در ۴ سال اخیر اتفاق خاصی 
صورت نگرفته گفت: باید به روز رســانی سیستم 
های کنترلی و نظارت بر مترو با دقت و ســرعت 
انجام شــود که به امید خدا در بودجه سال آینده 

این مسائل مهم نیز در نظر گرفته می شود.

برخورد دو قطار مترو درخط پنج متروی تهران

هنوز علت حادثه مترو مشخص نیست

وزیر صمت:

قرعهکشیخودروازسالآیندهحذفمیشود
 آغاز سوآپ گاز ترکمنستان از اول ژانویه

 افزایش 200هزار بشکه ای تولید 
روزانه نفت با دانش ایرانی

به دلیل عدم ثبت اطالعات کارکنان؛

مدیران ۶دستگاه حقوق نگرفتند

وزیر نفت با تشــریح جزئیات برنامه افزایش تولید نفت کشــور از چاههای کم بازده با توان نخبگان ایرانی در 
شــرکت های دانش بنیان گفت: این رویکرد، یک انقاب در صنعت نفت کشــور خواهد بود.جواد اوجی، وزیر 
نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از 
اول ژانویه ۲۰۲۲ )۱۱ دی ماه ۱۴۰۰( آغاز می شــود.وی افزود: حجم قرارداد سوآپ ساالنه ۱.۵ تا ۲ میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی است که با توجه به محل دریافت گاز از ترکمنستان و محل ارسال گاز به آذربایجان، 
می توانیم از این فرصت، استفاده بهینه ای برای کمک به پایداری شبکه گاز شمال کشور در فصل سرد سال 
داشــته باشــیم.وزیر نفت در خصوص برنامه جدید وزارت نفت برای افزایش بازدهی تولید نفت از چاههای 
کم بازده گفت: این رویکرد، یک انقاب در صنعت نفت کشور خواهد بود.این عضو کابینه دولت با بیان اینکه 

»روی ارتقای توان تولیدی حدو...د

سریالنکاجایپولنفت،بهایرانچایمیدهد

فوت ۴۴ نفر دیگر بر اثر کرونا
 مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۴ 
نفر بر اثر ابتا به کرونا جان خود را از دست دادند و ۲۲ استان کشور نیز در این بازه زمانی مرگ و 
میر صفر و یک داشته اند.بر اساس اعام وزارت بهداشت، تا دیروز)چهارشنبه( یکم دی ماه ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۱۰۳ بیمار جدید مبتا به کووید۱۹ در کشور شناسایی 
شد که ۳۴۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۷۷ هزار 
و ٨٨۵ نفر رسید.طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۲۱۱ نفر رسید.همچنین در شبانه روز گذشته ۲۲ استان 
کشــور مرگ و میر صفر و یک داشــته اند و بیشترین تعداد مرگ و میر بیماران کرونایی مربوط به 
تهران با ۱۴ نفر، آذربایجان شرقی با ۶ نفر و یزد با ۴ نفر بوده است.تا کنون ۶ میلیون ۱۶ هزار و ۳۲۴ 
نفر از بیماران نیز بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.دو هزار و ٨۲۱ نفر از بیماران مبتا 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.همچنین تا کنون 
۴۱ میلیون و ٨۲ هزار و ۶۶ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.تا کنون نیز ۵۹ 
میلیون و ۳۱۳ هزار و ۹۷۶ نفر ُدز اول، ۵۰ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۱۹۷ نفر ُدز دوم و چهار میلیون و 
۵۹۳ هزار و ۷٨۷ نفر، ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در 

کشور به ۱۱۴ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۹۶۰ ُدز رسیده است.

سردار پاکپور:

 پهپادهای تهاجمی کشور، قادر به هدف گیری
 و انهدام هر هدفی هستند
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رئیس قوه قضائیه:گزیده خبر

انتقامشهادتسردارسلیمانیمحققمیشود
رئیس قوه قضائیه گفت: باید از دشــمن به واســطه به شهادت 
رســاندن حاج قاسم سلیمانی انتقام ســخت گرفت و قطعاً این 
انتقام محقق خواهد شــد.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االســام والمسلمین محسنی 
اژه ای در دیدار با اعضای ستاد برگزاری دومین سالگرد شهادت 
شهید سردار سلیمانی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه 
طاهره )س( اظهار کرد: اعضای ستاد سالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی باید توجه داشته باشــند که برای معرفی یک مکتب 
کمر همت بسته اند؛ لذا کار بزرگی را عهده دار شده اند و این کار 
نباید منحصر به یک روز در ســال باشد؛ بلکه در طول ایام سال 
باید نسبت به معرفی و تبیین مکتب حاج قاسم تاش و کوشش 
صورت گیرد.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: حاج قاسم عزیز ما، 
هم در حیات و هم زمان شهادتش مشمول عنایت الهی شد و به 
واقع می توان ادعا کرد که به دلیل اخاص، عبودیت، اســتقامت 
و جامعیت این شــهید بزرگوار خداوند دعای همیشگی او یعنی 
»اللهم اجعل محیای محیــا محمد و آل محمد و مماتی ممات 
محمد و آل محمد« را در حق حاج قاســم مستجاب کرد.رئیس 
دستگاه قضا با اشــاره به اینکه هنوز با وجود گذشت دو سال از 
شهادت حاج قاســم، به جهاتی نمی توان تمامی ابعاد و جوانب 
مکتب حاج قاسم در حوزه های مختلف و ابتکارات و خاقیت های 
این مرد الهــی را در میدان های گوناگون بازگو کرد، گفت: حاج 
قاسم در یک فرآیند زمانی به کمال رسید بر همین اساس مکتب 
حاج قاســم نیز در طول زمان بیشــتر شناخته خواهد شد و در 
ظرف زمانی یک ســال و دو سال و چند سال هم نمی توان همه 
جوانب و ابعاد شــخصیتی حاج قاسم و مکتب او را معرفی کرد.

حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای تأثیر انقاب اسامی در 
پرورش شــخصیت های الگو و تحول آفرینی مانند حاج قاسم و 
تأثیر آن ها در تحقق آرمان های انقاب اسامی را بسیار با اهمیت 
دانســت و افزود: امام بزرگوار ما فرمودند که انقاب اسامی باید 
صادر شــود و این فرمایش نورانی حضرت امام )ره( به شــکل 
بارزی به واســطه اقدامات و مجاهدت های حاج قاسم سلیمانی 
جنبه عینی پیدا کرد.رئیس قوه قضائیه با اشــاره به تعبیر قرآنی 
ُلَماِت إِلَی الُنّورِ« گفت: امام بزرگوار ما یکی از  »یُْخِرُجُهْم ِمَن الُظّ
شــخصیت هایی بود که در طول تاریخ سبب خروج بسیاری از 
انسان ها در نقطه نقطه جهان از ظلمات به سمت نور شد و تفکر، 
تعقل، روش، منش و بینش بسیاری از انسان ها نه تنها در کشور 
ما و کشورهای اسامی، بلکه در سراسر جهان به واسطه جهاد و 
هدایت های حضرت امام )ره( متحول شد. این راه و مسیر نورانی 
حضرت امام )ره( همچنان ادامه دارد و یکی از کسانی که در این 
مسیر قدم گذاشــت و در پهنه وسیعی سبب خروج بسیاری از 

انسان ها از تاریکی به نور شد، حاج قاسم سلیمانی بود.

اخالص شهید سلیمانی و پرهیز از اینکه در معرض تمجید 
قرار گیرد

حجت االسام والمسلمین محســنی اژه ای با اشاره به روحیات 
شــخصیتی حاج قاســم ســلیمانی و اجتناب و پرهیز جدی او 
از اینکه در معرض تمجید و ســتایش قــرار گیرد، گفت: در دو 
مقطع زمانی فرصتی کوتاه دست داد تا در اثنای مراسمی، ضمن 
احوالپرســی و معانقه با حاج قاسم در موقعیتی که امکان پاسخ 

دادن از ناحیه او وجود نداشــته باشــد، مافی الضمیر خود را در 
مطالبی به حاج قاســم به صورت خصوصــی عرضه کنم. یکبار 
خطــاب به او گفتــم »ای کاش تمام عمرم یک لحظه شــود و 
این یک لحظه به عمر شــما اضافه شود.«رئیس عدلیه با اشاره 
به اشتهار حاج قاســم در سراسر جهان به ستیز با مستکبران و 
ســلطه گران و حمایت از مظلومان و مستضعفان، گفت: امروز 
دوســت و دشمن در سراســر گیتی و پهنه کره زمین از آفریقا 
و اروپا و آمریکا تا منطقه جنوب غرب آســیا، به استثنایی بودن 
شخصیت حاج قاسم سلیمانی و تمایزات او با دیگران اذعان دارند 
و او را به عنوان یاور مظلومان و ســتیزه گر با زورگویان و غّداران 
می شناسند.حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با 
اشاره به شــخصیت چندوجهی و ذوابعاد شهید سلیمانی گفت: 
اگرچه حاج قاســم به لحاظ توان نظامــی در مرتبه باالیی قرار 
داشت، اما او یک نیروی نظامی صرف نبود؛ بلکه او یک عارف بود 
که به تأسی از موالی خود حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( دلسوز 
و خیرخواه همه حتی دشمنان نیز بود به طوری که اگر احساس 
می کرد می توان حتی یک نفر از جبهه دشمن را به جرگه حق و 

حق طلبان ملحق کند، از تاش در این امر دریغ نمی کرد.

حاج قاســم هم اهل مقاومت بود و هم اهل سعه صدر و 
تدبیر

رئیس قوه قضائیه با اشــاره به حزم و دوراندیشــی حاج قاســم 
سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مرد تدبیر بود و افق نگاهش بلند 
بود و به مســائل مهم در آینده توجه داشــت. این شهید بزرگوار 
همچنین ســعه صدر عجیبی داشــت و با همگان با سینه فراخ 
و سعه صدر مواجه می شــد. حاج قاسم اهل منطق بود و تاش 
می کرد با قدرت اســتدالل طرف مقابل خود را قانع سازد، اما در 
عین حال هر جا که الزم بود ایســتادگی نشــان دهد از موضع 
حق عقب نمی نشســت و مقاومت می کرد.رئیس عدلیه با تبیین 
شــخصیت ذو ابعاد شهید ســلیمانی گفت: حاج قاسم در مقابله 
با سیاستمداران بمثابه یک سیاســتمدار چیره دست و کهنه کار 

ظاهر می شد و در تعامات دیپلماتیک مهارت و زبردستی خاصی 
داشت. از سوی دیگر در میدان نظامی به مصداق آیه شریفه »َکم 
ابِِریَن« نیز  ّمن فَِئٍة َقلِیلٍَة َغلََبــْت فَِئًة َکِثیَرًة بِإِْذِن اهلّل َواهلّل َمَع الصَّ
بــا اتکا به قدرت الیزال الهی، اعتماد به وعده نصرت الهی و اراده 
پوالدین خود، مقهور ِعده و ُعده دشــمن نمی شــد و با قدرت و 
استعداد نظامی خارق العاده در برابر دشمن ظاهر می گشت.رئیس 
قوه قضائیه با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی مصداق آیات متعدد 
الهــی بود، گفت: برخی بزرگان در حــوزه علمیه نگاه ویژه ای به 
حاج قاســم سلیمانی داشــتند و برخی عرفا نیز که با او نشست 
و برخاست می کردند به شخصیت عرفانی و بلندای مقام عرفانی 
او که برای بســیاری هنوز ناشــناخته اســت، اذعان می نمودند.

حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای در تبیین بخشی دیگر از 
وجوه شخصیتی ذو ابعاد شهید سلیمانی گفت: با اینکه حاج قاسم 
سلیمانی در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکا مقتدرانه، شجاعانه 
و با صابت ظاهر می شــد و در میدان های نبرد با دشمنان ترس 
و رعب عجیبی در دل دشــمن ایجاد می کــرد، اما در برابر مردم 
متواضع و رقیق القلب بــود و این تواضع و رّقت او در مواجهه اش 
با فرزندان شهدا و ایثارگران به ویژه فرزندان شهدای مدافع حرم 

دوچندان می شد.

مکتب حاج قاسم باید زنده بماند
حجت االسام والمسلمین محســنی اژه ای با بیان اینکه کتاب 
مکتب حاج قاسم را نمی توان بست، گفت: مکتب شهید سلیمانی 
باید زنده نگه داشته شود. برگ برگ آن باید تفسیر شود و ابعاد 
مختلف و متکثر آن از جمله ارتباط قلبی و عاطفی شهید با مقام 
والیت، نگاهی که او به ایران و جمهوری اسامی به عنوان حرم 
داشــت و غیرت و شــجاعت او در دفاع از حریم حرم های اهل 
بیت علیهم الســام به خوبی مورد تبیین قرار گیرد. نباید اجازه 
داد این مکتب نورانی توســط بدخواهانی که با مرام حاج قاسم 
ســر ستیز دارند مورد تعرض واقع شود.رئیس قوه قضائیه ضمن 
تشکر از تاش های ستاد برای برنامه ریزی و هماهنگی دستگاه ها 

و زمینه سازی برای مشارکت مردم در برنامه های سالگرد شهادت 
شهید سلیمانی با اشاره به پیروزی حاج قاسم در دو جبهه نبرد 
یکی در میدان جهاد با هوای نفس و دیگری با دشمن در جهاد 
اصغر اعضای ستاد و دست اندرکاران مراسم بزرگداشت آن شهید 
واالمقام را به تأسی از آن بزرگوار در خودسازی و مبارزه با هوای 
نفس دعوت کرده و گفت: از برجسته ترین صفات و ویژگی های 
حاج قاســم، اطاعت از، ولی فقیه و نایــب امام زمان )عج( بود و 
حقیقتاً چنانچه ما نیز بخواهیم در میدان مبارزه با نفس و مقابله 
با شــیطان صفتان سربلند شویم، باید در مسیر پیروی و اطاعت 

از، ولی فقیه و نایب بر حق امام زمان )عج( باشیم.

ضرورت پیگیری حقوقی و محکومیت اقدام تروریستی 
آمریکا

ایشــان در پایــان بر پیگیــری مجدانه پرونــده حقوقی اقدام 
تروریســتی و جنایتکارانه آمران، عامان و شریکان آن ها تأکید 
کرد و افزود: باید از دشــمن به واسطه به شهادت رساندن حاج 
قاســم سلیمانی انتقام ســخت گرفت و قطعاً این انتقام محقق 
خواهد شــد و من نیز از دادگستری و ستاد حقوق بشر و وزارت 
امور خارجه به صورت متواتر جویای وضعیت پرونده ترور شهید 
سلیمانی و همرزمانش هستم.حجت االسام والمسلمین محسنی 
اژه ای تصریح کرد: طبق آخرین پیگیری هایی که داشته ام امور 
مربوط به پرونده قضائی ترور شهید سلیمانی در مسیر پیشروی 
اســت؛ البته اگر اعضای ســتاد برگزاری مراســم گرامیداشت 
شهادت سردار ســلیمانی در این روند و فرآیند حقوقی مشکل 
و خللی احساس می کنند، اعام کنند تا ما پیگیری کنیم.پیش 
از ســخنان رئیس دستگاه قضا، »زینب سلیمانی« فرزند شهید 
سلیمانی طی ســخنانی ضمن قدردانی از اقدامات ستاد حقوق 
بشــر قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی 
و همراهانش اظهار کــرد: در کنار تمام فعالیت های فرهنگی و 
رســانه ای که برای شهید ســلیمانی در حال انجام است، نباید 
از حوزه پیگیری کیفری پرونده ترور این شــهید بزرگوار غافل 
ماند.وی افزود: اگر پیگیری ترور شهید سلیمانی و همراهانش را 
به گذر زمان بســپاریم و آن را رها کنیم، هم از اهمیت موضوع 
کاسته می شــود و هم دشمن سوءاســتفاده خواهد کرد.فرزند 
شهید سلیمانی همچنین با اشــاره به برخی ابعاد پرونده ترور 
شهید سلیمانی، خواستار آن شد که این پرونده از جهات مختلف 
با جدیت از ســوی دســتگاه قضائی کشور رسیدگی و پیگیری 
شود.مقدم فر دبیر ستاد برگزاری دومین سالگرد شهادت شهید 
سردار سلیمانی هم در سخنانی با اشاره به تشییع با شکوه پیکر 
مطهر حاج قاسم سلیمانی در سال ۹۸ اظهار کرد: این آئین های 
تشییع نشان داد که همه اقشار جامعه فارغ از گرایشات و سایق 
سیاسی، قومی و مذهبی دلداده سردار سلیمانی هستند.مقدم فر 
همچنین با اشــاره به پیش بینی برنامه ها، آئین ها و پویش های 
اجتماعی و مردمی متنوع و متعدد برای دومین سالگرد شهادت 
حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد: یقیناً برگزاری این برنامه ها آن 
هم با میدان داری از ســوی قشرهای مختلف مردم، ارتقا سطح 
فرهنگی جامعه را به دنبال خواهد داشــت و همچون مراســم 
یوم اهلل تشییع پیکر شهید، زنده بودن انقاب را به رخ دشمنان 

خواهد کشید

سردار فدوی: 
کشورهای متخاصم به یمن التماس می کنند 

ما را آبرومندانه نجات دهید
جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت:به مانند جنگ 
تحمیلی از آمریکا تا اروپا و کشورهای عرب در جنگ 
یمن دخیل هستند و امروز آنها مستأصل شده اند و 
التماس می کنند مــا را با آبرومندی از این وضعیت 
نجات دهید.به گــزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری 
تســنیم، ســردار علی فدوی جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقاب 
اسامی در آیین تشییع پیکر شهید حسن ایرلو سفیر کشورمان در یمن که 
صبح دیروز برگزار شد، در جوار مزار شهدای گمنام شهرک شهید محاتی  
طی سخنانی، اظهار داشت: نزدیک به 43 سال است که جبهه حق انقاب 
اسامی که با پیروزی به رهبری امام راحل در سال 1357 رخ داد، به جبهه 
باطل شــیطان و پیروان آنها حمله کرد. قرن ها حاکمان ناالیق بر کشور ما 
حاکــم بودند ولی وقتی انقاب اســامی رخ داد، فکر کردند روال جدیدی 
برقراره شــده در حالی که اســام ناب محمدی تبلور پیدا کرد و به کوری 
چشــم شیطان بزرگ و دنباله رو های آنان، چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقاب را با عظمت جشن می گیریم.وی افزود: انقاب اسامی در این مدت 
با سرعت زیادی حرکت و پیشرفت کرده است؛ ما از نظر مادی با دشمن قابل 
مقایسه نیستیم و آنها از این نظر جلوترند ولی خداوند فرموده شما به تکالیف 
مّصر باشــید و نمی گذارم در بن بست بمانید و می بینیم که چه برتری های 
داشــته ایم. هفت سال است در یمن که نَفس انقاب اسامی به آنها رسید 
و بــه مثابه دلدادگان انقاب در یمن عمل کردند و مانند جنگ تحمیلی از 
آمریکا تا اروپا و کشــورهای عرب در این جنگ دخیل هستند و مستأصل 
شــده اند و التماس می کنند ما را با آبرومندی از این وضعیت نجات دهید.

جانشــین فرمانده کل سپاه ادامه داد: آنان در فرصتی که برای انتقال سفیر 
کشورمان که مریض شده بود و به لحاظ محاصره ای که از هر نظر انجام شده، 
امکان انتقال عادی وی نبود، این فرصت را هم نفهمیدند و در انتقال سفیر 
کشورمان هم برای نجات از این وضعیت بدی که دارند، کاری نکردند. ملت 
مظلوم یمن در محاصره کامل هستند ولی طبق قاعده الهی عمل کرده و به 
پیروزی رسیده اند و به پیروزی نهایی هم خواهند رسید.سردار فدوی گفت: 
دلدادگان انقاب اسامی حدود 43 سال است اصرار دارند که ثابت کنند که 
در حزب خدا هستند و خداوند وعده داده است که من اراده کرده ام که حزب 
خدا پیروز باشــد، ما باید مواظبت کنیم کــه همه تاش های خود را صرف 
کنیم که مطمئن باشیم در حزب خدا هستیم. در این 43 سال علیرغم اتحاد 
جبهه باطل شیطان بزرگ و دنباله روهای آنان، به پیروزی ای دست نیافتند.

وی بیان کرد: دشمنان می دانستند که به خاطر آثاری که از دفاع مقدس در 
بدن شــهید ایرلو وجود دارد، در برابر هر بیماری با سختی مواجه می شود و 
در مقابلــه با بیماری کرونا نیز علیرغم اینکه برای انتقال وی به ایران کاری 
نکردند، ضمن تاش مکرر پزشکان، وی به شهادت رسید .جانشین فرمانده 
کل سپاه در پایان گفت: از خداوند متعال حسن عاقبت و عاقبت بخیری را 
طلب می کنیم که بهترین عاقبت بخیری، شهادت در راه خداست.به گزارش 
تسنیم، پیکر شهید ایرلو پس از اقامه نماز توسط آیت اهلل صدیقی امام جمعه 
موقت تهران، در حرم مطهر امامزاده صالح بن موســی)ع( تجریش به خاک 

سپرده خواهد شد.

امیرعبداللهیان:
 برای روابط با باکو ایده های متنوعی داریم

باکو - ایرنا - »حســین امیر عبداللهیان« وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران با بیان اینکه، »خیلی 
خوشــحالیم که روابط ایران و جمهوری آذربایجان 
رو به رشد و توسعه است«، گفت که برای گسترش 
روابــط با باکو ایده های متنوعــی داریم.به گزارش 
خبرنگار ایرنا از جمهوری آذربایجان، وزیر  امور خارجه ایران در حین ورود 
به باکو در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در این ســفر دیدارهایی در سطح 
باال با مقامات جمهوری آذربایجان خواهیم داشت .عبداللهیان اظهار داشت: 
ایده های متنوعی را برای توســعه هر چه بیشتر همکاری ها به همراه دارم 
و در دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان این ایده ها مطرح خواهد شد .وی 
یادآور شد، در سه ماه گذشته با همتای جمهوری آذربایجانی خودم تماسی 
های زیادی داشــتم و روی چارچوب های خوبی برای توســعه همکاری ها 
توافق کردیم که در این سفر این چارچوب ها را در دیدار با رئیس جمهوری 
آذربایجــان نهایی خواهیم کرد و پس از آن شــاهد رفت و آمدهای هر چه 
بیشتر هیات های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی دو کشور خواهیم بود.وزیر 
امور خارجه جمهوری اســامی ایران صبح دیروز به منظور دیدار و گفت و 

گو با مقامات جمهوری آذربایجان وارد باکو پایتخت این کشور شده است.

 عباس زاده:
آمریکا باید تضمین بدهد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: منطق ایران 
در مذاکرات با طرف های غربی مشخص است و باید آنها تحریم های که علیه 
ملت ایران وضع کرده اند را لغو کنند.محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی در گفت وگو 
با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به مذاکرات برجامی ایران و 
طرف های غربی، گفت: منطق ایران در مذاکرات با طرف های غربی مشخص 

است و باید آنها تحریم های که علیه ملت ایران وضع کرده اند را لغو کنند.
وی با بیان اینکه به مــوازات تحریم ها نیز باید در داخل با ظرفیت های که 
داریم  به فکر خنثی سازی تحریم ها باشیم، ادامه داد: باید به گونه ای برنامه 
ریزی کنیم که تحریم ها با اثر شــوند و اگر غربی هــا به ویژه آمریکایی ها 
بخواهند تحریم های را وضع کنند گویا خودشان را تحریم کرده اند.نماینده 
مشکین شــهر در مجلس با تاکید بر اینکه همواره ایران از مذاکرات برجامی 
استقبال کرده است، افزود: در دولت گذشته حتی وزرای خارجه کشورمان 
با مقامات آمریکایی مذاکرات برجامی داشــت و این نشان می داد که ایران 

هیچ گاه از مذاکره برای رسیدن به یک نتیجه برد-برد فراری نبوده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس با بیان اینکه 
ایــن غربی ها بودند که به تعهدات خود عمــل نکردند و برجام را یک طرفه 
نقض کردند، اظهار داشت:در دور جدید مذاکرات آمریکایی ها باید تضمین 
بدهند که به تعهداتی که پای آن را امضاء می کنند، عمل می کنند و باردیگر 
شاهد بدعهدی آنها نباشیم.عباس زاده مشکینی با بیان اینکه در دور جدید 
مذاکرات نیز بر روی پیشنهاداتی که ایران ارائه کرده است در حال کار شدن 
است، گفت: در مذاکرات پیش رو برخاف مذاکرات گذشته میدان در دست 

ایران است و بر روی پیشنهادات ایران کار خواهد شد.

تهران میزبان نشست سران 
ایران، روسیه و ترکیه درباره 

سوریه
مشاور ارشــد وزیر امور خارجه ایران از توافق جمهوری 
اسامی، روســیه و ترکیه در خصوص برگزاری نشست 
سران در چارچوب مذاکرات مربوط به سوریه در ترکیب 
آستانه در اوایل ســال آینده میادی در تهران خبر داد.

به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری تســنیم، »علی  
اصغر خاجی« مشــاور اشــد وزیر امور خارجه ایران در 
مسائل سیاسی ویژه امروز )چهارشنبه( در گفت وگویی 
اختصاصی با خبرگزاری »تاس« اعام کرد که جمهوری 
اسامی، روسیه و ترکیه توافق کرده اند که نشست سران 
در چارچوب مذاکرات مربوط به سوریه در ترکیب آستانه 
در ماه فوریه-مارس سال 2022 )بهمن الی فروردین سال 
آینده( در تهران، بسته به وضعیت اپیدمی ویروس کرونا 
برگزار شــود.  این دیپلمات بلندپایه ایرانی در پاســخ به 
ســئوالی در این باره تأکید کرد: »بله، برنامه ریزی های 
الزم به منظور برگزاری نشست سران سه جانبه روسیه-

ایران-ترکیه در حال انجام اســت. ما آمادگی آن را داریم 
تا این نشســت در اوایل سال آینده میادی )2022( در 
تهران انجام شود. البته همه چیز به وضعیت اپیدمی کرونا 
در آن زمان بستگی خواهد داشت. در مجموع سه طرف 
در خصوص برگزاری چنین نشستی توافق کرده اند و این 
اجاس احتمــاالً در ماه فوریه یا ماه مارس خواهد بود.«  
علی اصغر خاجی یادآور شــد که موضوع بررسی نشست 
ســران در دســتورکار مذاکرات اخیر در نورسلطان قرار 
داشــت و بعنوان بندی مجزا در بیانیه پایانی کشورهای 
ضامن صلح در ســوریه به آن اشاره خواهد شد.این مقام 
وزارت خارجه ایران در پاسخ به این سئوال که آیا نشستی 
در ســطح باال بین وزرای امور خارجه روســیه، ایران و 
ترکیه انجام خواهد گرفت، گفــت: »ما در این خصوص 
نیز به توافق رسیده ایم. چنین نشستی نیز در سال آینده، 
احتمــاال در ماه ژانویه یا اوایل فوریه )دی الی بهمن ماه( 
خواهد بود که طی آن مقدمات برگزاری نشســت سران 
سه جانبه فراهم شــود.« وی ادامه داد که نشست بعدی 
مذاکرات بین المللی درباره سوریه در ترکیب آستانه، چند 
هفته پس از نشست ســران روسیه، ایران و ترکیه انجام 

خواهد گرفت.

دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت: امروز نزدیک به 300 برگ از 
مستندات خودمان را در خصوص پرونده ترور شهید حاج قاسم 
ســلیمانی به طرف های عراقی ارائــه دادیم و تفاهم کردیم به 
این تبادل اســناد ادامه دهیم.به گزارش ایســنا به نقل از قوه 
قضاییه، کاظم غریب آبــادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه 
و دبیر ســتاد حقوق بشر جمهوری اسامی در نشست خبری 
دیروز درباره رســیدگی به پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: نزدیک دو ســال است از جنایت تروریستی شهید حاج 
قاسم و شــهید ابومهدی المهندس و همراهانشــان در عراق 
می گذرد؛ اولویت اساســی کــه جمهوری اســامی ایران در 
حوزه حقوقی و قضایی تعریف کرده رســیدگی کیفری به این 
موضوع در محاکم قضایی ایران و عراق اســت.وی با اشــاره به 
تفاهمــات صورت گرفته با هیات قضایــی عراق طی چند ماه 
گذشته، افزود: تصمیم بر تشکیل یک کمیته مشترک بین ایران 
وعراق متشــکل از هیات های قضایی دو کشور بود تا کار خود 
را برای تحقیقات مشترک و رسیدگی کیفری آغاز کند.غریب 
آبــادی افزود: با پیگیری های صــورت گرفته در یک ماه اخیر 
اولین کمیته مشترک در عراق کار خود را انجام داد و بر اساس 
آن در دور اول یک بیانیه مشــترک نیز صادر شــد.دبیر ستاد 
حقوق بشــر تصریح کرد: قرار بر آن شد دور دوم در تاریخ 30 
آذرماه در تهران برگزار شــود که از روز گذشته هیات قضایی 
عراقی در تهران است و مذاکرات خود را با هیات قضایی ایران 
آغاز کرده اســت.وی با تاکید بر اینکه امروز مذاکرات دو هیات 
به پایان می رســد، گفت: بیانیه مشترک بین دو طرف همانند 
دور اول، به امضاء رسیده است که این بیانیه از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت.غریب آبادی ادامه داد: هدف اساسی جمهوری 
اســامی ایران آن است که هم رســیدگی کیفری در محاکم 
خودمان تسریع شــود و هم اینکه دولت عراق به عنوان کشور 
محل وقوع جرم هم هر چه ســریع تر رسیدگی کیفری خود را 
آغاز کند.دبیر ستاد حقوق بشر بیان داشت: اطاعات ما از هیات 
قضایی طی دو دور نشســت کمیته تحقیق مشترک، حاکی از 
آن اســت که هیات قضایی عراق به طور جدی بر این موضوع 
کار می کنند و تحقیقات مختلفی انجام دادند.وی با بیان اینکه 
امروز تبادل اســناد و اطاعات بیــن دو هیات قضایی ایران و 
عراق صورت گرفت، تصریح کرد: این تبادل اســناد و اطاعات 

بر اساس درخواست های دو کشور ادامه دارد تا جایی که امروز 
نزدیک به 300 برگ از مســتندات خودمــان را به طرف های 
عراقــی ارائه دادیم و تفاهم کردیم به این تبادل اســناد ادامه 
دهیم.غریب آبادی بیان داشت: نکته دوم آن است که جمهوری 
اسامی ایران و جمهوری عراق از تمام ظرفیت ها برای پیگیری 
مسببان این حادثه جنایت کارانه و تروریستی استفاده کرده و 
به صورت جدی ادامه دهند.وی با اشــاره به برگزاری دور سوم 
مذاکرات کمیته تحقیق مشترک گفت: بر اساس صحبت های 
صورت گرفته با هیات قضایی عراق، توافق شــد تا این کمیته 
مشترک دور سوم مذاکرات خود را طی یک ماه و نیم آینده در 
بغداد برگزار کند؛ لذا برداشت ما این است بعد از برگزاری دور 
سوم جلسات کمیته مشترک، بتوانیم کار کمیته را جمع بندی 
کرده و دو کشــور وارد فرایند تحویل پرونده و رسیدگی شوند.

دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: آنچه که مربوط به نظام قضایی 
جمهوری اسامی ایران است به نظر می رسد ما بعد از دور سوم 
جلسات کمیته مشترک، می توانیم بسیار سریع یعنی تا پایان 
سال 1400، کیفرخواســت را آماده کنیم.وی افزود: دادسرای 
امــور بین الملل که زیرمجموعه دادســتانی عمومی و انقاب 
تهران اســت پیگیر این موضوع بوده و امیدواریم دادخواست و 
کیفرخواست آماده و برای دادگستری ارسال شود.غریب آبادی 
با تاکید بر اینکه تشکیل کمیته مشترک به معنای انجام اقدام 
هماهنگ و همزمان نیســت، گفت: هــر طرفی که محتویات 
پرونده را تکمیل کند، می تواند رسیدگی کیفری را در محاکم 
خود، آغاز کند، مطالبه ما از دولت عراق آن است که بافاصله 
تحقیقات خود را به پایان برســانند و پرونده را تکمیل کرده و 

وارد رسیدگی کیفری شوند.دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تشکر 
از دولت عراق برای پیگیری پرونده ترور شــهید حاج قاســم 
سلیمانی و همراهانشان گفت: امیدوار هستیم که با این پیگیری 
جدی نظام های قضایی دو کشور، مسببان و عامان این جنایت 
تروریستی به پیشگاه عدالت معرفی شوند.وی ادامه داد: ناگفته 
نماند که رسیدگی به پرونده مذکور، پایان پیگیری ها نخواهد 
بود بلکه جدای از کسانی که منتسب به آمریکا هستند، اسامی 
برخی اشــخاص حقیقی و حقوقی در ایــن پرونده وجود دارد 
و باید به اتهامات آن ها نیز رســیدگی شــود؛ چرا که ایران و 
عراق مصمم هســتند تمامی افراد دخیل، مظنونان و متهمان 
را تحت پیگرد قرار دهند. همچنین به جز آمریکا کشــورهای 
دیگری نیز هســتند.غریب آبادی اظهار کرد: از نظر ما پیگیری 
پرونده منحصر به بعد محاکم داخلی ایران و عراق نخواهد بود؛ 
بلکه همزمان باید پیگیری های خود را انجام دهیم تا طرف های 
خارجی که متهمــان این پرونده هســتند در آنجا نیز تحت 
پیگرد قرار گیرند و همچنین در ســاز و کارهای بین المللی و 
حقوق بشــری باید این کار به صورت جدی پیگیری شود.دبیر 
ستاد حقوق بشر گفت: ما همکاری های خود را با دستگاه های 
ذی ربط از جمله وزارت امور خارجه داریم و مطمئن هســتیم 
همکاران در این وزارت خانــه از ظرفیت های خوب خود برای 
پیگیری این موضوع در عرصه بین المللی استفاده خواهند کرد 
و نتایــج آن را نیز همانند پیگیری های قضایی به مرور خدمت 
مردم خواهیم رساند.غریب آبادی در پاسخ به سئوالی مبنی بر 
تعداد متهمان پرونده افزود: در نظام قضایی ما برای حدود 12۹ 
متهم نیابت قضایی صادر شده اســت؛ امروز اطاعات و بررسی 
تحقیقات خود را در مورد ۶3 شــخص حقیقی و 7 شــخص 
حقوقــی در 300 صفحه در اختیار هیــات قضایی عراق قرار 
دادیم.دبیر ستاد حقوقی بشر در ادامه با اشاره به ساز و کارهای 
حقوقی و قضایی بین المللی و حقوق بشری گفت: در خصوص 
ساز و کارهای حقوقی و قضایی بین المللی، دو دادگاه با عنوان 
دیوان بین المللی کیفری و دیوان بین المللی دادگستری داریم 
که در الهه هلند مســتقر هستند؛ البته ما عضو دیوان کیفری 
بین المللی و آی سی سی نیستیم.وی ادامه داد: در مورد دیوان 
بین المللی دادگستری نیز رجوع کشورها پیش بینی شده است و 

صاحیت آن هم باید احراز شود.

غریب آبادی:

۳۰۰ برگ مستندات پرونده ترور شهید سلیمانی به عراق ارائه شد
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گزیده خبر رئیسی در جلسه هیئت دولت:

وضعیت قیمت ها قابل قبول نیست
رئیس جمهور گفت: با وجود دستاوردهای امیدوارکننده در حوزه های مختلف اما وضعیت 
موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت ها قابل قبول نیست.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
صبح دیروز چهارشــنبه در جلسه هیئت دولت با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی 
دولت و مجلس در مسیر حل مشکالت کشور، گفت: مهمترین راهکار ایجاد این هم افزایی 
در تعامــل دولت و مجلس رابطین پارلمانی دســتگاه های اجرایی هســتند.وی درباره 
مشــکالت موجود در مســیر تامین کاغذ مورد نیاز کشور به ویژه برای نشریات، تصریح 
کرد: مسئولین مربوطه موضوع ملی شدن تامین نیازمندی های حوزه نشر به ویژه کاغذ 
را به طور جدی در دســتور کار قرار دهند. ظرفیت های خوبی در کشور برای خوداتکایی 

در تولید کاغذ وجود دارد که باید به شــکل احسن مورد توجه قرار گیرد.رئیس جمهور با 
تاکید بر ضرورت هماهنگی کامل در دولت در زمینه اطالع رســانی گفت: اعالم مواضع و 
اطالع رسانی از مسائل مرتبط با دولت باید کاماًل با هماهنگی سخنگوی دولت انجام شود. 
از سوی دیگر مدیر و محور اقدامات و برنامه های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس 
جمهور است و هر گونه اطالع رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز باید با هماهنگی 
ایشان باشد.رئیســی با اشاره به توفیقات دولت سیزدهم در عرصه های مختلف از جمله 
رشــد قابل توجه فروش نفت، افزایش تبادالت با کشــورهای منطقه اوراسیا و نظایر آن 
خاطرنشان کرد: با وجود دســتاوردهای امیدوارکننده در حوزه های مختلف اما وضعیت 

موجود در عرصه تنظیم و کنترل بازار و قیمت ها قابل قبول نیست.

ارز ۴۲۰۰تومانی ۱۰هزار نفر را به 
ابرثروتمند تبدیل کرد

یک کارشــناس اقتصادی گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی ۵۰۰هــزار میلیارد تومان 
رانت ایجاد کرد و یک اقلیت حدود ۱۰هزارنفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، مهــدی رعنایی مدیرکل دفتر بخش عمومی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب با بیان این که ارز ترجیحی 
اختالل های مختلف در همه سطوح اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: 
از ســال 96 تا ســال ۱۴۰۰ تورم عمومی ۲۱9 درصد بود، اما رشد قیمت در 
اقالمی که از ارز ترجیحی استفاده برده اند از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده 
و حدود ۲7۰ درصد بوده اســت، مثاًل تورم گوشــت ۲6۲ درصد و مرغ ۲8۲ 
درصد بوده است.رعنایی گفت: با ارز ترجیحی و با این شیوه تخصیص ارز، هم 
به تولیدکننده لطمه می زنیم هم به مصرف کننده و هم بازار ســیاه را تقویت 
می کنیم.مدیرکل دفتر بخش عمومــی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: 
یکی می گفت »ما با ارز ترجیحی تاجران و تولیدکنندگان را به مجرم و متهم 
قضایی تبدیل کردیم«.رعنایی تأکید کرد: یکی از تبعات ارز ترجیحی شــکل 
گرفتن قاچاق معکوس بود.وحید شــقاقیـ  کارشناس مسائل اقتصادی نیز با 
بیان این که نظام چندنرخی ریشه فساد است گفت: اتخاذ سیاست تخصیص 
ارز ترجیحی، هنوز هم برای من جای سؤال دارد، خیلی ها ارز ترجیحی گرفتند 
و از کشور خارج شدند و دیگر برنگشتند، برخی هم ارز ترجیحی گرفتند و با 
آن کاالی غیرضروری وارد کردند، بعضی ها هم کاال با ارز ترجیحی وارد کردند 
و با نرخ آزاد به مردم دادند.شقاقی با بیان »از سال 97 که این سیاست شروع 
شد من بار ها درباره آن هشدار دادم« گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی یک اقلیت حدود 
۱۰هزارنفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد.این کارشناس اقتصادی گفت: اآلن 
به علت همین ارز ترجیحی و نظام چندنرخی، هفت دهک درآمدی تحت فشار 
سنگین اقتصادی هستند.شقاقی گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی؛ ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان رانت ایجاد کرد و در اختیار ۱۰ هزار نفر قرار گرفت، به نظرم قوه قضائیه 
باید خائنانی را که از این سیاست سوءاستفاده کردند و بهره بردند شناسایی و 

محاکمه کند و اموال کشور را به مردم برگرداند.

به دلیل عدم ثبت اطالعات کارکنان؛
مدیران ۶دستگاه حقوق نگرفتند

پانــزده روز از مهلت قانونی ثبت اطالعات کارکنان دســتگاه های دولتی در 
سامانه پاکنا گذشت و مدیران 6 دستگاه به دلیل تکمیل نکردن این اطالعات 
این ماه حقوق نگرفتند.به گزارش خبرنگاران جوان،  بخشنامه سازمان اداری 
و اســتخدامی، پانزدهم آذرماه را آخرین مهلت برای درج اطالعات کارکنان 
دســتگاه های دولتی اعالم کرده بود. البته مهلتــی که این نهاد اعالم کرد به 
این معنی نبود که ســامانه پاکنا متوقف یا بسته می شود، اما جدیت این نهاد 
برای اخذ اطالعات را بیان می کند.یازدهم آذرماه و قبل از پایان مهلت قانونی، 
جدولی منتشر شــده که نشان داد ۲۱ دستگاه کشــور هیچ اطالعاتی را به 
ســامانه ارائه نکردند. وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، بانک مرکزی و 
چندین دستگاه دیگر از جمله این موارد بودند.حاال پانزده روز از این اولتیماتوم 
می گذرد و اطالعات مختلفی درباره این ســامانه و موارد بارگذاری شــده در 
آن منتشر می شــود. اطالعاتی که عالوه بر تجمیع اطالعات به پایش میزان 
دریافتی ها نیز اشاره می کند.عرب اسدی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و 
استخدامی با انتشار جدولی سقف و کف حقوق های ثبت شده در سامانه پاکنا 
را اعالم می کند.او می گوید: به علت اینکه اطالعات دائم در حال تکمیل است 
تغییر اعداد و ارقام طبیعی است، اما میزان سقف و کف حقوق ثبت شده، از ۳ 
میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان بوده است.عرب اسدی همچنین تصریح کرد: هر 
چند تعداد افرادی که حقوق های خارج از قانون دریافت کرده اند زیاد نیست، 
اما بازهم جای تامل دارد.موضوعی که ابراهیم رییسی رییس جمهور هم به آن 
تاکید داشته و پس از افشای چند فیش حقوقی نجومی که منجر به برکناری 
صاحبان آن فیش های حقوقی هم شده بود، می گوید: حقوق حدی دارد و باید 
مشخص شود چه کسی در چه مقامی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می کند 
و اگر این عدد بیش از چارچوب است بر چه مبنایی به این حجم رسیده است.

اما سوال اینجاست که سقف و کف حقوق دریافتی توسط مدیران باید چقدر 
باشد، این را مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان می کند.او 
می گوید: وظیفه ما این است که برای همه اقشار جامعه به خصوص کارمندان 
تدابیری بیندیشیم لذا مبلغ چهار و نیم میلیون حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ 
است یعنی ۳۰ درصد رشد در پایه حقوق خواهیم داشت. هر چه میزان حقوق 
باال می رود میزان رشد آن نسبت به سال قبل کمتر می شود و به این صورت 
می توانیم به عدالت نزدیک شویم.رییس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: با به 
هم ریختگی در حقوق مواجه هستیم به تعداد زیاد در سازمان ها و شرکت ها 
حقوق های باالیی پرداخت می شود، امسال این سقف ۳۳ میلیون تومان و برای 
سال آینده ۳7 میلیون خواهد بود.میرکاظمی اظهار کرد: بی عدالتی محض در 
خصوص حقوق حاکم اســت، باید به سمتی برویم که کسانی که حقوقشان 
پایین است بتوانند معیشتشان را تامین کنند.حاال آمار ها نشان می دهد تعداد 
دستگاه های ستادی که همکاری نداشتند از ۲۲ دستگاه به 6 دستگاه تقلیل 
یافته است. یعنی از این بین ۱۵ دستگاه اطالعاتشان را بارگذاری کرده اند.به 
ســراغ وزارت نفت که بیشترین سر و صدا را در روند ثبت اطالعات کارکنان 
ایجاد کرد می رویم.علی مددی، معاون منابع انسانی وزارت نفت در تاریخ ۱۴ 
آذرماه می گوید: آماده ارائه اطالعات هســتیم، اما سازمان اداری و استخدامی 
باید دسترسی خاصی برای ما باز کند.ساالری، معاون وزیر نفت در این باره از 
درج نامــه ای به نهاد های زیر مجموعه وزارت نفت برای همکاری با پاکنا خبر 
می دهد و از طرفی هم خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت از نبود مانع 
برای ثبت اطالعات در ســامانه پاکنا خبــر می دهد.این موضوع را از چگنی، 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز نیز جویا شــدیم که او از اعطای دسترسی ها به 
وزارت نفت و درج اطالعات در سامانه خبر می دهد.برای بررسی بیشتر سراغ 
سازمان اداری و اســتخدامی می رویم. علیرضا مهدی نیا، دبیر سامانه ی ثبت 
حقوق و مزایا گفت: 9۰ درصد دســتگاه های ستادی اطالعاتشان را باالی ۵۰ 
درصد وارد کرده اند، اما ســتاد های استانی و شهرداری ها اطالعاتشان را وارد 
نکرده اند.وی گفت: دستگاه هایی نظیر بانک مرکزی و وزارت نفت اطالعاتشان 
را تــا ۳۰ آذر وارد نکرده اند، اما وزارت نفت روز گذشــته اولین اطالعاتش را 
بارگذاری کرده اســت. بانک مرکزی هم اطالعاتش در حال تکمیل است، اما 
چون از موعد قانون گذشته ایم اطالعات جدید ماه بعد برای آن ها درصدگیری 
می شود.الزم به ذکر است دستگاه هایی که اطالعاتشان بارگذاری نشده مدیران 
ارشــد آن ها حقوق نمی گیرند. این یعنی پیامک حقوق این ماه برای مدیران 
ارشــد 6 نهاد رسمی ارســال نخواهد شــد و اگر این رویه ادامه داشته باشد 
تا تکمیــل اطالعات ،حقوق برای آن ها واریز نمی شود.ســامانه پاکنا در پس 
شفافیت در پرداختی ها، در پی برقراری عدالت در پرداخت ها نیز است. ماده 
۲9 برنامه ششم و تبصره ۲۰ الیحه بودجه خواستار اجرای این قانون هستند 
تــا اطالعات کارکنان دولت و نهادهای حاکمیتی به صورت یکپارچه تجمیع 

قابل رصد و پایش باشد.

 اجرای طرح شمیم در ۱۸۶ هکتار از
 اراضی ملی کاشان

 مجتبی آراســته رئیس اداره راه و شهرسازی شهرســتان کاشان در خصوص وضعیت 
اجرای طرح شمیم در این شهرستان اظهار کرد: در راستای سیاست گذاری های معاونت 
امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان و تالش های بعمل آمده از 
ســوی این اداره طرح شمیم با سرعت مطلوب در حال انجام بوده و برای ۱86 هکتار از 
اراضی بلوار الهیه کاشان اجرا شده است.  وی بیان داشت: این طرح )شبکه ملی یکپارچه 
مالکیت(، گام بزرگی در راســتای تهیه نقشه های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت باال بوده 
که دقت ســندهای صادره را باال می برد.  رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان 
گفت: طرح شمیم در راستای پیاده سازی قانون حدنگار و یکپارچه سازی نقشه های کلی 
انجام و ســبب می شود تا تمامی ارگان ها، ادارات و حتی نقشه شمیمان نظام مهندسی 
نیز با استفاده از امکانات شــمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت 
آنی قطعات کنند.   وی اذعان داشت: بر این اساس عملیات برداشت شمیم ۱۴ هکتار از 

اراضی قمصر در دست اقدام است.

عملیات اجرایی نهضت ملی جهش تولید مسکن در 
استان بوشهر آغاز شد

عملیات اجرایی ۲ هزار و ۵89 واحد مسکونی درقالب نهضت ملی جهش تولید مسکن 
در اســتان بوشهر با حضور استاندار این استان آغاز شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
بوشهر در آیین آغاز عملیات اجرایی 67 واحد مسکونی بنیاد مسکن انقالب اسالمی که 
به صورت نمادین در شــهر جدید عالیشهر آغاز شد گفت:  قرار است دولت سیزدهم در 
مدت چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی در کشور احداث کند که سهم این استان 
از اجرای این طرح ســاخت ۵۴ هزار واحد مســکونی در مدت چهار سال است اما هیچ 
محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد.فرزاد رستمی افزود: برای اجرای این طرح تاکنون 
۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد زمین تامین شده است و در حال تامین زمین در شهرهای مختلف 
از طریق اراضی مازاد دســتگاه های اجرایی، تغییر کاربــری، اراضی الحاقی به محدوده 
هستیم تا بتوان زمین بیشتری تامین کرد.وی ادامه داد: براساس برنامه ریزی انجام شده 
تالش می شود ســهمیه ۲ سال استان بوشهر که شامل ۳۰ هزار واحد می شود، همزمان 
پیگیری و اجرا شــود.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان بوشهر بیان کرد: از ۲8 مهر ماه 
تاکنون ۱9هزار متقاضی مســکن در استان بوشهر ثبت نام کرده اند و با توجه به اینکه 
مهلت ثبت نام تا ۳۰ آذرماه تمدید شده انتظار می رود مردم در این طرح شرکت کنند. 

در نشست کارگروه شورای گفتگوی استان انجام شد؛
بررسی مشکالت قانون مالیات های مستقیم 

سازندگان مسکن آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: مشکالت سازندگان مســکن آذربایجان شرقی 
در خصوص تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مســتقیم در جلســه کارگروه 
شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اســتان مورد بررسی قرار گرفت.جلسه 
کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی مشکالت 
سازندگان مسکن استان در خصوص تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم 
در اتاق تبریز برگزار شد.مسئول دبیرخانه کارگروه شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی آذربایجان شــرقی با بیان این که درآمدهای مشــمولین مالیات در مورد 
اجاره ها در ماده ۵۳ قانون مالیات های مســتقیم تعیین شده است، گفت: تبصره 
۱۰ این ماده در راستای شفاف سازی اجاری نبودن واحدهای مسکونی واگذار شده 
به خریداران از سوی سازندگان توضیح داده است که برخالف زمان بر بودن انتقال 

قطعی سند، خریدار به عنوان مالک شناخته می شود.

اعالم زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ ابالغی به تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰، ظرف شش ماه 
پس از ابالغ به رئیس جمهور الزم االجرا می باشد.به گزارش اقتصادآنالین، قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰ ابالغی به تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰، ظرف شش ماه پس از ابالغ به رییس 
جمهور الزم االجرا می باشــد. بنابراین قانون یادشده از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ اجرایی می گردد. از 
طرفی با عنایت به مفاد ماده )۱۳( قانون مزبور و عدم راه اندازی سامانه مودیان و بنابر الزام قانونی 
قسمت اخیر ماده یاد شده تا زمان راه اندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه 
مالیاتی و رسیدگی به آن ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱7/۰۲/۱۳87 
و اصالحات بعدی آن می باشد، بنابراین تا زمان راه اندازی سامانه مودیان صرفا اشخاص مشمول 
موضوع فراخوان های هشــتگانه )اختیار حاصله از ماده ۱8 قانون مصوب ۱۳87( مکلف به انجام 
تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر 
۱۵ روز پس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود، سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، ماخذ، 
نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کاالهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم، نحوه تخصیص، 
انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختالف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید )الزم االجرا از 

۱۳/۱۰/۱۴۰۰( خواهد بود.

شاخص بورس ۴۰ هزار واحد افزایش یافت
در ادامه روند صعودی بازار سرمایه شاخص کل بورس با بیش از ۴۰ هزار واحد افزایش از مرز یک 
میلیون و ۳۵۰ هزار واحد گذر کرد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۴۰ هزار و 6۵۲ واحد 
افزایش رقم یک میلیون و ۳۵9 هزار واحد را ثبت کرد.شــاخص کل با معیار هم وزن هم 9۵۵8 
واحد افزایش یافت و به رقم ۳۵7 هزار و 767 واحد رســید.   معامله گران این بازار با انجام ۳8۰ 
هزار معامله ارزش معامالت را به ۴۲ هزار و8۱8 میلیارد ریال رساندند.در این بازار ۳76 نماد مثبت 
و ۲۱ نماد منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی 
صنایع مس ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، گسترش نفت و گاز پارسیان، معدنی و صنعتی 

گلگهر و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

ضعف متولیان اطالع رسانی
اخبار ضدونقیض درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دیماه 

در حالی که حواشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر سیاست ارزی دولت پس از سه سال به شدت خبرساز شده است، اما تا کنون اطالع رسانی مشخصی از سوی 
دولت در این خصوص انجام نشده و عمال متولی اجرای این سیاست در سال جاری مشخص نیست.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر 
بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده های دامی به کرات در شبکه های اجتماعی و حتی رسانه های رسمی مطرح شده است. بر  اساس این روایتها دولت 
تصمیم گرفته اســت از  ابتدای دی ماه ارز واردات نهاده های دامی را حذف و به این ترتیب تامین ارز این اقالم نیز از بازار یا ســامانه نیما با نرخ تقریبی ۲۴ هزار 
تومان تامین شود.کاوه زرگران در نشست روز گذشته هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: طی دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی جلساتی را با 
فعاالن اقتصادی برگزار و به آنها اطالع رسانی کرده که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای دی ماه سال جاری حذف شود.رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع 
غذایی اتاق بازرگانی تهران افزود: این ارز برای کاالهای اساسی حذف و نهاده های دامی، روغن و دانه های روغنی با ارز نیمایی توزیع خواهند شد که بر این اساس، 
آماده باشی به بخش خصوصی برای این اقدام بزرگ داده شده است.دو روز قبل نیز محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان »طبق الیحه بودجه قرار 
است یارانه ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم« گفت: مسئوالن اجرایی تالش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه ها را دوبرابر کنند.رضایی با تبیین 
خبر های خوش اقتصادی که پیشتر وعده انتشارش را داده بود، گفت: طبق الیحه بودجه قرار بود یارانه ها را برای سال آینده دوبرابر کنیم، اما آقای رئیس جمهور 
تأکید کرد که افزایش یارانه ها برای سه ماه باقی مانده سال نیز اعمال شود.  مسئوالن اجرایی تالش خواهند کرد که در سه ماه باقی مانده سال نیز یارانه ها را دوبرابر 
کنند و اگر این طرح به خوبی انجام شود هر خانوار ۴نفره 8۰۰ هزار تومان کاال و پول دریافت خواهند کرد.رضایی گفت: البته قرار بود این طرح از آذر اجرا شود، اما 
به علت بروز مشکلی به دی موکول شد و طبق این طرح بن کارتی در اختیار خانوار ها قرار می گیرد که بخشی از یارانه ها به شکل کاال به مردم ارائه می شود، اما به علت 
این که این بن کارت آماده نشد به دی موکول شد.البته این اعالم معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شده است، خاندوزی در این خصوص 
تاکید کرد، در خصوص زمان تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه ها، هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.هرچند وزیر اقتصاد اظهار نظر معاون اقتصادی 
دولت درباره موعد حذف ارز واردات کاالهای اساسی از دی ماه را تکذیب کرده اما تا کنون زمان مشخصی نیز برای اجرای این سیاست تعیین نشده است.هرچند در 
بدنه دولت اظهارنظرهای مختلفی در این خصوص شنیده میشود اما ظاهرا بخش خصوصی، مسیر خود را مشخص کرده و خود را آماده حذف دالر ۴۲۰۰ تومانِی  
واردات اقالم اساسی و تغییر سیاست  ارزی دولت کرده است. در این بین در حالی که حواشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تغییر سیاست ارزی دولت پس از سه سال 
به شدت خبرساز شده است، اما تا کنون اطالع رسانی مشخصی از سوی دولت در این خصوص انجام نشده و عمال متولی اجرای این سیاست در سال جاری مشخص 
نیست. تا کنون هیچ دستگاهی به عنوان متولی این بحث، تعیین نشده و پیگیریها از دستگاههای مختلف مثل سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز به نتیجه 
روشنی نرسیده است. به عنوان مثال دستگاه متولی بودجه کشور، سخنگوی اقتصادی دولت و وزارت جهاد کشاورزی را متولی اعالم نظر در این خصوص میداند.

به هر حال با توجه به حساسیت بسیار زیاد این بحث، آثار و تبعاتی که میتواند در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشد، رویکرد اطالع رسانی دولت بایستی بالفاصله 
تغییر کرده و مردم و فعاالن اقتصادی کشور نیز تکلیف خود را در این خصوص بدانند. تایید و تکذیبهایی از این دست تنها به مبهم شدن فضا و کمک به شکل 
گیری فضای ذهنی درباره احتمال عدم قطعیت دولت در اجرای سیاست کمک میکند و ممکن است آثار جبران نشدنی در ایام منتهی به پایان سال داشته باشد.
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 آغاز سوآپ گاز ترکمنستان از اول ژانویهگزیده خبر

 افزایش ۲۰۰هزار بشکه ای تولید روزانه نفت با دانش ایرانی
وزیر نفت با تشــریح جزئیات برنامه افزایش تولید نفت کشور 
از چاههــای کم بــازده با توان نخبگان ایرانی در شــرکت های 
دانش بنیان گفــت: این رویکرد، یک انقــاب در صنعت نفت 
کشــور خواهــد بود.جواد اوجــی، وزیر نفــت در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار داشت: سوآپ گاز 
ترکمنســتان به آذربایجان از اول ژانویــه 2022 )11 دی ماه 
1400( آغاز می شود.وی افزود: حجم قرارداد سوآپ ساالنه 1.5 
تا 2 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی اســت که با توجه به محل 
دریافت گاز از ترکمنســتان و محل ارســال گاز به آذربایجان، 
می توانیم از این فرصت، استفاده بهینه ای برای کمک به پایداری 
شبکه گاز شــمال کشور در فصل سرد سال داشته باشیم.وزیر 
نفت در خصوص برنامه جدید وزارت نفت برای افزایش بازدهی 
تولیــد نفت از چاههای کم بازده گفت: این رویکرد، یک انقاب 
در صنعت نفت کشور خواهد بود.این عضو کابینه دولت با بیان 
اینکــه »روی ارتقای توان تولیدی حــدود 700 چاه کم بازده 
نفت کشــور هدف گذاری کرده ایم«، گفــت: روی یک میدان 
برای توسعه باید با حفر چاههای اکتشافی شروع کنیم، بعد از 
آن چاههای توســعه ای و تولیدی حفاری می شود که هرچاه با 
تأسیسات سرچاهی و خط لوله به مرکز بهره برداری، حدود 10 
تا 12 میلیون دالر هزینه در بر دارد؛ در این طرح روی میادینی 
که در حال تولید هســتند و تمامی این تأسیســات از چاه تا 
تأسیسات سطح االرضی موجود است، کار می کنیم، فقط توان 
چاه افت کرده است که با استفاده از ظرفیت علمی شرکت های 

دانش بنیــان، توان تولید چاه را افزایش می دهیم.وی ادامه داد: 
در این طرح، امکانات، تجهیزات، دکل و... از سوی وزارت نفت 

و شرکت های بهره بردار تأمین می شود و دانش و توان فناورانه 
از ســوی شرکت های دانش بنیان ارائه خواهد شد.وزیر نفت در 

خصوص تأمین مالی این طرح اظهار داشــت: هر زمان با دانش 
و فناوری شرکت های دانش بنیان، چاه به افزایش تولید رسید، 
شرکت های دانش بنیان در میزان افزایش تولید چاه به مدت 3 
تا 5 سال، شریک می شوند.وی افزود: پیش از ارائه این طرح، از 
توان شرکت های دانش بنیان بازدیدی داشتم که از میزان علم 
و فناوری در دســترس این شرکت ها که با تاش جوانان نخبه 
کشــور حاصل شده اســت، لذت بردم؛ برخی از این شرکت ها 
اقدام به دســتیابی به دانش از کشورهای اروپایی کرده و آن را 
توسعه داده اند و برخی از این شرکت ها، با ابتکارهای خودشان 
بــه دانش و فناوری رســیده اند.اوجی با بیــان اینکه »به توان 
شــرکت های دانش بنیان ایرانی اعتقاد و اعتماد دارم«، گفت: 
وقتی بتوانیم چاههــای کم بازده موجود را ارتقای توان بدهیم، 
بــدون اینکه بخواهیم چاه جدید با هزینــه و زمان زیاد، ایجاد 
کنیم، برنامه تولید نفت کشور با رویکردی بهینه و کم هزینه، با 
به کارگیری نخبگان و ایجاد اشتغال، جلو می افتد.وی ادامه داد: 
بــا اجرای این طرح در حدود 700 حلقه چاه نفت، 80 میلیون 
بشکه در ســال، یا به عبارتی 200 هزار بشکه در روز به تولید 
نفت کشور افزوده می شود که به جد دنبال این هستیم که سال 
آینده این طرح وارد مرحله عملیاتی شود.وزیر نفت خاطرنشان 
کرد: فراخوان را اعام می کنیم، شــرکت های دانش بنیان باید 
پیشنهادات خود را ارائه دهند، طرح فناورانه آنها باید مورد تأیید 
قرار گیرد و با روش جدید، قراردادهایی منعقد می شــود و کار 

اجرایی آغاز خواهد شد.

بررسی وضعیت منابع و مصارف آب حوضه  
دریاچه ارومیه

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان: سد چراغ ویس در حال حاضر بیش 
از 97 درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و در صورت تخصیص 90 میلیارد تومان 
اعتبار، این ســد به بهره برداری کامل می رسد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردستان، جلسه امور آب وزارت نیرو روز شنبه 27 آذر 1400 به 
ریاســت مقام عالی وزارت و با حضور مدیران عامل شرکت های مادر تخصصی 
مدیریت منابع آب ایران و آب و فاضاب کشــور، مدیران ارشد این دو شرکت، 
مدیران عامل و معاونین شرکت های آب منطقه ای و آبفای استان های کردستان، 
آذربایجان غربی و آذربایجان شــرقی برگزار شــد.در این جلسه مهندس آرش 
آریانژاد ضمن اشاره به این مسأله که آب شرب شهرستان سقز به عنوان دومین 
شــهر جمعیتی استان، از سد چراغ ویس تأمین می گردد، گفت: در سال 1397 
ردیف اعتباری این پروژه حذف و هزینه های ســاخت این ســد، صرفاً از محل 
اعتبارات متفرقه مواد 63 و 64  تأمین گردیده در حالی که  ســد چراغ ویس در 
حال حاضر بیش از 97 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و در صورت تخصیص و 
اباغ 90 میلیارد تومان اعتبار، این سد به بهره برداری کامل می رسد.مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان ادامه داد: از موارد تکمیل نشده سد چراغ ویس 
می توان به میزان 10 کیلومتر جاده دسترسی دو روستای پائین دست این سد 
اشــاره کرد و در صورتی بخواهیم بیش از 50 میلیون مترمکعب آبگیری انجام 
دهیم، الزم اســت که این جاده تکمیل، اسکان و جابجایی ساکنین روستاهای 

پائین دست قطعی شود.

طرح آبرسانی به روستا محروم بیدو 
دشتستان افتتاح شد

در مراســمی با حضور فرماندار دشتستان، معاون بهره 
برداری و توســعه شرکت آب و فاضاب استان بوشهر، 
مســئوالن شهرستان دشتستان و مدیران محلی طرح 
آبرسانی به روســتای محروم بیدو دشتستان با اعتبار 
22 میلیارد ریال افتتاح شد.در مراسم افتتاح این پروژه 
معاون بهره برداری و توســعه شرکت آب و فاضاب اســتان بوشهر با اشاره به 
تدوین طرح های آبرسانی در شهرها و روستاها اظهار داشت: تمام تاش شرکت 
آب و فاضاب تحقق مطالبات و رضایت مردم اســت که در این راســتا تاش 
شبانه روزی می شــود.روح اهلل دوانی به طرح آبرسانی به روستا بیدو دشتستان 
پرداخت و بیان کرد: این طرح شامل حفر، تجهیز و راه اندازی یک چاه با اعتبار 
4.5 میلیارد ریال اســت که قادر است 3 لیتر بر ثانیه آب آشامیدنی 49 خانوار 
روستای بیدو با جمعیت 177 نفر را تامین کند.وی اجرا 3 کیلومتر شبکه توزیع 
آب را از دیگر ویژگی های طرح یاد شــده دانســت و افــزود: در اجرا این  طرح 
شبکه توزیع و انشــعاب خانگی با اعتبار 8 میلیارد ریال اجرا شده است.معاون 
بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضاب استان بوشهر، اجرا 750 متر شبکه 
برق رسانی فشار متوسط را از دیگر مشخصات طرح آبرسانی به بیدو دشتستان 
دانســت و گفت: برای اجرا شبکه برق رسانی و نصب ترانسفورماتور 9.9 میلیارد 

ریال سرمایه گذاری شده است.

رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز آذربایجان شرقی خبر داد؛
کاهش مصرف سوخت ایستگاه های گازرسانی 

در تبریز
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس امور اندازه گیری 
و توزیع گاز اســتان آذربایجان شرقی از هوشمندسازی 
سیســتم مصارف ســوخت هیترهای ایســتگاه های 
گازرسانی در تبریز خبر داد و گفت: نتیجه بررسی های 
انجام شــده حاکــی از کاهش 25 درصــدی مصرف 
سوخت گرمکن ایستگاه های مورد آزمایش است.کاظم طلوعی با اشاره به اینکه 
هیترها یا گرمکن های گاز از الزامات تجهیزاتی مهم در ایستگاه های گازرسانی 
می باشــند که در زمان کاهش شدید فشــار و به تبع آن کاهش دمای گاز، به 
منظور جلوگیری از یخ زدگی تأسیسات نصب می شود، اعام کرد: متخصصان 
توانمند شــرکت گاز آذربایجان شــرقی به طرح نوین هوشمندسازی سیستم 
مصارف ســوخت هیترهای ایستگاه های گازرسانی دســت یافته اند. وی ادامه 
داد: هوشمــندسازی سیستم کنتــرلی هیتــر ایستگاه های گاز، امکان کنترل 
دقیق و بهینه ســازی مصارف ســوخت هیترها را میسر کرده و بر اساس نتایج 
شبیه سازی های انجام یافته، اجرای این طرح می تواند تاثیر به سزایی در کاهش 
سوخت مصرفی هیترها داشته باشد. طلوعی با تشریح جزئیات سیستم مکانیزه 
بهینه سازی مصارف سوخت هیترها خاطرنشان کرد: این سیستم از لحاظ سخت 
افزاری از زیر ساخت سیستم مانیتورینگ بهره گرفته و همراه با سیستم کنترل 
اصلی گرمکن که وظیفه آن حفظ ایمنی فرآیند می باشــد، عمل کنترلی را بر 
مبنای اطاعات سیستم مانیتورینگ انجام می دهد و تداوم عملکرد آن خللی در 

وظایف سیستم کنترلی اصلی هیتر ندارد.

 تهدیدهای جدی منابع طبیعی 
باید شناسایی شود

اســتادیار مهندسی محیط  زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه 
شــهرکرد در همایش استانی روز جهانی خاک در چهارمحال و بختیاری  گفت 
: منابع طبیعی یکی از مهمترین عوامل شــرط بقاء جامعه بشــری است و باید 
تهدیدهای جدی منابع طبیعی شناسایی شود .نسرین قرهی اظهار کرد: خاک به 
عنوان یکی از مهمترین اجزای منابع طبیعی است که فرسایش، شوری ، آلودگی، 
تخریب، تغییرکاربری اراضی و تغییر اقلیم مهمترین و بزرگترین تهدیدهای خاک 
است.به گفته وی، تغییرات اقلیمی اثرات زیادی دنبال دارد که سیاب های شدید، 
فرســایش شــدید خاک، افزایش گرما، تخریب خاک، باال آمدن سطح آب دریا، 
پیامدهای تغییر اقلیم اســت که این تغییرات آینده ویرانگری  برای جهان رقم 
خواهد زد.وی اظهار داشــت:برای حفظ بقاء بشــریت و منابع طبیعی باید این 
تهدیدها را جدی درک کنیم و برنامه ها و اقدامات مختلف را اجرا کنیم.این محقق 
حوزه کشــاورزی و منابع طبیعی گفت: محیط اطراف ما به ســادگی با استفاده 
از ســوخت های فسیلی و روش های ناصحیح کشاورزی تغییر پیدا می کند و گاز 
دی اکســید کربن که نوعی گاز خطرناک است، تولید و باعث گرم شدن  زمین 
می شود.به گفته وی، گازهای گلخانه ای نیز سهم عمده در تولید این گازها و گرم 
شــدن زمین دارند که 21 درصد گازهای تولیدی که باعث تغییر اقلیم می شود، 
از زمین های کشــاورزی انتشار پیدا می کند.وی به افزایش تولیدات کشاورزی به 
عنوان یک برنامه و سیاست در کشور و جهان با توجه به افزایش جمیعت و نیاز به 
تامین غذا اشاره کرد و گفت: افزایش عملکرد محصوالت کشاورزی در واحد سطح 

یک راهکار برای مقابله با تهدیدهای حوزه کشاورزی مختلف است.

تداوم روند افزایشی نفت
قیمت نفت روز چهارشــنبه در پی افت ارزش دالر که ریســک پذیری سرمایه 
گذاران را بهبود بخشــید، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامات وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا 50 ســنت معادل 0.7 درصد افزایش پیدا کرد و به 
71 دالر و 62 ســنت در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز گذشته 3.7 
درصد صعود کرده بود.بهای معامات نفت برنت 44 ســنت معادل 0.6 درصد 
افزایش یافت و به 74 دالر و 42 ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه 
شنبه 3.4 درصد افزایش داشت.قیمت نفت معموال رابطه معکوس با دالر آمریکا 
دارد و افت ارزش این ارز، معامات نفت را برای خریداران غیرآمریکایی این کاال 
ارزان تر می کند.در این بین، یک مقام برنامه ریزی دولتی چین اعام کرد پکن 
برای کمک به رشد اقتصادی تاش خواهد کرد که شامل هزینه مضاعف دولت 
و تحکیم حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت زنجیره تامین صنعت خواهد بود.این 
مقام چینی به خبرگزاری شینهوا گفت: این کشور که بزرگترین واردکننده نفت 
جهان اســت، تاش می کند فعالیتهای اقتصادی را در سه ماهه نخست، نیمه 
اول و حتی کل سال میادی آینده تثبیت کند.در این بین، بعضی از دولت ها از 
جمله انگلیس و استرالیا تاش می کنند از اعمال محدودیتهای کرونایی جدید 
برای محدود کردن شیوع سریع واریانت اُمیکرون اجتناب کنند که این امر هم 
از تقاضا برای سوخت پشتیبانی می کند.بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس 
اعام کرد محدودیتهای کرونایی جدید را پیش از کریســمس اعام نمی کند 
اما دولتش ممکن است الزم باشد پس از تعطیات اقدامی انجام دهد.بر اساس 
گزارش رویترز، در اســترالیا اسکات موریسون، نخست وزیر این کشور با وجود 

بیش از 5000 مورد جدید ابتا، بازگشت قرنطینه ها را منتفی دانست.

مدیر سامانه هوشمند سوخت:
سهمیه جبرانی وعده داده شده واریز نشد

مســعود رضایی گفت: واریز سهمیه سوخت جبرانی وسایل نقلیه عمومی 
نیازمند تشــکیل کارگــروه مدیریت مصرف اســت.به گزارش  باشــگاه 
خبرنگاران، مســعود رضایی مدیر سامانه هوشــمند سوخت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران درباره واریز سهمیه های جبرانی پس از حمله 
سایبری به این سامانه  گفت: در آذرماه سهمیه های جبرانی 5 لیتری و 10 
لیتری که برای وسایل نقلیه شخصی در نظر گرفته شده بود، واریز شد، اما 
برای خودرو های عمومــی واریزی صورت نگرفت، زیرا باید جزئیات آن در 
یک کارگروه مشخص می شد. به دلیل تغییرات مدیریتی که صورت گرفت، 
هنوز جلســه این کارگروه برگزار نشده اســت. او افزود: چون سهمیه های 
جبرانی واریز نشــده مربوط به بخش حمل و نقل عمومی است در نتیجه 
باید وزارت کشور در این جلسه شرکت کند.وزارت کشور متولی شناسایی 
خودروهای عمومی است که سهمیه جبرانی برای آن ها واریز نشده است. 
زیرا تمام این خودرو ها فعال نیستند و سهمیه باید به کارت خودرو هایی که 
فعال هستند، واریز شود.رضایی گفت: نحوه تخصیص سهمیه جبرانی برای 
خودرو های عمومی نیز باید در کارگروه مدیریت مصرف که متشکل چند 
وزارتخانه مانند وزارت نفت، وزارت کشــور و وزارت صنعت است، مشخص 
شــود. یعنی این کارگروه باید پس از تصویب میزان سهمیه جبرانی برای 
خودرو های عمومی، مشخص کند که این سهمیه باید به چه کسانی و با چه 
مکانیزمی پرداخت شود.او توضیح داد: ممکن است این طور تصویب کنند 

که کارت سوخت این دسته از وسایل نقلیه، شارژ شود.

عرضه برق در بورس انرژی تا سال 1401

وزیــر نیرو از عرضه بــرق مورد نیاز صنایع در بورس انرژی تا ســال 1401 خبر داد و 
گفت: با اســتقبال صنایع بزرگ، ساخت نیروگاه های اختصاصی این بخش از 10 هزار 
مگاوات به 12 هزار مگاوات تاکنون توســعه پیدا کرده اســت.به  گزارش ایلنا از وزارت 
نیرو، »علی اکبر محرابیان« در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه 
صنعتی شریف، در جمع خبرنگاران درخصوص زمان عرضه برق صنایع در بورس انرژی 
گفت: در مذاکرات انجام گرفته توافق شــد برق در بورس انرژی عرضه شود تا در سال 
1401 صنایع بتوانند برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین کنند.وی با بیان اینکه 
هماهنگی های الزم در ســطح وزارتخانه و ســایر بخش ها در حال انجام است، افزود: 
ان شاءاهلل در سال 1401 شاهد تامین برق مصرف کنندگان بزرگ از طریق بورس انرژی 
خواهیم بود.به گفته محرابیان هم اکنون 34 درصد مصرف برق کشور مربوط به حوزه 
صنایع است، بنابراین ابتدا این برنامه شامل صنایع بزرگ و سپس سایر صنایع و تمامی 
مصرف کنندگان خواهد شــد.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: البته این به معنای تامین نیاز 
صنایع خرد از بورس انرژِی نیســت، بلکه شرکت های توزیع، برق را به صورت بسته ای 
خرید کرده و بین مصرف کنندگان اعم از خرد و خانگی توزیع خواهند کرد، اما مصرف 
کنندگان عمده می توانند به صورت مستقیم اقدام به خرید برق از طریق بورس کنند.

محرابیان مهمترین ویژگی بورس را ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا ذکر کرد و افزود: 
طبیعتا افزایش تقاضا بر قیمت اثرگذار بوده و صنایع و تولیدکننده تاش خواهند کرد 
حداکثــر فعالیت تولیدی خود را به زمانی اختصاص دهند که برق ارزان تر اســت، این 
اقدام سبب متعادل شدن نرخ برق و کاهش پیک های مصرف برق خواهد شد.وزیر نیرو 
در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه ساخت 10 هزار مگاوات برق توسط صنایع نیز 
اظهار داشت: بر اساس توافقنامه ای که با وزارت صمت و با حضور صنایع بزرگ کشور به 
امضا رسید، گام نخست ایجاد ساختگاه ها خواهد بود که در این زمینه تا به حال بیش 
از 60 درصد پیشرفت داشته ایم، قراردادهایی به امضا رسیده و برخی صنایع اقداماتشان 
را نیز آغاز کرده اند.محرابیان ادامه داد: در حال حاضر تقاضای صنایع برای ایجاد نیروگاه 
به بیش از 10 هزار مگاوات رســیده و بر همین اساس توافقنامه را تا 12 هزار مگاوات 
گسترش داده ایم.وزیر نیرو گفت: این روش خوبی است، چرا که صنایع می توانند هم از 
سود تولید برق استفاده کرده و هم برق مطمئن و پایدار مورد نیازشان را برای همیشه 
تامین کنند و تولیدشان نیز مستمر باشد.وی تاکید کرد: در واقع اگر ما به دنبال رشد 
اقتصادی هستیم باید برق مصرفی تولیدکنندگان را به صورت دائمی و مطمئن تامین 
کنیم تا بخش صنعت اطمینان داشته باشد برق مورد نیازش در موعد مقرر تامین شده 
و می تواند به قراردادهایی که منعقد می کند پایبند باشد.محرابیان همچنین در رابطه 
با برنامه وزارت نیرو برای حمایت از شــرکت ها و صنایع دانش بنیان در صنعت آب و 
برق اظهار داشــت: پژوهش موتور محرک پیشرفت هر کشوری است و هر کشوری که 
در بخش پژوهش ســرمایه گذاری بیشتری داشــته باشد سرعت بیشتری در پیشرفت 
خواهد داشــت.وزیر نیرو با تاکید بر این که پژوهش پایه نوآوری در علم اســت، افزود: 
خوشــبختانه به همت پژوهشگران جوان کشور در دانشگاه ها شاهد تحوالت خوبی در 
صنایع به خصوص صنعت آب و برق هســتیم.وی با بیان اینکه در حوزه انرژی و آب ما 
نیاز به افزایش راندمان تولید و کاهش تلفات داریم، یادآور شد: در بخش سخت افزاری 
و ســازه ای اعم از نیروگاه سازی، سد سازی و سامانه های انتقال، اقدامات بسیار خوبی 
صورت گرفته اســت، اما اکنون ضرورت دارد که توان خود را بر بهینه ســازی مصرف 
متمرکز کرده و الگوهایی را به کار بگیریم که از منابع کمتر بهره و اســتفاده بیشــتری 
ببریــم.وی تصریح کــرد: در وزارت نیرو پیش بینی کرده ایم کــه در هر دو حوزه آب و 
برق از فناوری های نو اســتفاده کنیم و در این رابطــه یکی از مباحث کاهش مصرف 
برق است. بر این اســاس برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده ایم که برخی در حال 
اجراست و بخشی در آینده بر پایه فناوری های روز و عمدتا توسط پژوهشگران داخلی 
انجام می شــود.وزیر نیرو با اشاره به ضرورت بهینه سازی لوازم مصرفی افزود: بخشی از 
انرژی برق تولیدی صرف سیســتم های سرمایشی می شود و متاسفانه بسیاری از این 
وسایل سرمایشی مصارفی باالتر از تکنولوژی های روز دارد.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
اقداماتی در زمینه سیستم های سرمایشی شروع شده و درصددیم این برنامه ها را توسعه 

داده و مصارف را کاهش دهیم.

با شیوع واریانت جدید اُمیکرون نزدیک به روزهای پایان سال، ابهامات به بازارهای 
نفت بازگشته است.به گزارش ایسنا، پس از بهبود تقاضا برای نفت و گاز در سال 
2021، بازارهای انرژی در حالی وارد ســال 2022  می شوند که ابهامات نسبت 
به قیمت ها، تقاضا و چشــم اندازهای بلندمدت همزمان با افزایش موارد ابتا به 
اُمیکرون و فشار سرمایه گذاران بر شرکتها برای کربن زدایی، تجدید شده اند. آیا 
سال آینده تقاضا برای نفت و گاز همچنان بهبود خواهند یافت و تاسیسات انرژی 
پاک افزایش پیدا می کنند؟ یا ریسک ها برای مدتی مانع تحقق توسعه انرژی سبز 
شده و روند بهبود تقاضا برای نفت و گاز را افزایش می دهند.هر چه به پایان سال 
2021 نزدیک می شــویم، دورنمای سال 2022 مبهم تر می شوند به خصوص که 
اُمیکرون دولت ها در اروپا را به وحشت انداخته و آنها تشدید محدودیت ها را آغاز 
کرده یا مانند هلند قرنطینه های سخت گیرانه را دوباره برگردانده اند و بسیاری از 

کشورهای اروپایی محدودیت های سفر را تشدید کرده اند.

نفت 100 دالری؟
تاثیر اُمیکرون بر اقتصادها و تقاضا برای ســوخت و تاثیر آن بر روند احیای تقاضا 
برای نفت و قیمت ها، موضوع مهمی در طول سال 2022 به خصوص در  نخستین 
ماه های ســال میادی آینده خواهد بود. پیش بینی قیمت های نفت در شــرایط 
عادی دشوار است و ابهامات پیرامون پاندمی کار پیش بینی را دشوارتر هم کرده 
است. در حال حاضر دورنماهای قیمت هر بشکه نفت از 70 دالر در سال آینده تا 
باالی 100 دالر در مقطعی از سال 2022 یا 2023 متغیر است.اوپک تاثیر مایم 
و موقتی اُمیکرون بــر تقاضا برای نفت را پیش بینی می کند در حالی که آژانس 
بین المللی انرژی کندی موقتی روند احیای تقاضا به دلیل شــیوع واریانت جدید 
را پیش بینی می کند اما انتظار ندارد روند احیای تقاضا به کلی دستخوش تغییر 
شود.در نخستین روزهای شیوع اُمیکرون، بانک جی پی مورگان اعام کرد به دلیل 
ظرفیت محدود اوپک برای افزایش تولید، میانگین قیمت هر بشــکه نفت ممکن 
است به 125 دالر در سال آینده و 150 دالر در سال 2023 صعود کند.اوپک به 
دلیل ابهامات مربوط به اُمیکرون، احتمال تنظیم سیاست تولید نفت خود را اعام 
کرده و بنابراین اقدامات این گروه کشــورهای صادرکننده نفت به همراه تحوالت 
کووید، عامل مهم تاثیرگذار بر قیمت های نفت در سال آینده خواهد بود.سیمون 
فلوئرز، رییس هیات مدیره و تحلیلگر ارشد شرکت وود مک کنزی اخیرا در مطلبی 
نوشــت: صعود قیمت های نفت به 100 دالر در ســال آینده بعید است و حداقل 
به شکل مســتمر نخواهد بود.بعضی از تحلیلگران انتظار دارند زمستان سردتر از 
حد معمول در نیمکره شــمالی، بحران انرژی اروپا را تشدید کرده و باعث تقلیل 
ذخایر گاز طبیعی این منطقه شــود که در حال حاضر هم در رکورد پایینی برای 
این وقت از ســال قرار دارد. این وضعیت می تواند تقاضا برای گرمایش را تقویت 
کند و سوختهای دیگری بجز گاز طبیعی شامل فرآورده های نفتی احتماال تقاضا 

برای نفت را باال خواهند برد حتی اگر قرنطینه ها مصرف بنزین را محدود کنند.

چه زمانی بحران انرژی خاتمه پیدا می کند؟
به گفته فلوئرز، زمســتان سرد، قیمت های گاز و برق را که در حال حاضر هم در 
رکورد باالیی قرار دارند را باالتر می برد.موج ســرما هفته جاری در شــرایطی که 
ســطح مخازن گاز اروپا اندک ماند و تولید برق پس از توقف فعالیت چهار راکتور 
هســته ای فرانسه کاهش پیدا کرد، قیمت های برق این منطقه را به رکورد باالی 
جدیدی رسید.قیمت های گاز طبیعی به شدت نوسان داشته و به عرضه بیشتر از 
سوی روسیه حساس است اما در بهار با گرم شدن هوا کاهش پیدا می کند.به گفته 
تحلیلگران وود مک کنزی، با این حال حتی در پایان فصل زمستان و در بهار سال 
2022 به دلیل کمبود عرضه، قیمت های گاز در آسیا و اروپا باالتر از سطح پیش 
از بحران انرژی خواهد بود. انتظار می رود تا زمان افزایش عرضه در ســال 2026، 
قیمت های LNG در اروپا و آســیا بیش از دو برابر قیمت رایج بین سال 2015 تا 
2020 باشد.ریسک بزرگ برای دورنمای بازار گار در سال آینده و پس از آن این 
خواهد بود که آیا گاز یک ســوخت مطمئن و پاک تر از زغال ســنگ برای کمک 
به سوئیچ از زغال سنگ به گاز و پشتیبانی از تجدیدپذیرها دیده می شود یا یک 
سوخت فسیلی دیگر دیده می شود که نباید به عنوان سوختی برای کمک به گذار 

به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر ماحظه شود.

آیا افزایش هزینه ها مانع عبور به سمت انرژی پاک می شود؟
اگرچه غولهای نفتی ســرمایه گذاریهای بیشــتری را به سمت انرژی کم آالینده 
گسیل کرده اند اما روند افزوده شدن ظرفیت جدید نیروی بادی و خورشید ممکن 
اســت به دلیل هزینه های باالتر آهســته شــود.فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس 
بین المللــی انرژی اوایل ماه میادی جاری گفته بــود با وجود قیمت های باالی 
کاال و حمل و نقل، تجدیدپذیرها در مسیر ثبت رشد باال در سال 2021 هستند. 
اما قیمت های کاال ممکن است تا پایان سال 2022 باال بماند و پنج سال کاهش 
هزینه برای نیروی بادی و ســه ســال کاهش برای فوتوولتائیک خورشیدی را از 
بین می برد.آژانس بین المللــی انرژی در گزارش بازار 2021 تجدیدپذیرها اعام 
کرد جهان باید ظرفیت ساالنه جدید را در پنج سال آینده برای تحقق سناریوی 
کربن خنثی تا ســال 2050 دو برابر کند.افزایش مجموع هزینه ها و دستمزدها، 
چالشهای زنجیره تامین و لجستیک ممکن است مانع طراحی و توسعه فناوریهای 
کم آالینده شــوند.وود مک کنزی اوایل ماه جاری اعام کرد صنعت خورشیدی 
آمریکا بین فرصتهای بزرگ و موانع موجود در ماه ها و سالهای آینده گرفتار خواهد 
شــد و احتماال رشد مایم تری در چند سال آینده خواهد داشت.بازار خورشیدی 
آمریکا 5.4 گیگاوات ظرفیت خورشیدی در سه ماهه سوم نصب کرد که به میزان 
33 درصد باالتر از مدت مشابه سال 2020 و بزرگترین رشد سه ماهه سوم ثبت 
شده تاکنون بود. با این حال هزینه ها همچنان افزایش دارند.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، به نظر می رسد ابهامات، بزرگترین موضوع سال 2022 در بازارهای نفت 

و گاز خواهد بود.

مهمترین موضوع بازار نفت در سال آینده
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گزیده خبر وزیر صمت:

قرعهکشیخودروازسالآیندهحذفمیشود
وزیر صمت از افزایش ۵۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو در سال 
آینده خبر داد و گفت: متناســب با تقاضا عرضه خواهیم کرد و با 
این فرایند، قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ حذف می شود.به 
گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدرضا فاطمی امین پس از نشست 
مشترک با مسئوالن دیوان محاسبات کشور در جمع خبرنگاران 
گفت: تقاضای خودرو در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
اســت و آنچه امسال تولید خواهد شد یک میلیون دستگاه است 
که ۵۰۰ هزار دســتگاه کمبود عرضه خواهیم داشت این کمبود 
در سال آینده جبران خواهد شد.وی افزود: طبق برنامه، افزایش 
تولید خودرو پیش بینی شده و متناسب با تقاضا عرضه خواهیم 
کرد و با این فرایند، قرعه کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ حذف می 
شود.وزیر صمت در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین برنامه 
های دولت برای اصالح پرداخت یارانه ها گفت: طبق طرحی که 
کار مطالعاتی آن در حال انجام اســت، یارانه ها قطع نخواهد شد 
بلکه یارانه هایی که بی هدف پرداخت می شد و معموال به دست 
مردم نمی رسید، هدفمند می شــود.فاطمی امین تصریح کرد:  

البته آخرین تصمیمات در این باره از جانب سخنگوی این طرح 
اعالم خواهد، اما خالصه مطلب این است که با ایجاد رانت، یارانه 
ها به دســت مردم نمی رسید چرا که شــاهدیم ارز ۴2۰۰ برای 
خرید نهاده های دامی مانند ذرت، کنجاله و سویا پرداخت و این 
کاالها وارد کشور می شود، اما کاالهای تولیدی مانند مرغ، تخم 
مرغ و لبنیات متناســب با ارز ۴2۰۰ عرضه نمی شود و انحراف 
منابع داریم.وی همچنین درباره جلسه مشترک با مسئوالن دیوان 
محاسبات کشور گفت: هفت قانون در حوزه تولید وجود دارد که 
در جلســه امروز آنها را مرو کردیم و مواردی از آن الزاماتی است 
باید اجرا می شــد.وزیر صمت افزود: خبری که به اعضای جلسه 
دادم این بود که 9۰ پروژه ای که برای اصالح ساز و کارها و فرایند 
در این وزارتخانه طراحی کردیم تقریباً تمام خالء ها و نقص هایی 
که وجود داشته است، جبران می شود.فاطمی امین گفت:  مقرر 
شد مفادی از قوانین گذشته تاکنون که اجرا نشده یا ناقص اجرا 
شــده است و کارهایی که متناســب با آن باید برنامه ریزی می 
کردیم رفع نقص شود که این کار را به کارگروهی ارائه می دهیم.

مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس مدیر برتر 
کشور

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ششــمین اجالس 
سراســری نشــان عالی مدیر ســال صبح امروز با حضور آقای دکتر حسینی 
معاون پارلمان ریاســت جمهــوری و اقای دکتر قاضی زاده هاشــمی معاونت 
ریاست جمهوری و آقای دکتر قوامی معاون وزیر اقتصاد و مسئوالن بلندپایه ی 
دستگاه های اجرایی، اساتید دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی، روسا، مدیران 
ارشــد، مشاوران و کارشناسان سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در مرکز 
همایش های بین المللی صداوسیما در تهران برگزار شد.تجدید میثاق جامعه ی 
صنعت با آرمان های شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، اشاعه و ترویج کاربردی 
مفاهیم مدیریت جهادی و اقتصادی، تحلیل و ارزیابی راه و روش مدیران موفق 
ملی در مواجهه با بحران های اقتصادی و تحریم های بین المللی، بررسی فرصت ها 
و چالش های توســعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت ایران و توسعه و رشد 
تولید و فناوری در سایه مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندی های داخل کشور 
از مهم تریــن محورهای ایــن اجالس بود که در پایان آن بــه تقدیر از مدیران 
برتر کشور انجامید.گفتنی است »حسن خلج طهرانی« مدیرعامل منطقه ویژه 
خلیج فارس نیز به ســبب رشد بیش از دو برابری سرمایه گذار داخلی و خارجی 
در حوزه ی صنایع انرژی بر نســبت به ســال گذشته و در شرایط ویژه تحریمی 
به عنوان مدیر برتر کشور انتخاب شد که بی شک این موفقیت بدون پشتیبانی و 
حمایت وزارت صمت، سازمان ایمیدرو، استانداری هرمزگان و نمایندگان مردم 
استان در مجلس شورای اسالمی میسر نبود.شایان ذکر است در شرایطی کنونی 
۱۶ شرکت فعال با بیش از ظرفیت اسمی خود و با ارزش تقریبی هفت میلیارد 
دالر در این منطقه عظیم صنعتی در حال فعالیت هستند و در سال های ۱۳99 
و ۱۴۰۰ در قالب طرح های ســرمایه گذاری خارجی و داخلی 2۳ طرح با حجم 
پیش بینی هشت میلیارد دالر به عقد قرارداد رسیده و این موضوع نشان دهنده ی 
ادامه ی نهضت تجلی اقتصاد مقاومتی در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج 
فارس است که مدیران و کارگران آن توانسته اند این منطقه اقتصادی را به مکانی 

امن برای صاحبان سرمایه و توسعه ی صنعت کشور تبدیل کنند.

قرارگیری فوالد مبارکه در جمع برندگان 
»جایزه جهانی MIKE: برترین سازمان های 

دانشی نوآور« 
بر اســاس اعالم مدیر بنیاد جهانــی MIKE )برترین 
سازمان های دانشی نوآور( شرکت فوالد مبارکه موفق شد، 
در جمع برندگان جایزه جهانی MIKE قرار گیرد. طی 
نامه رسمی پرفسور W.B.Lee دبیر کل جایزه جهانی 
ســازمان های دانشــی نو آور، فوالد مبارکه موفق شد، 

پس از ارزیابی در 8 محور یکپارچه با پوشش رده های مختلف سازمان در ۳ حوزه 
ساختار، منابع انسانی و ارتباطات و با تمرکز بر ارزش آفرینی برای ذینفعان سازمان 
مبتنی بر ۳ مؤلفه دانش، نوآوری و سرمایه فکری و در ۴ مرحله ارزیابی بین المللی 
توســط کمیته بین المللی داوران جهانی MIKE در جمع برندگان این جایزه در 
ســطح جهانی همچون Ernst & Young از کشور انگلستان، Nokia به طور 
مشترک از کشورهای سوئد و آمریکا، Aurecon از کشور استرالیا، SABIC از 
کشــور عربســتان، Everel Group و Revetil از ایتالیا، Afcons از کشور 
هند و CLI  و Tencent از کشور چین قرار گیرد.محمد ناظمی هرندی معاون 
تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک این موفقیت به کلیه کارکنان، دانش را 
مهم ترین سرمایه نامشهود سازمان ها در عصر حاضر دانست و از آن به عنوان یکی از 
مؤلفه های مهم در خلق ارزش برای ذینفعان سازمان ها یاد کرد و گفت: فوالد مبارکه 
پس از طی کردن دوران ساخت و بهره برداری تا ظرفیت اسمی، هم  اکنون با داشتن 
گنجینه ای گرانبها از دانش این دوران ها خود را متعهد به بکارگیری آن در جهت 
توسعه صنعتی کشور می داند.سیامک شجاعی رئیس سیستم های مدیریت کیفیت 
و سرآمدی  نیز با اعالم این که استفاده از الگوهای معتبر مدیریتی در سطح ملی و 
جهانی مانند تعالی سازمانی، EFQM، MIKE و... همواره از سیاست های فوالد 
مبارکه جهت تقویت رویکردهای سازمان و شتاب بخشی به تحول و بهبود مستمر 
در ســازمان بوده است، گفت در زمینه مدیریت دانش از ۱۰ سال گذشته اقدام به 
طراحی و اجرای رویکردهای متنوع با الگوبرداری از سازمان های پیشرو نموده ایم. 
وی با اشــاره به این که سبک رهبری سازمان ها و فرهنگ دانشی دو رکن اساسی 
در موفقیت در مقوله مدیریت دانش هســتند. ضمن اعالم آمادگی فوالد مبارکه 
جهت تبادل تجارب خود در این زمینه با ســایر صنایع، ایجاد شبکه های دانشی با 
اســتفاده از خبرگان صنایع در حوزه های کلیدی را، راه گشای بسیاری از مشکالت 

کنونی دانست .

طال ارزان تر می شود
قیمــت طال در معامالت دیروز چهارشــنبه بازار جهانی با نزدیک شــدن به ایام 
تعطیالت پایان ســال، تغییر چندانی نداشت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۷8۷ دالر و ۱۰ سنت ایستاد. در بازار معامالت 
آتی آمریکا، هر اونس طال تغییر چندانی نداشت و ۱۷88 دالر و 8۰ سنت معامله 
شــد. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با ۰.۳ درصد کاهش، در ۱۷88 دالر و 
۷۰ سنت معامله شد.به گفته استفن اینس، از شرکای شرکت SPI، اگرچه نگرانیها 
نســبت به شــیوع واریانت اُمیکرون ادامه دارد، عدم وجود عوارض نگران کننده 
تا حدودی باعث آســودگی خاطر ســرمایه گذاران شده و دلیل حرکت به سمت 
دارایی های پرریسک تر بوده است. احتماال فضای تورمی در سه ماهه نخست سال 
2۰22 روی تصمیم بانک مرکزی آمریکا برای تعدیل سریع تر محرکهای مالی تاثیر 
خواهد گذاشــت و می تواند دلیل فروش طال باشد اما ابهامات پیرامون اُمیکرون، 
روند نزولی طال را محدود کرده است.شاخص دالر بخشی از افت اخیرش را جبران 
کرد و طال را برای خریداران غیرآمریکایی گران تر ساخت.بازده اوراق خزانه آمریکا 
نزدیک به باالترین حد یک هفته اخیر ثابت بود و قیمت طال را تحت فشار کاهشی 
قرار داد زیرا بازده باالتر هزینه نگهداری طال را باالتر برده و به جذابیت ســرمایه 
گذاری در این فلز ارزشمند آسیب می زند.تحلیلگران اعالم کردند معامالت پایان 
ســال احتماال در بازارهای گسترده به خصوص طال اندک خواهند ماند و این فلز 
ارزشمند سال 2۰2۱ را در بازه معامالتی کوچکی به پایان می برد.بر اساس گزارش 
رویترز، با وجود رشــد آمار ابتال به کووید ۱9، بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه 
تحت تاثیر بهبود ریسک پذیری سرمایه گذاران با نزدیک شدن به روزهای پایانی 

سال، صعود کردند.

توزیع ۱.۶ میلیون تن کاالی اساسی برای 
تنظیم بازار

مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شــرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: طی 
۱۰ ماه از ســال حدود یک میلیون و ۶۳8 هزار تن انواع برنج، شــکر و روغن 
برای تنظیم بازار این کاالها از محل ذخایر توزیع شده است.به گزارش ایلنا از 
شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ حجت براتعلی با بیان اینکه بازار کاالهای اساسی 
مانند برنج ، شــکر و روغن در آرامش اســت، افزود: با برنامه ریزی ها در سال 
گذشته برای خرید کاالهای اساسی از خارج و واردات به موقع، در سالِ جاری، 
امسال میزان توزیع این سه کاال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و در 
حال حاضر ذخایر استراتژیک در شرایط مطلوب قرار دارد.براتعلی خاطرنشان 
کرد: در ۱۰ ماه گذشــته به طور متوســط روزانه ۱۰ هزارو ۴88 تن برنج در 
سرتاســر کشور توزیع شــده و میزان عرضه ی این محصول نیز از 28۰ هزار 
تن فراتر رفته اســت و بازار آرامی را در این بخش شــاهدیم.وی اضافه کرد : 
در همین مدت بیش از ۴۳9 هزار تن شــکر ســفید و بیش از 9۰۰ هزار تن 
روغن به فروش رفته اســت.براتعلی گفت: کاالهای اساسی برنج، شکر و روغن 
بر اســاس تصمیمات و مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور به فروش می رود و از 
طریق شبکه های توزیع سراسری و فروشگاه های زنجیره ای با قیمت مصوب در 
اختیار مردم قرار می گیرد.مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران با تأکیــد بر مطلوب بودن وضعیت ذخایر و موجودی این کاالها 
گفت: واردات کاالهای اساســی از خارج ادامــه دارد و جایگزین کاالهای به 

فروش رفته می شود.

جزئیات درج قیمت تولیدکننده روی کاال
فروشگاه ها باید قیمت غیرواقعی را از 

قفسه ها حذف کنند
معــاون وزیر صمت گفت: حذف واســطه های 
غیرضرور، روزآمدســازی شیوه های نظارت در 
بازار، روان ســازی نظام قیمت گذاری و کاهش 
بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان از جمله 
اهداف درج قیمت تولیدکننده روی کاالهاست.

عباس تابش در گفــت و گو با خبرنگار مهر در 
مورد طــرح درج قیمت تولید کننده بر روی کاالها، اظهار کرد: بررســی ها 
نشــان می دهد که در حال حاضــر قیمت مصرف کننده درج شــده روی 
بســیاری از کاالها واقعی و قانونی نیستند و اکثر آنها قیمت هایی است که با 
توافق واحدهای تولیدی و واســطه ها و فروشگاه درج می شود.رئیس سازمان 
حمایــت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: با توجه به اینکه شــفاف 
سازی اولویت ماست، وزارت صمت با هدف شفاف سازی قیمت ها، بهره مندی 
قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از ســودهای 
مصوب قانونی، حذف واســطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده کاال 
برای اصناف، روزآمدسازی شیوه های نظارت در بازار، روان سازی نظام قیمت 
گــذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی توســط مصرف کنندگان، طرح 
درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها را در دســتور کار قرار داد.وی با بیان 
اینکه درج قیمت تولیدکننده روی کاالها دســت واسطه ها را کوتاه کرده و 
قیمت های کاذب را از میان می برد، گفت: بر اســاس این طرح، تولیدکننده 
باید بر روی کاالهای خود، قیمت درب کارخانه را درج کرده و فروشــگاه ها 
و واحدهــای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هســتند.معاون 
وزیر صمت گفت: برای اجرای این طرح، کاالهایی که بازارشان رقابتی است 
انتخاب خواهند شد که البته در فاز اول کاالهایی انتخاب شده اند که سهم و 
نقش قابل توجهی در سبد هزینه خانوارها ندارند. این کاالها شامل ۷ کاالی 
سوپرمارکتی شامل دســتمال کاغذی، آب معدنی، آبمیوه ها، نوشابه گازدار، 
ماءالشعیر، پودر لباسشویی و پوشک بچه و همچنین ۷ قلم کاالی سرمایه ای 
شامل انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ از جمله غذا ساز، نوشیدنی ساز، چرخ 

گوشت، مایکروویو، تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی می شود.

فروشگاه ها باید قیمت غیرواقعی را از قفسه ها حذف کنند
وی ادامه داد: یکی از مشکالت در سطح عرضه، درج قیمت های غیرواقعی در 
فروشــگاه های زنجیره ای است. شواهد نشان می دهد که فروشگاه ها در قالب 
طرح های تخفیفی و حراج، حجم باالیی از کاالها را با تخفیف های غیرواقعی 
2۰ تــا ۵۰ درصدی و عرضــه می کنند. با اجرای این طرح، فروشــگاه های 
زنجیره ای ملزم می شــود که برچسب تخفیفات قیمت غیر واقعی را از روی 
قفسه ها حذف کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کاال، در معرض دید 
عموم قرار گیرد.تابش افزود: پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی 
مواقع کاالهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش 
می رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف کننده روی کاالها، این تخفیف در 
بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده فروشی می رسید و مصرف 

کننده هیچ سودی نمی برد.

۶۷ درصد تسهیالت بانکی صرف سرمایه 
در گردش شد

در هفت ماهه امسال مجموعا نزدیک به ۱۴8۳ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
از ســوی بانک ها و موسســات اعتباری به بخش های کشــاورزی،  صنعت-

معدن، مسکن-ســاختمان،  بازرگانی، خدمات و بخش های متفرقه پرداخت 
شــده که ۶۶.9 درصد معادل نزدیک به 992 هزار میلیارد از این مبلغ صرف 
تامین ســرمایه در گردش در بخش های مختلف شده که بیشترین سهم از 
این تســهیالت را نیز به خود اختصاص داده اســت.به گزارش ایسنا،  طبق 
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( 
بخش صنعت-معدن در این مدت ۴۳9 هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان تسهیالت 
از بانک ها و موسســات اعتباری دریافت کردند که  ۷9.۱ درصد معادل ۳۴۷ 
هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان از آن به تامین ســرمایه در گردش تخصیص داده 
شده است.بخش بازرگانی نیز در هفت ماهه امسال 22۳ هزار و 22۰ میلیارد 
تومان تســهیالت دریافت کرده که ۴9.9 درصد از آن صرف تامین سرمایه 
در گردش شده اســت.بخش خدمات،  کشاورزی و مسکن نیز در این مدت 
بــه ترتیب ۶۴۱ هزار و ۱۶۰ میلیــارد تومان، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان و ۷۵ 
هزار و ۴۷۰ تســهیالت دریافت کردند که سهم تامین سرمایه در گردش از 
آن به ترتیب ۶8.۱، ۶8.۳  و ۳۳.۷ درصد، معادل حدود ۴۳۷، ۷۰ و 2۵ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت.در این میان ســهم »ایجاد«، »توسعه« و »خرید 
کاالی شــخصی« از کل تسهیالت پرداخت شــده به بخش های مختلف به 
ترتیــب ۱۱.۱، 8.۴ و ۶.۴ درصد اســت.همچنین بخش »تعمیر« و »خرید 
مســکن » که به ترتیب 2.۱ و ۱.۳درصد از تسهیالت بانکی را دریافت کرده، 
کمترین سهم از این تسهیالت را به خود اختصاص داده است.گفتنی است در 
سال های اخیر بارها اعالم شده که کمبود سرمایه در گردش یکی از مهم ترین 

مشکالت واحدهای تولیدی است.

رییس سازمان توسعه تجارت از فراهم 
شــدن مقدمات آزادسازی طلب معوق 
ایران در سریالنکا خبر داد.علیرضا پیمان 
پاک در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: 
در جریان ســفری که هیئت ایرانی به 
مذاکرات  داشت، خوشبختانه  سریالنکا 
بســیار مطلوبی با نماینــدگان دولت و 
بخش خصوصی این کشور انجام شد و 
دو طرف بر لزوم گسترش همکاری های 
اقتصادی تاکید کردند. در این دیدار ما 
با وزیر کشت و صنایع، مسئوالن توسعه 
تجارت و صادرات و رییس اتاق بازرگانی 
ســریالنکا دیدار کردیم که نتیجه تمام 
مذاکرات در این دیدارها مثبت خواهد 
بود.وی با بیان اینکه ایران و ســریالنکا 
ظرفیت بالقوه بســیار گسترده ای برای 
توســعه تجارت مشترک دارند، توضیح 
داد: متاســفانه تا به امروز بخش مهمی 
از تبــادالت اقتصــادی دو کشــور به 
صادرات نفــت و محصوالت نفتی ایران 
باز می گردد و جز آن می توان گفت که 
در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی 
ایران به این کشور شرق آسیا، کمتر از 
۱۰۰ میلیون دالر در سال است.معاون 
وزیر صمت ادامه داد: متاســفانه تجار و 
فعاالن اقتصادی سریالنکا، تصور دقیقی 
از ظرفیت های اقتصــاد ایران و توان ما 
برای صادرات غیرنفتی نداشــتند و در 
این سفر تالش شد تا مقدمات الزم برای 

افزایش همکاری ها فراهم شود. پس از 
ســفر ما ابتدا کمیته مشترک اقتصادی 
دو کشــور تشــکیل خواهد شد و پس 
از آن با محوریــت بخش خصوصی به 
سمت تاســیس اتاق بازرگانی مشترک 
حرکــت می کنیم.پیمان پــاک با بیان 
اینکه در حوزه های پتروشیمی و لبنیات، 
سریالنکا بازار مطلوبی برای شرکت های 
ایرانی خواهــد بود، بیان کرد: در مقابل 
جــدا از چای، امکان واردات برخی مواد 
اولیه یا محصوالتی مانند کائوچو نیز به 
ایران وجود دارد که البته باید مذاکرات 
دقیــق برای تعیین نرخ و قرارداد نهایی 

انجام شــود امــا آنچه که بــا قاطعیت 
می توان از آن سخن گفت این است که 
هم سریالنکا برای ما بازار بسیار مطلوبی 
اســت و هم می توان برخــی نیازهای 
کشــور را از طریق این کشور پاسخ داد.

وی از امکان برنامه ریزی برای ســرمایه 
گذاری و تولید مشــترک میان ایران و 
سریالنکا نیز ســخن گفت و افزود: در 
حوزه هایــی مانند تولید ماشــین آالت 
کشاورزی یا مونتاژ نهایی محصوالت ما 
می توانیم از فضای موجود در سریالنکا 
اســتفاده کنیم. این کشــور با توجه به 
قرار گرفتن در مدار شــبه قاره هند، از 

نظر دسترسی به بازارهای منطقه شرق 
آســیا و همچنین ایجاد بســتری برای 
واردات فله، ســرمایه گذاری مشترک و 
صادرات نهایی محصول با ارزش افزوده 
جایگاه مناســبی دارد و ایران می تواند 
از این فضا استفاده کند.رییس سازمان 
توسعه تجارت همچنین از نهایی شدن 
توافقی برای آزادسازی طلب معوق ایران 
در ســریالنکا خبر داد و تشریح کرد: از 
حدود 9 سال پیش، حدود 2۵۰ میلیون 
دالر پــول حاصل از صادرات نفت ایران 
به ســریالنکا در این کشور بلوکه شده 
و امــکان ترخیص آن وجود نداشــت. 
خوشــبختانه در مذاکــرات اخیر ما به 
راه حلی مکتوب رســیدیم تا این پول و 
سود آن در ســال های گذشته در قالب 
کاالهایی ماننــد چای به ایران بازگردد.

پیمان پاک خاطرنشان کرد: ما با توجه 
به هــدف گذاری وزیــر محترم صمت 
در اســتفاده از ظرفیت بازار کشورهای 
منطقــه و هم ســو، مقدمــات حضور 
قدرتمندتر ایران در بازار ســریالنکا را 
دنبــال کردیم و البته این تالش ها برای 
ایجاد مقدمات کار است و اقدامات الزم 
برای استفاده از این بازار و ظرفیت قطعا 
باید از ســوی بخش خصوصــی و اتاق 
بازرگانی صورت گیرد تا امکان دســت 
یابی کشور به اهداف صادراتی و تجاری 

بلندمدت فراهم شود.

 سریالنکا جای پول نفت، 
به ایران چای می دهد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه 
خریــدار خود را مقید به ارائه کد ملی به فروشــنده 
نمی داند و همین امر فروش کاال را برای فروشندگان 
با اختالل روبرو کرده، گفت: به نظر می رســد برای 
اجرای موفق طرح ســامانه تجارت باید زیرســاخت 
الزم فراهم شود.اکبر پازوکی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص الزام دریافت 
کد ملــی از خریداران در بازار لــوازم خانگی به ارائه 
توضیحاتی پرداخت و گفت: براساس سیاست گذاری 
های انجام شده قرار اســت روند تولید و عرضه کاال 
در ســامانه تجارت درج شــود تا ضمن ســاماندهی 
اوضاع مدیریت الزم برای بــازار نیز اعمال گردد.وی 
با اعالم اینکه بایــد تولیدکننده  در زمان خروج کاال 
از درب کارخانه  ضمن درج شناســه و کد رهگیری 
کاال در ســامانه، اعالم کند که مقصد آن کجاســت، 

افزود: بنکدار نیز با دریافت کاال در سامانه تجارت باید 
مشخصات دریافتی آنها را اعالم نماید. در این مسیر 
بنکدار محصوالت را از طریق خرده فروشــان به بازار 
عرضه می کند .البته در برخی از موارد فروشهای عمده 
نیز صورت می گیرد اما 99 درصد معامالت در خرده 
فروشــی ها صورت می گیرد. برهمین اســاس خرده 
فروش نیز باید از خریدار کدملــی را در ازای فروش 
کاال دریافت کند تا احتمال بروز احتکار و ضابطه مند 
بودن چرخه تولید و توزیع کاال فراهم شود.وی افزود: 
اما نکته اینجاست مصرف کننده نهایی خود را مقید 
به ارائه کد ملی به فروشنده نمی داند همین امر عاملی 
شده تا فروش کاال برای فروشندگان با اختالل روبرو 
شود. جالب اینجاست وقتی از خریدار می خواهند تا 
کد ملی خود را بگوید از خرید منصرف شــده و حتی 
به سمت خرید کاالهای دیگر از جمله کاالهای قاچاق 

می رود.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اضافه 
کرد: باید زیرســاخت های الزم فراهم شود تا مصرف 
کننده نهایی نیز در روند خرید با مشکلی روبرو نگردد.

پازوکــی در خصوص اینکه آیا ابالغیه جدیدی مبنی 
بر عدم دریافت کد ملی از خریداران به فروشــندگان 
ابالغ شــده است یا خیر، گفت: ما ابالغیه جدیدی در 
این رابطه نداریم اما قرار شــده در حوزه دریافت کد 
ملی از خریدار موضوع اجبار تاحدودی برطرف شود تا 
ضمن رونق معامالت بستر الزم در سامانه تجارت نیز 
ایجاد گردد.وی تصریح کرد: برخی از فروشندگان که 
جواز کسب خود را در طول ماه های گذشته دریافت 
کرده بودند، کد نقش نداشته وهمین امر عاملی شده 
تا در فروش کاال دچار مشــکل شــوند،  به نظر می 
رسد برای اجرای موفق طرح سامانه تجارت بازار باید 

زیرساختهای الزم فراهم شود.

ماجرای دریافت کد ملی از مشتریان در بازار لوازم خانگی چیست؟
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دورنمای اقتصادی آسیا در سال ۲۰۲۲گزیده خبر
نشــریه چینی »چاینا بریفینگ« در گزارشــی با اشاره به برخی 
رویدادها از جملــه توافق تجارت آزاد چین با عنوان مشــارکت 
اقتصادی فراگیر منطقه ای و کاهــش تعرفه های چین بر واردات 
کاال نوشــت، این روند بر جریانات تجاری در سال آینده میالدی 
تاثیر خواهد داشت.به گزارش ایرنا، اگرچه اقتصاد جهانی در حال 
رهایی از رکود ناشــی از همه گیری کرونا می باشــد، پیش بینی 
می شود روند بهبود برای ســال 2022 همچون دو سال گذشته 
آهسته و کند باشد. مثال به رغم اینکه انتظار می رفت تولید اقتصاد 
جهانی در ســال 2021 رشد 4 درصدی را تجربه کند، این میزان 
رشد بیش از 5 درصد کمتر از روند رشد قبل از همه گیری کرونا 
بود. به عــالوه، وقفه در روند مهار همه گیری یا دیگر رخدادهای 
نامطلوب، که سبب انحراف مسیر احیای اقتصادی است، همچنان 
ریســکی با اهمیت محسوب می شود.از طرف دیگر، از آنجایی که 
همه گیری کرونا ریســک های مرتبط با موج انباشت بدهی های 
جهانی در دهه های گذشــته را تشــدید کرده، سطح بدهی ها به 
باالترین حد ممکن رســیده و بطور خــاص اقتصاد جهانی را در 
قبال فشــار بازار مالی آسیب پذیر ساخته است، اقتصاد آسیا هم 
از این موج انباشــت بدهی ها بی تاثیر نبوده اســت.در هر حال، 
همه گیری کرونــا هزینه های قابل توجهی را بر تمامی بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توســعه تحمیل کرده است. اگرچه 
انتظــار می رود فعالیت اقتصادی همه مناطق در ســال پیش رو 
)2022( به دلیل کاهش نسبی وضعیت همه گیری کرونا افزایش 
یابد، اما روند بهبود بطور قابل توجهی در آسیا با دیگر مناطق جهان 
متفاوت خواهد بود. در این رابطه کشــورهایی که در آنها بیماری 
شــیوع بیشتری داشته و یا در معرض تاثیرات جهانی همه گیری 
از طریق گردشگری و صادرات کاالهای صنعتی هستند، عملکرد 
ضعیف تری خواهند داشت.پیش بینی می شود در سال آینده به 
دلیل جهش اقتصادی قوی چین، منطقه شرق آسیا و پاسیفیک 
بهبود قابل توجهی داشــته باشــد؛ در حالیکه انتظار می رود در 
مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و آفریقای جنوب صحرا، فعالیت 
اقتصادی در ضعیفترین شــرایط قرار گیرد. همچنین بسیاری از 
کشــورها، درآمد سرانه یک دهه خود یا بیشتر را از دست بدهند.

نشــریه چاینا بریفینگ با اشاره به برخی رویدادها از جمله توافق 
تجارت آزاد چین با عنوان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه ای و 
کاهش تعرفه های چین بر واردات کاال نوشت: در این هفته شاهد 
رویدادهای زیادی بودیم که تقریبا تاثیری فوری بر جریانات تجاری 
سال 2022 بخصوص در آسیا خواهند داشت، بخصوص که کشور 
چین مطابق با توافقنامه RCEP تعرفه بر نزدیک به یک هزار کاال را 
کاهش می دهد.یک کنفرانس مهم درباره پروژه »کمربند و جاده« 

BRI و همکاری جهانی برگزار شده است که سرمایه گذاری چین 

در فناوری های جدید و جذابیت هانوی پایتخت ویتنام به عنوان 
یک مقصد سرمایه گذاری و همچنین تغییر موضع روسیه به سمت 
آسه آن و سرمایه گذاری فزاینده آن کشور در ایران را بررسی کرد.

کاهش تعرفه های چین
چین مطابق بــا توافقنامه های تجارت آزاد از جمله »مشــارکت 
اقتصادی فراگیر منطقــه ای« RCEP و توافق تجارت آزاد چین – 
کامبوج، به منظور ارتقای گشایش با کیفیت باالی بازارها، نرخ های 
مــورد توافق تعرفه در مورد کاالی منتخب از مبداء 2۹ کشــور و 

منطقه را در سال 2022 اجرا می کند.

برگزاری شورای مشاوره ای طرح کمربنده و جاده
این مقاله همچنین شامل تحلیلی از یک نشست بین المللی مهم 
و در بر دارنده یک پی دی اف از گزارش شــورای مشاوره ای طرح 
کمربند و راه با عنوان »همــکاری با کیفیت باالی کمربند و راه: 
مشــارکت در زمینه به هم پیوستگی« است.در همین چهارچوب 
کمک فاینانس چین به بیوتکنولوژی آلمان و آمریکا نیز بررســی  
می شــود و بطور خاص توافق هــای دو مطالعه مــوردی درباره 
همکاری هــای بیوتکنووژی بین چین با آمریکا و آلمان بررســی 

می شود.

ســرمایه گذاری در هانوی و بررسی محیط کسب و کار 
ویتنام

شهر هانوی پایتخت ویتنام هچنان یکی از مقاصد سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی اســت و با وجود پاندمی کرونا، سرمایه ها را 
جذب می کند. پایتخت ویتنام محیط خوبی برای کســب و کار 
دارد. دولت ویتنام برای جذب بیشتر سرمایه ها یک طرح احیای 
اقتصادی برای 5 سال آینده با نگاهی به سال 20۳0 اعالم کرده 

است.

بهبود روابط تجاری روسیه – سنگاپور
ســنگاپور محیط مساعدی برای کسب و کار و تجارت با روسیه 
دارد و ســهولت در گشایش حســاب بانکی امتیاز مهمی برای 
صادرات، تجارت و سرمایه گذاری منطقه ای آسیا است.روسیه و 
ســنگاپور اعالم کردند که درصدد تکمیل توافق نامه خدمات و 
ســرمایه گذاری بین دو کشور هستند که بخش مهمی از توافق 
تجارت آزاد سنگاپور و EAEU است که هم اکنون در حال مذاکره 

است.

زیرساخت های اتصال خلیج فارس و دریای سیاه در ایران
یک توافقنامه دیگر با دولت ها در جنوب قفقاز و آسیای مرکزی 
امضا شده است تا اتصالی بین خلیج فارس و دریای سیاه برقرار 

نماید. این توافق بین گرجستان، آذربایجان و ایران یکی از چند 
توافقی است که دولت ایران با دولت های منطقه در چند هفته 

گذشته امضا کرده است.

امضای توافق 20 ساله ایران و روسیه
در همین حال ترکیبی از توسعه زیرساخت های چین و روسیه 
به جایگزینی دارایی های در حال فرسوده شــدن بر اثر تحریم ها 
کمــک می کند و تضمین خواهد کرد که تامین نفت و گاز برای 
آســیای مرکزی و چین ادامه خواهد یافــت. ایران 12 درصد از 

ذخایر جهانی را دارد.

همکاری های اقتصادی چین با برخی کشورهای آسیایی 
در قالب همکاری های دوجانبه

صرف نظر از گزارش چاینا بریفینــگ، همکاری های دو جانبه 
بین کشــورهای آســیایی به ویژه بین چین و دیگر کشورهای 
آســیایی موجب رونق اقتصادی در شرق و جنوب شرق آسیا و 
بطور کل در کل آســیا خواهد شد که از جمله آنها می توان به 
همکاری دوجانبه میان چین و مالزی، چین و پاکستان، چین و 
کامبوج، چین کره جنوبی، چین و ایران و چین و دیگر کشورهای 
آسیایی و قاره اقیانوسیه.بطور مثال، سیف الدین عبداهلل وزیر امور 
خارجه مالزی در ســفری که اخیرا به چین داشت گفت که این 
کشور و چین با همکاری در حوزه های اقتصاد دیجیتال، امنیت 
سایبری، تحقیقات واکسن، دیپلماسی فرهنگی و فیلمسازی به 
تقویت روابط خود ادامه خواهند داد.همچنین نشست افتتاحیه 
کمیتــه عالی مالزی و چین در زمینه همکاری در دوران پس از 
کرونا، به ریاست مشترک وزرای خارجه دو کشور برگزار گردید 
و دو طرف برای همکاری در تحقیق و توســعه، تولید واکســن، 
مخابرات دیجیتال و تولید فیلم مشترک، طب سنتی، همکاری در 
بسکتبال، و آموزش زبان ماالیی در چین به توافق دست یافتند. 
در این سفر سه قرارداد بین شرکت های مالزیایی و چینی به امضا 
رسید.به اعتقاد تحلیلگران، ثبات نسبی سیاست مالزی طی چند 
ماه اخیر موجب شد که اقتصاد این کشور نیز نفس تازه بگیرد به 
قدری که موسســه رتبه بندی RAM در آخرین پیش بینی خود 
اعالم کرد رشــد اقتصادی مالزی، به 6.8 درصد در سال 2022 
خواهد رسید.این موسسه پیش بینی می کند که اقتصاد مالزی در 
بیشتر حوزه ها رونق داشته باشد و از شتاب مثبت پوشش باالی 
واکسیناسیون و تداوم واکسیناسیون استفاده کند. از سرگیری 
بیشــتر فعالیت های اقتصادی بدون خطر قرنطینه های گسترده 

بیشتر، محرک اصلی ریسک پیش بینی های RAM است.

مهلت تسویه بدهی بانکی تا پایان اسفند 
۱۴۰۰ تمدید شد

به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل 
و کســب و کار ها مهلت تسویه بدهی بانکی تا پایان اسفند 1400 تمدید شد.به 
گزارش خبرنگاران، در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان »تولید، پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها« و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های 
وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و اینکه برخی از مشموالن نتوانستند با 
تسویه نقدی بدهی خود تا پایان شهریور 1400، از مزایای تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 
مورخ 21/1/1400 ستاد ملی مدیریت کرونا در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشموالن برای آخرین بار از اول مهر به مدت 

شش ماه تمدید می شود.

همکاری دو جانبه صنعت بانکداری خصوصی و پتروشیمی آغاز شد:
حمایت های مالی و ارزی بانک آینده از 

پتروشیمی کارون
بانک آینده و شرکت پتروشیمی کارون با انعقاد تفاهم نامه ای، بر تقویت و گسترش 
همکاری های مشترک، تأکید کردند.در چارچوب این تفاهم نامه که به امضای نادر 
خواجه حق وردی، معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و علیرضا صدیقی زاده 
مدیرعامل و پریســا صالحی گوجانی مدیر امور مالی شرکت پتروشیمی کارون 
رســید، سطح همکاری های متقابل برای ایجاد و گسترش بسترهای مناسب در 
زمینه های مختلف بانکی، مالی و ارزی، ارتقا خواهد یافت.بر این اساس، بانک آینده 
ســبد متنوع محصوالت و خدمات این بانک به شرکت پتروشیمی کارون را ارائه 
می کند که از آن جمله  می توان به:خدمات اعتباری،ضمانت نامه ها، ارائه تسهیالت 
به شرکت های زیرمجموعه و پیمانکاران طرف قرارداد، خدمات ارزی و بانکداری 
الکترونیکی ماننــد: ایران کارت، نرم افزار کیلید بــرای حذف امضاهای فیزیکی، 
ســرویس درگاه پرداخت هوشــمند )Smart IPG( و ســرویس استرداد وجه 
متمرکز )Refund(، خدمات ویژه پرســنل شرکت و هم چنین دیگر محصوالت 
تعریف  شده بانک در قالب طرح های »آینده داران« برای خرید کاال از هایپراستار 
و فروشــگاه های منتخب مجموعه بزرگ ایران مال، »کارگشا« با هدف تمرکز و 
حمایــت از تولید کاالی ایرانی، »طراوت« بــرای خرید کاالی ایرانی از مجموعه 
فروشگاه های طرف قرارداد بانک آینده در سراسر کشور و »مردم یار« برای خرید 

کاال و خدمات تولید داخل یا تعمیر و بازسازی واحد مسکونی اشاره کرد.

در مراسم امضای قرارداد افزایش همکاری بانک تجارت با گروه انتخاب:
طرح »زوج مهر« رونمایی شد

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل 
این بانک در مراسم امضای قرارداد همکاری با گروه انتخاب الکترونیک با تقدیر از 
تعامل مدیران این گروه برای اجرای طرح »زوج مهر« گفت: با اجرای این طرح در 
قالب قرارداد همکاری با مجموعه صنعتی و تولیدی گروه انتخاب به عنوان خدمتی 
نویــن در زنجیره خدمات متنوع بانک تجارت و در قالب ایفای مســئولیت های 
اجتماعی دو مجموعه گامی بلند در راستای تسهیل امر ازدواج برداشته می شود 
و این طرح با همکاری گروه انتخاب الکترونیک به عنوان مجموعه ای خوشنام و 
بزرگ می تواند تبدیل به یک تجربه موفق اجرایی شــود.دکتر اخالقی با اشاره به 
شبکه گسترده شعب بانک تجارت و تقاضای فراوان وام ازدواج از سوی متقاضیان 
یادآور شد: در طرح زوج مهر تمام تمرکز بر روی تسهیل در دریافت و تهیه لوازم 
مورد نیاز برای شــروع زندگی مشترک است.وی در ادامه گفت: مشتریانی که از 
این طرح استفاده کنند می توانند بنابر تمایل خود به سایت فروش اینترنتی گروه 
انتخاب مراجعه کرده و حداقل 450 میلیون ریال از کاالهای بادوام لوازم خانگی 
خریداری کنند و پس از آن در شــعب از تسهیالت مرابحه با ابزار کارت تا سقف 
۳00 میلیون ریال با نرخ 15 درصد مهلت بازپرداخت ۳6 ماه بهره مند شوند.دیانی 
مدیرعامل گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب پس از ابراز خرسندی برای همکاری 
بــا بانک بزرگ تجارت گفت: گروه انتخاب همواره به دنبال همکاری با بانک های 
خوشنام و بزرگ بوده و این افتخار را دارد که با همکاری بانک تجارت بتواند فرایند 
برخورداری قشر جوان از کاالها و خدمات این شرکت را تسهیل کند و طرح زوج 

مهر در این راستا طراحی شده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی در مراسم رونمایی از سامانه 
الکترونیک مطرح کرد:

 آزادی 3883 نفر زندانیان ناشی از حوادث 
رانندگی طی 9 ماهه سال جاری

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در مراسم رونمایی از سامانه ماده 1۳ 
قانون بیمه شــخص ثالث و پرداخت الکترونیک خسارت از آزادسازی ۳88۳ نفر 
از زندانیان ناشی از حوادث رانندگی طی ۹ ماهه امسال خبر داد.به گزارش روابط 
عمومی صندوق تأمین خسارت های بدنی؛ مراسم پرداخت خسارت و آزادسازی 
زندانیان حوادث رانندگی کشــور و آئین رونمایی از سامانه ماده 1۳ قانون بیمه 
شــخص ثالث و پرداخت الکترونیک خسارت با حضور معاون بانک و بیمه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ، حجت االســالم تقوی رئیس مجمع نمایندگان مجلس 
اســتان تهران، رئیس کل بیمه مرکزی بهمراه هیأت عامل، رئیس ســندیکای 
بیمه گران و هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی انجام پذیرفت.دکتر 
حســینی معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رسیدگی 
به امور مردم و زیان دیدگان و حمایت از آنان اظهار داشــت : کاری که از آالم و 
دردهای مردم بکاهد کاری الهی است و ارزش واالیی دارد و این در مورد صندوق 
تأمین خســارت های بدنی مصداق  بارزی دارد. در حال حاضر تأکید بر پیگیری 
امور و تســریع در پرداخت ها و کارگروهایی که در این زمینه ایجاد شده بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته است و ارائه و توسعه خدمات الکترونیکی صندوق در زمینه 
پرداخت خسارات به مردم شریفی که همواره انتظار دارند در خدمت شان باشیم، 
مورد اهتمام صندوق بوده است. بنده ضمن قدردانی از تالش صندوق در رسیدگی 
پرونده ها و امور و تســریع و تســهیل در پرداخت ها و بانک اطالعاتی که فراهم 
شده، تعامل و همچنین اهتمام جدی با سایر دستگاههای دولتی و اجرایی کشور 
در ایجاد بســترهای ارتباطی الزم در جهت دستیابی به اهداف صندوق و عدالت 
اجتماعی، متشکرم و توفیق روزافزون این نهاد در امر خدمت رسانی به مردم را از 
خداوند متعال خواستارم.در ادامه این مراسم مهندس مجید بهزادپور مدیرعامل 
صندوق تأمین خسارت های بدنی ضمن معرفی به اهداف و اولویت ها و  اقدامات 
و اهم فعالیت های صندوق پرداخت و اعالم کرد:  این صندوق به موجب ماده 21 
قانون اصالح قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشــی از وســایل نقلیه و به منظور حمایت از آســیب دیدگان ناشی از حوادث 
رانندگی که بنا به عللی قابل پرداخت نباشــد، خسارات را می پردازد.مدیرعامل 
صندوق در بخش دیگری از ســخنان خود درآمدهای عملیاتی وصول شده در ۹ 

ماهه سال 1400 را تشریح کرد.

رییس کل بیمه مرکزی:
متاسفانه بخشی از بودجه صدا و سیما از 

بیمه شخص ثالث تامین می شود
رییس بیمه مرکزی اظهار داشت: در بودجه سال 
آینده برای بودجه صدا و سیما و هالل احمر هم 
استفاده از بیمه شخص ثالث دیده شده است به 
طوری که 500 میلیارد تومان سهم این بخش ها 
است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، غالمرضا 
ســلیمانی در مراســم »رونمایی از سامانه های 

الکترونیک خدمات رســانی صندوق  تأمین خســارت های بدنی در راستای 
پرداخت، تسهیل و تســریع  در حمایت از آسیب دیدگان سوانح رانندگی« با 
انتقاد از محل مصرف اعتبارات بیمه شخص ثالث اظهار داشت: متاسفانه بیمه 
شخص ثالث به جای اینکه به مجروحان برسد صرف بخش های دیگر می شود 
به طوری که ۳0 درصد از این مبلغ خارج از شرکت های بیمه است. وی افزود: 
در بودجه ســال آینده برای بودجه صدا و ســیما و هالل احمر هم استفاده از 
بیمه شخص ثالث دیده شده است به طوری که 500 میلیارد تومان سهم این 
بخش ها اســت. رییس بیمه مرکزی ادامه داد: این به معنای افزایش حق بیمه 
که دســت در جیب مردم کردن است و از سوی دیگر با گران شدن بیمه، فرار 
از بیمه افزایش پیدا می کنند.ســلیمانی با اشاره به عملکرد و وظایف صندوق 
خسارت های بدنی اظهار داشت: عده ای هستند که وسایل نقلیه آنها بیمه ندارد 
یا بیمه شخص ثالث منقضی شده پس از تصادف با مشکالت متعددی مواجه 
می شــوند، حتی برخی ها بعد از تصادف فرار می کننــد از این رو دولت برای 
کمک به این افرادی پس از وقوع ســانحه که شرکت های بیمه ای تعهدی در 
برابر آنها ندارد، صندوق خسارت های بدنی را راه اندازی کرده است. وی با بیان 
اینکه این صندوق برای کســانی که از تصادف با وسایل نقلیه فاقد بیمه زیان 
دیده اند و رانندگان این وســایل نقلیه یار دوازدهم اســت و می تواند بخشی از 
مشکالت این خانوار را برطرف سازد.رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به تعداد 
خودروهای فاقد بیمه در کشور گفت: در کشورمان تقریبا 25 میلیون دستگاه 
خــودرو وجود دارد کــه از این تعداد 2۳ میلیون و 500 هزار دســتگاه بیمه 
شده اند مابقی یا فرسوده هستند یا فاقد بیمه.سلیمانی افزود: شرکت های بیمه 
براساس قراردادهای ساالنه دربرابر بیمه گذاران تعهد دارد یعنی دیه افرادی که 
در اسفند ماه ۹۹ فوت کرده ا ند با دیه 1400 متفاوت است و این مابه التفاوت 
از طریق این صندوق پرداخت می شود. وی با تاکید بر اینکه شرکت های بیمه 
باید 8 درصــد از مبالغ قراردادها را به این صندوق اختصاص دهند، ادامه داد: 
در حال حاضر ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث حدود 104 درصد بود که 
در سال های قبل به 10۹ درصد هم رسیده بود که توانستیم این رقم را کاهش 
دهیم. رییس کل بیمه مرکزی با تاکید براینکه 16 میلیون خانوار درگیر بیمه 
شخص ثالث هستند، اظهار داشت: ســاالنه یک میلیون و 200 هزار تصادف 
در کشــور رخ می دهد همچنین در سال گذشته 15 هزار و 400 نفر به دلیل 
تصادفات فوت و 2٧6 هزار نفر مجروح شدند و متاسفانه تصادفات سال گذشته 
۳4 هزار معلول دائم برجای گذاشت. وی افزود: در سال گذشته حدود ۳ هزار 
و 200 میلیارد تومان هزینه بابت درمان مجروحان به بیمارستان ها پرداختیم.

همچنین در ادامه این برنامه مجید بهزادپور، مدیرعامل صندوق خسارت های 
بدنی با اشــاره به وظایف این صندوق اظهار داشت: جبران خسارت های وارده 
به اشخاص ثالث فاقد بیمه، آزادی زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد، پرداخت 
خسارت مابه التفاوت دیه زن و مرد از جمله وظایف صندوق خسارت های بدنی 
محســوب می شود. وی تاکید کرد: در سال گذشته این صندوق مانع از زندانی 
شــدن ٧ هزار و 265 نفر شد و در سال گذشته بیش از 16 هزار میلیارد ریال 

پرداخت خسارت داشته ایم.

دولت سیزدهم در راستای هدفگذاری مهار تورم تاکنون توانسته است اقدامات موثر 
را اجرایی کند که نتیجه آن کاهش تورم دو ماه گذشــته بوده اســت. پیش بینی ها 
نیــز حاکی از ادامه این روند در آذر و حتی ســال آینده دارد.به گزارش ایِبنا، تورم 
به عنوان یکی از شاخص های مهم کالن اقتصادی، سال هاست که به اولویت اصلی 
سیاســت های اجرایی دولت ها تبدیل شــده اما تاکنون توفیق چندانی در این باره 
حاصل نشده است. دولت ســیزدهم نیز کاهش تورم و کنترل آن را در دستور کار 
خود قرار داده به نحوی که در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود، سید ابراهیم 
رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، تورم را خط قرمز دولت دانست و گفت: 
دســتگاه های اجرایی از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می شــود، پرهیز 
کنند و در این راستا بانک مرکزی را موظف کرد تا سیاست های پولی را متناسب با 
مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.برهمین اساس، اقدامات تاثیرگذار در 
تحقق مهار تورم شروع شد که یکی از این موارد، عدم استقراض از بانک مرکزی بود. 
موردی که منجر به چاپ پول، رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش 
تورم می شــود. دولت سیزدهم توانست این دستاورد را از آن خود کند و همچنین 
بودجه 1401 را به گونه ای نهایی سازد که مهم ترین موضوعی که در متن این سند 
به چشم می خورد، تقسیم وظایف رئیس جمهور برای دستگاه های اقتصادی کشور 
به منظور کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی باشد.جدیدترین آمارها در حالی حاکی 
از کاهش نرخ تورم در مهر و آبان است که به گفته برخی کارشناسان در صورت ادامه 
این روند می توانیم شــاهد تغییر و تحوالت اساسی در انتظارات تورمی و همچنین 
بازارهای مختلف باشــیم. ضمن اینکه می توان جلوی سوداگری و هجوم سرمایه ها 
به ســمت بازارهای غیر مولد مانند ارز و طال و سکه را به خوبی گرفت.اگرچه شاید 
مقدار کاهش نرخ تورم در این ماه ها بسیار اندک باشد اما نکته حائز اهمیت این است 
که هر سه نرخ تورم یعنی نقطه به نقطه، ماهانه و ساالنه با کاهش همراه بودند. در 
همین باره وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی پیش اعالم کرد: با مراقبت هایی که در 
سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود 55 درصدی در 
ماه های 6. ٧ و 8 امسال، روند کاهشی خود را ادامه داد به 41 درصد کاهش یافت. 
در این باره مرتضی عزتی کارشــناش اقتصادی با تحسین اقدامات بانک مرکزی در 
این مدت کوتاه به خبرنگار ایِبنا گفت: سیاست های بانک مرکزی در راستای کنترل 
و کاهش رشــد پایه پولی حائز اهمیت بوده و در کاهش تورم نیز تاثیرگذار اســت. 
عواملی مانند ناترازی بانک ها و استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک ها 
و ... وجود دارند که در خلق پول و رشــد پایه پولی موثرند و در رشــد تورم نیز اثر 
مستقیم دارد. بنابراین بدون شک اصالح هر کدام از این موارد توسط بانک مرکزی 
و دولت می تواند کمک کند تا فشــار تورمــی کاهش یابد. بیش ترین عاملی که در 
سال های گذشته بر رشد تورم تاثیر داشته همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود 
که مهم ترین عامل افزایش پایه پولی است. هرچند خوشبختانه مسئوالن به تازگی 
اعالم کردند که از ابتدای آغاز به کار دولت ســیزدهم شاهد عدم استقراض از بانک 

مرکزی بوده ایم که قطعا تاثیرات مثبت خود را خواهد داشت

آمار چه می گوید؟ 
براســاس آمار بانــک مرکزی، نرخ تورم نقطه ای در آبان مــاه 1400 به عدد ٧.۳5 
درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۳5.٧ درصد بیشتر از 
آبان 1۳۹۹ برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکســان هزینه کرده اند. نرخ 
تورم نقطه ای آبان ماه 1400 در مقایســه با ماه قبل ۳.5 واحد درصد کاهش یافته 
است. همچنین نرخ تورم ماهانه آبان نیز به 2.5 درصد رسیده که در مقایسه با ماه 
قبل، 2.0 واحد درصد کاهش داشــته اســت.  نرخ تورم ساالنه در این ماه نیز برای 
خانوارهای کشور به 44.4 درصد رسیده که نسبت به همین میزان در ماه قبل، 1.0 
واحد درصد کاهش نشان می دهد.همچنین براساس اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
نقطه ای مهر ماه 1400 به ۳۹.2 درصد رســید که در مقایسه با ماه قبل 4.5 واحد 

درصد کاهش یافته است. نرخ تورم ماهانه مهر1400 هم به ۳.٧ درصد رسیده که در 
مقایسه با همین اطالع در ماه قبل، 0.2 واحد درصد کاهش داشته است. در همین 
راســتا نرخ تورم ســاالنه مهر ماه 1400 برای خانوارهای کشور نیز به 45.4 درصد 
رسیده که نسبت به همین میزان در ماه قبل، 0.4 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

از ســوی دیگر، کنترل رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مهم تورم در اقتصاد 
ایران از اهمیت بســیاری برخوردار است که کاهش آن می تواند نتایج خوبی را به 
دنبال داشته باشــد. آنطور که مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردند، رشد پایه پولی 
در سال 1۳۹۹ به میزان ۳0.1 درصد بود که سهم خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی در رشــد پایه پولی در سال ۹۹، ۳4.8 واحد درصد بوده است. به این معنا 
که بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
رخ داده که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارزهای دولت را با نرخ نیمایی 
خریداری و به منظور واردات کاالهای اساســی با نرخ 4200 یا ترجیحی به دولت 
فروخته است.اما در هشت ماهه سال جاری، رشد پایه پولی 1٧.8 درصد بوده است 
که ســهم خالص دارایی های خارجی از این رشد به 6.5 واحد درصد رسید. این امر 
حاکی از آن اســت که ســهم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در 
8 مامه امســال نسبت به سال گذشــته در حدود 28 درصد پایین تر بوده است. در 
نهایت اینکه این موضوع نقش مهمی در کنترل پایه پولی و تورم داشته و به گفته 

کارشناسان از عوامل مهم کاهش تورم در آبان ماه نیز بوده است.

برنامه بانک مرکزی 
رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری خود از کاهش نرخ تورم نقطه 
به نقطه در دو ماه مهر و آبان و همچنین کاهش تورم ساالنه خبر داد و گفت: بانک 
مرکزی برنامه ای را در راســتای کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد 
مقداری ترازنامه  بانک هاست که این مهم از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال 
1400 است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می کند و بانک هایی 
کــه این امر را رعایت نکنند، با افزایش ســپرده قانونی مواجه می شــوند. لذا یکی 
از مــواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توســط 

بانک هاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است.

مهار تورم در بودجه 1401 
یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم در همین مدت اندک، عدم استقراض از بانک 
مرکزی است که به گفته کارشناسان تاثیر به سزایی در کاهش و کنترل تورم دارد. 
به تازگی نیز بودجه 1401 از ســوی دولت به مجلس تقدیم شــد که بنا به گفته 
رئیس جمهوری، آیت اهلل رئیســی ادامه داد: در بودجه 1401 اســتقراض از بانک 
مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز اســت. برنامه این اســت که این اتفاق نیفتد 
چون مشــکالت جدی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. کما اینکه ما در این چند 
ماهه دولت هم تالش کردیم بتوانیم دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره 
کنیم و این آثارش را در کاهش تورم نشــان می دهد.رئیســی با تاکید بر اینکه این 
رویه تا تک رقمی شدن تورم ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: این امید را داریم که 
تورم که اکنون دو رقمی است و مردم، فعاالن اقتصادی و همه را نگران کرده به یک 
تورم حداقلی و کاهشی تبدیل و شرایط مناسبی در کشور ایجاد شود.از سوی دیگر 
یکی از موارد بســیار مهم در این بخش، تکالیفی است که بدون در نظر مالحظات 
الزم، به بانک مرکزی یا بانکها تحمیل می شــود و نتیجه آن جز تورم و رشــد پایه 
پولی نخواهد بود. در این زمینه نیز دولت ســیزدهم امسال تصمیم گرفته است با 
شاخص هایی که دولت از طریق سازمان برنامه بودجه تعیین می کند، شورای پول و 
اعتبار به گونه ای سهم بانک ها را مشخص کند تا اضافه برداشتی صورت نگیرد تا بی 
انضباطی را در این بخش شاهد نباشیم که در واقع شاهد تفویض اختیار تکالیف به 

شورای پول و اعتبار باشیم.

هدفگذاری مهار تورم در مسیر تحقق
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گزیده خبر

پنتاگون سخنان وزیر دفاع روسیه درباره 
اوکراین را رد کرد

ســخنگوی وزارت دفــاع آمریــکا 
)پنتاگــون( اظهــارات وزیــر دفاع 
روســیه دربــاره احتمــال اقدامات 
تحریک آمیــز شــرکت های نظامی 
خصوصی آمریکا در شــرق اوکراین 
از قبیــل حمالت شــیمیایی را رد 
کرد.بــه گــزارش گــروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، ســخنگوی پنتاگون به سخنان هشدارآمیز وزیر دفاع 
روســیه درباره حضور تحریک آمیز اعضای شرکت های نظامی خصوصی 
آمریکا در شرق اوکراین واکنش نشــان داد.»سرگئی شویگو« وزیر دفاع 
روســیه درباره احتمال اقدامات تحریک آمیز از قبیل حمله شیمیایی در 
شرق اوکراین توسط برخی شــرکت های نظامی خصوصی آمریکا هشدار 
داد.شــویگو همچنین افزود، بیش از ۱۲۰ نفر از اعضای این شرکت ها در 
»دونتسک« حضور دارند و در حال آموزش نیروهای ویژه اوکراین هستند.

به گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، »جان کربی« سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا )پنتاگون( در نشســت خبری خود در جمع خبرنگاران با ســوالی 
درباره این اظهارات وزیر دفاع روسیه مواجه شد.جان کربی در واکنش به 
سخنان سرگئی شویگو گفت: »اظهارات وزیر شویگو کامال نادرست است. 
این )حرف های وزیر دفاع روســیه( نادرست است«.سخنگوی پنتاگون در 
همین نشست خبری به تنش های موجود در روابط آمریکا و روسیه بر سر 
مسائل مختلف به ویژه اوکراین اذعان کرد.به گفته سخنگوی وزارت دفاع 
آمریکا، »لوید آســتین« وزیر دفاع این کشور با سرگئی شویگو صحبتی 
نکــرده و برنامه ای هم برای انجام گفت و گو با او ندارد.واکنش پنتاگون به 
اظهارات وزیر دفاع روســیه در شرایطی انجام شده که روابط واشنگتن و 
مسکو بر سر مســائلی از قبیل تحوالت شرق اوکراین متشنج شده است.

واشــنگتن و دیگر اعضــای ناتو طی هفته های اخیر بارها مدعی ارســال 
تجهیزات و استقرار نیروهای نظامی روسیه به مرز در تدارک برای حمله 
به اوکراین شده اند.مقام های مختلف روسیه ضمن رد این ادعاها به آمریکا 
و دیگر کشــورهای غربی بارها هشــدار دادند که از نظر مســکو استقرار 
نیروهای ناتو در نزدیکی مرز روسیه و الحاق اوکراین به این ائتالف نظامی 

غربی، خط قرمز است.

معترضان به قوانین کرونایی به پارلمان 
رومانی حمله کردند

معترضان رومانیایی تالش کردند تــا در اقدامی عصیانگرایانه و برای 
جلوگیری از تصویب اوراق اجباری ســالمت مربوط به کرونا توســط 
قانونگــذاران، به پارلمان یــورش ببرند.به گزارش ایســنا، به نقل از 
خبرگزاری رویترز، پلیس ضد شــورش با مسدودســازی محل عبور 
معترضان در بخارســت، پایتخت، از ورود آنها به ســاختمان پارلمان 
جلوگیری کرد. معترضان خشمگین در مسیر خود برخی از خودروها 
را تخریــب کرده و باعث بند آمــدن عبور و مرور خودورها شــدند.

درحالیکه ائتالف حاکم میانه روها و چپ گراها در حال حاضر مشغول 
گفتگو درباره مفاد اوراق اجباری ســالمت در ارتباط با کرونا هستند، 
هنوز هیچ الیحه ای درباره این مســاله در دســتورکار پارلمان وجود 
ندارد.حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر از سراســر رومانی در مقابل پارلمان 
تجمع کرده و پرچم های کشــور را به دست داشتند و شعار »آزادی« 
ســر می دادند. این اعتراضات توسط یک گروه ملی گرای تندرو به نام 
»ائتالف برای متحد ســاختن رومانیایی ها« برگزار شده بود.در اکتبر 
سال جاری میالدی، سناتورهای این کشور با آرایی نزدیک الیحه ای را 
که درباره محدودیت ها و قوانین کرونایی بود و کادر درمان، کارمندان 
بخش دولتی و ســایر کارمنــدان در شــرکت های خصوصی را ملزم 
می کرد تا اوراق مربوط به سالمت و واکسیناسیون را به همراه داشته 
باشند، رد کردند.دولت ائتالفی رومانی در حال رایزنی برای یک الیحه 
جدید اســت که اکثریت کارمندان را ملزم می کند تا نشان دهند که 
یا واکســینه شده اند، یا از بیماری بهبود یافته اند یا اخیرا تست منفی 
کرونا داشــته اند اما هنوز بر ســر اینکه چه کسی باید پول تست ها را 
بدهد و اینکــه تا چه مدت باید این کار انجام شــود، توافقی صورت 
نگرفته است.رومانی دومین کشــور اتحادیه اروپاست که تقریبا فقط 
۴۰ درصــد از جمعیت آن به دلیل بی اعتمــادی به نهادهای دولتی 
و آموزش های نادرســت و کم مربوط به واکسن، واکسینه شده اند. در 
اوج موج چهارم کرونا در اکتبر، این کشــور در راس فهرســت جهانی 

مرگ های ناشی از کرونا در هر میلیون نفر قرار داشت.

وزیر خارجه طالبان:
 تمام شروط بین المللی برای به رسمیت 

شناخته شدن را محقق کردیم
وزیر خارجه طالبان در افغانســتان تاکید کرد، دولت 
کنونــی تمام شــروط بین المللی برای به رســمیت 
شــناختن را تکمیل کرده اســت چرا کــه بر تمام 
افغانستان سیطره دارد و توانسته امنیت را برقرار کند.

به گزارش ایســنا، امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت 
طالبان افغانســتان در گفتگو با الجزیره گفت: دولــت کنونی روابطی با چند 
کشــور دارد و هر روز این روابط را گســترش می دهد به این امید که جامعه 
بین الملل به زودی دولت ما را به طور کامل به رســمیت بشناســد. دولت ما 
تمام شــروط الزم را برای رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی 
تکمیل کرده اســت.وی گفت: طرف های بین المللی برای کارشکنی در این 
مســئله تالش می کنند. ما مذاکراتی با ترکیه و قطر برای راه اندازی فرودگاه 
کابــل داریم.مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجــه ترکیه پیش از این اعالم کرده 
بود که هیات مشــترکی از ترکیه و قطر روز سه شــنبه برای گفت مذاکره با 
دولت موقت افغانســتان درباره اداره فرودگاه های این کشــور به کابل می رود.

از ســوی دیگر کابل سه شنبه شــاهد تظاهراتی در مقابل سفارت آمریکا بود. 
معترضان تحریم های آمریکا علیه افغانســتان را محکوم کرده و خواهان آزاد 
کردن درآمدهای افغانستان در خارج و رفع محاصره اقتصادی این کشور شدند.

بعد از اینکه طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت آمریکا تحریم هایی 
را علیه این کشــور اعمال کرد که از جمله آن بلوکه کردن ۱۰ میلیارد دالر از 

درآمدهای افغانستان در خارج است.

قرارداد ۹.۵ میلیارد دالری ژاپن برای 
تداوم حضور نظامی آمریکا

وزیــر خارجه ژاپن گفت، این کشــور بــا آمریکا برای 
پرداخــت ۱.۰۶ تریلیون یــن )۹.۳۳ میلیارد دالر( به 
منظور حفظ حضــور نیروهای آمریکایی در ژاپن برای 
پنج ســال آتی موافقت کرده است.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز، این رقم به ۲۱۱ میلیارد ین 

در سال می رسد که از ۲۰۱.۷ میلیارد ین در سال جاری منتهی به مارس ۲۰۲۲ 
افزایش نشــان می دهد. حدود ۵۴ هزار نیروی نظامی آمریکایی اکنون در ژاپن 
مستقر هستند.»یوشیماسا هایاشی«، وزیر امور خارجه ژاپن همچنین گفت: با 
توجه به سخت تر شدن اوضاع امنیتی پیرامون کشور، ما با آمریکا برای حمایت 
از حضور با ثبات نیروهای این کشــور و تقویت بازدارندگی و مســئولیت پذیری 
ائتالف آمریکا-ژاپن گفت وگو می کنیم.در این میان، یکی از سخنگوهای وزارت 
امور خارجه آمریکا نیز تایید کرد که توافق با توکیو بر ســر مســاله ذکر شــده 
به دســت آمده است.سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به توافق های 
مالی گفت: می توانیم تایید کنیم که نمایندگان دولت های واشنگتن و توکیو در 
مورد محتوای توافقنامه اقدامات ویژه و چارچوب حمایتی کشور میزبان بین دو 
کشور به توافق رســیده اند.وی ادامه داد: این مساله نشان دهنده تقویت ائتالف 
بین دو کشــور است که ســنگ بنای صلح و ثبات در منطقه هند-پاسیفیک و 
فراتر از آن اســت.آمریکا و ژاپن متحدان دیرینه ای هستند و همکاری های خود 
را در ســال های اخیر از طریق گروه بندی با کشــورهای استرالیا و هند موسوم 
بــه »چهارجانبه« و در مواجهه بــا افزایش قدرت گیری چین در منطقه تعمیق 
کرده اند.یکــی دیگر از مقام های وزارت خارجه آمریکا نیز گفت، جزئیات پس از 
نهایی شــدن توافق رسمی در آینده ای نزدیک اعالم می شود. توافق پیشنهادی 
نشــان دهنده یک چارچوب مدرن و آینده نگر اســت که بر اساس آن نیروهای 
آمریکایی در ژاپن به تضمین امنیت و ثبات منطقه کمک می کنند.وی افزود: این 
امر باعث افزایش سرمایه گذاری متقابل در دفاع و بهبود قابلیت همکاری نیروهای 
آمریکایی می شود که شامل افزایش مشارکت ژاپن در تقسیم هزینه ها هم هست.

 نخست وزیر سودان به زودی 
استعفا می دهد

 دو منبــع آگاه اعــالم کردند که عبــداهلل حمدوک، 
نخســت وزیر ســودان به گروهی از شــخصیت های 
سیاســی و فکری ملی این کشور گفته است که قصد 
دارد در چند ساعت آینده استعفا دهد.به گزارش ایرنا 
از »رویترز«، حمدوک پس از کودتای یک ماه قبل از 

ســوی ارتش سودان و پایان مشارکت انتقالی با احزاب سیاسی، در ۲۱ نوامبر 
)۳۰ آبان( دوباره به قدرت رسید. به گفته منابع سودانی، در حالی که چندین 
نیروی سیاسی در تدوین توافقنامه میان ارتش و حمدوک مشارکت داشتند، 
اما این تواقنامه با انتقادات گســترده احزاب و افکار عمومی مواجه شده است. 
روز شــنبه، صدها هزار نفر به سمت کاخ ریاست جمهوری راهپیمایی کردند 
و حکومت نظامی و تصمیم حمدوک برای بازگشــت بــه قدرت را رد کردند. 
حمــدوک اعالم کرده بود که این تصمیم را برای حفظ دســتاوردهای دوران 
انتقالی و پایان دادن به خونریزی گرفته است. روز یکشنبه صدها هزار تظاهر 
کننده سودانی در سومین سالگرد انقالب سودان )۱۹ دسامبر ۲۰۱۸( خواستار 

تکمیل فرایند انتقال دموکراسی در این کشور شدند. 

 استقرار سامانه اس-۴۰۰ روسیه 
در ایالت پنجاب هند

رســانه های محلی گزارش دادند، هند استقرار سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ 
روســیه را در ایالت پنجاب واقع در شمال غربی این کشور آغاز کرده است.به 
گزارش ایسنا، خبرگزاری اخبار بین المللی آسیا )ANI( گزارش داد که نیروی 
هوایی هند در حال استقرار سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ در مرز غربی است 
تا با تهدیدات احتمالی از ســوی پاکستان و چین مقابله کند.این خبرگزاری 
به نقل از منابع محلی گزارش داد، ســامانه های اس-۴۰۰ قادر خواهند بود با 
تهدیدات هوایی از سوی پاکستان و چین مقابله کنند.در ادامه این گزارش آمده 
است: روسیه تامین سامانه دفاع موشکی سطح به هوا و متحرک »تریومف اس-

۴۰۰« برای هند از طریق مسیرهای هوایی و دریایی را آغاز کرده که سریعا در 
مکان های تعیین شده مستقر خواهند شد.براساس گزارش خبرگزاری آناتولی،  
انتظار می رود نخستین ارســال ها از سامانه دفاع موشکی قدرتمند اس-۴۰۰ 
روسیه تا پایان سال جاری میالدی تکمیل شوند و این سامانه چند هفته بعد 
از آن آماده استفاده شود.براساس این گزارش، نیروی هوایی هند پس از تکمیل 
استقرار سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ در ایالت پنجاب، بر جبهه شرقی تمرکز 
خواهــد کرد و منابعــی را برای آموزش نیروها در این کشــور فراهم می کند. 
چندین افســر و پرســنل نیروی هوایی هند در روسیه مشغول آموزش دیدن 

برای کار کردن با این سامانه هستند.

ناکامی بایدن در برابر سنا؛ 

دمکراتها نگران انتخابات میان دوره ای ۲۰۲۲
تهران – ایرنا –  جو بایدن این روزها بخاطر به بن بست خوردن 
الیحــه ۱.۷ تریلیون دالری رفاه اجتماعی و تغییرات اقلیمی، 
احساس ناکامی می کند و هم حزبی های این رئیس جمهوری 
دمکرات نگران هستند که این موضوع بر روند انتخابات میان 
دوره ای کنگره در نوامبــر ۲۰۲۲ اثر بگذارد و ورق را به نفع 
جمهوری خواهان برگرداند.به گزارش ایرنا، جو منچین سناتور 
دمکرات اگرچه از هم حزبی های بایدن محسوب می شود اما 
مخالفت او با الیحه یاد شده، باعث شده تا کفه ترازو آنچنان که 
باید، به سود دمکراتها برای تصویب این الیحه سنگین نشود. 
رای این سناتور می تواند در تعیین سرنوشت انتخابات میان 
دوره ای نوامبر ۲۰۲۲ تعیین کننده باشــد.برخی هم حزبی 
های بایدن در کنگــره، معتقدند جو منچین اگرچه در قایق 
دمکراتها نشتسه ، ولی به سود جمهوری خواهان پارو می زند.

نشریه آمریکایی واشنگتن تایمز دراین باره نوشت: بیشتر این 
شکست متوجه جو منچین سناتور هم حزبی رئیس جمهوری 
آمریکا  است که از دادن رای به الیحه یادشده خودداری کرده 
و به  جمهوریخواهان سنا در مانع تراشی در مسیر  تصویب این 
الیحه پیوسته است.واشنگتن تایمز نوشت: جو بایدن از همان 
ابتدا نتوانست تا حمایت جو منچین را برای این الیحه جلب 
کند، الیحه ای که پیشــتر در مجلس نمایندگان رای آورده 
بود وتنها برای امضای رئیس  جمهور آمریکا برای بدل شدن 
آن به قانون به تصویب مجلس  ســنا نیاز داشــت.این نشریه 

آمریکایی نوشــت: تری الکســاندر نماینده دموکرات از ایالت 
کارولینــای  جنوبی در باره وضعیت بوجود آمده از ضربه وارد 
شده از سوی سناتور هم حزبی خود، جو منچین که درحقیقت 

قاتل این الیحه محسوب می شود؛  گفت: این مساله سناتورها 
و نمایندگان دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان را 
در فضای بدی قرار داده است.واشنگتن تایمز درادامه نوشت: 

دموکرات های ســرخورده و ناامید اکنون هــراس آن دارند 
که خارج شدن وضعیت از دســت آنها، بر مشکالت » حفظ 
اکثریت« آنها بر دو مجلس سنا و نمایندگان در انتخابات آتی، 
بیفزاید.»کریستاین ســنینکی« )Christine Sinicki( نماینده 
حزب دموکرات از ایالت ویسکانســین نیز درباره نگرانی تاثیر 
این شکست بر انتخابات میاندوره ای سال ۲۰۲۲ به این نشریه 
آمریکایــی گفت که در واقع رای دهندگان آمریکایی توجهی 
به اصل ماجرا ندارند که  جو منچین باعث این شکست شده 
است بلکه آن را در کل شکستی برای دموکرات ها می بینند.

هم اکنون دموکرات ها با داشتن ۲۲۱ کرسی از ۴۳۵ کرسی 
مجلــس نمایندگان، اکثریت را دراین مجلس در کنترل خود  
دارند؛ اما در مجلس سنا تنها با دو کرسی کمتر، ۴۸ کرسی از 
۱۰۰ کرسی این مجلس را در اختیار دارند و جمهخوریخواهان 
۵۰ کرســی در ســنا دارند لذا حتی یک رای در سنا، بسیار 
تعیین کننده است.این نمایده ایالت ویسکانسین به واشنگتن 
تایمز گفت: رای دهندگان آمریکایی از بیرون شــاهد ماجرا 
هستند و تنها نتیجه نهایی را می بینند و این باعث می شود 
که نگاه آنها نســبت به دمکراتها تغییر کند و اعتمادشان کم 
شــود.انتخابات میان دوره ای آمریکا قرار است هشتم نوامبر 
۲۰۲۲ برابر با ۱۷ آبان ۱۴۰۱ برگزار شــود، دراین انتخابات 
تمامی ۴۳۵ کرســی مجلس نمایندگان و ۳۴ کرسی از ۱۰۰ 

کرسی مجلس سنا به رقابت نامزدها گذارده می شود.

رئیس جمهور روســیه بــا بیان اینکه 
کشــورش جایی برای عقب نشینی از 
موضع خود درخصوص اوکراین ندارد، 
گفــت اگر غرب مســیر تقابل جویانه 
با مســکو را کنار نگذارد، روسیه نیز 
مجبور اســت پاسخ ســختی به آنها 
بدهد.بــه گــزارش گــروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور روسیه از ممکن نبودن 
عقب نشــینی این کشــور از مواضع 
خــود درخصوص اوکرایــن خبر داد.

پوتین طی ســخنرانی برای نظامیان 
روسیه گفت مسکو در یک بن بست با 
واشنگتن بر سر اوکراین قرار دارد که 
به همین دلیل جایی برای عقب نشینی 
ندارد.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، 
وی در ادامــه تاکید کرد تا زمانی که 
کشــورهای غربی مسیر تقابل جویانه 
با روســیه را کنار نگذارد، مسکو نیز 
مجبور اســت پاسخ ســختی به آنها 
بدهد.رئیس جمهور روسیه توضیح داد 

که مســکو برای گرفتن پاسخ فوری 
از آمریکا و ســازمان پیمان آتالنتیک 
شــمالی )ناتو( درباره پیشنهاداتی که 
هفته گذشــته درباره مجموعه ای از 

ضمانت هــای امنیتی الــزام آور ارائه 
کرده بود، فشار می آورد.بر اساس این 
گزارش، پوتین اظهار داشــت: »کاری 
که آمریکاه در اوکراین انجام می دهد 

در مرزهای ماست و آنها باید بفهمند 
که ما جای بیشتری برای عقب نشینی 
نداریم. اگر خــط تهاجمی همکاران 
غربی ما ادامه پیــدا کند، ما اقدامات 
نظامی-فنی مناسبی را اتخاذ خواهیم 
کرد و به اقدامات غیردوستانه واکنش 

تندی نشان خواهیم داد«.
پیــش از این، »ســرگئی ریابکوف« 
معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به 
امنیتی  پیشنهادهای  ماندن  بی پاسخ 
این کشور از سوی آمریکا، تصریح کرد 
که معلوم نیســت در صورت مخالفت 
واشــنگتن و ناتو با این پیشنهادات، 
روسیه هم استقرار موشک در اروپا را 
لغو کند. ریابکوف روز دوشنبه و پیش 
از دیدار با دونفرید و ارائه پیشنهادات 
روسیه هشــدار داده بود، »در صورت 
عدم تضمین امنیتی ناتو به روســیه 
درخصوص گسترش به سمت شرق«، 
دو طرف دچــار »رویارویی« خواهند 

شد.

پوتین:
 امکان عقب نشینی از اوکراین 

وجود ندارد

با استناد به تاکتیک ضیق وقت؛
رابرت مالی: فقط چند هفته فرصت داریم!

نماینــده آمریکا بــا آنکه می دانــد ایران 
هرگــز در جریان مذاکــرات وین از مواضع 
خود کوتــاه نمی آید، باز هــم به تاکتیک 
ناکارآمــد ضیق وقت و تعیین ضرب االجل 
روی آورد.به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت 
مالی نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران در 

مصاحبه با ســی ان ان بار دیگر به تاکتیک ضیق وقت اســتناد کرد تا به 
زعم خود ایران را در میز مذاکرات وین تحت فشار قرار دهد.وی با این ادعا 
که زمان برای احیای توافق هســته ای ۲۰۱۵ رو به اتمام است؛ گفت: در 
آینده ای نه چندان دور، به این نتیجه خواهیم رسید که برجام دیگر وجود 
ندارد و باید درباره توافقی کاماًل جدید و متفاوت مذاکره کنیم. البته، به این 
ترتیب، وارد دوره ای از افزایش بحران خواهیم شد.رابرت مالی در ادامه این 
ادعا افزود: اگر ایران )برنامه هســته ای خود را( با سرعت فعلی ادامه دهد؛ 
فقط چند هفته و نه بیشتر از آن )برای حصول توافق وقت داریم( و در این 
مرحله، نتیجه آن خواهد بود که دیگــر توافقی برای احیا وجود ندارد.این 
دیپلمات آمریکایی در ادامه با اشاره به اینکه ایران پیش از هر چیز خواستار 
برچیده شدن همه تحریم ها است، بار دیگر از آمادگی دولت واشنگتن برای 
اتخاذ رویکرد گام به گام سخن گفت و مدعی شد که »ما آماده استفاده از 
سیستمی هستیم که در آن هر دو طرف می دانند که چه کسی چه کاری 
را چگونه و در چه زمان انجام خواهد داد و آماده ایم که درباره این مسئله 
گفتگو کنیم«.رابرت مالی بار دیگر این ادعا را تکرار کرد که ایران به دنبال 
آن اســت که از توسعه برنامه هسته ای خود به عنوان اهرمی برای پیشبرد 

منافع خود در مذاکره استفاده کند.

ادعای بلینکن؛
 زمان برای توافق با ایران بسیار

 کم شده است
به گزارش فــارس، »آنتونی بلینکن« وزیر امور خارجه 
آمریکا شــامگاه سه شنبه بار دیگر ادعاها درباره کمبود 
وقت برای مذاکرات وین و بازگشت به توافق هسته ای 
ایران را تکرار کرد.بلینکن طی نشست خبری در محل 
وزارت خارجه آمریکا در پاســخ به سوالی درباره زمان 
باقی مانده برای بازگشت به برجام ادعا کرد: »من مهلت 
زمانی برای این مسئله تعیین نمی کنم اما ]زمان[ بسیار بسیار بسیار کم شده است«.

به نوشــته رسانه های آمریکایی، وی ادامه داد: »توانایی بازیابی کامل مزایای برجام 
از طریق بازگشــت به پایبندی به آن، با پیشــرفت هایی که ایران هر روز در برنامه 
هسته ای خود انجام می دهد، به طور فزاینده ای مشکل ساز شده است«.وزیر خارجه 
آمریکا تصمیم دولت قبلی این کشــور برای خروج از برجــام را »بدترین تصمیم 
سیاســت خارجی آمریکا در دهه گذشته« توصیف کرده و گفت: »در خروج از آن 
توافق، به ما قول داده شد که با توافق قوی تری جایگزین شود ]و[ فشار حداکثری 
که علیه ایران اعمال می شــود، فعالیت های مخرب این کشور را در سراسر منطقه 
مهار می کند. در عوض، البته ما دقیقا شــاهد برعکس آن بودیم«.بر این اســاس، 
بلینکن با تکرار ادعاهای بی اساس و نخ نما شده علیه جمهوری اسالمی ایران، مدعی 
شد: »ایران از محدودیت هایی که برجام بر آن تحمیل کرده بود، رها شده است و به 
اقدامات تهاجمی خود در هر کشوری در منطقه ادامه می دهد«.وی درباره احتمال 
متوسل شدن واشنگتن به اقدامات دیگری علیه ایران در صورت به نتیجه نرسیدن 
مذاکرات وین نیز مدعی شــد: »ما فعاالنه به دنبال گزینه ها و جایگزین های دیگر 
هســتیم و چیزی که تحمل نمی کنیم این است که ایران به جای حسن نیت نشان 

دادن، مشغول وقت کشی پای میز مذاکره باشد«.

سازمان ملل ۶ میلیون دالر به طالبان کمک می کند
تهران- ایرنا - منابع آگاه اعالم کردند ســازمان ملل قرار اســت ۶ میلیون دالر به نیروهای طالبان که از تاسیســات ســازمان ملل حفاظت می کنند، کمک کند.به گزارش 
ایرنا،خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اضافه کرد ،نیروهای طالبان پس از  خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان با تداوم ناامنی در  این کشور  و کمبود شدید بودجه 
به دلیل قطع کمک  های مالی بین  المللی مواجه هستند.براساس این  گزارش  این کمک مالی قرار است برای پرداخت حقوق افرادی که  از مکان ها و تاسیسات سازمان 
ملل حفاظت می کنند پرداخت شود.در توضیحات سازمان ملل برای پرداخت این کمک آمده است: نیروهای طالبان پس از خروج نیروهای خارجی از خاک افغانستان با تداوم 
ناامنی در این کشور و کمبود شدید بودجه به دلیل قطع کمک های مالی بین المللی مواجه هستند.»فرحان حق«، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در ایمیلی در این باره 
گفت: سازمان ملل موظف است به عنوان کارفرما از پرسنل و کارمندان این سازمان در کشورهایی که در آن ها ناامنی مداوم جریان دارد حمایت کند.برخی تحلیلگران می گویند 
این کمک مالی می تواند نقض آشکار تحریم های آمریکا علیه نیروهای طالبان در افغانستان باشد. سراج الدین حقانی، یکی از رهبران طالبان و وزیر کشور کنونی افغانستان از 
جمله افرادیست که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد.فرحان حق تاکید کرد: تخصیص این بودجه فعاًل در حال بررسی است، ولی در صورت پرداخت تمامی قوانین تحریمی 
بین المللی را رعایت خواهد کرد.وی، به این ســوال که آیا این بودجه تحریم های آمریکا را نقض می کند پاســخی نداد.برپایه این گزارش »سراج الدین حقانی« نماینده رهبر 
طالبان و  وزیر کشور از جمله افرادی است که در فهرست تحریم های آمریکا و سازمان ملل می باشد. وی همچنین رهبر شبکه حقانی است که در ۲۰ سال جنگ مسئول 
بسیاری حمالت مرگبار بوده است. از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد طالبان و شبکه حقانی در دولت آمریکا به عنوان برنامه تحریم ضدتروریستی دولت باقی 
خواهند ماند و برای افرادی که این تحریم ها را نقض کنند خطر این موضوع وجود دارد که تحت تحریم آمریکا قرار بگیرند. مدارک سازمان ملل متحد نشان می دهد بیشتر از 
۴ میلیون دالر از این کمک مالی پیشنهادی که تامین کننده بودجه امنیتی می باشد برای سال ۲۰۲۰  در میان  ۲۰ آژانسی که در افغانستان کار می کنند تقسیم می شود.

برنامه کمک رسانی سازمان ملل متحد در  افغانستان در نظر دارد نزدیک به ۲ میلیون دالر دیگر نیز برای انجام خدمات مشابه خارج از بودجه امنیتی برای دیگر آژانس های 
سازمان ملل متحد در این کشور در نظر بگیرد.
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پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود دریافتند که تغییر 
برخی از ژن ها می تواند عامل مرگ ناگهانی کودکان باالتر از یک سال 
باشد.به گزارش ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی »مرکز سالمت 
النگون«)NYU Langone Health(، یک پژوهش جدید نشان می دهد 
که بروز تغییرات در ژن های خاصی ممکن است ساالنه به حدود ۴۰۰ 
مرگ غیرقابل توضیح و ناگهانی در کودکان یک ســاله و باالتر منجر 
شود. این موارد، جدا از »سندرم مرگ ناگهانی نوزاد«)SIDS( هستند.

کودکان کمتر از یک سال که به طور ناگهانی از دنیا می روند، در گروه 
سندرم مرگ ناگهانی نوزاد و کودکان بزرگتر در گروه »مرگ ناگهانی 
غیر قابل توضیــح در کودکی«)SUDC( قــرار می گیرند اما به گفته 
پژوهشگران، این شرایط احتماال عوامل مشترک بسیاری دارند. سندرم 
مرگ ناگهانی نوزاد، ســاالنه سه برابر مرگ ناگهانی غیر قابل توضیح 
در کودکی، به مرگ و میر منجر می شود. والدینی که فرزندان بزرگتر 
از یک ســال خود را از دست داده اند، پاسخ کمی برای جستجوهای 
خود دریافت کرده اند و هیچ سازمان پژوهشی وجود نداشته است که 
به آن بپیوندند.به همین دلیل، »لورا گولد«)Laura Gould(، پژوهشگر 
این پروژه، پس از از دســت دادن دختر ۱۵ ماهه خود ماریا در سال 
۱۹۹۷، از »اوریــن دوینســکی«)Orrin Devinsky(، متخصص مغز و 
اعصاب مرکز سالمت النگون در »دانشگاه نیویورک«)NYU( خواست 
تا بنیاد موسوم به »SUDCRRC« را تاسیس کند. کارمندان این بنیاد 
از سال ۲۰۱۴، با والدین داغدیده همکاری کرده اند تا خانواده های خود 

را در برنامه ای ثبت نام کنند.

گیاه شناســان به ترکیبی ضد سرطان در گیاه آویشن و پونه کوهی 
دست یافته اند.به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، آویشن و پونه کوهی 
ترکیبی ضد ســرطان در خود دارند که باعث ســرکوب رشد غده 
سرطانی می شود اما افزودن آن به غذا برای دستیابی به فواید قابل 
توجه آن کافی نیست. کلید رسیدن به اثربخشی این گیاهان افزایش 
میزان ترکیب ایجاد شده یا سنتز آن برای ساخت دارو است.محققان 
دانشــگاه »پردو« اولین گام را در جهت اســتفاده ی این ترکیب در 
داروشناســی برداشــتند. آنها این کار را با ترسیم مسیر بیوسنتزی 
گیاهان انجام دادند. بیوســنتز به فرآیندی گفته می شــود که طی 
آن پیش ماده ها برای مثال مونوســاکاریدها طی فرآیندی تبدیل به 
فرآورده های پیچیده تری مثل پلی ساکارید می شوند. مسیر بیوسنتزی 
فرآیندی اســت که طی آن یک ترکیب در نتیجه ی فعل وانفعاالت 
 )Natalia Dudareva(»سایر مولکول ها تشکیل می شود.»ناتالیا دوداروا
استاد برجسته بیوشیمی در دانشکده کشاورزی دانشگاه »پردو« که 
سرپرســتی این پروژه را برعهده داشت می گوید: این گیاهان حاوی 
ترکیبات مهمی هستند اما مقدار آنها بسیار کم است و عصاره گیری 
کافی نیســت. با درک نحوه ی شکل گیری این ترکیبات، ما راهی به 
سوی مهندسی گیاهانی با مقادیر باالتر از این ترکیبات پیدا می کنیم 
یا می توانیم این ترکیبات را در میکروارگانیسم ها سنتز کنیم و از آن 
در مصارف پزشکی اســتفاده کنیم. اکنون زمان فوق العاده ای برای 
علم گیاه شناســی است. ما ابزاری داریم که سریع تر و ارزانتر است و 
بینش بیشتری فراهم می کنند. درست مانند نگاه کردن به درون یک 

سلول، تقریبا باورنکردنی است.

شناسایی عوامل ژنتیکی مرگ 
ناگهانی کودکان باالتر از 1 سال

کشف یک ترکیب گیاهی ضد 
سرطان در آویشن و پونه  کوهی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

خسارات سنگین توفان "رای" در فیلیپین/ خبرگزاری فرانسه

وانت فورد F-250 سفارشی با چهره برانکو و هیبتی عظیم!
همه ما می دانیم که زیبایی و طراحی امری سلیقه ای بوده و هر فردی می تواند نظر خاص خودش را درباره یک خودرو یا یک وسیله دیگر 
داشته باشد اما این بار می خواهیم به چیزی بدیهی اشاره  کنیم.بله این فورد برانکو و درعین حال فورد F-۲۵۰ است! خودروی موردبحث 
ما با نام مگا برانک شناخته می شود و محصول شرکت آمریکایی مگا رکس است. شاید برخی از شما عزیزان با این نام آشنا باشید چراکه 
قباًل اخبار مربوط به تولید برخی وانت های سفارشی توسط مگا رکس را پوشش داده ایم و یکی از شاخص ترین آن ها مگا رپتور بوده است. 
مگا رپتور در واقع همان F-۱۵۰ بوده که به هیوالیی آفرود بدل شده اما داستان این F-۲۵۰ کاماًل فرق می کند.احتماالً متوجه شده اید 
که نمای جلوی این وانت به فورد برانکو شبیه بوده، خودرویی که بسیار کوچک تر از F-۲۵۰ است. مگا رکس برای ترکیب طراحی این 
دو خودرو از نمای جلوی جدید شامل گلگیرها، کاپوت و سپر استفاده کرده است. همچنین فاصله بین چرخ های روبرویی بیشتر شده و 
به همین خاطر از قوس های چرخ برجسته تر استفاده شده تا پذیرای الستیک های بزرگ ۴۰ اینچی باشند. نتیجه این تغییرات نیز ارائه 
خودرویی بسیار بزرگ و با ابهت بوده است.با نگاهی به بدنه شاهد میله های شبیه برانکو در محفظه بار خواهید بود که با نصب صندلی 

اضافی تکمیل شده اند.

 واکنش رییس فدراسیون والیبال لهستان 
درباره تصمیم کوبیاک

ســتاره والیبال جهان می خواهد کمی به خود اســتراحت دهد و این موضوع با واکنش رییس فدراسیون والیبال لهستان همراه 
شده است.به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۱ برای کوبیاک ستاره والیبال لهستان بسیار طاقت فرسا گذشت چرا که او در لیگ ملت ها، 
بازی های المپیک توکیو و قهرمانی اروپا به صورت فشــرده برای تیمش بازی کرد. این بازیکن ۳۳ ساله پس از بازی های فشرده 
ابرازی عالقه کرد که در آینده نزدیک روی ســالمتی خود تمرکز کند و این موضوع واکنش رییس فدراســیون لهستان را همراه 
داشت.رییس فدراسیون والیبال لهستان در گفت وگو با سایت اسپورت لهستان درباره تصمیم کوبیاک گفت: بیش تر والیبالیست ها 
بی صبرانه منتظر انتخاب مربی جدید هستند. کوبیاک قبل از انتخاب مربی مستقیماً گفت که دوست دارد کمی استراحت کند و 
سالمتی خود را بهبود بخشد، زیرا می بیند که باید صد درصد سالم باشد تا به تیم کمک کند و دلی برای جنگیدن داشته باشد. 
باید بگویم که این درخواست کوبیاک با کادر جدید فنی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.کوبیاک ستاره والیبال لهستان از 
سال ۲۰۱۱ بوده است. از دستاوردهای او می توان به دو قهرمانی جهان)۲۰۱۴ و ۲۰۱۸(، مدال برنز مسابقات قهرمانی اروپا)۲۰۱۱، 

۲۰۱۹ و ۲۰۲۱( و یک پیروزی در لیگ جهانی)۲۰۱۲( اشاره کرد.

و گر خود بال بارد از ارب خونیزمستان ز مستان دنیبن زبونی شراب ارغوانی، سماع ارغنونیزمستان بهاریست آنجاهک باشد
و گر خود هب فضل و هنر ذوفنونیز شر زمستان شرابت راهند چو بادی ربآید دمی باده ردکش

ز آتش هچ کم؟ باده آر از کنونی هک از حلقهٔ می رپستان ربونیاز آن حلقه شد پشتت از باد سرما ن گر آزاد مردی تو و دین رندا
هب دوانن راه کن خسیسی و دونی

پیشنهاد

چهره روز

کتاب پدران و پسران
کتاب پدران و پسران اثر ایوان سرگی یویچ تورگنیف 
یکی از رمان های تاثیرگذار در ادبیات روسیه است که 
در سال ۱۸۶۲ به چاپ رسید. در این رمان تورگنیف 
به تحوالت اجتماعی و آداب و رسوم طبقات مختلف 
روســیه می پردازد. آغاز رمان به این شکل است که 
مردی بــه نام نیــکالی پترویچ گیرســانف، منتظر 
بازگشت پسر عزیزش یعنی آرکادی از دانشگاه است. 
پدر که پسرش را بسیار دوست می دارد، سه زمستان 
بــا او در پترزبورگ زندگی کرده بود ولی متاســفانه 
زمستان آخر را نتوانسته بود همراه او باشد. به همین 
خاطر بسیار دلتنگ اوســت و شوق دیدارش را دارد. 
آرکادی نیز پسری مهربان و محجوب است که احترام 
پدرش را بسیار نگاه می دارد. پدرش برای او »یک دنیا ارزش« دارد و دلش نمی خواهد کاری کند 
که باعث ناراحتی پدر شــود.به هنگام بازگشــت آرکادی، او دوست خودش – یوگینی واسیلیویچ 
بازارف – را نیز به همراه آورده است. بازارف به طبابت عالقه نشان می دهد اما فلسفه و مرام فکری 
او چیز دیگری اســت. او علوم طبیعی را دوست دارد و هر وقت از هم صحبتی با مردم سرخورده 
می شــود به سراغ قورباغه، سوســک و دیگر موجودات می رود تا آن ها را مطالعه و بررسی کند. از 
دید او همه چیز مزخرف اســت و تنها با اصالح جامعه است که می توان دردهای روحی را که به 
علوم طبیعی ربط ندارد ناپدید کرد.آرکادی هم آشکارا تحت تاثیر بازارف و اندیشه های او قرار دارد 
و پدرش هنگامی که این موضوع را می بیند با احترام بازارف را می پذیرد و بسیار خوشحال است 
که قرار اســت مدتی در کنار آن ها زندگی کند.بازارف که قهرمان کتاب است، نماینده افراد جوان 
تحصیل کرده و از طبقه متوسط است که خود را نیهیلیست می داند. این لغت اولین بار است که در 
کتاب ایوان تورگنیف و در دنیای ادبیات روس پدیدار می شود، بنابراین نویسنده در ابتدای کتاب 
تالش می کند تعریفی از آن ارائه دهد.نیکالی پترویچ پس از قدری تامل گفت: »نیهیل، تا آنجا که 
من می دانم، از ریشه التین است که به معنی هیچ است. پس این کلمه قاعدتاً باید درباره شخصی 
به کار رود که… که به هیچ چیز ایمان نداشته باشد.« )کتاب پدران و پسران اثر تورگنیف – صفحه 
۳۰(تعریف های دیگری از این واژه و یک فرد نیهیلیست نیز در ادامه در کتاب آمده است. »کسی 
که به همه چیز با دیدۀ انتقاد می نگرد.«، کسی که »دشمن هر نوع ابراز احساسات است.« و یا کسی 

که »به هیچ چیز ایمان ندارد.« .

ایوان تورگنیف
ایوان ســرگئی یویچ تورگنیف )زاده )۹ نوامبر ۱۸۱۸ در 
اســتان اریول، روسیه - درگذشــته ۳ سپتامبر ۱۸۸۳ 
در بوگیــوال؛ حوالــی پاریــس( رمان نویس، شــاعر و 
نمایشــنامه نویس روس بود که نخستین بار کشورهای 
غربی را با ادبیات روســی، آشــنا کرد. آثار او تصویری 
واقع گرایانه و پــر عطوفت از دهقانان روس و بررســی 
تیزبینانه ای از طبقه روشــنفکر جامعه روســیه، که در 
تقالی ســوق دادن کشــور به عصری نوین بودند، ارائه 
می دهــد. ایوان تورگنیــف« Ivan Turgenev رمان نویس 
مشــهور روســی در نهم نوامبــر ۱۸۱۸ در »اورال« به 
دنیا آمد. او به یک خانواده اشــرافی روسیه متعلق بود. 
اجدادش از شخصیت های معروف روس بودند. گفته شده 
ســنگین ترین مغز سالم جهان متعلق به اوست که ۲۰۱۲ گرم وزن داشته است.پدر وی در ارتش روس 
مقام سرهنگی داشت. این مرد در سال ۱۸۲۰ وقتی »ایوان« دو ساله بود زن و سه پسرش را به اروپای 
غربی برد و به گردش در کشــورهای این منطقه پرداخت. در بازگشــت به روســیه »تورگنیف« مانند 
دیگر َمالک زادگان روس در نزد اســتادان و آموزگاران مجرب تعلیم و تربیت یافت. او زبان روســی را 
خیلی دوســت می داشت و همیشه از این که اســتادان، زبان مادری اش را به او یاد نمی دادند متأسف 
بود، اما سرانجام از طریق یکی از دهقانان امالک پدر توانست یک کتاب روسی به دست آورد و با شوق 
بسیار بخواند. ایوان در شانزده سالگی به دانشگاه مسکو رفت. اما در سال ۱۸۳۵ او را به دانشگاه »سن 
پترزبورگ« منتقل ساختند. آنجا در رشته زبان شناسی به تحصیل پرداخت و در این زمان احساس کرد 
که می خواهد چیز بنویسد و به نویسندگی بپردازد. او نخست با تقلید از یکی از آثار »بایرون« شاعر بزرگ 

انگلیسی یک قطعه شعر خوب سرود اما استادش بدون آن که او را رسوا سازد.

سینما

فیلم ســینمایی »عنکبوت« بــه کارگردانی ابراهیم 
ایرج زاد اوایل دی ماه در ســینماهای سراســر کشور 
اکران می شــود.به گزارش ایســنا، فیلم ســینمایی 
»عنکبوت« به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد و نویسندگی 
اکتــای براهنــی، تهیه کنندگی جــواد نوروزبیگی و 
ســرمایه گذاری محمدصادق رنج کشــان اوایل دی 
ماه در سینماهای سراسر کشــور اکران می شود.این 
فیلم در بخش خارج از مســابقه جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد.پخش این فیلم ســینمایی برعهده 
شرکت نمایش گستران است.»عنکبوت« درباره سعید 
حنایی یکی از قاتالن زنجیره ای دهه هفتاد است که 
در شهر مشهد چندین زن خیابانی را به قتل رساند....

محسن تنابنده، ساره بیات، شیرین یزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانی، علی باقری، مهدی 
حســینی نیا، حمیدرضا هدایتی راد، جواد یحیوی، آتیه جاوید، مهدخت موالیی، سحر عبدالهی، 
نیوشا علیپور، یوسف خسروی، حمید حاجی محمدزاده، میثم دامن زه، داود ذاکری و با حضور فرید 

سجادی حسینی از جمله بازیگران »عنکبوت« هستند.

روایت زندگی یک قاتل زنجیره ای
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