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رییس جمهور با تاکید بر اینکه گرانی برخی اقالم دارویی به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفتد، خواستار پرهیز از اجتماعات و رعایت دقیق و کامل شیوه نامه های 
بهداشتی به ویژه در مراکز مذهبی شده است.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد ملی مقابله 
با کرونا با قدردانی از مردم به خاطر استقبال از تزریق ُدز سوم واکسن کرونا، گفت: امروز تشخیص متخصصین پزشکی این است که تزریق ُدز سوم واکسن 
کرونا در صیانت از جان مردم مقابل ابتال به کرونا موثر است و الزم است مراکز تزریق واکسن فعال باشند تا مردم به راحتی و بدون هیچ مشکلی بتوانند برای 
دریافت واکسن اقدام کنند.رییسی در ادامه با اشاره به دریافت گزارشاتی در رابطه با گرانی قیمت برخی از اقالم دارویی، تصریح کرد: اینگونه گرانی ها که رنج 
مضاعفی بر بیماری است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد و الزم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد 

افراد سوداگر در زمینه گرانی اقالم دارویی فعال شوند.

www.sobh-eqtesad.ir

رییس جمهور: برخی اقالم دارویی نباید گران شود

info@sobh-eqtesad.ir

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد:
کاهش قابل توجه تورم با تداوم رویکرد 

بودجه ای دولت در سال های آینده
 معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
پیش بینی کرد:  با تغییر رویکرد الیحه ۱۴۰۱ و تداوم آن در سال های 
آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند 
کاهش یابد.به گــزارش ایرنا از مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی، معاونت پژوهش های اقتصادی این مرکز در گزارشــی به 
بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور پرداخت. در این گزارش کلیات 
بودجه مورد بررســی قرار گرفته است.معاونت پژوهش های اقتصادی 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: در سال ۱۴۰۰ 
با نظر مجلس شورای اسالمی قانون بودجه دو سقفی تدوین شد. در 
سقف دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از محل منابع حاصل از صادرات 
نفت مازاد بر رقم ســقف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت 
مخارجی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، همسان سازی 
در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر صندوق ها و بازپرداخت بدهی های 
دولت به نیروهای مسلح پیش بینی شد.معاونت پژوهش های اقتصادی 
مرکز پژوهش ها ادامه داد: اما مطابق با آخرین اطالعات در دســترس 
از عملکــرد بودجه در ســال ۱۴۰۰ و احتمال ضعیف عملکرد بیش 
از ســقف اول، به نظر می رســد مبنای صحیح مقایسه الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، ســقف اول قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.این گزارش 
تصریح کرد: منابع عمومی دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت 
به پیش بینی عملکرد بودجه در ســال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ درصد رشد 
کرده اســت. دلیل مهم این رشــد، پیش بینی عدم تحقق بخشی از 
منابع بودجه ســال ۱۴۰۰ در سقف اول است. در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ ســرفصل درآمدها به عنوان منبــع پایدار تأمین مالی دولت، 
نســبت به پیش بینی عملکرد ســال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ درصد رشــد 
کرده اســت. این رشــد قابل توجه می تواند حاکی از بیش برآوردی 
رقم درآمدها در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ باشد.معاونت پژوهش های 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: منابع حاصل از 
واگذاری دارایی های سرمایه ای )صادرات نفت و فروش اموال( نسبت 
بــه پیش بینی عملکرد قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ )که خود با بیش 
برآوردی بســیار زیادی همراه بود( حدود ۵۸۰ درصد رشــد داشته 
اســت. این افزایش قابل توجه، از محل تغییر نرخ تسعیر ارز حاصل 
از صــادرات نفت به دلیل حذف ارز ترجیحــی و همچنین به دلیل 
انتقال منابع حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشــیمی ها 
از تبصره »۱۴« به ســرجمع منابع حاصــل از نفت )حدود ۷۰ هزار 
میلیارد تومان( حاصل شــده اســت.این گزارش یادآور شد: از سوی 
دیگر، مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به مصوب 
ســقف اول ســال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد 
حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بود که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
به ۳۸ درصد تنزل یافته اســت. مهمترین دلیــل این امر را می توان 
کنترل رشد حقوق و دستمزد کارکنان دانست.معاونت پژوهش های 
اقتصــادی مرکز پژوهش های مجلس عنوان کــرد: در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ ســهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، ۴ درصد افزایش یافتــه و به ۱۸ درصد 
رســیده که گام مهمی در راستای تقویت ســرمایه گذاری عمومی و 
تغییر روند کاهشی اخیر از سال ۱۳۹۶ است.این گزارش افزود: نسبت 
کســری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ )معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان( نســبت به بودجه سال های 
گذشــته کاهش یافته اســت. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش 
مالیات پیش بینی می شــود طی سال کســری تراز عملیاتی افزایش 
یابد. همچنین کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی 
دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد است در حالی که این 
نســبت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ درصد خواهد بود.

معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام هایی مثبت در راستای اجرای قانون 
»برخی احکام مربوط به اصالح ســاختار بودجه« برداشته شده است 
هرچند هنوز بخش های مهمی از آن نیازمند اقدام عملی دولت است. 
ازجمله تکالیــف قانون مذکور در الیحه چنانکه باید مورد توجه قرار 
نگرفته، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی، الزام دستگاه ها 
به ثبت معامالت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت و ارائه فهرست 
و میــزان معافیت های مالیاتی، گمرکی و بیمه ای اســت.این گزارش 
خاطرنشــان کرد: تحلیل های کّمی مبتنی بر مدل های اقتصاد کالن 
نشان می دهد گام های مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای کاهش 
کســری بودجه و افزایش سرمایه گذاری دولت، منجر به تغییر مسیر 
بلندمدت متغیرهای اقتصاد کالن نظیر تورم، تولید و سرمایه گذاری 
شده است.معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
عنــوان کرد: با تغییر رویکرد الیحه ۱۴۰۱ و تداوم آن در ســال های 
آتی نرخ تورم تا میزان قابل توجهی در افق چهار سال آینده می تواند 
کاهش یابد. ســرمایه گذاری کل و تولیــد غیرنفتی نیز در یک روند 
رو به رشــد بلندمدت، باالتر از سطح قابل انتظار با رویه بودجه سال 
۱۴۰۰ قــرار خواهد گرفت که البتــه در صورت اصالح مثبت الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ این روند قابل بهبود نیز اســت.این گزارش یادآور شد: 
ازجمله ناترازی های اقتصادی که هریک اســتعداد پولی شدن )خلق 
پول به منظور پوشش ناترازی( داشته و می توانند منجر به رشد باالتر 
نقدینگی در مقایسه با رشد بخش حقیقی اقتصاد و زمینه ساز ایجاد 
تورم شــوند، می توان به کســری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، 
ناترازی بنگاه های دارای اهمیت سیستمی یا وابسته به بانک ها اشاره 
کرد.معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تصریح 
کرد: باید توجه کرد که کاهش پایدار نرخ تورم میان مدت و بلندمدت 
اقتصاد، مستلزم کنترل تمامی ناترازی های پیش گفته است و کنترل 
کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. لذا پس از کنترل نسبی کسری 
بودجه ۱۴۰۱ در الیحه تقدیمی، یکی از مهم ترین فوریت های اقتصاد 
ایران در سال ۱۴۰۱، اقدام فعال به منظور ساماندهی نظارت بانکی و 

اصالح چارچوب سیاست های پولی خواهد بود.

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایــران با تاکید بر اینکه فعالیت هســته ای این 
کشــور مطابق با ضوابط آژانس بین المللی انرژی اتمی اســت، اعالم کرد که 
قصدی برای افزایش غنی ســازی به بیش از ۶۰ درصد وجود ندارد.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمد اســالمی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه 
با اســپوتنیک گفت: تهران قصدی برای افزایش سطح غنی سازی اورانیوم به 
بیش از ۶۰ درصد ندارد.وی در پاســخ به این سوال که »اگر طرفین نتوانند به 
توافق ۲۰۱۵ برگردند، آیا ایران از ۶۰ درصد غنی ســازی اورانیوم فراتر خواهد 
رفت«، گفت: خیر.اســالمی در ادامه تاکید کرد: هدف از برنامه هسته ای ایران 
برآورده کردن نیازهای کشــور در حوزه تولیدات صنعتی و همچنین رفع نیاز 
مصرف کنندگان داخلی در زمینه برخی کاالهای خاص است.وی افزود: همه 
فعالیت های هسته ای ایران براســاس توافق ها، اساسنامه و قوانین آژانس بین 
المللی انرژی اتمی انجام می شود.اســالمی ادامه داد: سند تفاهم برجام فقط 
برای اعتمادسازی است. این تفاهم برای لغو تحریم ها بوده و اگر قرار باشد که 
تحریم ها لغو نشود و آنها به دنبال توقف صنعت هسته ای ایران باشند، ما هرگز 
این مسئله را نمی پذیریم.رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: به هیچ 
وجه افرادی را که سابقه های مشخص و مبرهن دارند و مشخص است که عامل 
سرویس های بیگانه بوده اند را به عنوان بازرس آژانس نمی پذیریم.اسالمی در 
ادامه اظهارات خود افزود: ایران در حال حاضر می تواند سوخت هسته ای مورد 

نیاز خود را تأمین کند. در حال مذاکره با »روس اتم« هستیم و امیدواریم که 
بتوانیم به عنوان بخشی از همکاری هایمان، استفاده از سوخت ایرانی را در قلب 
راکتور بوشهر آغاز کنیم.وی ادامه داد: در روزهای آتی واحد شماره یک نیروگاه 
اتمی بوشهر به مدار خواهد آمد. هدفگذاری برای ایجاد نیروگاه های جدید ۱۰ 
هزار مگاوات اســت که آن را برنامه ریزی کرده ایم، توسعه نیروگاه های اتمی 
یکی از راهبردهای اساسی ایران است و سامانه های مقابله با حمالت سایبری 
در نیروگاه های ما ایمن است.اســالمی ادامه داد: در مقایسه با زمانبندی اولیه، 
ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر ۲۳ماه عقب افتاده است. از روس 
اتم انتظار داریم که اجرای پروژه و همچنین طرح پرداخت غرامت را تســریع 
کند. در خصوص واحد ســوم، عملیات محکم ســازی خاک برای بتن ریزی 
فونداسیون در حال انجام است.اظهارات اسالمی درباره عدم افزایش سطح غنی 
سازی به بیش از ۶۰ درصد در حالی است که چندی پیش رژیم صهیونیستی 
مدعی شــد در ایران غنی سازی تا ۹۰ درصد هم انجام می شود.در واکنش به 
این ادعا، رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته بود: ما 
غنی سازی پنج درصد )در ایران( داریم، غنی سازی ۲۰ درصد داریم، غنی سازی 
۶۰ درصد داریم که بســیار باال اســت و بین ۶۰ درصد تا ۹۰ درصد، گام های 
اندکــی فاصله وجــود دارد و نگرانی هایی در این خصوص هســت اما ما هیچ 

اطالعاتی درباره غنی سازی اورانیوم با غلظت ۹۰ درصد نداریم.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: با توجه به این که امیکرون 
در کشــور ما هفته گذشته شناسایی شده است و با توجه به زمان 
تکثیرش که حدود یک ونیم تا ۳ روز اســت، انتظار می رود که اگر 
پروتکل ها رعایت نشود و واکسیناسیون انجام نشود، حداقل سه تا 
۴ هفته آینده با اوج امیکرون در ایران مواجه شویم.به گزارش ایسنا، 
دکتر حمیدرضا جماعتی در نشســت خبری آنالین با خبرنگاران،   
گفت: با توجه به اینکه امیکرون از نظر ســرایت زایی نســبت به 
ویروس دلتا تقریبا ســه برابر ســرایت زایی بیشتری دارد و حتی 
وقتی یک نفر مبتال می شود می تواند ویروس را به ۱۰ نفر دیگر هم 
انتقال دهد و سرعت تقسیم شــدن به دوتا را تقریبا یک و نیم تا 
دو روز می تواند ادامه دهد و این سبب افزایش قدرت سرایت زایی 
این جهش می شود، بنابراین این ویروس نسبت به جهش های قبل 
بیش از ۵۰ برابر جهش پیدا کرده است و این سبب شده است که 
ما در مورد رفتار ویروس هنوز خیلی چیزها را نمی دانیم و منتظر 
مطالعات بیشتر در مورد آن هستیم تا بر این اساس بتوانیم تصمیم 

گیری داشته باشیم.

سنینی که بیشتر درگیر اُمیکرون میشوند
وی افزود: آنچه که فعال برای ما مشخص است این است که چون 
قدرت سرایت زایی باالیی دارد در خیلی از کشورهای دنیا بخصوص 
کشورهای اروپایی به نوع قالب ویروس درآمده است و در آمریکا تا 
حدود ۷۳ درصد این سویه گسترش یافته است. بر اساس  گزارش 
 های آخری که در مورد گســترش ویروس اعالم شده تقریبا تمام 
کشورهای دنیا آلوده به این جهش شدند؛ بنابراین ما باید در مورد 
این ویروس بیشــتر بدانیم. فعال بر اساس مطالعات صورت گرفته 
در کشــورهای اروپایی می دانیم که بیشترین سنی که گرفتار این 
ویروس می شوند سنین ۲۰ تا ۳۰ سال و افرادی هستند که باالتر 

از ۶۰ سال باشند که مورد تهاجم ویروس قرار می گیرند.

خطر اوج گیری »اُمیکرون« در کشور طی سه هفته آینده
جماعتی در ادامه صحبت هایش درباره تاثیر دورهمی ها در انتشار 
سویه اومیکرون اظهار کرد: اگرچه گزارشاتی از دورهمی ها داشتیم 

ولی معموال با توجه به ســیری که ویــروس دارد اثرات آن هفته 
آینده مشخص می شــود. در خیلی از کشور ها از جمله اتریش با 
انجام قرنطینه هایی به مدت سه هفته توانستند میزان مرگ و میر 
و بســتری افراد را کاهش دهند و موفق هــم بودند. در ایتالیا هم 
از چند روز قبل محدودیت در مجامع عمومی گذاشــتند و ما هم 
پیشــنهاد این محدودیت ها را دادیم. با توجه به این که امیکرون 
در کشــور ما هفته گذشته شناسایی شده است و با توجه به زمان 
تکثیرش که حدود یک ونیم تا ۳ روز اســت، انتظار می رود که اگر 
پروتکل ها رعایت نشود و واکسیناسیون انجام نشود، حداقل سه تا 
۴ هفته آینده با اوج امیکرون در ایران مواجه شویم؛ از این رو تاکید 
بر پروتکل های بهداشــتی و انجام واکسیناسیون دز سوم در زمان 

طالیی دو هفته پیش رو داریم.

ایمنی ۷5 درصدی مقابل »اُمیکرون« با واکسیناسیون دز 
سوم

وی افزود: بر اســاس مطالعات تزریق دز سوم حدود ۷۵ درصد در 
مقابل امیکرون در بدن فرد ایمنی ایجاد می کند. ایجاد محدودیت ها 
بر اساس پروتکل ها با نظر ریاست جمهوری و وزارت کشور هم موثر 

خواهد بود.

ساخت کیت تشخیص »اُمیکرون« در انستیتوپاستور ایران
او ادامه داد: تدابیر ما رعایت پروتکل های بهداشــتی و محدودیت 
در مجامع و واکسیناســیون دز سوم است. با توجه به اینکه کیت 
تشخیص امیکرون در انستیو پاستور ایران ساخته شده است و در 
اختیار استان ها قرار گرفت ولی با توجه به اینکه معموال مبتالیان 
جوان بودند و سیســتم ایمنی قوی داشتند و واکسیناسیون انجام 
دادند شاید با تعداد باالی امیکرون مواجه نبودیم. پروتکل های اولیه 

ما ارزیابی افراد بســتری در بیمارستان ها بود و این سبب میشد بر 
اساس تست ها به آن میزان مبتال به امیکرون شناسایی نکردیم.

سه عالمت شاخص »اُمیکرون«
وی درباره تعــداد مبتالیان به امیکرون در ایــران گفت: تا امروز 
تعدادی از امیکرون گزارش شــده است و با توجه به روند ادامه دار 
تســت ها نمی توان تعداد دقیقی از مبتالیان اعالم کرد. ۹۰ درصد 
مبتالیان به امیکرون ســه عالمت شاخص دارند؛ سرفه، گلودرد و 
تب عالئم آنها اســت و خیلی از افراد ممکن است فکر کنند دچار 
ســرماخوردگی معمولی شدند که این امر هم بسته به بدن افراد و 

وجود یا عدم وجود بیماری زمینه ای متفاوت است.

معیار رنگبندی کرونایی شهرهای کشور باید تغییر کند
دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا دربــاره تغییر معیار رنگبندی 
شــهرهای کشور نیز بیان کرد: در جلســه ای که با وزیر بهداشت 
داشتیم بر این موضوع تاکید شد و جلسه ای متخصصین آمار وزارت 
بهداشــت داشتند و به این نتیجه رسیدند که معیار رنگبندی باید 
تغییر کند و میزان افراد مبتال بر اســاس بحث بستری نسبت به 
دلتا باید ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر باشد تا نتیجه رنگبندی جدید به 
دست آید ولی این امر هنوز به صورت خام است و باید ببینیم رفتار 

ویروس چگونه خواهد بود.

درمان در اُمیکرون
او درباره عالئم ابتال به امیکرون، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد عالئم 
این سویه ســرفه، تب و گلودرد است و سایر عالئم بر اساس فرد، 
ســن او،   بیماری زمینه ای و... متفاوت است که به صورت ضعف، 
کوفتگی، عالئم عضالنی، سردرد و... بروز می یابد. امیکرون عالمت 

اختصاصی ندارد اما اگر در جامعه ای ســویه ای غالب شــود عالئم 
مشابه را هم منتسب به آن سویه می کنیم. در مورد درمان دو بحث 
کورتیکو استروئید و توســیلیزومب به عنوان درمان اساسی برای 
بیماری در نظر گرفته شده است. در مواردی که بیماری حاد نباشد 
درمان عالمتی و بر اســاس شکایت بیمار اســت. اگر بیمار دارای 
ریسک فاکتور سن باال یا بیماری زمینه ای باشد توصیه به مصرف 
پکســلویید و مولنوپیراویر می کنیم.وی افزود: مطالعاتی که انجام 
شد نشان داد که در مورد واکسن های مختلف زمان کاهش سطح 
آنتی بادی متفاوت اســت؛ مثال در مورد واکسن های »این اکتیو« 
ویروس ها تا سه ماه ســطح آنتی بادی باال بوده است و بعد از سه 
ماه سطح آنتی بادی کاهش می یابد به همین دلیل توصیه کردیم 
به سرعت دز سوم تزریق شــود. آنچه واکسن ساخت داخل است 
هم می تواند کامال با واکســن خارجی برابری کند و در کشــور ما 
هم مطالعاتی انجام شده است.   توصیه بر تزریق دز سوم بر اساس 
در دســترس بودن واکسن اهمیت زیادی دارد و توصیه کشورها و 
سازمان جهانی بهداشت بر اساس مطالعات انجام شده در کشورها 
اســت که در کشور ما استرازنکا و پاســتوکووک برای دوز سوم به 
عنوان واکسن متفاوت از پلتفرم اولیه توصیه می شود؛ البته باز هم 
در دســترس بودن واکســن اهمیت دارد و تزریق دوز سوم تاکید 
می شود. شعار ما همیشه این بوده که بهترین واکسن در دسترس 

ترین واکسن است.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

خطر اوج گیری »اُمیکرون« در کشور تا 3 هفته آتی

سایه تهدید بحران گاز برروی کشور
هشدار در مورد کاهش عرضه 

پس از حذف ارز ترجیحی

تغییرات قیمت سکه طی دو دهه

رشد 150 برابری

عضــو اتاق تهران گفت: پــس از حذف ارز ترجیحی اگر به بخش تولید توجه نشــود، جدای از افزایش قیمتها، 
تولیدکننده به ســبب خریِد گرانتر مواد اولیه، ناتوان از ادامه فعالیت شده و عرضه کاهش می یابد.حسن فروزان 
فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اصالح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: مجموعه بخش خصوصی 
به ویژه اتاق بازرگانی از ابتدایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده بود همه همنظر بودند که این 
سیاست، سیاست درستی نیست و هرچه پیشتر رود و فاصله قیمت ارز با قیمِت اعالم شده رسمی بیشتر شود، 
اصالح کردنش دشوارتر می شود.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید زودتر از اینها و در زمانی که نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد انقدر زیاد نبود اتفاق می افتاد 
تا آثارش بهتر مدیریت شود. اما به هر حال به طور کلی حذف این ارز اقدام صحیحی است زیرا بروکراسی دولتی 
ما توان نظارت عادالنه و منطقی بر روی این رانت را ندارد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی اســت که با توجه به 
سوابق و امکانات کشور، دولت توان توزیع درست و به نفع مردم را ندارد. بنابراین هر چه بهتر و زودتر این رانت 

را متوقف کنیم رفتار منطقی تری کرده ایم.

ثبت نام وام ازدواج ۳۰۰ هزار تومان آب می خورد!

اولتیماتوم بانک مرکزی

 نرخ سود سپرده رعایت شود
بانک مرکزی در بخشــنامه ای به بانک ها بر رعایت نرخ ۱۰ تا ۱۸ درصدی سود علی الحساب سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار تاکید کرده است.به گزارش ایسنا، همواره بانک ها به تخلف در سود متهم می شوند، 
به این صورت که آن ها معموال مصوبات شــورای پول و اعتبار درباره ســود ســپرده ها و تسهیالت را دور 
می زدند و سودهای باالتر از نرخ های مصوب دریافت می کنند. در طول سال های گذشته سعی شده است تا 
با این تخلف بانک ها برخورد شود اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده است.پیش از این، فرهاد دژپسند - وزیر 
ســابق اقتصاد، بانک ها را موظف به رعایت دقیق نرخ های ســود سپرده و تسهیالت مصوب شورای پول و 
اعتبار کرده و اخطار داده بود که نرخ های باالتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه های قابل 
قبول مالیاتی محســوب نمی شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به 
انجام اقدام مورد نظر دانسته است.اکنون نیز، بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری 
اعالم کرد که بر اســاس مصوبات هزار و دویســت و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار نرخ سود 
علی الحساب سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار ما بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده و اجرای دقیق آن 
عالوه بر آن که طی بخشنامه ای در بهمن ماه سال گذشته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل 
بانک مرکزی با مدیران بانکی کشور نیز تصریح شده است.بانک مرکزی یادآور شده که بررسی های به عمل 
آمده حاکی از آن اســت که نرخ های سود علی الحســاب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
اشخاص و علی الخصوص صندوق های سرمایه گذاری از سوی برخی از بانک ها و موسسات اعتباری رعایت 
نمی شــود، به طوری که با استفاده از روش های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده ها فراتر از موارد مصرح در 
ضوابط ابالغی بانک مرکزی اســت.بر این اساس بانک مرکزی بخشــنامه در جدید خود، مدیران عامل و 
اعضای هیئت مدیره بانک ها و موسســات اعتباری را مسئول مستقیم اجرای دقیق این بخشنامه معرفی 

کرده و از آنها خواسته اقدامات اصالحی الزم را به عمل آورند.

محمد اسالمی در گفتگو با اسپوتنیک؛

 ایران از غنی سازی ۶۰ درصد فراتر نمی رود

3

6

6

4



2روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 5 دی 1400  21 جمادی االول 1443  26 دسامبر 2021سیاست

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4806 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

معاون هماهنگ کننده ارتش:گزیده خبر

شهادت سردارسلیمانی موجب وحدت دنیای اسالم مقابل استکبار جهانی شد
معــاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اســامی ایران، گفت: 
شــهادت سردار ســلیمانی موجب وحدت دنیای اسام، تقویت 
جبهه مقاومت و افزایش انگیزه رزمندگان اســام در ایستادگی 
مقابل اســتکبار جهانی شد.به گزارش ایرنا از دفاع پرس، دریادار 
حبیب اهلل سیاری درباره ابعاد شخصیتی سپهبد شهید سلیمانی، 
گفت: ســردار سلیمانی رزمنده ای شجاع، عاشق و والیتمدار بود 
که برای انجام مأموریت و نشان دادن اقتدار دفاعی کشور و دور 
کردن هرگونه تهدید از ملت بزرگ ایران عاشــقانه و دلیرمردانه 
جنگید و اجازه عرض اندام به دشمنان کوردل و اذناب آمریکایی 
و صهیونیستی شان در منطقه نداد.معاون هماهنگ کننده ارتش 
افزود: اســتکبار جهانی به ســرکردگی آمریــکای جهانخوار و 
صهیونیسم بین الملل که زخم خورده جبهه مقاومت بودند، این بار 
با طراحی نقشــه شوم و ناجوانمردانه ترور سردار سلیمانی برای 
محدود کردن عمق راهبــردی و نفوذ منطقه ای جبهه مقاومت 
دست به کار شدند و با بزدالنه ترین شکل ممکن، فرمانده رشید 
جبهه مقاومت را به شهادت رساندند.دریادارسیاری ادامه داد: این 
اقدام شــنیع، مذبوحانه و به دور از مناسبات دیپلماتیک، نه تنها 
جبهه مقاومت را تضعیف نکرد، بلکه رزمندگان و فرماندهان این 
جبهه را با انگیزه ای مضاعف در پی انتقام خون سردار شهیدمان 
مصمم تر کرد تا مقتدرانه تر از گذشته، خط سرخ شهادت را ادامه 
دهند و خواب را بر چشمان دشمنان کوردل بشریت حرام کنند.

وی بیان کرد: سردار حاج قاسم سلیمانی مطالبه گر حق مظلومان 
و مستضعفان بود که برابر جبهه باطل ایستادگی کرد و با تدبیر 
و رشــادتی که از خود نشان داد، ریشــه تروریسم بین المللی را 

در منطقه خشکاند. وی ورای مرزهای جمهوری اسامی تاش 
کرد تا خطر و تهدید در دوردســت ها درهم شکســته شود و به 
مرزهای کشور نزدیک نشود.معاون هماهنگ کننده ارتش اضافه 

کرد: امروز جبهه مقاومت به برکت خون این شــهید بزرگوار و 
دیگر شــهدای مقاومت اسامی با صابت هرچه تمام تر و اقتدار 
هرچه بیشــتر مقابل سلطه طلبی اســتکبار جهانی در منطقه 

ظاهــر شــده و اجازه نداده اســت تا خون شــهدای مقاومت و 
مســیر نورانی آنها با خدعه های دشــمن توطئه گر، از بین برود.

دریادارسیاری عنوان کرد: این شهید واالمقام در حقیقت، ثمره 
ایثــار و تاش های خود پس از یک عمر مجاهدت در راه احیای 
ارزش های الهی، مبارزه با دشمنان اسام و حضور مؤثر در جبهه 
مقاومت را دریافت کرد و در نهایت به آرزوی دیرینه خود رسید.

وی خاطرنشان کرد: بی شک شــهادت سردار سلیمانی موجب 
وحدت دنیای اســام و تقویت جبهه مقاومت و افزایش انگیزه 
رزمندگان اســام در دفاع از ارزش های اسامی و ایستادگی در 
برابر استکبار جهانی شد.دریادار سیاری تأکید کرد: بدون تردید 
جبهه مقاومت با انگیزه و قدرت بیشــتر راه و مسیر سردار دلها 
را در پشــتیبانی از ملل مستضعف جهان برابر جبهه کفر و نفاق 
ادامه خواهد داد و بی شــک انســجام و اقتدار امروز جنبش ها و 
گروه های مقاومت اســامی مرهون خدمات مدبرانه و خالصانه 
سردار رشید سپاه اسام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: امروز دشمنان ایران اسامی 
به خوبی درک کرده اند که کشور ما به برکت خون شهدای جنگ 
تحمیلی و شهدای محور مقاومت مملو از اسطوره های ماندگار و 
فراموش نشدنی، چون ســلیمانی ها و صیاد شیرازی ها است؛ که 
اگر کســی بخواهد نگاه چپ به این مرز و بوم بیندازد با خروش 
و غــرش توفنده خود متجاوز را از کرده اش پشــیمان می کنند. 
اینها کسانی هستند که طعم فداکاری و جانبازی در مسیر حق 
را چشیده اند و این مبالغه نیست، اگر بگوییم که امنیت امروز را 

مدیون شهدا و ادامه دهندگان راه آنان هستیم.   

رئیسی در قدردانی از برگزاری رزمایش پیامبراعظم)ص( ۱۷؛
تحرک دشمنان با پاسخ قاطع و فراگیر 

نیروهای مسلح مواجه می شود
رئیس جمهور گفت: هرگونه تحرک خصمانه از ســوی دشمنان با پاسخ فراگیر 
و قاطع نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران مواجه خواهد شد و معادالت 
راهبردی را بصورت معناداری تغییر خواهد داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل 
از پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسام سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور با تبریک سالروز میاد حضرت عیسی)ع(، خاطر نشان کرد: حضرت مسیح 
پیام آور اســتقامت در برابر ظالمان و ســلطه گران بود و این درس بزرگی است 
که باید همه آنرا فرا بگیرند.رئیس شــورای عالی امنیت ملی همچنین با تقدیر 
از تاش های سپاه پاسداران انقاب اسامی در پاسداری همزمان از امنیت ملت 
ایران و ملت های منطقه، رزمایش پیامبراعظم)ص( ۱۷ را نشانه ای آشکار از اراده 
و توانمندی جمهوری اسامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملت ایران برشمرد 
و تصریح کرد: هرگونه تحرک خصمانه از ســوی دشمنان با پاسخ فراگیر و قاطع 
نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران مواجه خواهد شد و معادالت راهبردی را 

بصورت معناداری تغییر خواهد داد.

حسینی:
 عصبانیت انگلیس از اقتدار ایران قابل

 درک است
معــاون پارلمانــی رئیس جمهور در 
بــه اظهارات وزیــر خارجه  واکنش 
انگلیــس دربــاره رزمایــش پیامبر 
انگلیس  اعظم)ص(،نوشت: عصبانیت 
کــه روزگاری در منطقه مطلق العنان 
بود از اقتدار ایران قابل درک اســت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد 
حســینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در حســاب کاربری خود در توئیتر در 
واکنش به اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره اســتفاده ایران از موشــک های 
بالستیک در رزمایش پیامبر اعظم ۱۷ ســپاه پاسداران انقاب اسامی، نوشت: 
خشــم انگلیس از شلیک موشک های بالستیک در رزمایش پیامبر اعظم!وی به 
واکنش دستگاه دیپلماسی انگلیس درقبال رزمایش اخیر سپاه پاسداران اشاره و 
یادآور شــد: وزارت خارجه انگلیس: »استفاده ایران از موشک های بالستیک را...

محکوم می کنیم«معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: عصبانیت انگلیس 
که روزگاری در منطقه مطلق العنان بود از اقتدار جمهوری اســامی ایران، قابل 

درک است، اما ناگزیر باید بپذیرند که: »گذشت آن زمانی که آن سان گذشت.«

نیکزاد در دیدار با نایب رئیس مجلس مالزی:
همکاری پارلمان ها می تواند تامین کننده منافع 

دو کشور باشد
نایب رئیس مجلس شــورای اســامی در دیدار با نایــب رئیس مجلس مالزی 
گفــت: همکاری پارلمان های دو کشــور در مجامع پارلمانی بین المللی می تواند 
تامین کننده منافع دو کشــور باشــد.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رشــید 
حسنون، نایب رئیس مجلس نمایندگان مالزی ظهر دیروز شنبه )چهارم دی ماه( 
با علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسامی دیدار و گفتگو کرد.نیکزاد در 
ابتدای این دیدار، گفت: مجلس شــورای اسامی از تقویت همکاری مجالس دو 
کشور و تبادل تجربیات تقنینی و نظارتی میان دو پارلمان استقبال می کند.وی 
در ادامه توضیحات مفصلی را در خصوص ساختار مجلس شورای اسامی، مراحل 
تصویب قوانین و سایر وظایف مجلس شورای اسامی ارائه کرد.نایب رئیس مجلس 
شورای اســامی گفت: همکاری پارلمان های دو کشور در مجامع پارلمانی بین 
المللی می تواند تامین کننده منافع دو کشور باشد. همچنین می توانیم در قالب 
اتحادیه مجالس جهانی، مجمع پارلمان های آسیایی و اتحادیه پارلمانی کشورهای 
آسیایی همکاری های مثبت و ســازنده ای داشته باشیم.وی در پایان بر ضرورت 
تقویت همکاری های اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی و فناوری های نوین تاکید و 
ابراز امیدواری کرد با مساعی مشترک مقامات دو کشور شاهد ارتقاء سطح تبادالت 
تجاری ایران و مالزی باشــیم.محمد رشید حسنون نایب رییس مجلس مالزی 
نیز در این دیدار ضمــن ارائه توضیحاتی در خصوص مجالس مالزی بر ضرورت 
تداوم گفتگوهای مستمر میان نمایندگان مجالس دو کشور تاکید کرد.وی گفت: 
گروه های دوستی پارلمانی نقش مهمی در تبادل تجربیات پارلمان های دو کشور 
دارند. امیدواریم با گذر از دوران همه گیری کرونا، شاهد تبادالت بیشتر نمایندگان 

عضو گروه های دوستی پارلمانی ایران و مالزی باشیم.

 همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان
 در بالتکلیفی

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی گفت: دولت هنوز تعدادی از لوایح اعم 
از دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را تعیین تکلیف نکرده و مجلس 
در این زمینه نامه نگاری الزم را با دولت داشته است.به گزارش میزان، حسینعلی 
حاجی دلیگانی، با اشاره به سرنوشت »الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان« 
در مجلس گفت: دولت هنوز در این رابطه تعیین تکلیف نکرده اســت.وی با بیان 
اینکه دولت حدود ۱۴۰ الیحه در مجلس دارد، تاکید کرد: دولت اعام کرده است 
۹۰ عدد از این لوایح باقی بماند و ۱۰ عدد از آن استرداد شود. با این حال دولت 
هنوز یک تعداد از لوایح اعم از دائمی شــدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را 
تعیین تکلیف نکرده اســت.عضو هیات رییسه مجلس شورای اسامی بیان کرد: 
در حــال حاضر معاونت قوانین مجلس نامه نگاری را درباره تعیین تکلیف الیحه 
همسان سازی حقوق بازنشستگان با دولت داشته باشد تا دولت نظر خود را پیرو 
این الیحه اعام کند.حاجی دلیگانی اظهار داشت: ما در مجلس پیگیر به سرانجام 

رسیدن الیحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان خواهیم بود.

روز دوشنبه ششم دی ماه دور هشتم مذاکرات برای رفع تحریم ها در شهر وین برگزار 
می شــود. تهران به صراحت اعام کرده، هیأت ایرانی بــا جدیت در مذاکرات حضور 
می یابــد، ولی هرگز زیر بار حرف زور نخواهد رفت.به گزارش گروه سیاســت خارجی 
خبرگزاری فارس، بر اساس اعام اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه ششم دی ماه دور 
هشتم مذاکرات وین بین ایران و گروه ۱+۴ برای رفع تحریم ها در شهر وین برگزار شود. 
البته پیش از دیپلمات های اروپایی سه کشور عضو برجام از احتمال ادامه مذاکرات وین 
در تاریخ ۲۷ دسامبر )ششم دی( خبر داده بودند.بر همین اساس خبرنگار فارس مطلع 
شــد که علی باقری مذاکره کننده ارشد کشورمان و هیأت همراه صبح دوشنبه ششم 
دی ماه وارد وین خواهند شــد.وین پایتخت اتریش در دور هفتم مذاکرات نیز ۱۴ روز 
میزبان هیأت های مذاکره کننده بود. مذاکراتی که هشتم آذر ماه آغاز و ۱۲ آذر برای 
مشورت  طرف های اروپایی درباره دو پیشنهاد طرف ایرانی با تنفسی چند روزه متوقف 
شــد و دوباره ۱۸ آذر ماه از ســر گرفته شــد. البته در این میان آنگونه که حســین 
امیرعبداللهیان اعام کرد کارشناســان ایرانی در وین باقی ماندند تا به مذاکرات ادامه 
دهند. نیمه دوم مذاکرات نیز از ۱۸ آذر ماه آغاز و جمعه ۲۶ آذر ماه با برگزاری نشست 
اختتامیه کمیســیون مشترک برجام پایان یافت و مقرر شد که هیأت ها به پایتخت ها 
مراجعت کنند و بزودی به وین بازگردند.»علی باقری« معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
بعد از این نشست اعام کرد که در دور هفتم مذاکرات به دو سند جدید مذاکراتی در 
موضوع تحریم ها و هسته ای دست یافتیم که اینها دیگر سند پیش نویس مذاکرات ۲۰ 
ژوئن نخواهند بود، بلکه دو سند جدید است که بر اساس مواضع ایران مبنای مذاکراتی 
خواهد بود که در آینده نزدیک در وین آغاز می شود.وی افزود: در دو سند اصلی یعنی 
یکی در مورد پیش نویس رفع تحریم ها، طرف مقابل دیدگاه های جمهوری اســامی 
ایــران را بــه عنوان مبنای گفت وگو پذیرفت. بر این اســاس، ســند جدیدی مبنای 
گفت وگوها در حوزه تحریم ها قرار گرفت که این ســند با سندی که در گفت وگوهای 
ویــن ۶ نهایی شــده بود، متفاوت و مغایر اســت. در موضوع هســته ای طرف ایرانی 
دیدگاه های خود را در متنی که در وین ۶ نهایی شده بود درج کرد، اما طرف اروپایی 
مقاومت می کرد و نمی پذیرفت که دیدگاه های ایران نیز در آن سند درج شود و مبنای 
گفت وگــو قرار بگیرد. در این مدتی که ما در ویــن بودیم به ویژه مذاکراتی که از روز 
پنجشنبه ۱۸ آذر ماه تا روز پنجشنبه )۲۵ آذر ماه( به طور جدی ادامه داشت، با یک 
اصرار باوجه طرف اروپایی مواجه بودیم برای حذف دیدگاه های طرف ایرانی، به عنوان 
مبنایی برای مذاکرات، که با مقاومت و استدالل ها و منطقی که طرف ایرانی ارائه کرد، 
طرف مقابل نهایتا پذیرفت که نگاه جمهوری اســامی ایران در مواردی که مدنظرش 
بود در پیش نویس هسته ای در داخل سند درج شود و آن مبنایی برای گفت وگو شود.

وی در بخشی از اظهاراتش گفت: ما دیدگاه های جدیدی داشتیم و آنها نمی پذیرفتند. 
در ایــن یک هفته تــاش بر این بود که به یک نظر واحد برســیم که در نهایت آنها 
پذیرفتند اصاحات و دیدگاه های جمهوری اســامی ایران بر روی سند نهایی وین ۶ 
اعمال شود. »انریکه مورا« هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام نیز در اظهاراتی 
بعد از این مذاکرات با بیان این  که دور هفتم این گفت وگوها منطق و هدف خاص خود 
را در سه مرحله دنبال کرد، گفت اکنون یک مبنای مشترک برای ادامه کار ایجاد شده 
است. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسامی ایران همچنین درباره این که چرا 
االن تصمیم گرفته شد در گفت وگو وقفه ایجاد شود و دوباره از سر گرفته شود؟ اظهار 
داشــت: در مدتی که گفت وگــو می کردیم، صرفا گفت وگو بــرای این بود که مبنای 
مذاکرات مورد نظر و وفاق دو طرف قرار گیرد. با گفت وگوهایی که روز )پنجشنبه( به 
پایان رســید، طرفین به مبنای مورد وفاق برای ادامه گفت وگوها دست پیدا کردند و 
نتیجه این دستاورد این شد که تیم ها یک وقفه ای را در مذاکرات بدهند و بعدا برگردند 
بر روی متونی که مورد نظر همه طرف ها برای مذاکرات است بنشینند و گفت وگوهای 
جدی خود را پیگیری کنند.  در همین زمینه نیز حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه 
دوم دی ماه در نشســت خبری با »فؤاد حسین« همتای عراقی اظهار داشت: در یک 

مذاکرات ســخت و پرچالش با سه کشور اروپایی و به موازات آن با ۱+۴ موفق شدیم، 
نظرات جمهوری اســامی ایران را در پیش نویسی که از هفته آینده مورد بحث قرار 
می گیرد را به تایید شفاهی همه طرف ها برسانیم. طرف آمریکایی به صورت نانوشته، 
برخی از پیام ها را به داخل جلسه می فرستد و پاسخ های الزم را در این رابطه دریافت 
می کند.از سوی دیگر »ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه در اظهاراتی بیان کرد: 
»ایران اکنون تیم جدیدی دارد و آن ها پیشنهاداتی را آماده کردند که طرف های غربی 
در ابتدا خوششــان نیامد، ولی بعد این را فهمیدند که ارزش مطالعه کردن را دارد.« 
»برنارد هورکاد« تحلیلگر فرانســوی در امور ایران )+(  نیز گفت که ایران در دور تازه 
مذاکرات در وین موفق شده تا طرفین خود را متقاعد کند که تحریم ها باید به عنوان 
یک اولویت حل و فصل شــوند، زیرا این راه را برای حل و فصل  امور فنی هســته ای 
هموار می کند.»ژائو لیجان« از سخنگویان وزارت خارجه چین  هم در اظهاراتی بعد از 
دور هفتم مذاکرات گفت: »با تاش های هماهنگ همه طرف ها، دور هفتم مذاکرات در 
مورد ازســرگیری پایبندی به برجام پیشرفت مثبتی داشته است. همه طرف ها درباره 
موضوعات مربوط به لغو تحریم ها تبادل نظرعمیقی داشــتند و پیش نویس های اسناد 
جدیدی در مورد مسائل مربوط به بخش هسته ای ارائه کردند. همچنین مقرر شد دور 
بعدی مذاکرات تا خاتمه سال جاری میادی برگزار شود.»میخائیل اولیانوف« نماینده 
روســیه در مذاکرات وین هم در اظهاراتی اعام کــرد: تردیدی ندارم که تهران برای 
دســتیابی به توافق برای رفع تحریم ها در بازه زمانی کوتاه بسیار جدی است. عاوه بر 
این، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که دور هشتم مذاکرات 
به سرعت به نتیجه برسد و توافق حاصل شود.باقری ۲۶ آذر ماه اعام کرد دور بعدی 
مذاکرات بزودی برگزار خواهد شــد و زمان آن بعد از هماهنگی انریکه مورا با طرف ها 
اعام خواهد شد. در نهایت »انریکه مورا« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کننده کمیســیون مشترک برجام پنجشنبه دوم دی ماه ماه اعام کرد که 
دور جدید مذاکرات وین ۲۷ دســامبر )ششم دی( برگزار می شود و افزود: »این مهم 
است که سرعت مسائل کلیدی باقیمانده را افزایش دهیم و با همکاری نزدیک با ایاالت 
متحده به جلو برویم. به دور هشــتم خوش آمدید«.در این میان اظهارنظراتی از سوی 
برخی از طرف های اروپایی درباره وقفه ایجاد شده در این دور از مذکرات مطرح شد که 
واکنش ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه را به همراه داشت و وی گفت که 
زمانبندی بازگشت هیأت های مذاکره کننده در وین تفاهمی دسته جمعی و اتفاقا با در 
نظر گرفتن تعطیات طرف های اروپایی  به مناســبت کریسمس و سال نوی مسیحی 
بوده است.»رابرت مالی« نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم ابراز امیدواری کرده بود 
که مذاکرات در وین، هر چه ســریع تر برگزار شــود و از ســوی دیگر »جن ساکی« 
سخنگوی کاخ سفید گفته بود که بایدن از تیم امنیت ملی خود خواسته تا در صورت 
شکست دیپلماسی در وین آمادگی داشته باشند و گزینه های دیگر را بررسی کنند.این 
ابراز امیدواری رابرت مالی در حالی مطرح شــد که به گفته سخنگوی وزارت خارجه 
ایران »بر خاف آنچه آمریکا در فضای رسانه ای و عمومی بیان می کند، تا به امروز در 
گفت وگوهای وین هیچ پیشنهاد ملموس یا متن ملموسی را به ۱+۴ ارائه نکرده است.« 
این دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: اساسا منطق ما در تصمیم گیری مسیر بومی 
تصمیم ســازی است، براساس اولویت های خودمان. به جای این ها، اگر طرف مقابل با 
پیشــنهادات ملموس به وین بیاید، در کمترین زمان ممکن می توانیم به توافق خوب 
برسیم.به گزارش فارس، در مدتی که دور هفتم مذاکرات در وین در جریان بود، شاهد 
تحرکاتی منفی از سوی سه کشور اروپایی بودیم که بارها با واکنش مقامات ایرانی روبرو 
شد. در همین خصوص نیز »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه ۲۹ آذر 
ماه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت: سه کشور اروپایی متاسفانه به جای این که 
وقــت و انرژی خود را معطــوف به مذاکرات کنند، بعضا دیده شــده وارد کارزارهای 
رسانه ای شدند و هم اطاعات غلط و برساخته داده شده است. ما امروز دو متن توافق 
شــده جدید داریم که ماحصل گفت وگوهای بسیار فشرده ای است که طی چند روز 
گذشته در وین همراه با تنفس چند روزه به دست آمده است. اینها متن هایی است که 
نظرات ایران به همراه متون قبلی در آن لحاظ شــده اســت و االن متونی داریم که 
براساس آن می توانیم به گفت وگوهای آتی ادامه دهیم. اگر طرف های مقابل از روز اول 
با همین رویکردی که در روز آخر به گفت وگوها پیوستند، وارد می شدند، بسیار زودتر 
می توانســتیم بــه این متون بــه عنوان مبنــای گفت وگوهای آتی برسیم.حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز دوم دی ماه در نشســت خبری مشترک با »فؤاد 
حسین« همتای عراقی به این کارشکنی ها از سوی سه کشور اروپایی اشاره کرد و گفت: 

موضع برخی از کشورهای اروپایی و به طور مشخص فرانسه را در مذاکرات خیلی سازنده 
ندیدیدم، امیدواریم طرف فرانسوی در مذاکرات به نقش سازنده تمرکز کند و کمک کند 
در این مرحله از مذاکرات به صورت واقع بینانه آنچه را مرتبط با حقوق ملت ایران است، 
محقق شود. عاوه بر این، سه کشور در عمل هیچ ابتکار جدیدی را در این مذاکرات از 
خودشــان نشــان ندادند. البته در این مدت باز هم رایزنی های این سه کشور با رژیم 
صهیونیستی ادامه داشت و در همین میان نیز وزارت امور خارجه آلمان به تماس تلفنی 
»آنالنا بربوک« وزیر امور خارجه آلمان  با »یائیر الپید« وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
اشــاره و اعام کرد که دو طرف توافق کردند تا ارتباطات نزدیک خود درباره برجام را 
حفظ کنند.از سوی دیگر »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید در هفته ای که 
گذشــته به سرزمین های اشغالی سفر کرد و رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که 
دستور کار اصلی دیدار نفتالی بنت و سالیوان،  برنامه هسته ای ایران و مذاکرات وین بوده 
است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در دیدار با سالیوان گفت آنچه در مذاکرات وین 
اتفاق می افتد پیامدهای عمیقی برای ثبات خاورمیانه و امنیت اســرائیل در سال های 
آینده دارد.گفتنی است در این میان مشاور امنیت ملی آمریکا ادعایی مطرح کرد مبنی 
بر پیام مســتقیم آمریکا به ایران درباره برنامه هســته ای که خطیب زاده گفت: ما در 
خصوص گفت وگوهای وین هیچ صحبت مســتقیمی با آمریــکا در طی این  ماه ها که 
گفت وگوها در وین در جریان بوده، انجام نشــده است. برخی پیام ها به واسطه »انریکه 
مورا« هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک برجام به صورت مکتوب و غیرمکتوب از 
ابتــدای گفت وگوها در وین درباره موضوعات مذاکراتی و نه چیزی بیش از آن دریافت 
شــده و جواب ها هم در جا داده شــده اســت.این موضوع همچنین از سوی حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در روز دوم دی ماه و در نشست خبری مشترک با »فؤاد 
حســین« وزیر خارجه عراق مطرح شد و گفت که طرف آمریکایی به صورت نانوشته، 
برخی از پیام ها را به داخل جلسه می فرستاد و پاسخ های الزم را در این رابطه دریافت 
می کرد. دور هشتم مذاکرات ایران و گروه ۱+۴ در حالی قرار است روز دوشنبه در شهر 
وین برگزار شــود که به گفته خطیب زاده » تمام انرژی خود را صرف می کنیم که در 
کمترین زمان ممکن به توافق خوب و مناسب برای احقاق حقوق ملت ایران برسیم، در 
عین حال از این ضرب االجل های رســانه ای و فشارهای رسانه ای تصمیمات مان متاثر 
نخواهد شــد.«از سوی دیگر جمهوری اسامی ایران بارها به صراحت اعام کرده که با 
حســن نیت و با جدیت و رســیدن به توافقی خوب مذاکرات جدی را در وین دنبال 
می کند و نســبت به جدیت طرف مقابل و بخصوص سه کشــور اروپایی در مذاکرات 
امیدوار است.طرف های مقابل تردید نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و ۱۰ امتیاز 
بگیرند جمهوری اســامی ایران هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت.در همین راســتا 
حسین امیرعبداللهیان روز پنجشنبه دوم دی ماه تصریح کرد: طرف های مقابل تردید 
نکنند که اگر بخواهند یک امتیاز بدهند و ۱۰ امتیاز بگیرند جمهوری اســامی ایران 
هرگز زیر بار این روش نخواهد رفت. ســند مورد توافق ما در این مذاکره رســیدن به 
تعهداتی اســت که همه طرف ها در برجام به آن اشاره کردند. »جیک سالیوان« مشاور 
امنیــت ملی ایاالت متحده )+( روز پنجشــنبه دوم دی ماه در اظهاراتی با بیان این که 
مذاکرات وین احتماالً ظرف چند هفته به پایان می رســد گفت که دیپلماسی و فشار 
همچنان بهترین راه حل در قبال ایران اســت. سالیوان در جمع خبرنگاران تصریح کرد 
که آمریکا همچنان بر این باور است که »دیپلماسی، بازدارندگی و فشار« بهترین شیوه 
برای جلوگیری از دستیابی ایران به ساح های هسته ای است.حال این مذاکرات در حالی 
قرار اســت برگزار شــود که »میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در این باره گفت که ازسرگیری مذاکرات وین قبل از آغاز سال نو 
میادی نشان می دهد که تمامی مذاکره کنندگان خواهان احیای برجام در سریع ترین 
زمان ممکن هســتند. وی همچنیــن در توئیتی نوشــت: »در دور قبلی گفت وگوها، 
مذاکره کنندگان بنا را بر پیشرفت سریع گذاشتند. ما باید خودمان را به سمت تکمیل 
موفقیت آمیز مذاکرات در اسرع وقت، ترجیحا تا اوایل فوریه، سوق دهیم«.گفتنی است 
در دولت دوازدهم از اواسط فروردین ماه تا پایان خرداد ماه مجموعا ۶ دور مذاکره بین 
ایران و گروه ۱+۴ برگزار شــد و علی رغم پیشرفت هایی که حاصل شد و متونی که به 
دســت آمد، ولی به دلیل کارشکنی های آمریکا نتیجه ای حاصل نشد.با روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم دور جدید مذاکرات از ســر گرفته شد و دور هفتم در آذر ماه در وین 
برگزار و در نهایت دو ســند درباره رفع تحریم ها و موضوع هسته ای حاصل شد که به 
گفته امیرعبداللهیان به تأیید شفاهی طرف ها رسیده و آنگونه هم که علی باقری اعام 

کرده این دو سند مبنای مذاکرات در دور هشتم خواهد بود.

شهر وین دوشنبه میزبان دور هشتم مذاکرات

 ایران هرگز زیر بار حرف زور 
نخواهد رفت

خطیب زاده: برنامه موشکی ایران هیچ ارتباطی با قطعنامه ۲۲۳۱ ندارد

 برای برنامه دفاعی خود از 
کسی اجازه نمی گیریم

ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به ادعــای دولت انگلیس 
مبنی بر اینکه ایران با شــلیک موشــک های بالستیک جدید در 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض کرده اســت، 
تأکید کــرد که برنامه موشــکی ایران به هیچ وجــه با قطعنامه 
۲۳۳۱ شــورای امنیت و مفاد آن ارتباطی ندارد.به گزارش گروه 

بین الملل خبرگزاری تسنیم، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
امــور خارجه جمهوری اســامی ایران ضمــن رد موضع گیری 
مداخله جویانــه وزارت امور خارجه انگلیــس در مورد توانمندی 
دفاعی کشورمان تصریح کرد جمهوری اسامی ایران در چارچوب 
قوانیــن و مقررات بین المللی و مطابق نیازهای دفاعی خود عمل 
می کند و لذا نه تنهــا این گونه موضع گیری ها و اظهارات، مداخله 
در امــور داخلی ایران به حســاب می آید بلکه حاکــی از ادامه 
سیاســت یک بام و دو هوای لندن اســت.خطیب زاده افزود: این 
کشور ]انگلیس[ در حالی که در یک رقابت بی پایان برای فروش 
مخرب ترین ساح ها به منطقه غرب آسیا و دیگر مناطق بحران زده 
جهان است و بدون توجه به مقررات عدم اشاعه پیمان های نظامی 

مانند اوکاس را منعقد می کند، در همان حال در مورد تمرین های 
نظامی معمول ایران اظهار نگرانی می کند.سخنگوی وزارت امور 
خارجه تأکید کرد: برنامه هسته ای جمهوری اسامی ایران به گواه 
هزاران ساعت بازرســی و گزارش های متعدد آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تماماً صلح آمیز بوده است و ایران هیچ برنامه ای برای 
مصارف نظامی انرژی هسته ای نداشته و ندارد که بخواهد برنامه 
موشکی خود را برای آن طراحی کند. انگلیسی ها بهتر از هرطرف 
دیگری می دانند که برنامه موشــکی ایران به هیچ وجه با قطعنامه 
۲۳۳۱ شــورای امنیت ســازمان ملل و مفاد آن ارتباطی ندارد.

وی افزود: این بریتانیا اســت که با تفسیر به رأی قطعنامه ۲۲۳۱ 
عمًا مفاد آن را نقض می کند.خطیب زاده با محکوم کردن تاش 

مقامات بریتانیایی برای القای تهدید ایران در منطقه گفت آنچه به 
بی ثباتی و ناامنی در منطقه دامن زده و از جمله فاجعه انسانی در 
یمن را به وجود آورده است، اشتهای سیری ناپذیر بریتانیا و سایر 
کشورهای اروپایی به فروش حجیم تسلیحات پیشرفته به برخی 
کشورهای منطقه، آن هم با آگاهی کامل از نقض حقوق بین الملل 
به ویژه حقوق بشردوستانه در کاربرد این تسلیحات است، لذا آنها 
هستند که در پیشــگاه مردم مظلوم منطقه و جامعه بین المللی 
بایســتی در قبال افزایش بی ثباتی و ناامنی در منطقه پاسخگو و 
مسئول باشند.سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: 
جمهوری اسامی ایران برای برنامه دفاعی خود نه از کسی اجازه 

می گیرد و نه در مورد آن مذاکره می کند.
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گزیده خبر هشدار در مورد کاهش عرضه پس از حذف ارز ترجیحی
عضو اتاق تهران گفت: پس از حذف ارز ترجیحی اگر به بخش 
تولید توجه نشود، جدای از افزایش قیمتها، تولیدکننده به سبب 
خریــِد گرانتر مواد اولیه، ناتوان از ادامه فعالیت شــده و عرضه 
کاهش می یابد.حسن فروزان فرد در گفت و گو با خبرنگار مهر 
در مورد اصالح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: مجموعه 
بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی از ابتدایی که سیاســت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شــده بود همه همنظر بودند 
که این سیاست، سیاست درستی نیست و هرچه پیشتر رود و 
فاصله قیمت ارز با قیمِت اعالم شده رسمی بیشتر شود، اصالح 
کردنش دشــوارتر می شود.رئیس کمیســیون حمایت قضائی 
و مبارزه با فســاد اتاق بازرگانی تهران افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی باید زودتر از اینها و در زمانی که نرخ ارز رسمی با نرخ ارز 
بازار آزاد انقدر زیاد نبود اتفاق می افتاد تا آثارش بهتر مدیریت 
شــود. اما به هر حال به طور کلی حذف این ارز اقدام صحیحی 
است زیرا بروکراسی دولتی ما توان نظارت عادالنه و منطقی بر 
روی این رانت را ندارد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی است که 
با توجه به ســوابق و امکانات کشور، دولت توان توزیع درست و 
بــه نفع مردم را ندارد. بنابراین هر چه بهتر و زودتر این رانت را 

متوقف کنیم رفتار منطقی تری کرده ایم.

مدیریت شرایط بعد از حذف ارز 4200 تومانی بسیار مهم 
است

وی ادامه داد: اما اینکه چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود به 
توانمندی و هوشیاری مجریان و تصمیم گیرندگان برمیگردد. 
اصالح این سیاســت از جنس یک جراحی در اقتصاد اســت و 
امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده 
نباشند بلکه خروج زائده و بخیه زدن و بهبود یافتن نیز در نظر 
گرفته شــود.فروزان فرد تصریح کرد: در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مهم اســت اما شــرایط بعد از حذف مهم تر است؛ بعد 
از حذف نیز باید عموم مردم در ســایز مناسبی مصرف کننده 
کاالهــا و تولیدکنندگان همچنان تولیدکننــده کاالهای این 

زنجیره باشند.

عدد یارانه باید درست و به اندازه باشد
وی افزود: از بیانات دولتی ها مشــخص است که عمده تمرکز 

روی جبران ریالی برای مصرف کنندگان و طبقه نیازمند جامعه 
اســت، به گونه ای که اندازه ای از مصرف را داشته باشند. البته 
اعداد و ارقام متفاوتی هم برای یارانه اعالم می شــود؛ اگر دولت 
عدد مناسبی برای یارانه تعیین نکند بی تردید ضربه سنگینی 
به وضعیت مصرف طبقات پایین دســت و دهک های فرودست 
جامعه می خورد که همین مساله کار را سخت می کند. تعیین 
این عدد و شکل پرداخت بسیار مهم است که به موقع، درست 

و به اندازه باشد.

فرایندهای تولیدی نباید مورد غفلت واقع شوند
رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی 
تهران گفت: از ســویی دیگر موضوع مهمــی که تاکنون مورد 
غفلت واقع شده، آثار این تغییر و تحول در فرایندهای تولیدی 
وابســته به این زنجیره همچون دام و طیور، تخم مرغ، روغن و 
… است. زنجیره مهمی به این اعداد و ارقام وابسته هستند.وی 
افزود: تولیدکنندگان این زنجیره در ۳ سال اخیر به دلیل شرایط 

ســهمگین تورمی به دشواری سرپا مانده اند و حتی بسیاری از 
واحدهای کوچک از ادامه فعالیت ناتوان ماندند زیرا سرمایه در 
گردش این واحدها به دلیل شرایط تورمی تکاپوی ادامه فعالیت 
در اندازه مربوطه را نمی کرد و سود هم به قدری ناچیز است که 

توان جبران عقب افتادگی های تورمی را نمی کند.

تولیدکننده مــواد اولیه را 4 تا 5 برابر قیمت فعلی باید 
تهیه کند

فــروزان فرد گفــت: حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی یعنی اینکه 
تولیدکننده های این زنجیره باید مواد اولیه خود را به ۴ یا ۵ برابر 
قیمت فعلی تهیه کنند؛ بعید می دانم هیچیک از تولیدکنندگان 
بزرگ، متوسط و کوچک ما آمادگی مواجهه با این اندازه از نیاز 
به نقدینگی جدید را داشــته باشند و فکر نمی کنم یکی از آنها 
باقی مانده باشد که ســقف اعتباری خود را پر نکرده باشد که 
االن بتواند تا این اندازه خود را در مقابل سیستم بانکی مقروض 
کند و نقدینگی مورد نظر را پوشــش دهــد.وی افزود: باید به 

این قســمت بازی با دقت نگاه شده و راهکارهای مشخصی با 
هماهنگــی بانک مرکزی در نظر گرفته شــود زیرا در غیر این 
صورت جدای از موج اول افزایش قیمت نهایی کاال که ناشــی 
از تغییر قیمت نهاده ها ایجاد خواهد شد، ناتوانی تولیدکنندگان 
بــرای ادامه فعالیت حداقل به اندازه گذشــته ســبب کاهش 
عرضه می شــود که این مساله مســتقاًل می تواند تورم زا باشد. 
این موضوع یک نکته کلیدی اســت.رئیس کمیسیون حمایت 
قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: کلی گویی و 
هماهنگی ظاهری با بانک ها جوابگوی شرایطی که با آن مواجه 
خواهیم شد، نیســت.وی افزود: اگر به این دو نکته توجه شود 
و راهکارهای مناســبی برای آن اتخاذ شود، سیاست حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نه تنها به زیان کشــور نخواهد بود بلکه شرایط 

را برای شفافیت، رقابت و سیاست های رانت زا فراهم می کند.
فروزان فرد تاکید کرد: هر آنچه از رانت های فســادآور از فضای 
کســب و کار ایران کمتر شود می توان امیدوار بود که خطاها و 

فسادها کاهش یابد.

ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نگران کننده است
وی در مورد عدم هماهنگی دولتمردان در اعالم سیاست های 
پرداخت یارانه جبرانی، گفت: متأسفانه در این مدت تفاوت در 
بیان های دولتمردان بســیار زیاد بوده و مشخص نیست نظر 
نهایی دولت چیست. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت 
متفاوت بوده و به نظر می رسداین مساله دولت را به دشواری 
بیاندازد.رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق 
بازرگانی تهران افزود: در واقع آنچه که ما را نگران تر می کند 
ناهماهنگی در بیانات اســت؛ به این فکر می کنیم که وقتی 
در بیانــات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر 
ناهماهنگی وجود خواهد داشت.وی تصریح کرد: بنابراین هر 
چقــدر که این تیم هماهنگ تــر و یکپارچه تر صحبت کنند 
هیجانات در جامعه کمتر می شود و همراهی عمومی بهتری 
نیــز رخ می دهد.فروزان فرد گفت: بــازی کردن با کلمات و 
شــفاف نبودن با مردم آثار مثبتی ندارد. ما هنوز خاطره تلخ 
آبــان ۹۸ را به یاد داریم از این رو امیدواریم شــرایط به این 
شــکل پیش نرود که باعث نارضایتی عمومی و بازخوردهای 

نامطلوب شود.

همزمان با اولین روز نمایشگاه ایران تلکام؛
سامانه جدید حراج شماره های رند همراه اول 

رونمایی شد
سامانه جدید حراج شماره های رند همراه اول در نخستین روز برگزاری نمایشگاه 
ایران تلکام ۲۰۲۱ رونمایی شــد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایران، براساس اصول و ســاختار ارزشی اپراتور اول تلفن همراه که مبین 
ارائه و انجام خدماتی آســان و در دســترس برای عموم متقاضیان شماره های 
رند اســت، واگذاری و اشــتراک شــماره های رند همراه اول از طریق برگزاری 
حــراج برای عموم متقاضیان و به صورت اینترنتی به آدرس rond.mci.ir صورت 
می پذیرد.بر این اساس سامانه جدید حراج شماره های رند همراه اول همزمان 
با آغاز به کار بیســت و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات 
و راه حل های نوآورانه )Iran Telecom ۲۰۲۱( رونمایی شــد.متقاضیان شرکت 
در حراج شــماره های رند همراه اول، باید ضمن تأیید شرایط و ضوابط مربوط 
به شــرکت در حراج و همچنین ورود اطالعات خواسته شده به شکل صحیح و 
شناسنامه ای در سامانه مذکور، نسبت به واریز آنالین رقم ودیعه که معادل ۲۰ 
درصد مبلغ پایه شماره تلفن همراه مدنظرشان است، اقدام کنند.برقراری اعتبار 
زمانی هر حراج نیز منوط به دو شــرط است که لزوماً هر دو باید برقرار باشد تا 

حراج به اتمام برسد.

تفاهم نامۀ همکاری بین ایرانسل و شرکت 
سرمایه گذاری غدیر امضا شد

ایرانسل و شرکت سرمایه گذاری غدیر، تفاهم نامه همکاری در زمینه سرمایه گذاری 
حوزه تحول دیجیتال امضا کردند.به گزارش روابط عمومی ایرانسل، صبح دیروز 
۴ دی ماه، همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران تله کام ۱۴۰۰، با حضور دکتر سید 
امیرعباس حسینی مدیرعامل شرکت ســرمایه گذاری غدیر و نیز مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیرۀ گروه مالی غدیر، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و 
نیز معاون فنی و مهندسی ایرانسل و مدیرعامل مجموعۀ ایرانسل لبز، تفاهم نامه 
»مشارکت و ســرمایه گذاری در حوزه تحول دیجیتال« بین ایرانسل و شرکت 
سرمایه گذاری غدیر با هدف افزایش بهره وری و هوشمندسازی صنایع مادر کشور 
و نیز به کارگیری پلتفرم های فناورانه در حوزه های پتروپاالیشی، فلزی-معدنی، 
سالمت دیجیتال، انرژی و کسب وکارهای نوین مالی، امضا شد.ایرانسل، اولین و 
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و شــرکت سرمایه گذاری غدیر، هلدینگ چند 
رشته ای توســعه ای و دارای مالکیت کنترلی در شرکت های حوزه پتروشیمی، 
پاالیشــی، معدنی-فلزی، مالی و فناوری اطالعــات و... با امضای این تفاهم نامه، 
در مســیر گسترش زیست بوم دانش بنیان کشــور گام برداشته اند.با انعقاد این 
تفاهم نامه، فرصت ارزشــمندی برای بهره مندی صنایع مادر از زیرســاخت های 
ارتباطی و دیجیتال فراهم شــد. همچنین در این همکاری مشترک، زمینه های 
رشد و توسعۀ زیست بوم نوآوری ایران از طریق طراحی پلتفرم هوشمند، همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها در زنجیره ارزش صنایع پتروشیمی، 

سالمت، معدنی، فلزی، ارتباطات و اطالعات ایجاد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
خدمت به مردم موهبت بزرگ الهی است

آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با مردم باســمنج 
دیدار و در جریان مشکالت آنان قرار گرفت. بر اساس 
هماهنگی های بعمل آمده از ســوی بیت امام جمعه 
شهر باسمنج و در راستای رسیدگی به مشکالت مردم 

این منطقه، برنامه دیدار مردمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی در محل میز خدمت و پیش از خطبه های نماز جمعه باسمنج، در مسجد 
جامع حضرت ولیعصر )عج( برگزار شــد. در این دیدار، مهم ترین موضوعات و 
درخواســت ها، مربوط به مشکالت مسکن مهر باسمنج بود که ضمن پذیرش 
درخواســت های مراجعین دستورات الزم به معاونان مربوطه صادر شد. در این 
دیــدار معاون امور تعاون و معاون روابط کار و معاون شهرســتان تبریز و مدیر 
روابط عمومی و حقوق شهروندی اداره کل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی را همراهی کردند.الزم به ذکر اســت مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی در محل میــز خدمت، با ۱۰۰ نفر از مراجعه 
کنندگان دیدار و در جریان مشکالت آنان قرار گرفت. حسین فتحی همچنین 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه باسمنج، خدمت به مردم را موهبت 
بزرگ الهی عنوان کرد و آمادگی مجموعه خدمت گذاران اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی در رسیدگی به مشکالت مردم و رفع موانع 
موجود را اعالم کرد. فتحی در ادامه ســخنرانی خود گزارشی از دیدار مردمی و 
مهم ترین مسائل عنوان شده را به سمع و نظر امام جمعه و نمازگزاران عزیز ارائه 
کرد و ابراز امیدواری نمود با هماهنگی ها و پیگیری های مستمر انشااهلل شاهد 

حل و فصل معدود مشکالت موجود در روز های آتی خواهیم بود. 

شهرداری گرگان همواره در زمان بحران در 
حالت آماده باش قرار می گیرد

معاون خدمات شــهری شهرداری گرگان گفت: شــهرداری گرگان همواره در 
زمــان های بحران در حالت آماده باش برای امدادرســانی قرار می گیرد.احمد 
ســاالری در خصوص باد شــدید در گرگان اظهار داشــت: در پی هشدارهای 
سازمان هواشناسی مبنی بر وزش باد و طوفان شدید و سپس اعالم آماده باش 
نیروهای شــهرداری از سوی مهندس سبطی شهردار محترم، تمامی همکاران 
ما در معاونت خدمات شهری، ســازمان های آتشنشانی و سیما، منظر فضای 
ســبز و مناطق سه گانه در حالت آماده باش قرار گرفتند.ساالری افزود: طوفان 
بامداد امروز منجر به واژگونی درخت و سقوط داربست ها و استندهای تبلیغاتی 
در برخی معابر شــد که از همان دقایق ابتدایی نیروهای شــهرداری در محل 
حادثه حضور پیدا کردند.وی تصریح کرد: ســپس آتش ســوزی در بخشی از 
ارتفاعات پارک جنگلی النگدره گزارش شد که با تماس قرماندار محترم و عوامل 
مســتقر در محل، همکاران سازمان آتشنشانی شهرداری به موقعیت مورد نظر 
اعزام شدند و نسبت به اطفاء حریق اقدام کردند.به گفته معاون خدمات شهری 
شــهرداری گرگان، همچنین حدود ۵۰ نفر از نیروهای سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری با تجهیزات الزم به محل اعزام و به یاری آتشنشانان آمدند.

ساالری گفت: باوجود آنکه آتش سوزی در موقعیتی خارج از حریم شهر گرگان 
بــود اما همــکاران ما حضور فعال و به موقعی داشــتند و با تالش این عزیزان 
خوشبختانه حریق به طور کامل مهار شــد.وی در پایان بیان کرد: شهروندان 
محترم گرگانی مطلع هســتند که شهرداری گرگان در مواقع بحران در حالت 

آماده باش کامل قرار می گیرد.

همایون ســامه یح نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: در سال 
۱۴۰۱ به طور کلی دارو با ارز ۴۲۰۰ وارد نخواهد شــد و همه داروها با ارز آزاد 
وارد کشــور خواهد شــد. امیدواریم که برخی از کمبودهای دارویی کشور رفع 
شــود. آن چیزی که دولت بدان اعتقاد است این اســت که واردات دارو با ارز 
نیمایی بسیاری از مشــکالت کشور را رفع خواهد کرد و مشکل رانت و قاچاق 
دولت به طور کلی حل می شــود.به گزارش اقتصاد آنالین  این بار پول هم قرار 
نیست مشکل بیماران را حل کند چون دیگر دارویی نیست تا با پول بتوانند آن 
را خریداری کنند! »دارو نیســت و یا اگر موجود هم باشد با تعداد بسیار اندکی 
موجود است« این را خانواده ها هر روز فریادش می زنند اما هیچ تدبیری از دولتی 
که قرار بود بیشــتر مشکالت کشور را طی مدت کوتاه حل کن دیده نمی شود. 
این بار نه تنها مشــکالت حل نشــد بلکه هر روز یک مشکل جدید برای مردم 

درست می شود.
کمبود دارو داد مسئولین سازمان غذا و دارو را هم درآورده است. هفته گذشته؛ 
جلیل ســعیدلو، رییس انجمن داروسازان ایران اظهار کرد که »با کمبود بیش 
از ۱۰۰ قلم دار در کشــور مواجه هستیم!«همایون سامه یح نجف آبادی، عضو 
کمیســیون بهداشت مجلس شورای اسالمی به تشریح  سیاست های ارزی در 

حوزه دارو پرداخته است؛ مشروح گفت و گو را در ذیل می خوانید:

آقــای نجف آبادی! نبود و گرانــی دارو داد همه را در آورده اســت، 
کمیسیون بهداشت در خصوص رفع این معضل چه اقدامی انجام داده یا 

اصال اقدامی صورت گرفته است؟
به دلیل اتمام بودجه ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت خرید مصوب شــده بود 

و در مهرماه به طور کلی به اتمام رسید، تا یک مدتی به دلیل نبود بودجه و ارز 
دارو وارد نمی شــد. مجبور شدیم مقداری مواد اولیه را با ارز نیمایی وارد کنیم. 
در حال حاضر حدود 7۰۰ میلیــون دالر برای واردات دارو تخصیص داده اند و 
تا انتهای ســال ۱۴۰۰ وارد خواهد شد اما به نظر می رسد که این مقدار ارز هم 
کفاف نیازهای دارویی کشور را نمی دهد.در سال ۱۴۰۱ به طور کلی دارو با ارز 
۴۲۰۰ وارد نخواهد شد و همه داروها با ارز آزاد وارد کشور خواهد شد. امیدواریم 
که برخی از کمبودهای دارویی کشور رفع شود. آن چیزی که دولت بدان اعتقاد 
اســت این است که واردات دارو با ارز نیمایی بسیاری از مشکالت کشور را رفع 
خواهد کرد و مشــکل رانت و قاچاق دولت به طور کلی حل می شود. امیدوارم  
دارو به اندازه کافی وارد کشور شود و بیماران در خرید دچار مشکل نشوند. دارو 
نسبت به هفته گذشته متاسفانه کمتر  و مرتب این کمبود در حال افزایش است. 

دولت باید در این خصوص یک فکر اساسی کند. 

شما گفتید که حدود 700 میلیون دالر برای واردات دارو تا پایان سال 
1400 اختصاص داده شده، این واردات با ارز آزاد است یا 4200 تومانی؟

با ارز ۴۲۰۰ تومانی اما به نسبت آن ۲ میلیون دالری که برای ماه های نخست 
سال برای خرید دارو اختصاص داده شد به نظر می رسد این 7۰۰ میلیون دالر 

بسیار کم است.

با توجه به روند صعودی قیمت دارو و اینکه در سال آینده همه داروها 
با ارز آزاد وارد کشور خواهد شد، پیش بینی شما از سال 1401 چیست؟

بنده احتمال می دهم در سال آینده، دارو به اندازه کافی موجود باشد اما قیمت 
دارو به نسبت سال ۱۴۰۰ بسیار گرانتر خواهد بود. امیدوارم شرکت های بیمه ای 
از بیماران جهت پرداخت هزینه دارو حمایت کنند.واضعیت امر این اســت ما 
همه نگران وضعیت موجود  هستیم و این نگرانی خود را با دولت هم در میان 
گذاشــتیم. کمیسیون بهداشت ســر 7۰۰ میلیون دالری که برای تامین دارو 
اختصاص داده شده هم چانه زنی کرد! البته خود آقای رییسی با این قضیه موافق 

بودند اما کیمسیون بهداشت در تسریع این روند تقش بسزایی داشت. 

اظهار داشــت:  اقتصــادی  یک کارشــناس 
متاسفانه استشمام بوی و افزایش درآمدهای 
نفتی باعث می شــود که دولت ها برای تامین 
درآمدهای مالی به شیوه های قبلی برگردند. 
قبل از تحریم ها اوراقی به فروش نمی رفت و 
منابع از طریق فروش درآمدهای نفتی تامین 
می شــد، به نظر می آید در حــال حاضر هم 
اســتنباط دولت این است که شرایط تحریم 
تا ســال آینده بهتر می شود و به همین دلیل 
در بودجه ســال اینده از وزن و اهمیت اوراق 
دولتی کم کردند.کامران ندری در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره بودجه ســال 
آینده اظهار داشــت: رقم کل بودجه ۱۴۰۱ 
نســبت به بودجه امســال کمترین رشــد را 
داشــته و بودجه کامال انقباضی بســته شده 
است.وی با اشــاره به میزان انتشار اوراق در 
بودجه ســال آینده گفت: انتشــار نزدیک به 

۱۰۹ هــزار میلیارد تومــان اوراق در بودجه 
ســال اینده در نظر گرفته شده که نسبت به 
کل رقم بودجه تقریبا یک ســیزدهم بودجه 
را شــامل می شــود که از این رقم ۱۰۹ هزار 
میلیارد تومانی، ۱۰ هــزار میلیارد تومان به 
بازپس دهی اصل و ســود اوراق سررســیده 
اختصاص می یابد و همچنین بخشــی دیگر 
حــدود ۸ هــزار میلیــارد تومان بــه اوراق 
شهرداری ها تعلق می گیرد. بنابراین این اعداد 
و ارقام نشــان می دهند که دولت برای سال 
آینده حســاب جدی بر روی فروش اوراق باز 
نکرده است.این کارشــناس اقتصادی درباره 
دالیل کاهش انتشــار بودجه در بودجه سال 
اینده ادامه داد: به نظر می آید هدف حمایت 
از بازار سهام است چراکه فروش اوراق امکان 
پذیر نیســت مگر اینکه اجازه دهند نرخ های 
بهره افزایش یابد اما افزاش نرخ ســود و بهره 

باعث می شود که سهام دارانی که دل خوشی 
هم از بازار سرمایه ندارند و منتظر یک دارایی 
جایگزین هستند، به این سمت حرکت کنند، 
بنابران افزایش نرخ های بهره باعث شــود که 
وضعیت بازار ســرمایه از گذشــته بدتر شود. 
معتقــدم به همیــن دلیل دولــت اقبالی به 
فروش اوراق نشــان نداده است .ندری افزود: 
یک دلیل می تواند حمایت از بازار سهام باشد 
امــا معتقدم دلیل دوم این اســت که دولت 
احتمال می دهد در سال ۱۴۰۱ امکان فروش 
نفت بیشــتری داشــته باشــند. هر چند که 

احتماال تحریم ها رفع نشده باشد اما احتمال 
می دهند مذاکرات تا حدی پیش رفته باشــد 
و بتوانند درآمدهای نفتی بیشــتری کســب 
کنند.وی تاکید کرد: متاسفانه استشمام بوی 
و افزایش درآمدهای نفتی باعث می شود که 
دولت ها برای تامین درآمدهای مالی به شیوه 
های قبلی برگردنــد. قبل از تحریم ها اوراقی 
به فروش نمی رفــت و منابع از طریق فروش 
درآمدهای نفتی تامین می شد، به نظر می آید 
در حال حاضر هم اســتنباط دولت این است 
که شرایط تحریم تا سال آینده بهتر می شود 

و به همیــن دلیل در بودجه ســال اینده از 
وزن و اهمیــت اوراق دولتــی کم کردند.این 
کارشناس اقتصادی گفت: البته میزان فروش 
نفت را منطقی و واقع بینانه دیده شده است 
اما پیش بینی هایی از افزایش قیمت نفت در 
سال اینده وجود دارد و گفته می شود قیمت 
نفت باالتر از ۸۰ دالر خواهد بود و حتی پیش 
بینــی نفت ۱۰۰ دالری هــم داریم و به نظر 
می آید که به همین دلیــل فروش اوراق کم 
رنگ تر شده که معتقدم  اقدام درستی نیست 
چراکه در تمام دنیا کسری بودجه را با اوراق 
پوشش می دهند البته این اقدام در ایران کار 
اســانی نیست و چراکه زیرساخت های آن در 
اقتصاد کشورمان وجود ندارد.ندری ادامه داد: 
البته نباید فراموش کنیم که مساله نرخ بهره 
در اقتصاد ایران یک موضوع تاریخی اســت و 
تحت فشار تولیدکنندگان نرخ بهره واقعی را 
عمدتا پایین نگه داشــته ایم و این تصمیمات 
به نفع تولید کنندگان بوده اما تورم هم ایجاد 
کرده اســت. باید توجه داشته باشیم که اگر 
درآمد نفتی وجود نداشــته باشد این پایین 
بودن نرخ بهــره آثار تورمی خواهد داشــت 
اما درآمدهای نفتی از طریق واردات بخشــی 

ازاین اثار تورمی را می توان پوشش داد.

کارشناس اقتصادی:

 کاهش انتشار اوراق در بودجه 1401
 به نفع سهامداران

عضو کمیسیون بهداشت مجلس؛

ارز دولتی دارو قطع می شود
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سایه تهدید بحران گاز برروی کشورگزیده خبر
با ســرد شدن هوا ســرعت مصرف انرژی یا به عبارت بهتر هدررفت انرژی در مدار 
تند قرار گرفته اســت؛ به طوری که درصورت عدم مدیریت تبعات بسیاری را برای 
ایران به دنبال دارد.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آمار اعالمی مقدار مصرف گاز 
در بخش خانگی و تجاری نســبت به دوره مشابه سال گذشته با این وضع دما ۱۵ 
درصد افزایش یافته است؛ با توجه به آغاز موج سرما در کشور از هفته گذشته، مقدار 
مصرف گاز در بخش خانگی به ۵۶۰ تا ۵۷۰ میلیون مترمکعب رسید که حدود ۷۰ 
درصد تولید گاز کشور را به خود اختصاص داده است. اکنون تولید گاز طبیعی در 
حداکثر مقدار خود است و روز گذشته این مقدار از ابتدای امسال تاکنون رکورد زد 
و به بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب رســید.طبق اعالم، تأسیسات و خطوط انتقال 
گاز در آمادگی کامل هستند و گاز طبیعی را به نقاط مختلف کشور ارسال می کنند. 
با این حال  با توجه به پیش بینی های انجام شــده و آمار هواشناسی از ابتدای هفته 
جاری دو موج ســرما از مناطق غربی و شــمالی وارد کشور می شود و اثری که این 
دو موج بر دمای هوا می گذارد، بسیار محسوس است که به تبع آن مصرف گاز هم 

افزایش می یابد.

تخصیص گاز به نیروگاه ها و صنایع چقدر است؟
 با توجه به اینکه این دوره ســرما طوالنی تر بوده، ســبب می شود فشار زیادی به 
شــبکه گاز کشور بیاید و ممکن اســت به مصرف حتی ۸۰ درصدی گاز در بخش 
خانگی برسیم که این فشار به بخش صنعت و نیروگاه ها وارد می شود. اکنون روزانه 
حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب به بخش صنعت و روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعب به 
نیروگاه ها اختصاص یافته اســت که اگر مصرف در بخش خانگی افزایش یابد، این 
مقدار گازرسانی به این دو بخش هم کاهش می یابد.آنطور که  محسن طرزطلب - 
مدیرعامل شــرکت تولید نیروی برق حرارتی - به ایسنا گفته است در حال حاضر 
میزان تخصیص گاز به نیروگاه ها ۵۰ درصد نسبت به هفته گذشته کاهش و میزان 

مصرف گازوئیل به همین میزان افزایش یافته است و پیش بینی می شود .

احتمال وقوع خاموشی
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به احتمال وقوع خاموشی ها در 
کشــور و یا بروز مشکل جدی در صنعت برق، گفت: وضعیت تامین برق به برودت 
هوا و میزان مصرف گاز بستگی دارد، اگر هوا سردتر شود و میانگین دمای هوا در کل 
کشور کاهش یابد و پیرو آن مصرف گاز خانگی افزایش پیدا کند، مجبور به سوزاندن 
سوخت مایع بیشتر در نیروگاه ها خواهیم شد. در این شرایط نگرانی برای تامین برق 
کشور وجود خواهد داشت اما هیچ برنامه ای برای تحمیل خاموشی ها در نظر گرفته 
نشده است؛ در شرایط فعلی الزم است مدیریت مصرف بیشتری در صنعت برق و گاز 
کشور اتفاق بیفتد.به گفته وی، وقوع خاموشی ها رابطه مستقیمی با میزان مصرف 
گاز در کشور دارد، اگر هوا سرد شود و میزان مصرف افزایش یابد، این نگرانی وجود 
دارد که خاموشی اتفاق بیفتد و یا با مشکالتی مواجه شویم؛ اما تالش ما این است 

که با برنامه ریزی شرایط را مدیریت کنیم و مانع وقوع خاموشی ها شویم.

راهکار دولت، افزایش تعرفه پرمصرف ها
در این میان یکی از راهکارهای دولت افزایش تعرفه پرمصرف ها بود تا شاید از این 
طریق مدیریت مصرف بیشتری صورت بگیرد؛ به طوری که طبق مصوبه هیئت دولت 
مشترکانی که در ســه پله نخست تعرفه ها قرار گیرند، مصرفشان عادی و متعارف 
تشــخیص داده می شود و هیچ افزایشی در گازبهای این سه پله از مصرف کنندگان 
داده نشــده است، اما پله های باالتر به تناسب، هر پله ۴۰ درصد نسبت به پله قبل 
افزوده می شود.همه مشترکانی که چه در پله نخست تا سوم باشند و چه در پله های 

باالتر، چنانچه نســبت به مصرف مشابه سال قبل شان کاهش مصرف داشته باشند 
)به هر درصد که باشد(، سه برابر آن به عنوان تشویقی به مشترکان در همان قبض 
به طور خودکار محاسبه و به آنها پرداخت می شود، یا به عبارتی از کل گازبهای آنها 
کســر می شود، به این معنا که اگر مشــترکانی که در پله سوم هستند بتوانند هر 
مقداری که کاهش مصرف داشتند، افزون بر اینکه هیچ نرخی برای آنها افزوده نشده 
از پاداش هم بهره مند می شــوند.اما در مشــترکان پله های باالتر برای نمونه در پله 
ششم گازبها افزایش می یابد، اما اگر توانستند به اندازه یک پله یا هر درصدی کاهش 
مصرف نسبت به دوره مشابه قبل داشته باشند، مشمول پاداش خواهند شد و بخشی 
از آن افزایش گازبها را با پاداش جبران می کنند و این اتفاق در هر قبضی که به طور 
معمول ۴۲ تا ۴۵ روزه است تکرار می شود.این مصوبه از یکم آذر اجرا شد، اما صدور 
قبض تا زمانی که در سیستم مکانیزه تعریف شود، چند روزی با تأخیر انجام شده 
است اما اکنون شاید بیش از دو هفته است که قبوض براساس قیمت جدید صادر 
می شــوند و برای آن دسته از مشترکانی هم که پیش از این تاریخ )یکم آذرماه( تا 
قبل از عملیاتی شدن در سیستم بودند، محاسبات در سیستم انجام و در قبض آینده 

به طور حتم لحاظ می شود.  مشترکان پرمصرف ما که از پله چهارم به بعد هستند.

روزانه معادل چند فاز پارس جنوبی انرژی را هدر می دهیم
هرچند که نتیجه این طرح هنوز مشخص نشده اما وضعیت فعلی مصرف در بخش 
خانگی گویای عدم توجه جدی به مساله مدیریت مصرف است؛ دمای ۱۸ تا ۲۱ را 
به عنوان دمای رفاه اعالم شده اما معموالً دیده می شود که این دما روی ۲۵ تا ۲۷ 
درجه می ماند؛ اگر شــما محاسبه هر دو درجه معادل یک مترمکعب را بکنید، هر 
خانه ای ۳ تا ۴ مترمکعب در روز اضافه مصرف می کند؛ ۲۸ میلیون واحد مسکونی 
و ۲۴ میلیون مشــترک در کشور وجود دارد  که بعضی از اشتراک ها چند واحدی 
هســتند، اگر خانه های خالی و خانه های مناطق گرمســیری را خارج کنیم، روزانه 

معادل چند فاز پارس جنوبی انرژی را هدر می دهیم.  

مدیریت مصرف تنها راه چاره
حمید رضا عراقی - مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران با بررسی راهکارهای 
موجود به ایســنا گفت: اینکه گمان شــود ذخایر گازی کشور زیاد است و می توان 
برداشت باالیی داشت، باور درســتی نیست و اکنون باید با ایجاد یک متولی برای 
بهینه سازی مصرف گاز و استفاده از ابزار قیمت، تکنولوژی، قانون و فرهنگسازی به 
دنبال حل مشکل باشیم. هر چند ایران ذخایر گازی مطلوبی دارد و فازهای پارس 
جنوبی نیز در حال توسعه فراگیر هستند و تمام مخازن به کشور تزریق می شود، اما 
میزان مصرف در کشور عدد باالیی است؛ در حال حاضر میزان مصرف حدود ۸۰۰ 
میلیون متر مکعب در روز بوده و مشکل موجود در صنعت گاز این بوده که از ابتدا 
سیاســت های انرژی به طور کامل مشخص نبوده است.وی ادامه داد: به طور مثال 
استراتژی مشخصی برای انتقال برق و یا گاز تعریف نشده و مشخص نشده سوخت 
مایع در چه بخش هایی باید مورد استفاده قرار بگیرد، با توجه به اینکه ایران دارای 
گاز طبیعی است، سیاســت کلی دولت و مجلس بر گازرسانی بوده، انصافا نیز این 
اتفاق افتاده اما متولی بهینه سازی سوخت در کشور مشخص نبوده است. سازمان 
بهینه ســازی مصرف سوخت در کشور فعال است اما تصمیم گیری برای اینکه در 
چه مناطقی گازرسانی صورت بگیرد و یا نحوه مصرف در بخش های مختلف به چه 
صورتی باشد و یا تصمیم گیری برای بخاری های گازی با راندمان باال صورت نگرفته 
است، به اعتقاد من چهار عامل در مصرف سوخت مهم است.عراقی با اشاره به تاثیر 
قیمت در مصرف سوخت، اظهار کرد: از اول انقالب اسالمی به دلیل فضایی که در 
کشور وجود داشت و تاکنون نیز ادامه دارد، سوخت قیمت واقعی پیدا نکرده است، 

البته منظور از قیمت واقعی این نیست که به دنبال قیمت صادراتی باشیم، به طور 
مثال در مجلس هفتم بحث تثبیت قیمت ها مطرح شد، 

با خواهش، میزان مصرف کاهش نمی یابد
مدیرعامل سابق شــرکت ملی گاز ایران ادامه داد: نه تنها قیمت و تکنولوژی روی 
مصرف تاثیر می گذارد، بلکه فرهنگ نیز یک شاخص مهم بر میزان مصرف سوخت 
به حساب می آید، در کشور فرهنگ مصرف بهینه وجود ندارد، با صحبت و خواهش 
میزان مصرف کاهش نمی یابد و باید اقدامات اساسی برای این مساله در نظر گرفته 
شود. ساختمان ها باید استاندارد باشند علت اینکه این اتفاق نیز تاکنون نیفتاده این 
بوده که قیمت اجازه ورود تکنولوژی را نداده است. به دلیل گران بودن تکنولوژی، 
ساختمان ها بدون زیرساخت های الزم احداث شدند و همین مساله موجب هدررفت 
انرژی در کشــور می شود. بهینه سازی انرژی مستلزم قیمت، تکنولوژی و فرهنگ 
است، در همه جای دنیا انرژی قیمتی دارد که مردم نسبت به آن حساس هستند،

ضرورت توسعه ذخیره سازی گاز در کشور
معاون سابق وزیر نفت با اشاره به اهمیت و ضرورت ذخیره سازی گاز، گفت: در حال 
حاضر ذخیره سازی در سرخس و قم  انجام می شود اما باید ذخیره سازی افزایش 
یابد تا در مواقعی در تابســتان تزریق و در زمستان بتوانند برداشت کنند اما بازهم 
مشکل از این طریق برطرف نمی شود، مشکل دو چیز است، برق و گاز می بایست 
با همدیگر قیمت گذاری شوند؛ اگر قیمت گاز افزایش یابد، مصرف برق بیشتر می 
شود و یا برعکس، این در حالی است که اگر برق بیشتر مصرف شود، نیروگاه ها نیاز 
به گاز بیشتری دارند، بنابراین اگر قرار باشد قیمت یکی از این دو افزایش یابد، بازهم 
مصرف گاز افزایش پیدا می کند.عراقی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت برق و گاز 
در سطح کشور پایین است، گفت: نباید به قیمت بین المللی برسیم ولی باید طبق 
برنامه پله به پله تعرفه ها افزایش یابد و دولت نیز به بحث ساختمان سازی برای ایجاد 
پنجره های دو جداره و پیاده سازی مبحث ۱۹ ساختمان توجه کند و سیاست گذاری 
انرژی نیز متولی داشته باشد، در حال حاضر بخش بهینه سازی انرژی متولی ندارد و 
همین مساله مشکالتی را ایجاد کرده است.وی با بیان اینکه صنعت گاز و برق متولی 
بهینه سازی نیستند و تنها وظیفه گازرسانی و برق رسانی را برعهده دارند، گفت: یک 
نظام، یک سیاست و یا یک بخش باید زیر نظر ریاست جمهوری و معاون اول ریاست 

جمهوری به طور جدی روی بهینه سازی مصرف انرژی در کشور فعالیت کند،

ذخایر گازی در حال افت هستند
عراقی با بیان اینکه این مساله که تصور می شود ذخایر زیادی در حوزه گاز داریم، 
باور غلطی اســت، اظهار کرد: ذخایر در حال افت هستند، ذخایر عسلویه در مرحله 
اوج بودند اما اکنون تنها یک فاز باقی مانده و بقیه فازها در حال افت هستند، مخازن 
ما دو برابر اروپاســت اما مصارف ما نیز چند برابر اروپا می شــد، مخازن عسلویه با 
توجه بر برداشت هایی که انجام شده در حال افت است و باید سرمایه گذاری زیادی 
صــورت بگیرد تا بتوان این مخازن را حفظ کــرد.وی ادامه داد: تنها راه اصلی برای 
گذر از شرایط فعلی بهینه سازی مصرف سوخت در کشور است، با ایجاد متولی برای 
این مساله و استفاده از ابزار قیمت، تکنولوژی، قانون و فرهنگ می توان راه حل های 
متعددی ایجاد کرد، در آینده دورتر نیز سیاستگذار باید روی پنل های خورشیدی 
هدف گذاری کند و از پتانسیل های موجود در این حوزه استفاده شود تا مصرف گاز 
کاهش و ســهم بیشتری به صنایع اختصاص یابد. واقعا درست نیست که گاز را به 
جای اینکه به پتروشیمی بدهیم و ارزش افزوده ایجاد کنیم در زمستان ۶۰۰ میلیون 

متر مکعب به خانواده ها اختصاص دهیم  و چاره دیگری نیز وجود نداشته باشد.

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:
آذربایجان شرقی عملکرد درخشانی در گذر از 

تنش آبی دارد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: جلسه مشترک شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور با آب منطقه ای و آب 
و فاضالب آذربایجان شــرقی برگزار شد.جلسه بررسی 
برنامه هــای پایداری کمی و کیفــی خدمات یکپارچه 
آب شــهری و روستایی در سال ۱۴۰۰، بصورت ویدئو 
کنفرانس در محل شرکت آبفای استان برگزار شد.در این جلسه کشفی، معاون 
راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضمن اشاره 
به اهمیت موضوع این نشست گفت: وضعیت آبی آذربایجان شرقی به ویژه تبریز 
و شهرهای اقماری آن بسیار مهم بوده و از اولویت های ما می باشد.کشفی ادامه 
داد: آذربایجان شرقی عملکرد درخشــانی در گذر از تنش آبی ۱۴۰۰ داشته و 
جای تقدیــر دارد.وی اضافه کرد: از اقدامات دیگر خــوب و مؤثر اخیر موضوع 
اجرای تله متری بود که امیدواریم این ســامانه به زودی تکمیل شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست از همراهی های 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت آب منطقه ای استان تشکر کرد 
و به ارائه گزارشی از وضعیت تولید و مصرف در شهرهای مختلف استان پرداخت 

و همچنین از لزوم کسب آمادگی برای اوج مصرف در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

به منظور پاسخگویی به سواالت و تماس های مردمی صورت گرفت؛
حضور سرپرست شرکت گاز مازندران در 

مرکز سامانه سامد 
سرپرســت شرکت گاز اســتان مازندران، با حضور در 
ســامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت )ســامد( از 
طریق خــط ارتباطی ۱۱۱ به ســواالت و تماس های 
مردمی پاسخ داد.در راستای اجرای نظام نامه مدیریت 
ارتباطات مردمی در بســتر ســامد و در جهت تحقق 
مصادیق حقوق شهروندی و پاسخگویی به درخواست ها و مشکالت هموطنان 
عزیز و ایجاد فرصتی یکســان برای همه اقشار جامعه با هدف ارتباط مستقیم 
تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی، "دکتر قاسم مایلی رستمی" 
سرپرســت شرکت گاز استان مازندران در روز چهارشنبه یکم دی ماه ۱۴۰۰ از 
ســاعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۱:۳۰ با حضور در مرکز ســامانه ارتباط مردم و دولت 
)سامد(، از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی  تماس هم استانی های 
عزیز بود.سرپرست شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه خدمت رسانی به 
مردم با اتمام عملیات گازرسانی به پایان نمی رسد،گفت: خدمت به مردم تحت 
هر شرایطی از اهداف عالیه شرکت گاز استان مازندران محسوب می شود و این 
شرکت با حرکت به سوی کیفی سازی خدمات، برنامه های گسترده ای را در جهت 
افزایش رضایتمندی مشــترکین به انجام رسانده است.وی افزود: ایجاد بستری 
مناسب براي برقراري ارتباط دو سویه و تنگاتنگ بین مسئوالن و مردم به عنوان 

پل ارتباطی بین مردم و دولت است، 

 مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
هزینه نگهداری تلفن ثابت در استان مرکزی 

نسبت به تعرفه ها همخوانی ندارد
مدیــر مخابرات منطقه مرکزی بــا تاکید بر اینکه این 
شــرکت به دنبال منطقی شــدن تعرفه ها و خدمات 
مخابراتی در تلفن ثابت اســت گفت: هزینه نگهداری 
تلفن ثابت در اســتان مرکزی نســبت بــه تعرفه ها 
همخوانی ندارد. علیرضا لطفی افزود: هزینه نگه داری 
۶۰۰ هزار خط تلفن ثابت در اســتان مرکزی ماهیانه ۲۳ هزار تومان اســت که 
در مجمــوع بالــغ بر  ۱۳ میلیارد تومان در هر ماه بــرای نگهداری این خط ها 
هزینه مــی کنیم.  وی اظهار کرد: بیش از ۱۸ ســال تعرفه های خدمات تلفن 
ثابت بدون متغیر اســت و علیرغم وجــود تورم های چند ده برابری در طی این 
سال ها تعرفه های تلفن ثابت تغییری نداشته و این ثابت ماندن برای کشور برای 
 هزینه های نگه داری، ســرمایه گذاری، بهسازی و توسعه شبکه ها هزینه بر است.

وی با اشاره به اینکه بهسازی و توسعه خدمات از جنس ارزی است بیان کرد: در 
طی این سال ها علیرغم اینکه ارز چندین برابر شده اما تعرفه تلفن ثابت بوده و 
شرکت مخابرات با توجه به هزینه های نگه داری برای توسعه، بهسازی و مدرنیته 

کردن ناتوان است. 

بیش از 10 هزار مورد پایش دمای ادارات، 
مدارس و نهادهای دولتی در گیالن 

آمنــه محمدپور_ گیالن؛ در آذرماه ۱۴۰۰، بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد پایش 
دمای ادارات، مدارس و نهادهای دولتی گیالن صورت گرفته است.حســین اکبر 
مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با اعالم انجام بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد 
پایش دمای نهادهای دولتی گیالن در آذرماه سال جاری گفت: مهم ترین هدف 
از اجرای این طرح، نهادینه ســازی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در 
بخش های مختلف جامعه است.وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور 
درخصوص لزوم کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز نهادهای دولتی و پایش و بازرسی 
مستمر در این خصوص گفت: این شرکت با هدف پایداری جریان گاز مشترکین 
خانگی، هم راستا با سایر شرکت های گاز استانی اقدام به اجرای طرح پایش دمای 
ادارات و نهادهای دولتی کرده است و با برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش دما، 

اقدامات انجام شده در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهد.

اصالح ساختار شبکه ها در شرق اصفهان
۴کیلومتر کابل کشــی فشار متوســط و ضعیف زمینی در پروژه خیابان شیخ 
طوســی از محدوده برق شرق اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۱۹۰۰۰ میلیون ریال 
احداث اجرایی شد .امیر سلجوقی مدیر برق منطقه ۴ شرکت توزیع برق اصفهان 
در این باره گفت :کابل کشــی فشار متوسط زمینی از پست مخابرات تا خیابان 
شیخ طوسی به منظور خروج پســت از حالت شعاعی و ایجاد قدرت مانور بین 
فیدرها عملیاتی شد.وی در ادامه افزود : فیدر گیری از پست به منظور رفع ضعف 
ولتاژ منطقه و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهداراز دیگر 
شــاخصه های این پروژه بوده است و از اهداف آن کاهش بار فیدرهای فول بار 
،کاهش انرژی توزیع نشــده و کاهش تلفات انــرژی ،رفع ضعف برق و پایداری 
شبکه بوده استوی خاطر نشان کرد : از آنجا که بار زیادی بر روی فیدرهای شبکه 
تحمیل می شد علت رینگ نمودن شبکه در اولویت پروژه قرار گرفت وازآنجا که 

جنس شبکه از کابل های ژاپنی بود و بارها دچار قطعی شده بود.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی ؛

تعداد 500 بسته نوشت افزار میان دانش 
آموزان کم برخوردار شهر اللی توزیع شد

شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اهدا و توزیع ۵۰۰ بسته 
نوشــت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار زیر پوشش کمیته امداد 
امام خمینی )ره( شــهر اللی، گامی دیگر در عمل به مســئولیت های 
خود برداشت.به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان ، در نخستین مرحله ی توزیع بسته های نوشت افزار 
توســط این شرکت در سال تحصیلی جاری ، تعداد ۵۰۰ بسته نوشت 
افزار شــامل کیف - دفتر خط دار و نقاشی - بسته مداد رنگی - خط 
کش - تراش - مداد ســیاه و مداد قرمز - خودکار و جا مدادی اختیار 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اللی قرار گرفت تا میان دانش آموزان کم 
برخوردار و زیر پوشش این نهاد حمایتی توزیع گردد .این بسته ها که 
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت تهیه گردیده 
، امروز و طی مراســمی به دانش آموزان  زیر پوشش این نهاد اهدا شد  
.الزم به توضیح اســت که پیش از این و طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ 
، شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی اش تعداد ۱۳۲۵۰ بسته نوشت افزار را تهیه 
و با همکاری اداره های کمیته امداد امام خمینی )ره ( ، بهزیســتی و 
آموزش و پرورش شــهرهای مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا 

میان دانش آموزان کم برخوردار توزیع نموده است .

معاون خدمات مشترکین آبفای استان اصفهان خبر داد؛
آغاز فروش انشعاب فاضالب با شرایط 

ویژه و اقساط 36 ماهه 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای استان اصفهان از آغاز طرح 
فروش اقســاطی انشعاب فاضالب در شهرها و روستاهایی که امکانات 
فنی فاضالب دارند خبر داد.محسن صالح اظهار داشت: بر اساس آیین 
نامه عملیاتی شــرکت های آب و فاضالب، واگذاری انشــعاب و آب و 
فاضــالب به متقاضیان الزم و ملزوم هم هســتند و به همین دلیل در 
مناطقی که زیر ســاخت های الزم برای واگذاری انشعاب فراهم شده 
است، مشترکین باید به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی 
و زیرزمینی و نیز ارتقاء سطح بهداشت عمومی نسبت به خرید و نصب 
انشعاب فاضالب اقدام نمایند.وی به ایجاد و توسعه تاسیسات فاضالب 
در سطح استان اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر به رغم محدودیت 
منابع مالی و کمبود اعتبارات دولتی، آبفای استان اصفهان با مشارکت 
بخش خصوصی اقدام به ایجاد تاسیسات فاضالب در شهرهای مختلف 
اســتان کرده است.معاون خدمات مشــترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: براین اساس خرید انشعاب فاضالب 
جزء اقدامات ضروری از ســوی مردم بوده و شــهروندان می توانند با  
پرداخت ۳۰ درصد نقد و بقیه به صورت اقســاط ۳۶ ماهه، نسبت به 
خرید انشعاب فاضالب اقدام کنند.وی  یادآور شد شهروندان می توانند 
برای کسب اطالعات بیشتر ضمن تماس با سامانه خدمات غیرحضوری 
آبفا )شماره تلفن ۱۵۲۲( نسبت به در خواست خرید انشعاب فاضالب 

اقدام نمایند. 

استفاده بی رویه و لطمه زدن صنایع به منابع آب 
زیرزمینی توسط  برخی صنایع

علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
گفت : برخی از صنایع استان باید آب مورد نیاز خود را از طریق 
پساب فاضالب تامین کنند، اما اکنون این واحد ها با حفر چاه های 
عمیــق در حال بهره برداری گســترده از منابــع آب زیر زمینی 
هستند.او گفت : این بهره برداری گسترده از منابع آب زیر زمینی 
 در حالی انجام می شــود کــه در نزدیکی این صنایع تصفیه خانــه فاضالب وجود دارد.

کاکاوند افزود: شــرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه برای مجاب کردن این صنایع به 
اســتفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب »قدرت کافی« ندارد.او افزود: یکی از این صنایع 
بزرگ آب مورد نیاز خود را از طریق سه حلقه چاه با توان آب دهی ۲ هزار مترمکعب در 
ســاعت تامین می کند و از این طریق حجم بسیار زیادی از منابع آبی زیرزمینی را مورد 
اســتفاده قرار می دهد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه با اشاره به اینکه 
این صنایع با مجوز از منابع زیر زمینی آب استفاده می کنند، گفت: چنین مجوز هایی به 
دلیل ناهماهنگی بین ارگان های ذیربط صادر می شود که در نهایت لطمه به منابع ملی را 
در پی دارد.کاکاوند با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط بحرانی کشور از نظر خشکسالی، 
استفاده واحد های صنعتی از پساب یک الزام است، افزود: در حالی که ما برای تامین آب 
شرب مردم با مشکل روبه رو هستیم؛ این واحد ها حجم عظیمی از آب شیرین منابع زیر 
زمینی را هدر می دهند.کاکاوند گفت: شرکت آبفا استان برای در اختیار قرار دادن ۱۶۰ 
لیتر بر ثانیه پســاب تصفیه خانه به واحد های مذکور اعالم آمادگی کرده است، اما آن ها 
با توجه به گرانتر تمام شــدن هزینه استفاده از پساب همچنان بهره برداری از چاه ها را 

ترجیح می دهند .

استاندار کردستان درجلسه شورای اداری بانه :
در صدد جذب اعتبارات الزم جهت اجرای پروژه های 

جدید و طرح های نیمه تمام هستیم
استاندار و هیأت همراه، نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسالمی، رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی، باتفاق مدیران عامل و معاونین شــرکت های آب منطقه ای و آبفای 
کردستان و جمعی از مدیران شهرستان بانه، روز پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰ از سد عباس آباد 
و تصفیه خانه آب شرب این شهرستان، بازدید بعمل آوردند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردســتان، اسماعیل زارعی کوشــا در بدو ورود خود به شهرستان بانه از سد 
عباس آباد و تصفیه خانه آب شــرب این شهرســتان، بازدید کرد.در این بازدید مدیر عامل 
شرکت آب منطقه ای کردستان، ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص  سد عباس آباد، گفت: این 
ســد با هدف تأمین آب شرب، کشاورزی، زیست محیطی با ظرفیت ۱۴ میلیون متر مکعب 
احداث شده که در حال حاضر حدود ۱ میلیون و صدهزار مترمکعب آب ذخیره دارد.مهندس 
آرش آریانژاد افزود: حجم ورودی آب به این سد ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که با توجه به مدیریت 
منابع و مصارف، خوشبختانه طی هفته گذشــته کاهش تراز آب نداشته ایم.وی ادامه داد: با 
توجه به اینکه حوضه ۳۵ کیلومتری در باالدست سد قرار دارد و بارندگی های اخیر نیز بیش 
از ۸۰ میلیمتر در این حوضه ثبت شده؛ براساس آخرین برآورد آماری، با بارش های این چند 

روز و پوشش برفی منطقه، پیش بینی می شود

آگهی تغییرات شرکت اریکه درنا شرکت
  سهامی خاص به شماره ثبت 37653

 و شناسه ملی 10320238410 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/08/1400 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقای صمد رسولوی بنیس با کد ملی 1728239443 
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهره رسولوی بنیسی با کد ملی 
0081789424 به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم 
زینب رسولوی بنیس با کد ملی 1728241618 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و خانم بهاره رسولوی بنیس با کد ملی 0010614990 
بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسالمی و اوراق عادی اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )م الف:1245944(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویش سدید ایرانیان
  شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 38737 

و شناسه ملی 14009420518 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده مــورخ 1400/09/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - علی ابوطالبی به شماره ملی 0063523353 
با پرداخت239.400.000 ریال به صندوق شــرکت ســهم الشرکه خود را به 
میــزان 240.000.000 ریــال افزایش داد. -آناهیتا عظیمی به شــماره ملی 
0080938981 با پرداخت159.600.000 ریال به صندوق شــرکت ســهم 
الشــرکه خود را به میزان 160.000.000 ریال افزایش داد. -سرمایه شرکت 
از مبلــغ 1.000.000 به 400.000.000ریال افزایش و ماده 4 اساســنامه به 
نحو مذکور اصالح می گردد. -نام شــرکاء میزان سهم الشرکه بعد از افزایش 
ســرمایه: - علی ابوطالبی به شــماره ملی 0063523353 دارنده 000.000 
.240ریال ســهم الشــرکه آناهیتا عظیمی به شــماره ملی 0080938981 

دارنده160.000.000 ریال سهم الشرکه.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج ) م الف :1245954(



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 5 دی 1400  21 جمادی االول 1443  26 دسامبر 2021صنعت و تجارت

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad4806 8 صفحه   سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر آیا افزایش قیمت کاالها در سال ۲۰۲۲ ادامه دار خواهد شد؟
روند احیای اقتصاد جهانی و اختالالت زنجیره تامین، کاالها 
را در رتبــه بهترین عملکــرد در میان بازارهــای دارایی در 
ســال ۲۰۲۱ قرار داد اما آیا روند افزایشی آنها در سال نوی 
میالدی ادامه پیدا می کند؟به گزارش ایســنا، همچنان که 
اقتصــاد جهانی روند رو به بهبود را دنبال کرد، سیاســتهای 
پولی تسهیلی، آب و هوای نامساعد و اختالالت زنجیره تامین، 
قیمت کاالهــا را تقویت کرد و آنها بهترین عملکرد در میان 
بازارهای مختلف در سال ۲۰۲۱ را از آن خود کردند. شاخص 
کاالی اس اند پی گلدمن ساکس از ابتدای سال تا ۲۲ دسامبر 
۳۶ درصد رشــد کرد در حالی که رشــد شاخص اس اند پی 
۵۰۰ در همین مدت ۲۷ درصد بود.تحلیلگران می گویند یک 
سال قوی دیگر در پیش است هر چند که ریسکهای نزولی به 
قوت خود باقی مانده اند. این ریسکها شامل عوامل نامعلومی 
همچون نحوه مدیریت کووید از سوی دولتها و احتمال وضع 
محدودیتهای سخت گیرانه یا قرنطینه برای مقابله با پاندمی 
هســتند. عامل مهم تاثیرگذار دیگر بر کاالها در سال ۲۰۲۲ 
سیاســتهای دولت چین در مهار ویروس کرونا، تامین کاالها 
و مدیران بحران ملکی پس از ســقوط غول امالک مقروض 
اورگرند خواهد بود.بحران ملکی در ماههای اخیر روی بخش 
فوالد چین تاثیر منفی گذاشــته است و قیمت سنگ آهن از 
رکورد باالیی که در ماه مه سال ۲۰۲۱ بر جای گذاشت، نزول 
کرده اســت. با این حال چین ماه جــاری حمایت خود را از 
بخش ملکی اعالم کرد و این پیش بینی که تولید فوالد چین 
در دسامبر افزایش پیدا می کند، باعث شد قیمت سنگ آهن 
از پایینترین رکورد ۱۸ ماهه که شــش هفته پیش رقم زده 
بود، ۵۰ درصد بهبود پیدا کند.ونیو یائو، استراتژیســت ارشد 
کاال در گروه بانکی و مالی ING اوایل دســامبر اظهار کرد: در 
پایان سال ۲۰۲۱ تدابیری که بخش مسکن را هدف گرفتند 
به همراه تسهیل اعتبار باعث خوش بینی نسبت به حمایتی 

شدن سیاست چین شد. ئی پیش بینی کرد چین همچنان 
نقش کلیدی در بازار جهانی سنگ آهن ایفا می کند. به طور 
میانگین انتظار می رود قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۲ به 
۱۰۰ دالر در هر تن نزول کند و ریسکهای صعودی احتمالی، 
مختل شــدن عرضه در نتیجه شــیوع اُمیکرون خواهد بود.

به گفته تحلیلگران ING، قیمت فلزات کلیدی برای توســعه 
انرژی ســبز شــامل آلومینیوم، مس، نیکل، لیتیوم و کبالت 
ممکن است با بهبود عرضه در ســال ۲۰۲۲ پایینتر رود اما 
احتماال در سطح باالتری نســبت به میانگین بلندمدت می 
مانند. سیاستهای پولی انقباضی و دالر قویتر به همراه بهبود 
در روند عرضه اکثر فلزات، موانعی برای افزایش قیمت ایجاد 
می کند. با این حال آلومینیوم با کمبود ساختاری روبرو بوده 

و ممکن است دچار کمبود عرضه شده و قیمتهای باالتری در 
ســال ۲۰۲۲ پیدا کند.وارن پاترسون، مدیر استراتژی کاالها 
در ING گفت: موجودی فلزات متعدد اندک است و همزمان 
دورنمای تقاضا در میان مدت به دلیل ســرمایه گذاریهای رو 
به رشــد در پروژه های ســبز که به فلزات زیادی نیاز دارند، 
سازنده است.جولیان ِکتل، نایب رییس ارشد شرکت وود مک 
کنزی ماه گذشته در گزارشــی نوشته بود: در میان مدت تا 
بلندمدت، گذار به سوی انرژی پاک، وقوع ابرچرخه فلزات را 
تقریبا غیرقابل اجتناب می کند.در بازارهای کاالهای انرژی، 
تحوالت کووید و سیاســتهای چین به همراه سیاســتهای 
مدیریت عرضه اوپک پالس همچنان عوامل اصلی تاثیرگذار 
بر قیمتها در ســال ۲۰۲۲ خواهنــد بود.قیمت گاز طبیعی 

و LNG حتی پس از فصل زمســتان در نیمکره شــمالی در 
سطوح باالیی می ماند. بحران انرژی فعلی در اروپا و زمستان 
سردتر می تواند ذخایر گاز طبیعی را در بهار به سطح تاریخی 
اندکی برســاند و قیمتها را در سراسر سال ۲۰۲۲ باالتر نگه 
دارد.قیمت نفت در صورت مازاد عرضه ممکن است در سال 
۲۰۲۲ به قیمت پایینتری نزول کند. گستردگی محدودیتهای 
کرونایی جدیدی که تحت تاثیر شیوع واریانت اُمیکرون اعمال 
می شــوند و سیاستهای عرضه اوپک پالس در محدود بودن 
یا نبودن عرضه بازار نفت در سال آینده تعیین کننده خواهد 
بود. سیاستهای ذخیره سازی نفت در چین هم نقش مهمی 
در بازار نفت ایفا می کند به خصوص اگر بزرگترین واردکننده 
نفت جهان روند ذخیره سازی در مخازن تجاری و استراتژیک 
خود را در مقایســه با ذخیره سازی در سالهای اخیر آهسته 
کند.چین در سه ماه نخست سال ۲۰۲۲ ممکن است واردات 
نفت را کاهش دهد. به گفته گروههای مشاوره صنعت نفت، 
ترکیبی از سیاســتهای چین برای مقابله با آلودگی هوا برای 
بازیهای المپیک زمســتانی، مقابله با شــیوه های غیرقانونی 
پاالیشــگاههای خصوصی و سیاست کووید صفر با قرنطینه 
های متناوب، روند واردات نفت این کشــور در ابتدای ســال 
میالدی آینده را آهسته خواهند کرد.در نهایت، قیمت زغال 
ســنگ احتماال از تقاضای کم سابقه ای که در سطح جهانی 
به خصوص در چین و هند با وجود وعده های کشورها برای 
کاهش آالیندگی وجود داشته است، پشتیبانی خواهد شد.بر 
اســاس گزارش اویل پرایس، آژانس بیــن المللی انرژی در 
گزارش ساالنه زغال سنگ ۲۰۲۱ نوشت: بهبود اقتصادی از 
پاندم، ی تولید نیروی زغال ســوز را امســال به رکورد باالی 
جدیدی رســاند و تقاضای جهانی برای زغال سنگ احتماال 
سال آینده به رکورد باالی جدیدی صعود می کند و تالشها 

برای صفر کردن آالیندگی کربن را تضعیف خواهد کرد.

صادرات ایران به عراق به 750 میلیون 
دالر در ماه رسید

عضو هیأت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق با اشــاره به اینکه 
صادرات ایران به عراق در ۸ ماه ابتدای امسال از ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
دالر عبور کرد، گفت: براین اســاس صادرات ما به عراق در هر ماه به ۷۵۰ 
میلیون دالر رسید.ســید حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگــزاری فارس درباره آخرین وضعیت صــادرات ایران به عراق، گفت:  
تجارت جهانی در دو سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ متاثر از شیوع ویروس کرونا در 
جهان بود. بنابراین صادرات ما به عراق نیز از این موضوع مستثنی نبود و 
بر همین اســاس به علت بسته بودن مرزهای عراق  طی چند ماه  پس از 
شــیوع ویروس کرونا، صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ به عراق کاهش یافت. 
عضو هیات مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق افزود: بسته بودن 
مرزهای عراق و کاهش فــروش نفت عراق و در نتیجه کاهش درآمدهای 
ارزی عراق در آن دوران باعث شد که حجم تجارت بین دو کشور کاهش 
یابد و صادرات ما به این کشــور به کمتر از ۸ میلیارد دالر رسید. حسینی 
بیان داشــت: اما امسال با وجود اینکه مشکالت داخلی و مشکالتی که در 
زمینه صادرات گاز و برق وجود داشــت، صــادرات فرآورده های نفتی به 
عراق داشتیم و در ۸ ماه ابتدای امسال صادرات ایران به عراق به بیش از ۶ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر رسید و بر این اساس در هر ماه صادرات ما به 
عراق حدود ۷۵۰ میلیون دالر بوده اســت.عضو هیات مدیره اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: با ادامه این روند دوباره به رکورد قبلی 
صادرات ایران به عراق یعنی صادرات بدون برق دست خواهیم یافت و اگر 
صادرات کاالهای قاچاق و کاالهایی که از طریق ترانزیت به عراق را هم به 
آمارهای صادراتی اضافه کنیم، حجم تبادالت ایران با عراق بســیار بیشتر 
از رقم فعلی می شــود. وی با بیان اینکه امسال بیش از ۵ میلیون تن کاال 
از ایران به عراق ترانزیت شده است، گفت: برخی کشورها از جمله امارات 
و ترکیه کاالهای ترانزیت شــده را هم جزء آمــار صادراتی خود به عراق 

محاسبه می کنند. 

چادرملو برگ زرینی را در اقتصاد 
مقاومتی رقم زده است

حجه االســالم نکویی رییس مرکز گســترش اقتصاد مقاومتی کشور در 
بازدید یــک روزه از فعالیت های شــرکت معدنی و صنعتــی چادرملو و 
مشــاهده اقدامات گسترده این شــرکت در امر تولید و اشتغال و توانمند 
سازی صاحبان ایده، خالقیت، نوآوری، و تولید گفت:چادرملو برگ زرینی 
را در اقتصاد مقاومتی رقم زده اســت.  به گزارش خبرنگارما در این بازدید 
که مدیر کل موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی سازمان فنی 
و حرفه ای کشــور نیز حضور داشت از اقدامات گسترده شرکت چادرملو  
در حــوزه اقتصاد مقاومتی بازدید کردند ،رییس مرکز گســترش اقتصاد 
مقاومتی ضمن بازدید از طرح های اجرا شــده در این زمینه در نشســتی 
با اشــاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در ایــن رابطه گفت:امروز یکی 
از مهمترین موضوعات، بحث عدم مهارت ســرمایه های انســانی کشــور 
اســت که با اقدامات آموزشی می تواند منجر به تولید اشتغال شود،حجه 
االسالم نکویی ضمن ابراز خرسندی از اقدامات شرکت چادرملو افزود: این 
مجموعــه صنعتی دارای ظرفیتهای باال و کارنامه ای درخشــان در حوزه 
اشتغال اســت ،وی با تمجید از تالش های مجری طرح اقتصاد مقاومتی 
شــرکت چادرملو اظهار داشت: امروز چادرملو در عرصه صنعت و معدن و 
تامین زنجیره فوالد با کارنامه ای شــکوفا و درخشان پیشتازی می کند و 
به پشتوانه دانش فنی داخلی و تالش نیروهای ساعی این مجموعه خوش 

درخشیده و برگ زرینی را در حوزه اقتصاد مقاومتی رقم زده است. 

همزمان با انتشار گزارش شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایران)ISQI(؛

سایپاشاهین در نخستین ارزیابي  کیفی 
چهارستاره شد

شــاهین محصول گروه خودروســازي سایپا در نخســتین ارزیابي کیفي 
شــرکت بازرســي کیفیت و اســتاندارد ایران با چهارســتاره کیفي وارد 
لیست محصوالت مورد ارزیابي این شــرکت شد.به گزارش سایپانیوز، در 
 ،)ISQI(آخرین گزارش منتشره شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران
با تســت هاي صورت گرفتــه در بخش هاي مختلف سایپاشــاهین نظیر 
فنربندي و تعلیق فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهیزات الکتریکي، 
تزئینات داخلــي و خارجي، بدنه، رنگ، صداهاي غیرعــادي و نفوذ آب، 
این خودرو توانســت چهارستاره کیفي را کســب کند.کسب چهارستاره 
کیفي خودرو شــاهین در حالي صورت گرفته که این محصول گروه سایپا 
براي نخســتین بار مورد بررسی قرار گرفته و با کسب این چهارستاره وارد 
لیســت محصوالت مورد ارزیابی شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران 
شده است.باتوجه به قابلیت ها، امکانات و آپشن هاي منحصربه فرد خودرو 
شــاهین در میان تولیدات داخلي و افزایش نظارت هاي کیفي شــاهین و 
ارتقاي کیفیت روزافزون قطعات و فرایندهاي تولید و مونتاژ این محصول، 
بي تردید در ارزیابي هاي آتي با بهبود نمرات کیفي و کســب نمرات بهتر 
در آزمون هــا، این جایگاه در میان محصوالت تولیــد داخل حفظ و ارتقا 

خواهد یافت. 

کاهش هزینه حمل صادرکنندگان
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت گفت: 
در آینده ای نزدیک خطوط منظــم دریایی به ۱۰ خط افزایش می 
یابد که به رشــد مبادالت تجاری ایران با کشــورهای حوزه دریایی 
خزر کمک می کند.احســان قمری در گفت و گو با خبرنگار مهر در 
مورد برقــراری خطوط منظم دریایی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
حمل و نقل دریایی به خصوص دریایــی خزر، ایران تمهیدات ویژه 
ای را برای توســعه صادرات غیرنفتی در حوزه کشورهای اوراسیا در 
نظر گرفته است و یکی از راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی، رفع 
مشکالت منوط به حمل و نقل صادراتی صادرکنندگان است.مدیرکل 
دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: باال 
بودن هزینه های حمل و نقل بــر رقابت پذیری کاالهای صادراتی و 
در نهایت افزایش هزینه های صادرکنندگان تأثیر گذاشــته و قدرت 
رقابــت پذیری را کم می کند و هزینه ها را افزایش می دهد.وی ادامه 
داد: بنابرایــن برنامه ریزی هایــی را برای کاهش هزینه های حمل و 
نقل صادرکنندگان در نظر گرفتیم که یکی از این برنامه ها، برقراری 
خطوط منظم دریایی در حوزه دریایی خزر است که در همین راستا 
۸ خط را از اول آبان ماه راه اندازی کردیم که از بنادر شمالی ایران به 
مقصد بنادر آستاراخان و ماخاچ قلعه روسیه و همچنین بندر اکتائو 
قزاقستان حرکت می کند.قمری افزود: در آینده نزدیک این ۸ خط به 
۱۰ خط افزایش خواهد یافت که نقش بســزایی در افزایش مبادالت 
تجاری ایران با کشورهای حوزه دریایی خزر ایفا خواهد کرد.مدیرکل 
دفتر توسعه خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت ایران با بیان 
اینکه استفاده از خطوط منظم دریایی ظرفیت خوبی برای حمل بار 
ماست، گفت: کشتی هایی که اعزام می شود، میانگین ۲۵۰ کانتینر با 
ظرفیت ۲۰ فوت هستند؛ یعنی هر کشتی حدود ۵ هزار تن ظرفیت 
دارد. اگر ۸ ســفر انجام شود با احتســاب بارهای وارداتی حدوداً در 

طول ماه از این طریق بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تن باربری انجام می شود.

توصیه کارشناسان بازار جهانی طال
این هفته طال معامله نکنید

خوش بینی در فضای بازار طال در آســتانه تعطیالت کریسمس که 
این فلز ارزشــمند باالی ۱۸۰۰ دالر صعود کرد، قوی بود اما توصیه 
تحلیلگران این است که اگر مجبور نیستند هفته جاری معامله نکنید.

به گزارش ایسنا، اکثر تحلیلگران وال استریت خاطرنشان کردند که 
طال دوره فصلی قوی را شــروع می کند اما دو هفته آینده به دلیل 
حجم اندک معامالت، نوسان فوق العاده باالیی وجود خواهد داشت. 
بســیاری از شرکتها در حال حاضر دفاترشــان را پیش از تعطیالت 
سال نو برای امسال بسته اند.حجم اندک معامالت در نرخ مشارکت 
پایین در نظرسنجی این هفته کیتکونیوز منعکس شد. در نظرسنجی 
کیتکونیوز از تحلیلگران وال اســتریت ۱۳ نفر شــرکت کردند که از 
میان آنها ۹ نفر معــادل ۶۹ درصد به افزایش قیمت طال رای دادند 
و دو نفــر معــادل ۱۵ درصد کاهش قیمت را پیــش بینی کردند و 
به همین میزان نظری نداشــتند.در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از 
سرمایه گذاران ُخرد، ۶۳۸ نفر شرکت کردند که از میان آنها ۳۴۳ نفر 
معادل ۵۴ درصد به افزایش قیمت طال و ۱۳۴ نفر معادل ۲۱ درصد 
بــه کاهش قیمت طال رای دادند در حالــی که ۱۶۱ نفر معادل ۲۵ 
درصد نظری نداشتند.تداوم خوش بینی به روند افزایشی قیمت طال 
در حالی مشاهده شد که این فلز ارزشمند معامالت هفته گذشته را 
در باالی ۱۸۰۰ دالر به پایان رساند و نسبتا در مقایسه با هفته پیش 
از آن تغییری نداشت. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال روز 
پنج شنبه با ۹ دالر و ۵۰ سنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، در ۱۸۱۱ 
دالر و ۷۰ ســنت بسته شــد.اکثر تحلیلگران به طال در کوتاه مدت 
خوش بین هستند زیرا دســامبر و نخستین ماههای سال نو از نظر 
فصلی دوره های قوی برای این فلز ارزشمند هستند.فیلیپ استرایبل، 
استراتژیست ارشد بازار در شرکت »بلو الین فیوچرز« اظهار کرد: در 
۹ سال از ۱۰ سال گذشته می توانستید با خرید طال در آخرین روز 
معامله پیش از کریسمس و فروش آن تا ۱۱ ژانویه سود کنید. همیشه 

ابهام زیادی در ابتدای سال وجود دارد.

اقتصاد ایران در ســال های گذشته تالش 
کرده برای مقابله با فشارهای بین المللی، 
حســاب ویــژه ای روی بازار کشــورهای 
همســایه باز کنــد، بازاری کــه هر چند 
فرصت های بزرگــی دارد اما در عین حال 
با تهدیدهایی نیز مواجه اســت.به گزارش 
ایسنا، برآوردهایی که از آمار تجاری ایران 
در هشت ماهه ســال ۱۴۰۰ منتشر شده 
نشــان می دهد که بخش مهمی از تجارت 
کشور، به همســایگان و کشورهای حاضر 
در منطقه محدود شــده است. اگر چین 
را کنــار بگذاریم، بخش عمــده صادرات 
ایران به کشــورهایی مانند عــراق، امارات 
متحــده عربی، ترکیه و افغانســتان انجام 
شده و در واردات نیز امارات متحده عربی 
و ترکیه نقشــی مهم ایفا می کنند.با وجود 
آنکه روابط تجاری کشــور در ســال های 
گذشته با کشــورهای همسایه گسترش 
یافته و با توجه به همکاری دولت و بخش 
خصوصی، مقدمات الزم برای گســترش 
این حضور فراهم شــده اســت اما هنوز 
برخی اقدامــات داخلی و البتــه آمادگی 
برای مواجه شــدن با مشــکالت خارجی 
در مسیر افزایش صادرات مشکل آفرینی 
کشورهایی  گذشته  سال های  می کنند.در 
مانند عراق، ســوریه و افغانستان به عنوان 
بخشی از کشورهای هدف صادراتی ایران، 
با مشــکالتی چون جنگ هــای داخلی، 
حضور گروه های تروریستی و ناامنی مواجه 

بوده اند. این موضــوع در کوتاه مدت برای 
برخی کاالهای ایرانی بستری برای حضور 
در بازار این کشــورها را به وجود آورده و 
با توجه به تعطیلــی بخش های مهمی از 
اقتصاد این کشورها، حتی شرایط را برای 
صادرات برخی مواد اولیه و مصرفی ایران به 
این کشورها فراهم کرده است.در بلندمدت 
امــا در صورتی که امنیتی نســبی در این 
کشورها به وجود بیاید و میزان فعالیت های 
اقتصــادی افزایش پیدا کنــد، ایران دیگر 
توان صادرات مواد اولیه به این کشــورها 
نخواهد داشــت و باید به ســمت سرمایه 
گذاری مشــترک یا صادرات کاالهایی با 
ارزش افزوده بیشــتر حرکت کند. اتفاقی 
که از چند ســال قبل در عراق آغاز شده 
و می تواند به دیگر بازارهای هدف اقتصادی 
ایران نیز ســرایت کند.در افغانســتان اما 
تجربــه متفاوت اســت. در شــرایطی که 
این کشور در ســال های گذشته به دنبال 
تقویت زیرســاخت های اقتصــادی خود، 
به ســمت بهبود عملکرد در شاخص های 
اقتصادی حرکت می کرد، با تسلط طالبان 
بر افغانستان، بســیاری از این شاخص ها، 
با سرنوشتی نامعلوم مواجه شده اند و این 

موضوع برای اقتصاد ایران که بر روی بازار 
افغانستان حســاب باز کرده بود، می تواند 

تبعات خاص خود را داشته باشد.
در شرایطی که در هفته های نخست تسلط 
طالبان به نظر می رسید تاجران ایرانی باید با 
این بازار خداحافظی کنند، حاال از اتاق های 
بازرگانــی این طور به گوش می رســد که 
با وجود مشــکالت می تــوان همچنان به 
بخشی از همکاری ها ادامه داد. پس از آنکه 
مسعود خوانســاری – رئیس اتاق بازرگانی 
تهران – در نشست هیئت نمایندگان این 
اتاق اعالم کرد که ایران می تواند به سرمایه 
گذاری و حضور فعال در بخشی از اقتصاد 
افغانســتان فکر کند و حتــی برای خود 
فرصت هایی به دست آورد، حاال در جریان 
گفت و گــوی رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
رئیس اتاق بازرگانی افغانســتان نیز درباره 
همکاری صحبت های  مشترک  بسترهای 
جدیدی مطرح شــده اســت.رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به تحوالت اخیر 
در افغانســتان اظهار کرد: اگر چه در حال 
حاضر دشواری های زیادی برای از سرگیری 
فعالیت های اقتصادی وجود دارد اما ایران 
آمــاده هر کمکی برای رشــد و توســعه 

افغانستان است. اتاق ایران با درک شرایط 
حساس اخیر آمادگی دارد برای کمک به 
روند توســعه همکاری ها گام های مؤثری 
بردارد تــا فصل نوینــی از حیات تجاری 
در این کشــور رقم بخورد.شافعی با بیان 
اینکه در دهه اخیر ایران یکی از مهم ترین 
تأمین کنندگان اقالم مورد نیاز افغانستان 
در حوزه هــای مختلــف بــوده و زمینه 
توســعه اقتصادی و صنعتی در افغانستان 
را مد نظر داشــته است گفت: با این حال 
حوزه هایی مانند معادن در این چندســال 
مغفول مانده که باید پتانسیل های فراوان 
همکاری های بالفعل در ایــن حوزه برای 
آغاز همکاری هــای جدید مورد توجه قرار 
بگیرد.او با تاکید بر اینکه بخش خصوصی 
ایران در عمده زمینه های صنعتی، معدنی 
و تجاری از نفت و گاز گرفته تا داروسازی 
و تجهیزات پزشکی، محصوالت کشاورزی، 
مواد غذایی و نوشــیدنی، مواد شوینده و 
بهداشــتی، مصالح ساختمانی و همچنین 
در بخش های خدمات فنی و مهندســی 
و گردشــگری آماده همکاری است افزود: 
افغانستان نیز در خصوص صادرات برخی 
خشکبار، محصوالت زراعی و کشاورزی و 
همچنین اقالم معدنی مانند سنگ مرمر، 
زغال سنگ، سنگ آهن و دیگر منابع معدنی 
در بازارهــای ایــران دارای ظرفیت هــای 
صادراتی قابل قبول است که تاکنون کمتر 

مورد توجه بوده است.

افغانستان؛ بازاری از دست رفته 
یا فرصتی فراموش شده؟
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تقویت سیستم نظارتی زمینه ساز کنترل نوسانات بازار ارزگزیده خبر
تشــدید نظارت بر فعالیت های ســفته بازانه در کنار برخورد با 
تخریب هــای هدفمند در بازار ارز همانطور که در ماه های اخیر 
موفقیت آمیز بوده اســت در ماه های پیــش رو نیز می تواند از 
نوسانات شــدید بازار جلوگیری کند.به گزارش خبرنگار ایِبنا، 
فعالیت ســفته بازی بخشی از اقتصاد است که در شرایط عادی 
به روان شــدن جریان مبادالت اقتصادی کمک می کند، با این 
حال وقتی ســفته بازی روند طبیعی اقتصاد را مختل کند و یا 
تحت تاثیر محرک های غیراقتصادی به سمت تخریب هدفمند 
اقتصاد منحرف شود، موضوع فرق می کند.نظارت بر داللی ارزی 
غیرســازنده از سوی دولت های مختلف صورت پذیرفته ولی به 
نظر می رسد در دولت سیزدهم برنامه های خوبی برای کشاندن 
سوداگران زیر چتر مالیات و برخورد قاطع با افرادی که به طور 
هدفمند بازار ارز را به هم می ریزند تدارک دیده شده است. گیر 
افتادن صدها ســوداگر ارز در تور مالیاتی در کنار ابطال مجوز 
ده ها صرافی غیرمجاز از این قبیل است.اعمال مدیریت بر بازار 
ارز در سه سطح قابل بررسی می باشد. عمیق ترین سطح مربوط 
به اصالح ساختارهای کالن اقتصادی است که به کاهش تورم 
و تقویت بنیادی ارزش پول ملی می انجامد. ســطوح بعدی هم 
به مدیریت و اصالح رویه های معیوب بازار و در نهایت، برخورد 

قهری با اخاللگران بازار مربوط می شود.

1- تغییرات ساختاری
بر اســاس نظریه های علمی موجود، مبنای اصلی تغییرات نرخ 
ارز، اختــالف تورم داخلی و خارجی اســت و اگر تورم داخلی 
به صــورت پایدار کنتــرل و به نرخ های جهانی نزدیک شــود، 
عمال نوســانات ارزهای خارجی هم کنترل خواهد شد. اما تورم 
ســاختاری ایران طی دهه های اخیر به علت وابستگی اقتصاد 
به رانت درآمدهای نفتی ریشــه دار شده است.بدیهی است که 
مشــکالت اساسی یک شبه بوجود نیامده اند و لذا یک روزه قابل 
حل نیستند با این وجود دولت سیزدهم که وارث کسری بودجه 
۵۰ درصدی )۴۰۰ تا ۵۰۰ هــزار میلیارد تومانی( و تورم های 
باالی ۵۰ درصــد دولت تدبیر و امید اســت، در این چند ماه 
برنامه هایی را برای تغییرات ساختاری پیش گرفته است.اصرار 
بر عدم استقراض از بانک مرکزی، تدوین برنامه رشد غیرتورمی، 
اصالح بســیاری از بندهای هزینه ساز بودجه ۱۴۰۱ و تأکید بر 
تأمین کسری بودجه سال آینده از روش های غیرتورمی همچون 
فروش اموال مازاد دولت و اقداماتی از این جنس، نشــان دهنده 
تغییر رویکردهایی اســت که می تواند نویدبخش بهبود اوضاع 
باشد.ناگفته نماند که برخی آثار این تصمیمات هم اکنون بروز 
کرده و مثال به گواه آمار، »نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود 
۵۵ درصدی در ماه های ۶، ۷ و ۸ امســال، روند کاهشــی خود 
را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش یافته اســت«، با این وجود 
نتایــج اصلی طی یک روند طبیعــی در میان مدت و بلندمدت 

آشکار خواهد شد.

2- کنترل تقاضا و افزایش نظارت
با اینکه اولویت با تغییرات بنیادی اســت، نمی توان دست روی 
دست گذاشت تا اصالحات ساختاری اقتصاد ثمر دهد ولذا باید 
برای میان مدت و کوتاه مدت هم کارهایی انجام داد. تمرکز بر 
رویه های معیوب و فسادزای بازار ارز همچون تفکیک تقاضای 
واقعــی از تقاضای داللی و تامین ذخایر برای پاســخگویی به 
نیازهــای واقعی، تقویت نظارت ها و گســترش چتر مالیاتی بر 
معامالت سوداگری در کنار مدیریت روانی بازار حوزه هایی است 

که دولت به آنجا ورود کرده است.
در این بین تأمین ذخایر ارزی مورد نیاز کشــور برای مصارف 
واقعی بســیار حائز اهمیت است. در گذشته مشکل کمبود ارز 
به شکل اسکناس بیش از حواله به بازار فشار وارد می کرد ولی 
خوشــبختانه با پیگیری هایی که دولت جدید در این چند ماه 
صورت داده، ذخایر اســکناس هم در سطح خوبی قرار گرفته 
و مسئوالن از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی بر این مهم تأکید داشته اند.البته بانک مرکزی که 
بر اساس قانون، سیاستگذار پولی و متولی حفظ ارزش پول ملی 
است، نباید تنها به عرضه ارز اکتفا کند و باید در کسوت بازارساز 
ورود کــرده و با خریــد و فروش، اجازه ندهد نرخ ارز نوســان 
غیرمنطقی پیدا کند.در این بین از مدیریت روانی بازار هم نباید 
غافل شــد. مســئوالن امر باید با رصد دقیق و لحظه ای فضای 
مجازی و پیش بینی اقدامات سازمان یافته دالالن، واکنش های 
به موقع و دقیق داشــته باشند. نکته قابل توجه دیگر، اثر منفی 
اظهارات بعضاً متناقض مسئوالن است که گاهی همین مسأله 
به نااطمینانی ها دامن می زند. در این حوزه باید هماهنگی جدی 
صورت بگیرد و با وحدت رویه در اظهار نظر مســئوالن متولی 

امر، زمینه تشویش برطرف گردد.

غربالگری تقاضا
نظام ارز چندنرخی که ســالیان درازی اســت در اقتصاد ایران 
جا خــوش کرده، با ایجاد رقابت برای دســتیابی به ارز دولتی 
ارزان، فسادهای عجیبی رقم زده که هر از گاهی نمونه هایی از 
آن خبرســاز می شود.تامین ارز با نرخی کمتر از بازار آزاد برای 
مصارف ۲۵ گانه ضروری از جمله تجارت، مســافرت، تحصیل، 
درمان و ... به علت شفاف نبودن نظام احراز هویت در هفته های 
گذشــته دردسرساز شــد. پس از اعالم بانک مرکزی مبنی بر 
تأمین ارز برای مصارف فوق، دالل ها برای بهره برداری از اختالف 
قیمت ارز دولتــی و آزاد، بازار اجاره کارت ملی را داغ کردند و 
به این ترتیب صف هایی جلوی صرافی ها تشکیل شد.البته ۱۶ 
آذر با حضور میدانی رئیــس کل بانک مرکزی در صرافی های 
خیابان فردوســی تهران و اعالم هدایت تقاضاها به سمت بازار 
متشکل پولی، اوضاع بهتر شد. فرایند جدید که متقاضیان واقعی 
را هویت سنجی می کرد تا حدودی توانست از تب و تاب شکل 
گرفته بکاهد.شایان ذکر است فساد در تخصیص رانت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به واردکنندگان کاالهای اساســی که در دولت قبل به 
اقتصاد ایران تحمیل شــد و قرار است به همین زودی ها تغییر 
شــکل بدهد هم نتیجه همین نظام ارزی چندنرخی است که 

پیش از این ایِبنا به تفصیل به ابعاد آن پرداخته است.

گسترش چتر مالیاتی
یکی از حلقه های مفقوده کنترل بــازار ارز، رصد تراکنش های 
فعاالن بازار و دریافت مالیات از آنان است. در همین زمینه ۱۷ 
آذرماه دولت در گامی مهم برای ســاماندهی بازار ارز، سازمان 
امور مالیاتی اعالم کرد کــه از این پس، خرید و فروش فعاالن 

بازار ارز مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد.
در ادامه این سیاست، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 

و دارایی چند روز قبــل با حضور در تلویزیون اعالم کرد: یکی 
از اقدامــات دولت برای کنترل تقاضا در بازار ارز اخذ مالیات از 
خرید و فروش ارز است که تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزی 
شناسایی شده اند که برخی از این افراد هزار تا دو هزار میلیارد 
و یکی از آنها ۹ هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته 
اســت با این حال ۶۰۰ نفر از این افراد اصــال پرونده مالیاتی 
نداشتند!الزم به ذکر است که دریافت مالیات، کاهش تقاضای 
ســفته بازی و ایجاد ثبات در بازار بدون کنترل نقل و انتقاالت 
ریالی ممکن نیست و به همین علت رئیس سازمان مالیاتی گفته 
است افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال آینده با 
شناســایی واسطه گری و داللی در بخش های مختلف از طریق 
اطالعاتی که از مراکز مختلف چون سامانه های گمرکی، بانکی، 
ثبت اسناد، ســامانه های حمل ونقل و... اخذ می کنیم، صورت 
می گیرد تا بدین ترتیب فرارهای مالیاتی نیز شناسایی و از آنها 

مالیات اخذ شود.

۳- برخورد با اخاللگران
جای تریدی نیســت که وقتی کشــوری دشمن خارجی دارد، 
ایجــاد اختالل از طریق نفوذ در ســاختار اقتصادی به موازات 
فشــارهای بیرونی اصال بعید نیســت و لذا در کنار اصالحات 
ساختاری و اقدامات کنترلی، برخورد با مافیای بازار نیز حیاتی 
است. در این زمینه، وزارت اطالعات اول آبان ماه از شناسایی و 
دســتگیری ۴۳ نفر از اخاللگران و دالالن بازار ارز در کالنشهر 
اصفهان با تراکنش ۵ هــزار میلیارد تومانی خبر داد.همچنین 
آذرمــاه در ماجرای دور هفتم مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین که 
نوسانات نرخ ارز بار دیگر فوران کرد، »نورنیوز« رسانه منسوب 
به شــورای عالی امنیت ملی، خبر داد: »مجموعه اطالعاتی که 
به دســت رسیده نشان می دهد که ایجاد نوسان در نرخ ارز در 
داخل کشور بر مبنای یک نقشه کامال طراحی شده و به احتمال 
قوی از ســوی کانون های ارزی در چند کشور خارجی همسایه 
صورت می گیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این 
ســناریو ایفای نقش می کنند«.چند روز بعد هم رئیس جمهور 
که به مناســبت روز دانشجو به دانشــگاه صنعتی شریف رفته 
بود، در حضور دانشــجویان تصریح کرد: »خبر دقیق داریم که 
عده ای شبانه روز در تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال 
ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواســته های خود 
را به ملت تحمیل کنند«. در پــی این اظهارات، بانک مرکزی 
نظارت خود را تشدید کرد و حدود یک هفته بعد از صدور ۲۴۸ 
فقره اخطار، ۲۵ مورد ابطال مجوز و ۴۶ مورد تعلیق مجوز برای 
صرافی های متخلف از ابتدای سال خبر داد.مجموعه این وقایع 
تصدیق می کند که در کنار اقدامات بلندمدت و میان مدت، باید 
برخورد مقتدرانه با اخاللگران هم در دســتور کار باشد تا اجازه 

سوءاستفاده و التهاب آفرینی به آن ها داده نشود.

 آغاز طرح تسهیالتی »انتخاب«
 بانک ایران زمین

بانک ایران زمین در راســتای مشــتری مداری و رفاه حال مشــتریان، اهدای 
تســهیالت به مشــتریان خود با نام »انتخاب« را آغاز کرد.بــه گزارش روابط 
عمومی بانک ایران زمیــن؛ هدف اصلی بانک از اجرای این طرح، انتخاب نوع و 
شکل دریافت تسهیالت توسط خود مشتریان، با توجه به نیازشان است.در این 
طرح تســهیالتی مشتریان می توانند تا سقف یک میلیارد ریال با امکان واریز و 
برداشت، دریافت و نرخ سود سالیانه را از ۱۰ تا ۱۸ درصد به دلخواه انتخاب کنند. 
ضمنا حداقل مبلغ افتتاح حساب ۵۰ میلیون ریال است.طرح تسهیالتی انتخاب 
از ابتدای دی ۱۴۰۰ به مدت یک ســال اجرا خواهد شد.عالقه مندان می توانند 
جهت دریافت اطالعات بیشــتر به ســایت بانک ایران زمین به نشانی اینترنتی 
www.izbank.ir و یا یکی از شعب بانک در سراسر کشور مراجعه و همچنین 
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره ۰۲۱۲۴۸۰۹ مرکز ارتباط با مشتری 

بانک تماس حاصل کنند.

تداوم روند صعودی بانک تجارت در 
شاخص های مهم مالی و عملیاتی

گزارش تحلیل وضعیت مالی »وتجارت« در آســتانه چهل و دومین ســالگرد 
تاسیس بانک تجارت، نشان از تداوم روند رو به پیشرفت این بانک تا مقطع پایان 
آبان ماه دارد. در گزارش زیر به بررســی شاخص های عملکردی مهمی همچون 
ســهم انواع سپرده های ریالی، روند نقدینگی، نرخ جذب سپرده، سهم گشایش 
اعتبارات اسنادی، درآمدها و آخرین وضعیت سود و زیان بانک تجارت پرداخته 
شده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، به مناسبت چهل و دومین 
ســالروز تاسیس این بانک بر اســاس گزارش تحلیلی وضعیت مالی روند رو به 
پیشرفت موفقیت های »وتجارت« تا مقطع پایان آبان ماه همچنان با قدرت بیش 
از گذشته ادامه دارد.بر اساس این گزارش کل سپرده های ریالی بانک تجارت با 
رشــد ۳۴ درصدی از مبلغ دو هزار و ۸۰۴ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه 
۱۳۹۹ به مبلغ سه هزار و ۷۶۸ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ بالغ 
شــده که با بررسی روند چهار سال اخیر این شاخص شاهد رشد ۲۰۰ درصدی 
از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ هستیم.مانده سپرده های 
جاری ریالی بانک تجارت نیز در مقاطع مذکور روندی صعودی داشته به نحوی 
که از ۶۴۴ هزار میلیارد ریال در اســفندماه ســال ۱۳۹۹ با ۵۷ درصد رشد به 

۱۰۱۰ هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه سال جاری رسیده است.

عضو هیأت مدیره صرافی توسعه صادرات مطرح کرد:
انتقال منابع صادرکنندگان به کشور ظرف یک 

روز پس از تایید کارگزار
عضو هیات مدیره صرافی توســعه صادرات گفت: ایــن صرافی به عنوان بازوی 
اجرایی بانک توســعه صــادرات ایران، ظرف یک روز پــس از تایید دریافت ارز 
صادرکنندگان از سوی کارگزاران شرکت،منابع صادرکنندگان را به داخل کشور 
منتقل می کند.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صــادرات ایران به نقل 
از اگزیــم نیوز، محمد علی مناف زاده در وبینار تخصصی مدیران بانک توســعه 
صــادرات ایران با فعاالن اقتصادی، صادرکنندگان و مقامات اســتان آذربایجان 
غربی با بیان این مطلب افزود: صرافی توسعه صادرات از جمله شرکت های تحت 
مالکیت بانک توسعه صادرات است و ماموریت انجام نقل و انتقال ارزی مشتریان 
را به عهده دارد.قائم مقام صرافی توسعه صادرات افزود: این صرافی بازوی بانک 
توسعه صادرات در ارائه خدمات ارزی است و به دلیل شرایط موجود و محدودیت 
هــای بانکی در زمینه دریافت و پرداخت هــای بین المللی، بخش عمده ای از 
وظایف نقل و انتقاالت ارزی را انجام می دهد.قائم مقام صرافی توســعه صادرات 
خاطرنشــان کرد: آماده هستیم تا ارز صادرکنندگان را چه از طریق سامانه های 
نیما و سنا و چه از طریق اسکناس خریداری و از آنها رفع تعهد کنیم. در زمینه 
واردات هم ارز مورد نیاز را برای واردکنندگان از ســامانه های قانونی تامین و به 

مقاصد مورد نظر ارسال می نمائیم.

توجه بانک قرض الحسنه مهر ایران به اقشار 
کمتر برخوردار

بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی، 
بخش قابل توجهی از تسهیالت خود را به این قشر تخصیص داده است.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار 
همواره یکی از دغدغه های مسئوالن کشور بوده و برای این موضوع نیز اقدامات 
مختلفی انجام شــده است. دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه ای به این موضوع دارد؛ 
به طوری که به تازگی دکتر ســید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اعالم کرده: »اولویت دولت ســیزدهم، رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار 
است،بانک قرض الحســنه مهر ایران نیز به عنوان نخســتین و بزرگترین بانک 
قرض الحسنه کشور همواره توجه ویژه ای به مناطق محروم جامعه داشته است. 
این بانک در چارچوب تفاهم نامه با نهادهای حمایتی، تســهیالت گسترده ای را 
به اقشار تحت پوشش این نهادها پرداخت کرده که عمده آن مربوط به ساکنان 

مناطق کمتر برخوردار کشور بوده است.

حواله منظم بانک ملت، خدمتی نوین برای 
مدیریت وجوه مشتریان

خدمت حوالــه منظم با هدف مدیریت وجوه و نقدینگی و صرفه جویی در وقت 
مشــتریان در ســامانه های غیرحضوری بانکداری اینترنتی و همراه بانک، در 
دسترس مشتریان بانک ملت است.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مشتریان 
این بانک می توانند با استفاده از خدمت حواله منظم، به آسانی و از طریق سامانه 
هــای بانکداری اینترنتی و همراه بانک، پرداخت ها و انتقال وجوه را مدیریت و 
برنامه ریزی کنند.این خدمت کاربردی در ســامانه بانکداری اینترنتی، از طریق 
گزینه انتقال وجه/خدمات/ حواله منظم و همراه بانک ملت منوی کشویی سامانه، 
ورود به بخش انتقال وجه و انتخاب منوی حواله منظم قابل اســتفاده اســت.

برای صدور حواله منظم الزم است اطالعاتی شامل شماره حساب مبداء، شماره 
حســاب یا کارت ملتی مقصد، انتخاب فواصــل پرداخت، تاریخ اولین پرداخت، 
تاریخ آخرین پرداخت و مبلغ حواله در فیلدهای مربوطه وارد شود.بر اساس این 
گزارش، مشــتریان برای انجام حواله منظم باید یک روز قبل از تاریخ سررسید 
حواله تعریف شده، موجودی حساب مبداء را برای برداشت مبلغ تعیین شده و 
کارمزد آن، تکمیل کننــد.در عین حال، در هر دو کانال اینترنت بانک و همراه 
بانک ملت، امکان مشاهده و حذف تمامی حواله های ایجاد شده نیز میسر خواهد 
بود.این گزارش می افزاید، دو محتوای گرافیکی برای راهنمایی ســریع و آسان 

کاربران آماده و ارایه شده است.

تغییرات قیمت سکه طی دو دهه
رشد ۱۵۰ برابری

آمار بانک مرکزی نشان می دهد که متوسط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم از ۷۰ هزار تومان 
در سال ۱۳۸۱ به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا پایان مهرماه سال جاری رسیده که ۱۵۰ برابر شده است. 
به گزارش ایســنا، در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحوالت متوســط قیمت فروش سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم و جدید از سال ۱۳۸۱ تا پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که متوسط قیمت فروش یک سکه 
بهار آزادی در بازار آزاد تهران در سال ۱۳۸۱ به میزان ۷۰ هزار تومان بوده و با گذشت چهار سال، متوسط 
قیمت فروش یک سکه طرح قدیم در سال ۱۳۸۵ به ۱۶۷ هزار و ۹۵۵ تومان و طرح جدید به ۱۴۴ هزار و 
۱۹۶ تومان رسیده است. همچنین، قیمت فروش سکه طرح قدیم در سال ۱۳۸۹ به ۳۴۹ هزار تومان و طرح 
جدید آن ۳۲۵ هزار و ۶۵ تومان رسیده که نسبت به قیمت ۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۸ تقریبا ۵ برابر شده 
است. از سوی دیگر، قیمت فروش سکه طرح قدیم دهه ۹۰ را با قیمت ۵۸۸ هزار و ۹۹۱ تومان شروع کرد 
و در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به قیمت ۱۰ میلیون و ۴۹۳ هزار تومان رسیده که طی این مدت تقریبا ۱۸ 
برابر رشد داشته است. عالوه بر این، متوسط قیمت فروش سکه طرح جدید در سال ۱۳۹۰ نیز معادل ۵۶۷ 
هزار و ۱۳۷ تومان بوده و پس از ۱۰ ســال در مهرماه ســال جاری به ۱۱ میلیون و ۷۱۳ هزار تومان رسیده 
است. البته، افزایش های قابل توجه قیمت سکه در سال های ۱۳۹۷ تا سال جاری رخ داده که بیشترین عامل 
موثر در این زمینه تحریم ها و نوسانات شدید ارزی در آن سال ها بوده است. به گونه ای که قیمت سکه طرح 
قدیم و جدید در سال ۱۳۹۷ معادل ۳ میلیون تومان و در سال ۱۳۹۸ به میزان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
بوده اســت. در سال ۱۳۹۹ نیز قیمت سکه با افزایشــی قابل مالحظه از ۴ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ با 
حدود ۶ میلیون تومان افزایش به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین، تغییرات قیمت سکه در دو دهه 

اخیر بیانگر این است که قیمت سکه طی این مدت ۱۵۰ برابر شده است.

ثبت نام وام ازدواج ۳۰۰ هزار تومان آب می خورد!
در شــرایطی که متقاضیان وام ازدواج باید برای دریافت این وام مدت ها برای ثبت نام در ســامانه مربوطه 
معطل باشند تا بتوانند اطالعات هویتی خود را ثبت و بانک عامل را انتخاب کنند؛ یک سایت با پشتیبانی 
۲۴ ساعته روند ثبت نام در سامانه وام ازدواج را با هزینه ای تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی انجام می دهد. به گزارش 
ایســنا، زوج های ایرانی برای وام ۷۰ میلیونی ازدواج با بازپرداخت ۱۰ ســاله ابتدا باید در سامانه مربوطه به 
نشانی ve.cbi.ir اطالعات هویتی خود را ثبت و بانک عامل را برای پرداخت این وام انتخاب کنند. البته، برای 
زوج های زیر ۲۵ و ۲۳ سال واجد شرایط، وام ازدواج می تواند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. اما 
طبق اعالم متقاضیان، سامانه تعبیه شده جهت ثبت نام وام ازدواج، مشکالت عدیده ای برای این افراد ایجاد 
کرده اســت که روند ثبت نام را برای آن ها زمان بر و فرسایشی می کند. یکی از مشکالت پرتکراری که بارها 
زوج ها به ایســنا اعالم کرده اند، پذیرفته نشــدن مکرر ُکد امنیتی ورود به سامانه برای تکمیل فرآیندهای 
ثبت نام است که باید چندین بار این کد را وارد کنند تا سرانجام وارد سامانه شوند. همچنین، اعتبار نداشتن 
بانک ها برای پرداخت وام ازدواج از دیگر مشکالت متقاضیان این تسهیالت است که به عنوان مثال یک زوج 
مدت هاســت که برای ثبت نام وام ازدواج تالش می کنند اما سامانه به آن ها اعالم می کند که هیچ بانکی در 
اســتان شما اعتبار الزم برای پرداخت این وام را ندارد.در شرایطی که روند ثبت نام برای وام ازدواج زمان بر 
و طاقت فرســا شده است، سایتی وجود دارد که مدعی اســت در کوتاه ترین زمان ممکن وام ازدواج شما را 
برای هر بانک و شعبه ای که بخواهید ثبت نام می کند اما این ثبت نام برای افراد معادل ۲۸۸ هزار تومان آب 
می خورد.ثبت نام وام ازدواج از طریق این سایت اینگونه است که ابتدا بانک موردنظر و استان خود را انتخاب 
می کنید ســپس با پرداخت مبلغ ۲۸۸ تومان به مراحل بعدی چون تکمیل اطالعات، دریافت کد رهگیری 
و تعیین شــعبه منتقل می شوید و تمامی تحوالت ثبت نام از طریق پیامک به اطالع شما می رسد.بنابراین، 
فارغ از عبور کردن زوج های ایرانی از هفت خوان رستم برای دریافت وام ازدواج چون معرفی ضامن به بانک 
و سخت گیری بانک ها باید به منظور ثبت نام این وام نیز مبلغی را هزینه کنند، در حالیکه ثبت نام در سامانه 
وام ازدواج رایگان اســت اما با مشکالت فنی این ســامانه مردم ترجیح می دهند تا این مبلغ را بپردازند تا 

سریع تر بتوانند وام خود را دریافت کنند.

وام مسکن چند؟
اوراق تســهیالت مسکن طی هفته های گذشته اتفاقات زیادی را از سر 
گذارنده اســت. به طوریکه قیمت هر برگ ایــن اوراق در دو هفته قبل 
برای نخســتین مرتبه از ۱۰۰ هزار تومان عبور کــرد، پس از آن بانک 
مســکن برای این اوراق تخفیف ۵۰ درصــدی را در نظر گرفت و اکنون 
اخرین قیمت هر تسه به کمتر از ۹۰ هزار تومان رسیده است.به گزارش 
ایسنا، هفته دوم تا سوم آذرماه بود که قیمت هر برگ اوراق مسکن برای 
نخستین مرتبه از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد و حتی به ۱۱۷ هزار تومان 
نیز رســید و درحالی که این اوراق در اوج قیمت خود معامله میشــدند 
بانک مســکن اعالم کرد که هزینه دریافت تســهیالت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت ۵۰ درصد کاهش یافته است. البته این 
تخفیف به دلیل افزایش نرخ تسه، در مبلغی که متقاضیان باید پرداخت 
میکردند تاثیری نداشت و تقریبا با زمان قبل از تخفیف و با تسه ۸۰ هزار 
تومانی یکســان بود.به هر صورت روند صعودی قیمت تسه متوقف شده 
و این اوراق باز هم به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشته است. بر این اساس 
اوراق مسکن فروردین، اردیبهشــت  و خرداد امسال به ترتیب با قیمت 
هــای ۸۹ هزار و ۵۰۰، ۸۷ هزار و ۳۰۰ و ۸۷ هزار و ۲۰۰  تومان معامله 
می شــود. اوراق تیر، مزداد و شــهریورماه نیز با قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ 
تومان معامله می شوند.اوراق تسهیالت مسکن مهرماه ۸۷ هزار و ۱۰۰ و 
آبان ماه نیز ۸۷ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش براســاس 
قیمت آبان ماه نوشــته شده است.بر این اساس، مجردهای ساکن تهران 
می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیالت خرید مســکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله 
می شود؛  لذا برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید ۴۰۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد 
اوراق ۲۰۰ و هزینه آن با تســه ۸۷ هــزار و ۴۰۰ تومانی، ۱۷ میلیون و 
۴۸۰  هزار تومان می شود.همچنین با در نظر گرفتن ۸۰ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه به مبلغ هشــت میلیون و 
۷۴۰ هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ۲۶ میلیون 
و ۲۲۰هزار تومان می شود.زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند 
تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید 
مسکن برای هر نفر و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ که البته 
طبق تصمیم جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه آن ۳۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان می شــود که همراه با 
هزینه هشت میلیون و ۷۴۰  هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید ۴۳ 
میلیون و ۷۰۰هزار تومان پرداخت کنند.سقف این تسهیالت برای مراکز 
استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ 
و برای زوجین به ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به این که 
مجردها با تخفیف باید ۱۶۰ و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۳۲۰  
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۱۳ میلیون و ۹۸۴ 
هــزار تومان و متاهل ها نیز باید ۲۷ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان پرداخت 
کنند.این وام برای مجردهای سایر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین 
این مناطق نیز به ۲۴۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین مجردها باید 
بــا پرداخت پنج میلیون و ۲۴۴ و متاهل ها نیز با پرداخت ۱۰ میلیون و 

۴۸۸ هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

۱6سال افتخارآفرینی؛ ثمره 
تعهد، اعتماد و مشتری مداری

انتخاب: کیفیت و کمیت خدمت بانکی ارائه شده 
طی ۱۶سال فعالیت بانک پاسارگاد، توسعه پایدار 
در یک نهاد مالی را نشــان می دهد. از مهمترین 
موارد نشان دهنده رشد و توسعه بانک پاسارگاد، 
می توان به قرارگیــری در جایگاه ۲۹۰، در میان 
برترین برندهای بانکی جهان اشــاره کرد.کسب 
رتبه اول خاورمیانه و انتخاب به عنوان بانک سال 
جمهوری اسالمی ایران برای هفتمین بار نشریۀ 
معتبر بنکر در سال ۲۰۲۱، بانک پاسارگاد را برای 
هفتمین بار به عنوان بانک سال جمهوری اسالمی 
ایران انتخاب کرد. براساس این رتبه بندی، بانک 
پاســارگاد از نظر نرخ بازده سرمایه )ROC( رتبه 
اول خاورمیانــه و رتبه ۱۳ جهانی را نیز کســب 
کرد. شــاخص های مربوط به عملکرد و کسب و 
کار، روند ارزیابی بانک سال ۲۰۲۱ را تعیین کرده 
است. این بانک، در سال ۲۰۱۰ و همچنین از سال 
۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به صورت پی درپی نیز این نشان 
را دریافــت کرده بود که براین اســاس به عنوان 
پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می شود. بانک 
پاسارگاد همچنین طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ 
توسط بنکر به عنوان بانک اسالمی سال جمهوری 

اسالمی ایران انتخاب شد.

شعب دارای صندوق های 
امانات بانک گردشگری 

افزایش یافت 
با هدف جذب و جلب مشتریان جدید، تعداد شعب 
دارای صنــدوق امانات بانک گردشــگری افزایش 
یافت.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، 
عالوه بر چند شعبه در تهران، در حال حاضر شعب 
مرکزی کرمــان و مرکزی اصفهان از صندوق های 
امانات برخوردار هستند،بانک گردشگری در حال 
حاضر در کرمان)شــعبه مرکزی(، اصفهان) شعبه 
مرکــزی( و در تهران شــعب ســیدجمال الدین 
اسدآبادی، سه راه عمار، گلوبندک، امام حسین)ع( 
و مهســتان دارای صندوق های امانــات اجاره ای 
هستند و خدمات خود را در این زمینه به مشتریان 
ارائه می دهند،شرایط اســتفاده از صندوق امانات 
بانک گردشــگری برای همه افراد یکسان و مدت 
اجاره این صندوق ها یک ســاله است و تمدید آن 

منوط به موافقت بانک خواهد بود.
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گزیده خبر

لغو بیش از ۴ هزار پرواز در جهان همزمان 
با گسترش اومیکرون

تهران- ایرنا- در میان گســترش ســویه اومیکرون و با آغاز تعطیالت سال نو 
میالدی، شــرکت های هواپیمایی در مناطق مختلف جهان بیش از چهار هزار 
پــرواز را لغو کردند.بــه گزارش ایرنا از »رویترز«، با توجــه به داده های پایگاه 
»فالیت آویر« )FLIGHT AWARE(،  شــرکت های هواپیمایی در سطح جهان 
در روز جمعه که عصر کریســمس محسوب می شود و معموال مسافران زیادی 
در این روز از خطوط هوایی اســتفاده می کنند، حداقل ۲ هزار و ۳۱۴ پرواز را 
لغو کردند.  این پایگاه همچنین نشان داد که شرکت های هواپیمایی برای روز 
شنبه که روز کریسمس است نیز یک هزار و ۴۰۴ پرواز را لغو کرده اند. در روز 
یکشنبه نیز ۳۴۰ پرواز در سراسر جهان لغو شده است.  در این میان یک چهارم 

پروازهای لغو شده در جهان از مبداء یا به مقصد آمریکا بوده است.  
شیوع سویه اومیکرون ویروس کرونا در آمریکا و کمبود شدید خدمه هواپیما 
موجب شــده است تا شرکت های هوایپمایی در این کشور، یش از ۷۰۰ پرواز 
خود را در ایام کریســمس لغو کنند.  دو شــرکت )یونایتــد ایرالینز و دلتا( 
بیشترین موارد لغو پرواز را در آمریکا داشته اند.  موارد ابتال به کرونا در آمریکا 
در روزهای اخیر به دلیل گسترش سویه بسیار مسری اومیکرون افزایش یافته 
اســت. این سویه هم اکنون تقریبا ســه چهارم موارد جدید ابتال به کرونا و در 
برخی مناطق این کشــور ۹۰ درصد از این موارد را به خود اختصاص می دهد.  
با توجه به داده های »رویترز« در یک هفته گذشته متوسط موارد روزانه کرونا 
در آمریکا با ۴۵ درصد افزایش به ۱۷۹ هزار مورد رســیده است. تنها در ایالت 
نیویــورک، بیش از ۴۴ هزار مورد جدید ابتال بــه کرونا در روز جمعه به ثبت 
رسیده است.  در انگلیس، بسیاری از صنایع و شبکه های حمل و نقل انگلیس 
با کمبود نیرو مواجه هستند زیرا کارمندان مبتال به کرونا مجبورند به قرنطینه 
بروند و محل کار خود را ترک کنند.  تخمین های دفتر آمار ملی انگلیس روز 
جمعه نشــان داد که از هر ۱۰ نفر ساکن شهر لندن، یک نفر به ویروس کرونا 
مبتال شــده است.  داده های دولت انگلیس نشــان داد که در روز جمعه ۱۲۲ 
هزار و ۱۸۶ نفر در این کشور به کرونا مبتال شده اند. این رقم در روز پنجشنبه 
۱۱۹ هزار و ۷۸۹ مورد ابتال بود.  به این ترتیب در سه روز گذشته انگلیس به 
صورت روزانه بیش از ۱۰۰ هزار مورد جدید ابتال به کرونا را ثبت کرده اســت.  
فرانسه نیز روز جمعه ۹۱ هزار مورد جدید ابتال به کرونا را ثبت کرد. اعالم خطر 
ابتالی روزانه یکصد هزار فرانسوی به سویه جدید اومیکرون در روزهای آینده 
موجی از وحشت و نگرانی را در محافل گوناگون و افکار عمومی این کشور به 
راه انداخته است. در زمان حاضر، میزان آلودگی به ویروس اومیکرون در چهار 
منطقه فرانســه به ویژه پاریس از میانگین بسیار باالیی برخوردارست. به گفته 
مقامات بهداشتی فرانسه، از هر سه نفر مبتال به کرونا در این کشور یک نفر به 

سویه اومیکرون آلوده است.  

منابع ترکیه ای؛
ترکیه، قطر و طالبان بر سر اداره فرودگاه 

کابل توافق کردند
آنکارا و دوحه که پیشــتر بر ســر اداره مشترک فرودگاه کابل و دیگر فرودگاه 
های افغانستان توافق کرده بودند، با مقامات طالبان نیز در این زمینه به توافق 
رسیدند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ترکیه و قطر با طالبان 
بر ســر اداره مشــترک فرودگاه کابل و ۴ فرودگاه دیگر در این کشور به توافق 
رســیدند.منابع ترکیه ای در این باره اعالم کردند که طرف ها مذاکرات سازنده 
وموثری در این زمینه انجام داده؛ توافق کردند که گروه هایی فنی را برای کار بر 
روی جزئیات این مسئله در روزهای آینده ایجاد کنند.پیشتر و در همین رابطه 
خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع دیپلماتیک اعالم کرده بود که آنکارا و 
دوحه برای اداره مشترک فرودگاه بین المللی کابل در افغانستان توافق کردند.

منابع مذکور در گفتگو با آناتولی گفته بودند که پس از گفتگو بین کمیته های 
دو کشور، یادداشت تفاهمی بین شرکت های ترکیه ای و قطری برای همکاری 
در اداره فرودگاه بر اساس مشارکت برابر، امضا شد.گفته می شود که یادداشت 
تفاهم مذکور در جریان ســفر »مولود چاووش اوغلــو« وزیر خارجه ترکیه به 
دوحه پایتخت قطر برای شــرکت در هفتمین نشست کمیته عالی راهبردی 

ترکیه و قطر در ۷ دسامبر، به امضا رسیده است.

تصاویر ماهواره ای جدید از ادامه حضور 
پرتعداد نظامیان روس در مرز اوکراین

تصاویر ماهواره ای جدید نشــان می دهد، روسیه در هفته های اخیر همچنان به 
تقویت نیروهایش در شبه جزیره کریمه و در نزدیکی مرز با اوکراین ادامه داده 
اســت، در حالی که به آمریکا برای مذاکرات درباره تضمین های امنیتی مورد 
نیازش فشار می آورد.به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز به صورت مستقل قادر 
نیست صحت تصاویر شرکت خصوصی آمریکایی فناوری های »مکسر« را تایید 
کند. کرملین روز جمعه بار دیگر تکرار کرد که حق دارد نیروهایش را در داخل 
خاک خودش مستقر کند، چون این را مناسب می داند و این کشورهای غربی اند 
کــه در حال برگزاری »مانورهای نظامــی تحریک آمیز« در نزدیکی مرزهایش 
هستند.     رهبران آمریکا، اروپا و اوکراین در سخنانی روسیه را به تقویت قوای 
نظامی اش در نزدیکی مرز اوکراین از ماه اکتبر و زمینه چینی تقویت قوا در ماه 
آوریل متهم کرده اند. شرکت مکسر در آن زمان هم تصاویری منتشر کرده بود. 
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا و دیگران مدعی هستند که مسکو تدارکات 
حمله ای به اوکراین در ماه آتی را می بیند، اقدامی که مسکو بارها تکذیب کرده 
اســت.این تصاویر که شامگاه پنج شنبه منتشر شد، نشان می دهد پایگاهی در 
کریمه که از ۲۰۱۴ از اوکراین به روسیه ضمیمه شده است، تا ۱۳ دسامبر مملو 
از صدها خودرو زرهی و تانک بود. تصویر ماهواره ای مکســر از همین پایگاه در 
ماه اکتبر نشان می داد که پایگاه تقریبا نیمه خالی است.براساس گزارش شرکت 
مکسر، این تجهیزات جدید که در حد تیپ است، از چند صد خودرو زرهی که 
شامل خودروهای جنگی پیاده نظام سری بی.ام.پی، تانک، توپخانه خودکششی 
و تجهیزات دفاع هوایی می شــوند، به این پادگان روســیه رسیده اند.   در این 
بیانیه آمده است: طی ماه گذشــته، تصاویر ماهواره ای با وضوح باال تعدادی از 
استقرارهای جدید روسیه را در کریمه و همچنین در چندین منطقه آموزشی در 
غرب روسیه در امتداد مرز اوکراین رصد کرده اند. افزایش فعالیت در سه سایت 
در کریمه و پنج ســایت در غرب روسیه مشاهده می شود.روز جمعه زمانی که 
از دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین درباره تقویت قوای روسیه در نزدیکی 
اوکراین سوالی پرسیده شد، او گفت مسکو در دفاع از امنیت خود عمل می کند.

دیگر تصاویر شــرکت مکسر که اوایل دســامبر گرفته شده اند، نشان می دهند 
در سایت ســولوتی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین، تعداد زیادی ادوات نظامی 
به نسبت ماه سپتامبر دیده می شــود. تصاویر همچنین از تحرکاتی در سایت 
یلنیا در ۲۶۰ کیلومتری مرز اوکراین و سایت پوگونووو در شهر ورونژ، واقع در 

جنوب غربی روسیه حکایت دارند.

شرط پاشینیان برای دیدار با اردوغان
نخســت وزیر ارمنســتان گفت در 
صورتی که گفت وگوها میان نماینده 
ویــژه این کشــور با نماینــده ویژه 
ترکیه موفقیت آمیز باشــد، احتمال 
دیــدار با رییس جمهور ترکیه وجود 

دارد.به گزارش فارس، »نیکول پاشــینیان« نخســت وزیر ارمنستان گفت در 
صورتی که گفت وگوها میان نماینده ویژه این کشــور بــا نماینده ویژه ترکیه 
موفقیت آمیز باشــد، احتمال دیدار با »رجب طیــب اردوغان« رییس جمهور 
ترکیه وجود دارد.به گزارش اسپوتنیک، چند روز پیش، »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود در راســتای عادی سازی روابط با ارمنستان، 
دو کشــور به زودی نمایندگان ویژه ای تعیین خواهنــد کرد.وزیر امور خارجه 
ترکیه همچنین گفته بود که دو کشــور از خطوط هوایــی خود برای پروازها 
میان اســتانبول و ایروان اســتفاده خواهند کرد.پاشــینیان که در جریان یک 
کنفرانــس آنالین صحبت می کرد، گفت: »چنین ایده و توافقی وجود ندارد اما 
اگر روند مذاکرات با مشــارکت آقای »روبن روبینیان« )معاون رییس پارلمان 
ارمنســتان(به خوبی پیــش رود می تواند با دیدار در ســطح باال و باالتر دنبال 
شود«.»واهان هونانیان« سخنگوی وزارت خارجه ارمنستان نیز چندی پیش بر 
آمادگی »بدون پیش شــرط« این کشور برای عادی سازی روابط با ترکیه خبر 
داده بود.ســخنگوی وزارت خارجه ارمنستان ادامه داد: »در جریان گفت و گوها 
با همکاران روســی مان، به آنها اطالع دادیم که آماده عادی سازی روابط بدون 
پیش شــرط هســتیم«.»آرارات میرزویان« وزیر خارجه ارمنستان نیز چندی 
پیش در مصاحبه با نشریه فرانسوی »لوموند« گفت: »ما همیشه اعالم کرده ایم 
که علیرغم حمایت های بســیار ترکیه از جمهوری آذربایجان در جریان جنگ 
)۴۴ روزه بر ســر قره باغ کوهستانی( چه از نظر سیاسی و چه از طریق تامین 
تســلیحات و همچنین استقرار هزاران مزدور خارجی، آماده عادی سازی روابط 
خود بدون پیش شرط هستیم. ما سیگنال های مثبتی از ترکیه برای بازگشایی 
گفت وگو دریافت کرده ایم، اما وضعیت همچنان پیچیده اســت. آنکارا شرایط 
جدیــدی را مطرح می کند. از جملــه کریدور اتصال جمهــوری آذربایجان و 
نخجوان«.اوایل مهر ماه بود که »ابراهیم کالین« ســخنگوی ریاست جمهوری 
ترکیه اعالم کرد که ترکیه به دنبال عادی ســازی روابط با ارمنســتان پس از 
پایان جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان است.کالین افزود: »در اصل، 
ما به دنبال عادی ســازی روابط با ارمنســتان هستیم. دلیل اصلی پایان روابط 
دیپلماتیک ما با ارمنستان و بستن مرزهای ما در سال ۱۹۹۲، حمله به قره باغ 
بود. از آنجا که این مشــکل حل شده است، در واقع هیچ مانعی در برابر عادی 
سازی ما با ارمنســتان وجود ندارد. اما هنوز مسائلی وجود دارد که باید درباره 

قره باغ حل شود«.

 در یک انتخابات فرضی، ترامپ بایدن 
را شکست داد

نتایج یــک نظرســنجی جدید در 
بحبوحه تداوم افــول محبوبیت جو 
بایــدن نشــان می دهد، اگــر امروز 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ 
آمریــکا برگزار شــود، دونالد ترامپ 

می تواند رئیس کنونی کاخ ســفید را با برتری شش درصدی شکست دهد.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، محبوبیت »جو بایدن« رئیس 
جمهوری آمریکا در اوایل ماه جاری میالدی به ســطح پایین تاریخی جدیدی 
رســید، در حالی که یک نظرســنجی جدید ان پی آر - پی بی اس نشان داد که 
تنها ۴۱ درصد از آمریکایی ها عملکرد او را در ضمن تشدید تورم، شیوع سویه 
جدیدی از کووید و تداوم بن بســت در کنگره بر سر یک بسته بودجه حمایت 
اجتماعی و اقلیمی ۱.۷۵ تریلیون دالری موســوم به »بازســازی بهتر« تایید 
می کنند.در نظرسنجی شرکت »ردفیلد و ویلتون استراتجیز« از ۱۵۰۰ بزرگسال 
آمریکایی که در ۱۸ دسامبر انجام شد، این شرکت فعال در حوزه تحقیقات بازار 
مستقر در لندن دریافت که بایدن در یک رقابت فرضی با ترامپ بر سر ریاست 
جمهــوری با نتیجه ۳۸ به ۴۴ درصد عقب می افتد.طبق این نظرســنجی ۱۲ 
درصد دیگر هم تصمیم گیری برایشــان دشوار و پنج درصد گفتند که شخص 

ثالثی را انتخاب می کنند. یک درصد هم اعالم کردند که رای نمی دهند.

 در رزمایش پیامبراعظم)ص(

غرش موشک های بالستیک از نگاه رسانه های بیگانه
 اخبار منتشــر شــده در مورد شــلیک همزمان ۱۶ فروند 
موشک بالســتیک در کالس های مختلف در مرحله نهایی 
رزمایش پیامبر اعظم)ص(۱۷ سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و انهدام اهداف از پیش تعیین شــده، در رسانه های غربی و 
صهیونیستی بازتاب گسترده ای داشت.به گزارش ایرنا، مرحله 
نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم)ص( ۱۷ سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با شلیک همزمان ۱۶ فروند موشک برد بلند، 
میان برد و کوتاه برد نیروی هوافضای ســپاه به سمت اهداف 
از پیش تعیین شــده انجام شــد. در این مرحله از رزمایش 
موشــک های عماد، قدر، ســجیل، زلزال، دزفول و ذوالفقار 
مواضع حســاس شبیه سازی شــده دشــمن را با دقت ۱۰۰ 
درصدی مورد اصابــت قرار داده و منهدم کردند.سرلشــکر 
باقری  رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران درباره این شــلیک همزمان گفت: این ۱۶ موشکی که 
با دقت تمام به هدف اصابت کردند، بخش کوچکی از صدها 
موشکی است که می تواند به طور همزمان مقرهای دشمنان 
را منهدم کند.عالوه بر رســانه های غربی، رســانه های رژیم 
صهیونیستی نیز با حساسیت باالیی نسبت به انعکاس اخبار 
مرتبط با این رزمایش پرداخته و همراه با برخی رســانه های 
غربی همسو با واشــنگتن و تل آویو، سعی کرده اند نمایش 
و تمرین اقتــدار دفاعی، بازدارندگــی و تهاجمی جمهوری 
اســالمی ایران را که بطور معمول و منظم سالی چند بار از 
سوی بخش های مختلف نیروهای مسلح انجام می شود، به 
برخی مسائل سیاسی از جمله مذاکرات وین گره بزنند.رژیم 
صهیونیستی که نگران دست برتر ایران در روند مذاکرات وین 
و قرار گرفتن روند گفت و گوها در مســیر پیشــرفت است، 
این روزها از هر تقالیی برای مانع تراشــی در مسیر مذاکرات 
دریغ نمی کند و در کنار گزافه گویی های مقامات این رژیم، 
رسانه آن نیز سعی دارند با راه انداختن هیاهوی تبلیغاتی، به 

زعم خود فضایی منفی علیه جمهوری اســالمی ایجاد کنند 
.خبرگزاری رویترز که همواره اینگونه اخبار مرتبط با ایران را 
بطور هدفمند انعکاس می دهد، در گزارشــی در باره شلیک 
موشــک های ایران در رزمایش پیامبر اعظم )ص( نوشــت 
ســپاه پاسداران موشک های بالســتیک و کروز را در جریان 
رزمایشــی در منطقه خلیج فارس شلیک کرد و این رزمایش 
در در شرایطی انجام شده که ادعاهایی مبنی بر  احتمالی تل 
آویو برای هدف قرار دادن سایت های هسته ای ایران مطرح 
شده است.سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی در حاشیه برگزاری مرحله 
زمینی رزمایش مشــترک پیامبر اعظم )ص( ۱۷ سپاه گفت 
که اســتفاده از موشک های بالستیک از سوی نیروی دریایی 

سپاه پاســداران، یک مفهوم جدید اســت و این موشک ها 
اهدافشان را با دقت ۱۰۰ درصد مورد اصابت قرار می دهند.

رویترز در ادامه آورد: ایران می گوید موشک های بالستیکش 
از بــرد ۲ هزار کیلومتری و از توان دســتیابی به پایگاه های 
آمریکایی و اســرائیلی در منطقه برخوردار است.این رزمایش 
همچنین شامل شــلیک همزمان پنج موشک کروز و پرتاب 
پهپادهای مسلح با قابلیت اصابت به دو هدف بود.خبرگزاری 
آسوشیتدپرس نیز در گزارشی آورد: سپاه پاسداران در جریان 
یک رزمایش بزرگ نظامی در جنوب ایران، موشک های کروز 
را شلیک کرد.آسوشیتدپرس به نقل از رسانه های ایرانی اضافه 
کرد: پنج موشــک کروز و تعداد نامشخصی پهپاد تهاجمی با 
موفقیت اهدافشــان را هدف قرار دادند.این خبرگزاری افزود: 

تلویزیون دولتی ایران سپس تصاویری از شلیک موشک ها، 
پرواز پهپادها و انفجار یک کشــتی پس از مین گذاری را به 
نمایش گذاشت.به گزارش آسوشیتدپرس، سپاه پاسداران در 
گذشته اعالم کرده بود که موشک های کروز با برد یک هزار 
کیلومتر در اختیار دارد. سپاه همچنین به موشک هایی با برد 
۲ هزار کیلومتر مجهز اســت که برای رسیدن به پایگاه های 
نظامی آمریکا و اسرائیل در منطقه، بیش از اندازه کافی است. 
ایــران هر از چند گاهی رزمایش های نظامی برگزار می کند 
و می گوید هدف از آن افزایش آمادگی نیروهایش و آزمایش 
سالح های جدید است. روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل در 
این مورد نوشت: سپاه پاسداران در جریان یک رزمایش بزرگ 
نظامی در جنوب ایران، موشــک های کروز را شلیک کرد.به 
رغم پیشــرفت های حاصل شده در روند مذکرات وین میان 
ایران و گروه ۱+۴، این روزنامه اســرائیلی مدعی شکست این 
مذاکرات شــد و نوشت: این رزمایش ساالنه پنج روزه که روز 
دوشــنبه آغاز شد، چند روز پس از شکست مذاکرات احیای 
توافق هسته ای تهران با قدرت های جهان به وقوع پیوست. 
ایران در حالی پیشرفت های هسته ای اش را شدت بخشیده 
است که مذاکرات برای بازگشت به توافق رو به جلو پیش می 
رود.تایمز اسرائیل بدون اشاره به زرادخانه های هسته ای این 
رژیم به عنوان بزرگتریــن تهدید علیه امنیت خاورمیانه، در 
ادامه نوشت: اسرائیل بارها نسبت به اقدام یکجانبه علیه برنامه 
هســته ای ایران تهدید کرده اســت.این رسانه صهیونیستی 
نوشــت: در حالی که این رزمایش نظامی روز دوشنبه کلید 
خورد، یک فرمانده ارشد ایرانی تهدید کرد که هرگونه حمله 
اسرائیلی، پاســخ ایران را در بر خواهد داشت که همه بخش 
های زیرساخت های مورد استفاده در این حمله را هدف قرار 
می دهد که اشاره ای آشکار به برد و دقت موشک های ایرانی 

داشت.

میشل عون:
لبنان برای برون رفت از بحران فعلی به ۶ یا ۷ سال زمان نیاز دارد

رئیس جمهور لبنان در سخنانی گفت که این کشور برای خارج شدن از بحرانی که با آن دست و پنجه نرم می کند به ۶ یا ۷ سال زمان 
نیاز دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روســیا الیوم، رئیس جمهور لبنان اعالم کرد که این کشور برای برون رفت از بحران موجود 
خود به ۶ یا ۷ سال زمان نیاز دارد.بر اساس این گزارش، »میشل عون« در سخنانی تلویزیونی گفت: تغییر در پیش است و انجام خواهد 
شد. این تغییر به صورت فکری و عملی خواهد بود.عون تاکید کرد: ما در نتیجه اشتباه، سرقت و فساد به این وضعیت رسیدیم و این نیازمند انجام تغییرات مشخص 
اســت. لبنان برای برون رفت از بحران موجود به ۶ یا ۷ ســال زمان نیاز دارد.وی افزود: آنچه مردم لبنان امروز از آن رنج می برند و دســت و پنجه نرم می کنند نتیجه 

اقدامات مسئوالن سابق است.

وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی روز 
جمعه ابراز امیدواری کرد که به زودی 
شاهد عادی ســازی روابط این رژیم 
با ســعودی ها باشد.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از فارس، »بنی گانتز« 
وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی روز 
جمعه ابراز امیدواری کرد که به زودی 
شاهد عادی ســازی روابط این رژیم 
با عربستان ســعودی باشد.به گزارش 
روزنامه صهیونیســتی »معاریو«، وی 
که این ســخنان را در دیدار آنالین با 
صدها نفر از فعاالن و طرفداران حزب 
»آبی و سفید« مطرح می کرد درباره 
موضوعــات مختلــف از جمله عادی 
ســازی روابط با تعدادی از کشورهای 
عربی و اســالمی صحبت کرد.گانتز 
گفت امیدوار اســت که سعودی ها به 
سوی امضای توافق عادی سازی گام 
بردارند و ایــن کار با تقویت روابط با 
آمریــکا و تقویت صلح با مصر و اردن 

و همچنین امــارات، بحرین، مغرب و 
ســودان همراه باشد.وزیر جنگ رژیم 
دســتاورد  بزرگترین  صهیونیســتی 
شــخصی خــود را ســرنگون کردن 
وزیر  نخســت  نتانیاهو«  »بنیامیــن 

سابق رژیم صهیونســتی از قدرت و 
جایگزین کردن نفتالی بنت به جای 
وی اعالم کرد.امارات عربی متحده و 
بحرین در پانزدهم ماه سپتامبر سال 
۲۰۲۰ میالدی اولین کشورهای عربی 

حاشــیه خلیج فارس بودند که روابط 
خود رســما با رژیم صهیونیســتی با 
وســاطت دونالد ترامپ رئیس جمهور 
کردند.چند  عادی سازی  آمریکا  وقت 
ماه پس از این گام، دو کشــور مغرب 
و سودان نیز به ازای دریافت امتیازاتی 
از ایاالت متحده آمریکا روابط خود را 

با تل آویو عادی سازی کردند.
دولــت جدید آمریــکا نیــز به رغم 
آنکه می گوید شــیوه ها و برنامه های 
رئیس جمهور ســابق آمریکا را ادامه 
نخواهد داد، اما اعالم کرده اســت که 
کشورها  روابط  عادی ســازی  مسئله 
با تل آویو را ادامــه خواهد داد.آنتونی 
بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر 
در این خصــوص گفته بود که دولت 
جدید آمریکا تالش های خود را برای 
تداوم موفقیت دولت پیین این کشور 
به منظور پیشــبرد طرح عادی سازی 

روابط به کار خواهد بست.

اسرائیل به دنبال عادی سازی 
روابط با عربستان

رســانه ها از باال گرفتن دعوای حقوقی بین رومانی 
و اتحادیه اروپا بر ســر تقدم قواعد اروپایی بر قواعد 
ملی مشــابه آنچه اخیرا بین لهســتان و بروکسل 
شکل گرفته خبر داده اند.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری تســنیم به نقل از »ان تی وی« آلمان، 
مناقشاتی مشابه آنچه بین لهستان و اتحادیه اروپا 
وجود دارد اکنون بین رومانی و بروکســل شــکل 
گرفته اســت. در این مناقشــات هم مسئله برتری 
قواعــد ملی بر قواعد اروپایــی و یا برعکس مطرح 
است. دادگاه قانون اساسی رومانی در این مناقشات 
نمی خواهد اصل برتری قواعد اروپایی را به رسمیت 
بشناســد.دلیل باال گرفتن این مناقشات یک حکم 
دادگاه عالــی اروپا اســت که بر اســاس آن قواعد 
اتحادیه اروپا قطعا بر قانون اساســی ملی کشورها 
ارجحیت دارد. بر این اســاس دادگاه های رومانی 
می توانند در موارد خاص تصمیمات دادگاه قانون 
اساســی این کشــور را نادیده بگیرند. مثال اگر در 
مبارزه با فســاد این خطر ایجاد شود که محکومین 
به ســزای اعمال خود نرسند باید این قانون اعتبار 
یابد.با این همه دادگاه قانون اساســی رومانی عصر 
روز پنج شنبه اعالم کرد: تا زمانی که قانون اساسی 
بر این اساس اصالح نشده باشد این رویه قضایی در 

رومانی نمی تواند به کار گرفته شود.

علــت حکم اخیــر دادگاه عالی اروپا بــرای تقدم 
قواعد اروپایی بر قواعد ملــی رومانی پرونده هایی 
بود که اخیرا در دادگاه عالی رومانی شــکل گرفته 
اســت. این دادگاه برخی نمایندگان سابق و وزرا را 
به اتهام فســاد و نفوذ در ارتباط با بودجه اتحادیه 
اروپا محکوم کرده بودند. بعــد از آن دادگاه قانون 
اساســی رومانی این تصمیمات را به دالیل رسمی 
باطل اعالم کرد.دادگاه عالــی اروپا این اتهام را به 
رومانــی وارد می کند که با این رویکرد می خواهد 
از تحریــم های موثر و بازدارنــده علیه افرادی که 
باالترین مناصب در این کشــور را دارند و به دلیل 
تقلب و فســاد محکوم شــده اند جلوگیری کند.

کشور رومانی از زمان ورود به اتحادیه اروپا در سال 
۲۰۰۷ تحت نظارت ویژه کمیســیون اروپایی بوده 

چرا که در آن زمان تمامی الزامات مبارزه با فساد و 
جرائم سازمان یافته و تقویت قوه قضائیه را برآورده 
نکرده است.کمیسیون اروپایی اخیرا همچنین اقدام 
حقوقی علیه لهســتان به دلیل حکم اخیر دادگاه 
قانون اساسی این کشــور مبنی بر ارجحیت قانون 
اساسی کشور لهستان بر معاهدات اتحادیه اروپا را 
آغاز کرد.پائولو جنتلونی، کمیسر اقتصادی اتحادیه 
اروپــا در این باره گفــت که حکم دیــوان قانون 
اساسی لهســتان »ناقض اصول اســتقالل، تقدم، 
کارایی و اجرای یکســان قوانیــن اتحادیه و احکام 
الزام آور دیوان دادگستری اروپا« است.وی افزود که 
بروکســل دیوان قانون اساسی لهستان را دادگاهی 
»مســتقل و بی طرف برپایه قانــون«، آنطور که در 
معاهدات اتحادیه اروپا آمده اســت، نمی داند.حکم 
دیوان قانون اساســی لهستان مبنی بر تقدم قانون 
اساسی این کشور بر معاهدات اتحادیه اروپا که ماه 
اکتبر )مهر/آبان( صادر شد بر اختالفات بین ورشو 
و بروکســل افزود.اتحادیه اروپا و دولت محافظه کار 
لهســتان تا پیش از آن نیز بر سر اصالحات قضایی 
در این کشور و اســتقالل دستگاه قضایی لهستان 
اختالف نظر داشــتند.دیوان قانون اساسی لهستان 
برخــی از مفاد معاهدات اتحادیــه اروپا را با قانون 
اساسی این کشور »ناسازگار« تشخیص داده است.

باال گرفتن دعوای حقوقی بین بروکسل و رومانی
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سال هاســت که به افراد توصیه می شــود در وعده  های غذایی خود 
اســتیک کمتری مصرف کنند چرا که تحقیقات نشــان داده است 
رژیم های غذایی حاوی گوشت قرمز کمتر برای سالمت قلب، بهتر 
هســتند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، محققان »کلینیک 
کلیولند« آمریکا در مطالعه اخیرشــان به بررسی و کشف جزئیات 
در مــورد اینکه چگونه یک رژیم غذایی حاوی گوشــت قرمز زیاد 
می تواند خطر ابتــالی افراد به بیماری های قلبــی از جمله حمله 
قلبی و ســکته مغزی را افزایش دهد، پرداخته اند.تحقیقات پیشین 
که توسط دکتر »اســتینلی هازن«)Stanley Hazen( از محققان این 
مرکز صورت گرفته بود، نشــان داده بود که باکتری های روده نقش 
کلیدی در تاثیر گوشت قرمز بر خطر ابتال فرد به بیماری های قلبی 
ایفا می کنند.آنها دریافته بودنــد باکتری های روده با هضم کولین، 
لســیتین و کارنیتین که مواد مغذی موجود در محصوالت حیوانی 
مانند گوشــت قرمز و جگر و همچنین ســایر محصوالت حیوانی 
 Trimethylamine( هستند، ترکیبی به نام تری متیل آمین ان-اکسید
N-oxide( تولید می کنند. یافته ها نیز نشــان داده است که سطوح 
باالی تری متیل آمین ان-اکسید در گردش در بدن، ابزار قدرتمندی 
برای پیش بینی حمله قلبی، سکته و خطر مرگ افراد در آینده است.

حال نیز همان محققان در آخرین تحقیقات شان شاهد افزایش دو تا 
سه برابری سطح تری متیل آمین ان-اکسید در شرکت کنندگانی که 
گوشت قرمز را به عنوان منبع اصلی پروتئین مصرف می کردند)گوشت 

قرمز ۲۵ درصد کالری روزانه آنها را تشکیل می داد( بودند. 

محققان دانشــگاه واترلو کانــادا در مطالعه اخیرشــان اظهار کرده اند 
پوشــاندن سطوح با مس پتانسیل نابودی سریع تر کروناویروس سندرم 
حاد تنفســی ۲ را فراهم می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از تی ان، 
محققان کشــف کرده اند که استفاده از یک پوشش و الیه نازک از مس 
یا ترکیبات مسی روی سطوح می تواند توانایی مس در غیرفعال کردن 
یا از بین بردن کروناویروس ســندرم حاد تنفسی ۲ را افزایش دهد.طی 
این مطالعه ای که بالفاصله پس از شــیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ 
در مارس ۲۰۲۰ آغاز شد، دانشجویان دانشگاه واترلو چگونگی تعامل ۶ 
پوشش نازک فلزی و اکسیدی مختلف با ۲۲۹E-HCov را بررسی کردند. 
۲۲۹E-HCov ویروســی اســت که از نظر ژنتیکی مانند کروناویروس 

سندرم حاد تنفسی ۲ اســت، اما کار بر روی آن برای انسان ها ایمن تر 
است.»کوین مسلمان« )Kevin Mussleman( استاد مکانیک و مکاترونیک 
دانشــگاه واترلو و رهبر این مطالعه گفت: قبال داده هایی در مورد طول 
عمر این ویروس بر روی سطوح معمولی مانند فوالد ضد زنگ، پالستیک 
و مس منتشر شده بود، اما طول عمر ویروس روی پوشش های مهندسی 
شده کمتر شناخته شده بود.طی این مطالعه محققان دانشگاه واترلو با 
محققان دانشگاه ویلفرد لوریر که اثربخشی پوشش های ضد ویروسی را 
روی شیشــه و پارچه ماسک N۹۵ آزمایش می کردند، همکاری کردند. 
آنها از پوشــش های مختلف روی سطوح استفاده کردند و سپس نقش 
آنها در نابودی کروناویروس را مورد بررسی قرار دادند. محققان دریافتند 
که سایر پوشش ها اثرات ضد ویروسی مشابهی همانند مس یا ترکیبات 
حــاوی مس ندارند و تاثیــر مس در  غیرفعال کردن یــا از بین بردن 

کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲ بیشتر است.

تاثیر مصرف گوشت قرمز بر 
سالمت قلب افراد

نقش مس در نابودی 
کروناویروس

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقه ساالنه دو بابانوئل ها در شهر مادرید اسپانیا/ خبرگزاری آناتولی

تویوتا پروباکس، ونی ارزان قیمت با طراحی بسیار ساده!
ما تالش داریم تا نگاهی کارشناســانه و حرفه ای به خودروها داشــته باشیم اما صنعت خودروی جهانی به حدی وسیع است که 
برخی خودروها از دید پنهان باقی می مانند و مثال بارز آن تویوتا پروباکس است که مشاهده می کنید. ظاهراً افرادی هستند که 

خواهان یک خودروی بی حاشیه و بدون تکنولوژی مدرن هستند و این ون دقیقاً همان چیزی است که به دنبالش می گردند.
تویوتا پروباکس از سال ۲۰۰۲ در ژاپن معرفی شد و نسخه به روز آن در سال ۲۰۱۴ روانه بازار گردید. هدف از تولید این خودرو 
بیش از آنکه بازار عموم باشــد جذب مشــتریان در بازار ون های ســبک تجاری بود و این موضوع با نگاهی به کابین بسیار ساده 
پروباکس مشــخص می شود. پشــت آمپرهای این خودرو دارای سرعت شمار بزرگ با یک نمایشگر کوچک دیجیتالی در بخش 
زیرین است.داشبورد پروباکس ساده تر بوده و در کنار غربیلک فرمان نگه دارنده گوشی تلفن دیده می شود. همچنین هیچ خبری 
از سیستم اطالعات سرگرمی نیست و حتی سیستم صوتی نیز وجود ندارد. البته چنین رویه ای در بازار ژاپن غیرمعمول نیست 
و برخی مدل ها فاقد سیستم صوتی هستند تا مالک بتواند پس از خرید خودرو اقدام به نصب سیستم صوتی مدنظر خود بکند. 

همین موضوع درباره کنترل های سیستم تهویه و بخاری نیز صدق می کند و سادگی حرف اول را در طراحی می زند.

مشکل مهدی طارمی »روحی - روانی« است
یک سایت پرتغالی مشکل مهدی طارمی را در گلزنی در دیدارهای اخیر مشکل روانشناختی دانست.به گزارش ایسنا و به نقل از سایت 
bolanarede، در مورد مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و به ویژه گل نزنی او که باعث نگرانی تمام اعضای تیم پورتو شده است، صحبت های 
زیادی شــده است. چیزی که کادر فنی آبی و سفید سعی در بی ارزش کردن آن داشته است. کادرفنی پورتو بارها اعالم کرده است که 
وظیفه طارمی فقط گل زدن نیست و کمک به سایر بازیکنان است ولی همه ما می دانیم که شرایط این گونه نیست و مهاجم ایرانی با 
مشکل روبه رو شده است.با وجود نداشتن شانس گلزنی یا حتی برخی ناتوانی ها، به نظر می رسد مشکل طارمی روحی - روانی است و این 
در برخی از بازی های او در مسابقات مشهود است، که بارزترین آن ها دیدار با لیورپول است که در آن بازیکن ایرانی به جای شوت زدن 
سعی می کند به یک هم تیمی پاس دهد بنابراین یک فرصت گلزنی را از دست می دهد. بازگشت به روند گلزنی برای بازیابی سطح اعتماد 
به نفسی که قبال با پیراهن آبی و سفید نشان داده است، بسیار مهم به نظر می رسد.این درست است که ما نمی توانیم او را با مهاجمانی 
در سطح جکسون یا فالکائو مقایسه کنیم. چیزی که در حال حاضر به نظر می رسد پورتو ندارد، نبود همین نوع مهاجم است که به این 

تیم نیز آسیب زده است. مهاجم ایرانی آن جور مهاجمی نیست که بتواند خونسردی خود را حفظ کند.

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 همین حوالی
کتاب همیــن حوالی اولین رمانی اســت که جومپا 
الهیری به ایتالیایی نوشــته و خــودش نیز آن را به 
انگلیسی ترجمه کرده است، روایتی از ارتباط یک زن 
با محیط پیرامونش، از آدم ها گرفته تا اشیا و مکان ها، 
حکایت وابستگی و گسستگی ها، حسرت ها و امیدها. 
کتاب همین حوالی بســیار ساده و خوش خوان است 
که در آن زنی ۴۵ ســاله و بی نام و نشــان روزمرگی 
و برخی از خاطرت خودش را مرور می کند. او بســیار 
نکته سنج و دقیق است و هیچ جزئیات ریزی از نظرش 
پنهان نمی ماند. با دقت خیابان و کوچه ها، رستوران و 
کافه ها، خانه ها و دوستانش را زیر نظر دارد اما هنگامی 
که به خــودش برمی گردد و درونش را می شــکافد 
احساس رضایت و سرزندگی نمی کند.راوی داستان در فصل های کوتاه کوتاه که کتاب را شبیه به 
دفترچه خاطرات می کند، یک سال از عمرش را برای خواننده روایت می کند. اگرچه به ظاهر هر 
کدام از این فصل ها وقایع پیش پاافتاده و روزمره اش هستند اما در هرکدام بخش مهم و تأثیرگذاری 
از زندگی اش را بازگویی می کند.به عنوان مثال خواننده متوجه »تنهایی« در این فصل های کوتاه و 
در سراسر کتاب می شود: راوی استاد تنهایی است، مادرش هم تنهایی زندگی می کند، گردشگری 
که تنها وارد شهر شده مورد توجه راوی است، دختربچه دوست راوی که تنهایی را ترجیح می دهد 
به شــکل برجسته در داستان روایت می شود و می بینیم که روابط بین افراد هیچ نقش مهمی در 
رمان ندارند. بنابراین به راحتی می توان گفت که درونمایه اصلی داستان تنهایی و البته تغییر است، 
تغییری که به واسطه ی روزمرگی شاید چندان به چشم ما نیاید اما جومپا الهیری با تکه تکه کردن 

و فشرده و مختصرگویی توانسته نظر ما را به این تغییرات به ظاهر ساده جلب کند.

بهرام بیضایی
بهرام بیضایی )زادهٔ ۵ دِی ۱۳۱۷( نویسنده و کارگرداِن 
ایرانِی فیلم و نمایش اســت.از کارهای دیگرش می شود 
تدویــِن فیلم، تهیــهٔ فیلم، مقاله نویســی، ترجمهٔ چند 
نمایشــنامه، نگارِش یکی دو داســتان و چند شــعر و 
انبوهی پژوهِش تاریخی و ادبی و اســتادی در دانشگاه 
را برشمرد. بیضایی از فیلم سازاِن صاحب سبک و معتبر 
و از نویسندگان و اندیشمنداِن برجستهٔ نمایش و ادبیاِت 
نویِن فارسی به شمار می رود. بعضی از نمایشنامه هایش 
به زبان های دیگری ترجمه و در آسیا و اروپا و آمریکای 
شمالی چاپ و اجرا شده است. َده فیلِم بلند و چهار فیلِم 
کوتاه و کمابیش هفتاد کتاب و نمایش هایی بَر صحنه های 
شهرهای مختلف ایران و گاه غیر از ایران از ساِل ۱۳۴۱ 
به بعد کارنامهٔ هنرِی بیضایی را تشکیل می دهد. بسیاری از اهِل نظر نمایشنامه و فیلِم مرگ یزدگرد را 
شاهکارِ او دانسته اند.بیضایی در تهران در خانواده ای اهِل فرهنگ و ادب به دنیا آمد. در کودکی اغلب از 
مدرسه می گریخت و در سینه کلوب فیلم تماشا می کرد. ساِل ۱۳۳۰، با خودکشِی صادق هدایت، با کار 
و سرگذشِت هدایت آشنا شد و از او تأثیر گرفت. سالیانی بعد از آن از دانشجویِی ادبیات فارسی دانشکدهٔ 
ادبیات دانشگاه تهران کناره گرفت؛ ولی حاصِل پژوهش هایش را به صورِت کتاِب نمایش در ایران منتشر 
کرد، که یگانه تاریخنامهٔ مهِمّ نمایِش ایرانی شــد.هم زمان به نمایشنامه نویســی گرایید، آن هم با بهره 
گرفتن از شیوه های تعزیه که نیاکانش در آران برپا می کردند. بیشتِر نخستین نمایشنامه هایش – ماننِد 
پهلوان اکبر می میرد – با نمایِش گروهِ هنِر ملّی کامیابی یافت؛ هرچند گاهی چپی ها و گاهی راستی ها 
کارش را سخت نکوهیدند. ساِل ۱۳۴۴ با منیراعظم رامین فر ازدواج کرد. بیضایی در اوایِل دههٔ ۱۳۴۰ 
عضِو گروهِ ُطرفه و از هنگاِم تشکیِل کانون نویسندگان ایران از بنیان گذارانش و، از جمله به همین خاطر، 
آماِج بدگمانِی ســاواک بود. او ساِل ۱۳۵۷ از کانون کناره گرفت. دههٔ ۱۳۵۰ را به استادی در دانشکدهٔ 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز فیلم سازی گذرانید. ساِل ۱۳۵۸، پس از ده سالی که نمایشی اجرا 
نکرده بود، مرگ یزدگرد را بر صحنه بُرد؛ که در ۱۳۶۰، ساِل اخراِج دوباره اش این بار از کرسی استادِی 

دانشگاه تهران، فیلم هم شد.

فرهنگ

»ُجــوان دیدیــون« نویســنده، فیلمنامه نویــس و 
روزنامه نگار آمریکایی در سن ۸۷ سالگی درگذشت.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، »جوان دیدیون« 
که در آثارش رویکردی مردم شناســانه به فرهنگ و 
سیاست داشت و در طول مدت شش دهه به صراحت 
در مقاله هایش درباره مسائل گوناگون جامعه آمریکا 
می نوشت، در سن ۸۷ ســالگی در نیویورک و بر اثر 
عوارض ناشــی از بیماری پارکینســون درگذشت. او 
به عنوان یک چهره برجسته زن در جنبش مرد-محور 
»ژورنالیســم جدید« در کنار »تــام ولف«، »ترومن 
کاپوتــی« و »گای تیلز«، نگاه دقیقــی را به جامعه 
آمریکا و همچنین زندگی خود داشت که ماحصل آن 
در کتاب هایی از جمله »به ســوی بیت لحم« و »آلبوم ســفید« گردآوری شده است. »دیدیون« 
در ســال ۲۰۰۵ نیز کتاب زندگی نامه اش با عنوان »ســال تفکر جادویی« را نوشت که در آن به 
روایت از دســت دادن همسرش »جان گرگوری دون« پرداخت که این کتاب به جمع نامزدهای 
نهایــی جایزه پولیتزر هم راه یافت و حتی اقتباســی از آن در تئاتر برادوی به روی صحنه رفت. 
جدیدترین مجموعه مقاالت او در کتابی با عنوان »اجازه دهید بگویم منظورم چیســت« منتشر 
شده است.»جوان دیدیون« در زمینه فیلمنامه نویسی نیز فعال بود و نگارش چندین فیلمنامه از 

جمله »ستاره ای متولد شده«، »اعترافات واقعی« و »وحشت در نیدل پارک« را در کارنامه دارد.

»جوان دیدیون« درگذشت
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