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سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی را مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی خواند و گفت: از هیچ اقدامی فروگذار 
نمی کنیم که مســببان، آمران، عامالن و مشــاوران این اقدام تروریستی را به پیشگاه عدالت بیاوریم.به گزارش فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

وی در ابتدا با بیان این که به سالگرد شهادت سردار سلیمانی نزدیک می شویم، به تشریح اقدامات وزارت خارجه در این خصوص اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی 
قهرمان مبارزه با تروریسم بود. حمله تروریستی به شخصی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود....

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب زاده:

 ترور سردار سلیمانی مصداق تروریسم دولتی بود
info@sobh-eqtesad.ir

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی ۲۶مبتال به اُمیکرون 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت با بیان اینکه 
»امیکرون« در دنیا شکل انفجاری به خود گرفته است، گفت: این سویه 
از ویروس در کشــور ما فعال مراحل اولیــه را طی می کند و امیدواریم 
بتوانیم از گسترش انفجاری آن جلوگیری کنیم.به گزارش ایسنا، دکتر 
محمدمهدی گویا در نشست خبری آنالین، درباره تامین واکسن کرونا 
گفت: وزارت بهداشت به اندازه کافی واکسن در کشور موجود دارد و در 
دانشــگاه های علوم پزشکی کشور توزیع کرده است و دانشگاه ها مراکز 
منتخبی را برای تزریق واکســن در نظر گرفتند و همینطور با کمک 
ســازمان هایی غیر از وزارت بهداشــت هم تالش شده است که مراکز 
دیگری به مجموع مراکز اضافه کنیم تا کار واکسیناسیون را انجام دهند. 
این مراکز نیز باید انواع مختلف واکســن را در دسترس داشته باشند. 
البته مراکز ویژه ای هم برای بیماران با سیستم ایمنی تضعیف شده در 
نظر گرفته شده است که اگر کسی از بین این بیماران الزم باشد واکسن 
خاصی دریافت کند، معطل نشــود و بتواند واکسنی که پزشکش به او 
توصیه کرده را تزریق کند. تاکنون در ســطح هر شهرستان یک مرکز 

برای این کار در نظر گرفته شده است.

برای قضاوت درباره دلمیکرون فعال زود است
وی در پاسخ به سوال ایســنا،   درباره بروز سویه دلمیکرون نیز افزود: 
آنچه که تاکنون مطرح شــده این اســت که مواردی مشــاهده شده 
است که هم موتاسیون های مشــکوک به امیکرون داشته است و هم 
موتاســیون های مربوط به دلتا را؛ بــه همین دلیل فعال قضاوت درباره 
سویه جدید زود است و دانشمندان درحال تحقیقات هستند و باید صبر 
کنیم تا در روزهای آتی با قطعیت بیشتری در این باره صحبت کنیم.

گویا ادامه داد: ما در کشور امکان اینکه ترکیب دو سویه دلتا و امیکرون 
را شناسایی کنیم، داریم؛ ولی شاید در آینده بتوان با قاطعیت بیشتری 

در مورد این موضوع صحبت کرد.

تغییر چندانی در موارد ابتال در مشهد نداریم
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره مباحث مطرح مبنی بیماری ویروسی 
در مشــهد با عالیمی بین آنفلوآنزا و ســرماخوردگی که در کودکان 
شدیدتر نیز بوده است و همچنین نبود کیت تشخیص امیکرون، گفت: 
در مورد شهر مشــهد تاجایی که ما می دانیم تغییر چندانی در موارد 
ابتال نسبت به هفته های قبل نداشتیم و قطعا مشکل تشخیص سویه 

هم نداشتیم.

اتخاذ تصمیمات شدیدتر در صورت افزایش بروز بیماری
وی افزود: برخی اقدامات سختگیرانه هم در رابطه با مراقبت هوشمند 
رعایت پروتکل های بهداشــتی در سطح اجتماع  داشتیم که به مرحله 
اجرا رسیده است. اگر مشاهده کنیم که موارد بیماری درحال افزایش 

است، قطعا تصمیمات شدیدتری اتخاذ می کنیم.

واکسن نزده ها در معرض خطر ابتال به امیکرون
گویا ادامه داد: در مورد کســانی که واکســن نزدند یکی از مهمترین 
کارهایی که می توانیم انجام دهیم این اســت که از طریق رسانه اطالع 
رسانی کنیم. کسانی که به طور کامل واکسن تزریق نکردند در معرض 
ابتال به این بیماری هستند. یک مبتال به سویه امیکرون در تهران ۳ نفر 
از اعضای خانواده خود را مبتال کرده است و این نشان می دهد بیماری 
ســرعت انتقال خیلی زیادی دارد و مهم ترین راه پیشگیری از انتقال 
امیکرون تزریق کامل واکســن است و باید نوبت سوم واکسن را تزریق 
کنند و پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. واکسن و رعایت پروتکل 
یک پیوند ناگسســتنی دارند و جدا از هم نیستند. الزم است کسی که 
حتی سه نوبت واکسن زده است باز هم نکات بهداشتی را رعایت کند، 

بدون این موضوع احتمال ابتال افزایش می یابد.

شناسایی 2۶مبتال به امیکرون در کشور تا کنون
گویا تاکید کرد: ســویه امیکرون در دنیا به ســرعت زیادی گسترش 
می یابد و بسیاری از کشورهای دنیا موارد ابتال  به این سویه را گزارش 
کردند. در کشور ما هم تا روز گذشته ۲۶ مورد ابتال به سویه امیکرون 
در کشور شناســایی کردیم و ۱۲ مورد مشکوک هم در دست بررسی 

هستند که بالفاصله پس از تعیین تکلیف، اعالم می شود.

دو خوشه از مبتالیان به امیکرون در تهران و خراسان
گویا با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، اظهار کرد: رعایت 
ایــن پروتکل ها هم به صورت فردی و هم بــه صورت جمعی اهمیت 
زیادی دارد. اکنون دو خوشه از این بیماران در تهران و خراسان داریم 
که داخل خانواده مبتال شــدند و این نشان می دهد وقتی یک نفر در 
خانواده مبتال می شــود، بالفاصله دیگر اعضا هم مبتال خواهند شد و 
تقاضــا داریم که در خانه و جامعه و محل کار پروتکل های بهداشــتی 
را رعایت کنند. نباید اجازه دهیم وضعیت به گونه ای شــود که باز هم 
با موج ســنگین روبرو شویم؛ زیرا موج ها بسیاری از خدمات بهداشتی 
درمانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد.رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
واگیر وزارت بهداشت درباره عوارض احتمالی واکسن ها نیز گفت: از روز 
اول که واکسیناســیون کرونا در کشور آغاز شد کمیته واکسن هم در 
کنار آن تشکیل شد و دستورالعمل های الزم در این رابطه به استان ها 
و دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شــد. هر کسی که واکسن دریافت 
می کند به او اطالع رســانی می شود که در صورت بروز عوارض چگونه 
با ما در تماس باشــد و تمام عوارض ثبت شده و در کمیته دانشگاهی 
بررسی می شود. پس از طبقه بندی اعالم می شود که عارضه مربوط به 
واکسن بوده است یا خیر؟ در مورد عوارضی که نمی توان قطعی اظهار 
نظــر کرد و همچنین در مورد عوارضی که مطمئن هســتیم به علت 
واکســن است، پرونده ها به کمیته کشــوری در معاونت درمان ارسال 
می شود و پرونده ها بازخوانی شده و تصمیم نهایی گرفته می شود. ۹۵ 
درصد عوارض گزارش شــده خفیف و کامال قابل انتظار است مثال درد 
محل تزریق، تب و... که ممکن است چند روزی با فرد همراه باشد. ب

وزیر نیرو:
تعرفه پرمصرف ها از بهمن ماه افزایش می یابد

وزیر نیرو با اشاره به اینکه بخش کوچکی از مشترکین خانگی جزو مشترکین پرمصرف هستند، از افزایش 
تعرفه برق مشترکین پرمصرف خانگی از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
صدا و سیما، علی اکبر محرابیان با اشاره به اینکه بخش کوچکی از مشترکین خانگی جزو مشترکین پرمصرف 
هســتند افزود: بخش عمده ای از مشــترکین خانگی الگوی مصرف را رعایت می کنند بنابراین مشمول این 
افزایش قیمت نخواهند شد.وی با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح که شب گذشته به تصویب هیئت 
وزیران رسیده کاهش مصرف برق در کشور است گفت: الگوی مصرف برای ایام غیرگرم ۲۰۰ کیلووات ساعت 
برای هر دوره و در فصول سرد ۳۰۰ کیلووات ساعت در استان های غیر گرمسیری است که استفاده بیشتر 
از این الگو شــامل افزایش قیمت ها خواهد شــد الگوی مصرف در استان های گرمسیری تا ۳۰۰۰ کیلووات 
ساعت نیز تعیین شده اســت.محرابیان با بیان اینکه قیمت ها براساس خرید تضمینی برق که ۴۰۰ تومان 
است محاسبه خواهد شد ادامه داد: در زمستان الگوی مصرف برای استان های غیر گرمسیری ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت است، اگر مشترکی ۱۰۰ کیلووات ساعت بیشتر استفاده کند تا ۱.۵ برابر یعنی ۶۰۰ تومان، دوبرابر 
الگوی مصرف کیلوواتی ۱۰۰۰ تومان و ســه برابر الگوی مصرف با قیمت هر کیلووات ساعت ۱۴۰۰ تومان 
محاسبه خواهد شد.وی با اشاره به اینکه مشترکین پرمصرف باید تشویق شوند که میزان مصرف خود را به 
میزان الگوی مصرف کاهش دهند و البته صرفه جویی یک وظیفه ملی گفت: مشترکینی که خیلی پرمصرف 
هســتند از یارانه بیشــتری هم استفاده می کنند که این روند باید تغییر پیدا کند، زیرا برخی از این افراد یا 
مصارف خیلی باالیی دارند و یا به روش های غیر قانونی استخراج رمز ارز انجام می دهند که این ها باید رعایت 

حقوق عامه را داشته باشند.

 حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟

براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفته است تا یک میلیون تومان به حداقل حقوق ها نسبت 
به ســال ۱۴۰۰ اضافه کند؛ براین اساس حداقل حقوق ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد شد.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاری مهر بنا بر الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، در صورت تصویب نمایندگان مجلس حداقل حقوق 
پایه که در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است با رشد یک میلیون تومانی به چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدیران 
دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند.دولت 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده است حقوق گروه های مختلف به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش 
یابد به طوری که بیشترین دریافتی با رشد صفر درصد و کمترین دریافتی با رشد ۲۹ درصد در حقوق اعمال 
خواهد شد.به گفته کارشناسان اقتصادی این موضوع یعنی افزایش پلکانی حقوق که در الیحه بودجه برای 
اولین بار دیده شده است نشان از برقراری عدالت اقتصادی دارد؛ یعنی افرادی که بیشترین میزان حقوق را 
دریافت می کردند با کمترین رشد و افرادی که کمترین میزان حقوق را دریافت می کردند با بیشترین رشد 
و افزایش حقوق مواجه خواهند شد.همچنین برای حقوق بازنشستگان تغییراتی اعمال شده است به طوری 
که مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان به صورت ثابت به تمام حقوق بازنشستگان اعمال می شود و در کنار آن نیز 

حقوق آنها رشد سه درصدی نیز خواهد داشت.

حسین امیرعبداللهیان از برگزاری نخستین نشست شورای عالی ایرانیان خارج 
از کشور با حضور رییس جمهور خبر داد و گفت: ایرانیان خارج از کشور با درج 
کد ملی خود در سامانه میخک می توانند برای ورود به کشور استعالمات الزم 
را برای ورود به کشــور انجام دهند.به گزارش  ایرنا،  حســین امیرعبداللهیان 
دیروز دوشــنبه در حاشــیه پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران در 
مرکز مطالعات این وزارتخانه در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســوالی درباره 
مذاکــرات وین و موضوع اخذ تضمین برای اجــرای تعهدات طرف های غربی 
گفت: دور جدید مذاکرات در وین روز )دوشــنبه( شروع می شود. امروز سند 
مشــترک و قابل قبولی روی میز مذاکره کنندگان داریم که آن ها را از اســناد 
یکم و پانزدهم دســامبر می خوانیم؛ هم در موضوع هســته ای و هم تحریم ها. 
یعنی دیگر ســند ژوئن ۲۰۲۰ را کنار گذاشــتیم به ســند جدید و مشترکی 
رســیدیم و از امروز مذاکرات ما حول آن سند مشــترک شروع می شود.وزیر 
امور خارجه بحث تضمین و راستی آزمایی را از محورهای گفت و گوهای امروز 
عنوان کرد و گفت: مهمترین مســئله برای ما این است که در ذیل این واژه ها 
و این موضوعات به نقطه ای برســیم که اوالً نفت ایران به آسانی و بدون هیچ 
مرزی فروخته شــود و پول نفت به صورت ارزی در حســاب های بانکی ایران 
وارد شــود و ما از همه مزایای اقتصادی در بخش های مختلف استفاده کنیم.

وزیر امور خارجه در پاســخ به ســوالی درباره مذاکرات ایران و عربستان هم 
گفت: زمان دور جدید مذاکرات ایران و عربســتان هنوز مشخص نشده است .

امیر عبداللهیان در پاســخ با ایرنا درباره چگونگی ورود ایرانیان خارج نشین به 
کشور اظهار کرد: در مورد سفر اتباع ایرانی به جمهوری اسالمی در ذیل سایت 
میخک وزرت امور خارجه که خدمات کنســولگری ارائه می دهیم، تسهیالت 
مورد نیاز فراهم می شود.وی با بیان اینکه سایت میخک چهارشنبه این هفته 
بارگذاری می شــود، ادامه داد: همه ایرانیان خارج از کشور می توانند اطالعات 
اولیــه خود را در این ســامانه وارد کنند و پس از اســتعالم از قوه قضاییه و 
دســتگاه های ذیربط امنیتی به آنان پاســخ می دهیم که بدون هیچ مشکلی 
می توانند به ایران سفر داشته باشــند و از ایران خارج شوند.وزیر امور خارجه 
افــزود: البته در مدت اقامــت در ایران همه قوانین و مقــررات را باید رعایت 
کنند و این موارد در سایت میخک در قسمت قوانین جمهوری اسالمی ایران 
درج شده است.امیر عبداللهیان همچنین درباره فراخوان مقامات مختلف دولت 
برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: ما نخستین وظیفه خود در دولت 
سیزدهم را ارائه تسهیالت آسان به ایرانیان خارج از کشور می دانیم و در همین 
چهار ماه، در سفر نیویورک و چند کشور دیگر متوجه شدیم یکی از مشکالت 
ایرانیان این اســت که کارت ملی فرزندانشان که به سن ۱۵ سال رسیده اند با 
تاخیر صادر می شــود و برای خیلی از متقاضیان هم صادر نشده است و برای 
همین برای بازگشایی حســاب های بانکی در ایران و کارهای اداری با مشکل 
مواجه می شوند.وی با بیان اینکه تسهیل امور کنسولی ایرانیان خارج از کشور 
را از وظیفه خود می دانیم،گفت: هموطنان عالقمند هستند تا در زادگاه خود 
سرمایه گذاری کنند. در این زمینه در دولت هم قوانین سرمایه گذاری در کشور 

و هم تســهیالتی که ایرانیان خارج از کشور می توانند، داشته باشند، در حال 
بازنگری است.وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تالش 
برخی از رســانه های خارجی برای ایجاد ایران هراسی در بین ایرانیان خارج از 
کشور و تالش آن ها برای دور کردن این افراد از سرزمین مادری شان گفت: آن 
سوی مرز برخی تالش زیادی در این رابطه می کننند طوری که برخی ایرانیانی 
که سال ها به ایران سفر نکرده اند نگران هستند. وی افزود: اتفاقاتی این سال ها 
در ایران افتاده که برخی ایرانیان دو تابعیتی مورد سوء اســتفاده دستگاه های 
خارجی قرار گرفته و ماموریت هایی به آنان داده شده و در داخل ایران در حال 
انجام آن ماموریت ها بازداشــت و دستگیر شده اند که تعداد آن ها به انگشتان 
دو دســت نیز نمی رســد لذا همین را بهانه ای قرار دادند تا اگر ایرانیان مقیم 
خارج به ایران ســفر کنند، دستگیر خواهند شد.امیرعبداللهیان با بیان اینکه 
از چهارشنبه همزمان با برگزاری نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور 
با حضور رییســجمهور، ایرانیان خارج از کشور می توانند با ارائه اطالعات خود 
در ســامانه میخک درخواست سفر به کشور داشته باشند، اظهار کرد: در ذیل 
ســامانه میخک محیطی تعریف کردیم که ایرانیانی که می خواهند به کشور 
ســفر کنند با ارائه کمترین مشخصات از جمله کد ملی برای سفر به کشور از 
وزارت خارجه اســتعالم کنند و ما با قوه قضاییه و دستگاه های امنیتی ذیربط 
هم هماهنگ می کنیم که پاسخ وزارت خارجه را در این زمینه تضمین کنند 
تا ایرانی که وارد کشــور می شود دچار مشکل نشــود.وی ادامه داد: البته این 
مشــمول دوره ای که فرد به ایران می آید و مرتکب جرم میشــود، نخواهد بود 
بلکه مربوط به این است اگر فرد در دوره اقامت در ایران قوانین را رعایت کرده 
باشــد و قبل از آن این اطمینان به او داده شود که به راحتی می تواند برگردد.

رییس دستگاه دیپلماســی کشور مشکل دیگری که ما با آن روبرو هستیم را 
نبود قانون جامع برای حمایت از جامعه ایرانیان خارج از کشــور است و گفت: 
قوانین پراکنده ای در این زمینه وجود دارد و هنوزبرای  یک ایرانی برخی رفت 
و آمدها و برخی از مســائل کنسولی خالهای قانونی وجود دارد. بحث تصویب 
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور به عنوان موضوع جدی در دستور کار 
دولت و مجلس است و در نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که این 
هفته برگزار خواهد شد و مصوبه ای خواهیم داشت تا هم مجلس و دولت هر دو 
ملزم شوند و وزارت خارجه بر آن  تأکید دارد.امیرعبداللهیان درباره ایرانیان دو 
تابعیتی گفت: با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی با پدیده ای به نام 
ایرانیان دو تابعیت مواجه هستیم و برای آنان وضعیت جدیدی براساس قانون 
اساسی متصور نیستیم. به همین دلیل است وقتی فرد ایرانی دو تابعیتی جرمی 
را مرتکب و  آن جرم محرز می شــود در ایــران باید طبق قوانین ما محاکمه 
شود.وی با تاکید بر تعیین تکلیف ایرانیان دو تابعیتی، ادامه داد: شورای عالی 
ایرانیان خارج از کشور با همکاری مجلس و دولت برای همیشه این معضل را 
بایــد رفع کند چراکه فردی که می آید و دو گذرنامه ایرانی و  غیرایرانی دارد، 
در فــرودگاه یکی از گذرنامه ها از او گرفته می شــود که این موضوع برای فرد 

مشکالتی ایجاد کرده است.

تحلیل بانک مرکزی از تحوالت اقتصادی؛

اجاره مسکن مقصر گرانی هاست
وزیر نفت:

هر ماه 1۵ لیتر بنزین به حساب 
همه مردم ایران واریز می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

حذف کارت بازرگانی اجاره ای

تورم باالتر برای اقشار کم درآمدتر

وزیر نفت اظهار داشــت: در حال حاضر ما ۲۷ میلیون کارت ســوخت در کشــور داریم دولت مصم است 
یارانه ای را که امروز به خودروها داده می شود به تمامی مردمی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و بتوانند از 
یارانه بنزین بهره مند شوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا جواد اوجی در جمع خبرنگاران درباره توزیع 
یارانه بنزین با اعالم اینکه دولت سیزدهم هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد اظهار داشت: در 
حال حاضر ما ۲۷ میلیون کارت سوخت در کشور داریم  دولت مصم است یارانه ای را که امروز به خودروها 
داده می شود به تمامی مردمی که خودرو ندارند نیز تعلق بگیرد و بتوانند از یارانه بنزین بهره مند شوند.وی 

افزود: کار کارشناسی صورت گرفته....

جریان صادرات سیب زمینی به ترکمنستان 
و برگشت ۵۰ تنی از ازبکستان

وزیر امور خارجه؛

 در مذاکرات وین به سند جدید و مشترکی رسیدیم
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پس از ۵۸۰ روز؛ فوتی های روزانه کرونا در ایران به ۳۴ نفر رسید
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته متاسفانه ۳۴ بیمار کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند. همچنین در این 
بازه زمانی، در ۲۰ اســتان کشــور هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی ثبت نشده و ۵ استان نیز یک فوتی داشته اند.به گزارش 
ایســنا، تا دیروز ۶ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشــخیصی، یک هزار و ۹۶۷ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 
شناسایی شد که ۳۴۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۲۹ نفر رسید.متاسفانه 
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۴۳۴ 
نفر رسید.در شبانه رو گذشته ۲۵ استان کشور، مرگ و میر صفر و یک داشته اند اما بیشترین تعداد موارد فوت بیماران کرونایی مربوط 
به استانهای اصفهان با ۱۳ نفر، آذربایجان شرقی با ۵ نفر، تهران با ۴ نفر، فارس با ۳ نفر و خراسان رضوی و سیستان و  بلوچستان با ۲ 
نفر بوده است. در این بازه زمانی، در ۲۰ استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی ثبت نشده و ۵ استان نیز، یک فوتی 

داشته اند.پس از ۵۸۰ روز، مرگ و میر روزانه بیماران کرونایی به ۳۴ نفر رسید. 

کدام کاالها از مالیات بر ارزش افزوده معافند؟
مشــاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال های معاف از مالیات 
ارزش افزوده باید برچســب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده روی بســته بندی کاال های مزبور درج کنند.به گزارش  باشــگاه 
خبرنگاران، محمدرضا جعفریان مشــاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: در تیرماه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به 
دولت ابالغ شــد و برابر قانون ۶ ماه فرصت داده شــد که زیر ساخت های آن عملیاتی شود.او اضافه کرد: بر این اساس از تاریخ 
۱۳/۱۰/۱۴۰۰ تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاال های معاف از مالیات ارزش افزوده باید برچسب معافیت از مالیات بر ارزش 
افزوده روی بسته بندی کاال های مزبور درج کنند.جعفریان در خصوص کاال های وارداتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده گفت: 
کاال هایی که تولید داخل باشند و رشد رقابت پذیری داشته باشند شامل ۳ درصد مالیات خواهند شد.مشاور امور مالیاتی اتاق 
اصناف ایران اضافه کرد: همچنین صادرات کاال ها هم به دلیل ارز آوری معاف از این مالیات هستند به طوری که افرادی که در 

زمینه صادرات فعالیت می کنند نیازی به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ندارند.
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خطیب زاده:گزیده خبر

 ترور سردار سلیمانی مصداق تروریسم دولتی بود
سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام آمریکا در به شهادت رساندن 
سردار ســلیمانی را مصداق حمله تروریستی و تروریسم دولتی 
خوانــد و گفت: از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنیم که مســببان، 
آمران، عامالن و مشــاوران این اقدام تروریســتی را به پیشگاه 
عدالت بیاوریم.به گزارش فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیروز )دوشــنبه( 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران ضمن تشریح آخرین تحوالت 
سیاســت خارجی به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی در ابتدا با 
بیان این که به سالگرد شهادت سردار سلیمانی نزدیک می شویم، 
به تشــریح اقدامات وزارت خارجه در این خصوص اشــاره کرد 
و گفت: سردار ســلیمانی قهرمان مبارزه با تروریسم بود. حمله 
تروریســتی به شخصی که در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود، 
استاندرد دوگانه و نشــانه ای دیگر از دروغگویی مدعیان مبارزه 
با تروریسم تلقی می شــود و این به شهادت تاریخ خواهد ماند.

خطیب زاده ادامه داد: ترور شهید سلیمانی، ابومهدی المهندس 
و همراهانشــان اقدام تروریست های شــناخته شده بین المللی 
برای انتقام از این ســردار بزرگ بود. جمهوری اسالمی ایران از 
ابتدای تاســیس خودش همواره هدف اشکال مختلف تروریسم 
اعم از سیاسی و اقتصادی قرار داشته است.سخنگوی وزارت امور 
خارجه اضافه کرد: اقدام آمریکا در به شــهادت رســاندن سردار 
ســلیمانی و یاران باوفایش مصداق حمله تروریستی و تروریسم 
دولتی بود که به شکل ســازمان یافته توسط دولت آمریکا و به 
دستور مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور طراحی 
و عملیاتی شــد. وی گفت:  رئیس جمهور این کشور به صورت 
علنی و رســمی مســئولیت این ترور دولتی را برعهده گرفت و 
برای همیشه این جنایت را برای آمریکا ثبت کرد. دولت آمریکا 
در قبال این اقدام ســبعانه مسئولیت بین المللی همیشگی دارد 
و جمهوری اســالمی ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند که 
این مسئولیت بین المللی، مســببان، آمران، عامالن و مشاوران 
این اقدام تروریستی را به پیشگاه عدالت بیاورد.خطیب زاده بیان 
کرد: آنهایی که این جنایت تروریستی را مرتکب شدند مسئولیت 
کیفری دارند. از روز اول جمهوری اســالمی ایران در چارچوب 
مقابلــه با بی کیفر ماندن مجرمان تمــام تالش خود را کرد که 
مجرمــان را به پیشــگاه عدالت بیاورد این هم عــالوه بر اینکه 
نقض قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشــر بوده است، اقدامی 
تجاوزکارانه نســبت به حاکمیت یک دولت مســتقل و مستقر، 

دولت عراق محسوب می شود.

تا روزی که مسببان، آمران و عامالن ترور شهید سلیمانی 
را به پیشگاه عدالت معرفی نکنیم، از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهیم کرد
وی ادامه داد: وزارت امور خارجه بعد از این اقدام تروریســتی و 
از همان ساعات اولیه، اقدامات متعددی را با هدف دنبال کردن 
موضوع در تمام ســطوح داخلی و منطقه  ای و بین المللی انجام 
داده و تا روزی که مسببان، آمران و عامالن را به پیشگاه عدالت 

معرفی نکند، از هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد.
به گزارش فارس، ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی گفت: وزارت 
امور خارجه با ثبت موضع حقوقی کشورمان در مجامع حقوقی 
بین المللی به عنوان مبنایی بــرای اتخاذ مواضع و پیگیری های 
آتی تالش کرد تــا از اقدامات خصمانه احتمالی علی الخصوص 
در شورای امنیت یا ســایر نهادهای بین المللی جلوگیری کند. 
اهتمام ویژه ای صرف جلوگیری از تحریف واقعیت توسط آمریکا 
و سوءاســتفاده آن دولت از ظرفیت  سازمان های بین المللی و یا 
تقویت اقدامات متقابل نظامی و حقوقی علیه کشورمان شد که 
موفقیت آمیز بود. تاکنون به رغم صدها میلیون دالر تالشی که 
جبهه اســتکبار و استعمار به خرج داده است، تاکنون جو غالب 
در محیط بین المللی و افــکار عمومی و نزد آزادیخواهان جهان 
محکومیت اخالقی، سیاســی و حقوقــی دولت آمریکا به خاطر 
دست زدن به این جنایات آشکار بوده است.خطیب زاده به تشکیل 
کمیته مشترک تحقیقات بین ایران و عراق در این خصوص اشاره 
کرد و افزود: این کمیته مشترک در حال فعالیت و تماس مستمر 
اســت و یکی از خروجی های آن امضای سند مشترک راجع به 
حمله تروریستی علیه سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی 
المهندس و همراهان ایشان بوده است. برگزاری دومین نشست 
کمیته مشترک بین ایران و عراق در خصوص تحقیقات این اقدام 
جنایتکارانه و تهیه مجموعه ۳۰۰ صفحه ای از اسناد و اطالعات 
مربوط به این اقدام و ارائه به طرف عراقی از دیگر اقدامات وزارت 
خارجه بوده است.وی همچنین گفت: تسهیل برگزاری سومین 
جلسه کمیته مشترک طی یک ماه و نیم آینده از دیگر اقداماتی 
است که در دست پیگیری است کما این که کیفرخواست مربوط 
به این دادگاه توســط دوستان در قوه قضاییه در دست پیگیری 
است.خطیب زاده بیان کرد: اقدام تروریستی آمریکا مبنایی قرار 
گرفت برای تحریم آن دسته از مقامات آمریکایی که عامل، آمر 
یا مســبب این ترور ناجوانمردانه و بزدالنه به حساب می آمدند. 
اقدامات متعدد دوجانبه نمایندگی های ایران در خارج از کشــور 
برای ادای احترام رســمی و برگــزاری یادبودها و همایش ها به 
منظور ترویج مکتب و راه این ســردار بزرگ و ســرافراز ایران و 
اســالم صورت گرفته است.ســخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: 

وزارت خــارج همکاری کاملی در پیگیــری پرونده های حقوقی 
و کیفــری در داخل کشــور با قوه قضاییه انجــام داده و دولت 
ســیزدهم از ابتدای روی کار آمدن تاکنون دو جلســه فراگیر با 
حضور نمایندگان تمام نهادها و جهات ذیربط در وزارت خارجه 
به ریاســت وزیر خارجه برگزار شده است که خروجی آن نقشه 
راه پیگیری بین المللی، حقوقی و قضایی این پرونده است. توجه 
به دیپلماسی عمومی فعال و اتخاذ رویکردی دقیق برای مقابله 
با جنگ رسانه ای دشمن به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره 
شهید سلیمانی و تبیین نقش بی بدیل وی در مبارزه با تروریسم 
برای ملت ها و اثبات نقض حقوق بشر و حقوق بین الملل توسط 
آمریکا از جمله اقدامات وزارت امور خارجه اســت که در دومین 
سالگرد این اتفاق ادامه خواهد داشت.رئیس دستگاه دیپلماسی 

سفر امیرعبداللهیان به باکو را خوب و موفق برشمرد.

 سه کشور اروپایی به بی عملی پایان دهند
ســخنگوی وزارت خارجه به آغاز دور جدید گفت وگوها در وین 
از امروز اشــاره کرد و درباره نقش غیرسازنده برخی کشورهای 
اروپایــی گفت: در گفت وگوهای وین نگاهمان همواره رو به جلو 
بوده است. توصیه این است که طرف ها با عزم رسیدن به توافق 
خــوب به وین بیایند. برای ایران تحمل ناپذیر اســت که برخی 
طرف ها با اشــتباه محاســباتی فکر کنند وقــت و انرژی جمع 
را با کمپین ها و اخبار تحریف شــده تلف کننــد و یا به دنبال 
خواسته هایی فراتر از برجام باشند و یا تصور کنند منافعی کمتر از 
آنچه در برجام است برای ایران قائل شوند. اگر همگی در وین با 
این دستورکار بیایند که گفت وگوها به نتیجه برسد، نتایج خوبی 
خواهیم داشت. از سه کشــور اروپایی انتظار است به بی عملی 
پایان دهند و برنامه جدی خود را برای بازگشــت به تعهداتشان 

در ذیل برجام ارائه کنند.

  در وین هســتیم که در اولین فرصت به توافقی خوب 
برسیم

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات 
سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت: امیدواریم سالیوان 
به ضــرب االجل های خودخوانده ای کــه اعالم می کند خودش 
باور داشــته باشد. در وین هستیم که در اولین فرصت به توافقی 
خوب برســیم. توافقی که مطمئن شــویم آنچه آمریکا در روی 
کاغذ متعهد می شــود با تضمین های عینی که از آن می گیریم 
در عمل هم نتایج آن را مشــاهده کنیم. برای ایران هیچ کدام از 
این تاریخ های ســاختگی قرارداد الزام آور نیست و هدف ما تنها 
رعایت خطوط قرمز و منافع مردم اســت. به وین می رویم که به 
نتیجه برســیم و این کارزارهای رسانه های برای ما مهم نیست.

وی در پاســخ به ســؤالی گفت:  مقدمات برگزاری اولین جلسه 
شورای عالی ایرانیان با حضور رئیس جمهور طی چند روز آینده 
فراهم شده است و یکی از دستورات مشخص وزیر خارجه آماده 
کردن طرح جامع ایرانیان خارج از کشور بود.سخنگوی دستگاه 
دیپلماسی در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری نشست سران روند 
آستانه در تهران نیز بیان کرد: تاریخ دقیق آن هنوز روشن نشده 
است. در حال برنامه ریزی هستیم چون چند سفر دوجانبه قبل 
از این نشســت داریم. قطعا کشورهای ناظر هم در سطح سران 
دعوت خواهند شــد.خطیب زاده درباره گالیه امیرعبداللهیان از 
عربستان در تاخیر برای انتقال شهید حسن ایرلو نیز بیان کرد: 
آن چه در خصوص انتقال آقای ایرلو به ایران اتفاق افتاد. ایشــان 
به دلیل این که یکی از جانبازان شیمیایی دفاع مقدس بود کرونا 
روی ایشــان تاثیر جدی تری گذاشته بود و به دلیل تحریم های 
غیرقانونی و محاصره غیرانسانی در یمن، امکانات برای رسیدگی 
به وضعیت ایشان در یمن فراهم نشد. از همان ابتدا تالش کردیم 
ایشان را منتقل کنیم ابتدا از یکی دو کشور در حوزه خلیج فارس 

درخواست کردیم کمک کنند که با تاخیر در پاسخ  روبرو بودیم و 
بعد عراق در سطح مقامات ارشد ورود کردند ولی انتقال چندین 
روز بعد از درخواســت ها بود و چه بسا اگر زودتر به تهران آمده 
بود ایشــا را در بین مان داشتیم و این در حافظه تاریخی ملت 
باقی خواهد ماند.وی درباره مذاکرات وین گفت: ما از موضوعات 
شکلی عبور کردیم و بعد از دور هفتم به دو سند جدید رسیدیم. 
پیشــنهادات و نظرات ایران کامال در آنها گنجانده شــده امروز 
دو ســند جدید داریم و ســند رفع تحریم ها سندی است که به 
صورت خاص تمرکز ویژه مذاکره کنندگان ملت اســت. انتظار 
داریــم تعهد و جدیت طرف مقابل را نشــان دهد که آمده اند تا 
به توافق معنادار و منطبق با حقوق بین الملل برســند. روزهای 
آتی نشان می دهد پاســخ جدیت ایران از طرف های مقابل داده 
خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: موضوعات راستی 
آزمایی و موضوعات دیگر در کنار آنها پیگیری و دنبال می شود.

به گزارش فارس، خطیب زاده درباره مواضع سه کشور اروپایی در 
مذاکرات وین نیز خاطرنشــان کرد: سه کشور اروپایی در مدتی 
که آمریکا از برجام خارج بود با بی عملی با تحریم های یکجانبه، 
فراســرزمینی و یکجانبه آمریکا همراهی می کرد و امروز هم به 
نظر می آید جدیت را نشان نمی دهد. قضاوت زودهنگام نمی کنم 
اجــازه می دهیم طی روزهای آینده ببینیم در اتاق مذاکرات چه 
می گــذرد. االن وقت تلف کردن وقت انــرژی مذاکره کنندگان 
ایرانی نیست.وی همچنین گفت: مادامی که الزم باشد فرزندان 
شما در اتاق مذاکرات باقی خواهند ماند. این دور به خاطر اعیاد 
میالدی متوقف شد و فرزندان ایران تا رسیدن به حصول نتیجه 
در وین می مانند و در هر زمانی برای مشورت نیاز به تنفس باشد 
امر عادی و مرســومی اســت که انجام می شود. هیأت ایران هم 
جدیت و هم اجازه توافقات دارد. ســخنگوی دستگاه دیپلماسی 
گفت : آمادگی داریم در یک توافق جامع با طرف مقابل مطمئن 
شــویم تعهداتشان انجام می شود و بعد اقدامات جبرانی را انجام 
دهیــم. ما هیچ اقدامی فراپادمانی انجــام ندادیم. قانون مجلس 
کامال الزام آور اســت و دســتورکارش روشن اســت. وی درباره 
اظهارات وزیر خارجه عراق در خصوص برقراری رابطه مســتقیم 
ایران و آمریکا نیز بیان کرد: ما به حســن نیت برادران در عراق 
هیچگاه شک نداشــتیم. دوستان در عراق در موضوعات منطقه 
ای و بین المللی با حســن نیت و فعال و ابتکارات تالش کردند 
نقش سازنده ای داشــتند و ما ارج گذاشتیم و استقبال کردیم. 
وزیــر خارجه عراق به صورت روشــن نظراتش را بیان کرد و در 
مالقات با امیرعبداللهیان در این خصوص صحبت هایی را داشت. 
جواب ایران همواره این بوده که باید تغییری ببینم که پاسخی به 
این درخواست  ها داشته باشیم برای ما تحقق منافع مردم ایران 
اســت و در وین بر اســاس همین چارچوب با آمریکا به صورت 
غیرمستقیم در حال تبادل متون به صورت غیررسمی هستیم.

خطیب زاده درباره خوشبینی و امیدواری برای حصول نتیجه در 
مذاکرات وین بیان کرد: اجازه دهید از خوشبینی استفاده نکنم. 
امیدوارم این پنجره فرصت را طرف مقابل قدر بداند. ایران برجام 
را زنده نگهداشــت و به رغم همه فشــارهای آمریکا خارج نشد 
می توان گفت به تنهایی این ســند بین المللی را زنده نگهداشته 
اســت ولی این روند بیش از این نمی تواند ادامه دهد. امیدوارم 
طــرف مقابل قدر این فرصت را بداند و برای رفع موثر تحریم ها 
بــه وین بیاید اگر این اتفاق بیفتد توافق در دســترس اســت.

سخنگوی وزارت خارجه درباره پیوستن عراقچی به تیم مذاکره 
کننــده نیز گفت: تیم مذاکره کننده ایران در وین شــاید بتوان 
گفت یکی از ملی ترین تیم هایی اســت که براســاس استفاده از 
تمامی ظرفیت های ملی چیده شده است. هم از دوستانی که در 
دوره های قبلی بودند و هم در مذاکرات برجام بودند امروز در وین 
در حال مذاکره هستند. چه در تهران مشورت ها با همه عزیزانی 
که ورود به موضوع داشتند و هم در عمل در اتاق های مذاکرات 

حاضر هستند و تالش شده در اجماع ملی و با استفاده از تمامی 
ظرفیت ها و بدون نگاه جناحی و حزبی این مذاکرات جلو برود.به 
گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان درباره اظهارات وزیر 
منابع آبی عراق مبنی بر این که ایران در یک سال گذشته مسیر 
پنج رودخانه در عراق را تغییر داده و یک ســال است درخواست 
نشست مشــترک داشتیم ولی مسئوالن ایرانی پاسخ ندادند نیز 
گفت:  این برداشــت شما شاذ است. ما در عمل چنین چیزی را 
نشنیدیم و گفت وگوی صمیمانه درباره موضوعات مختلف بود. 
خشکسالی اتفاق افتاده دو سوی مرز را تحت تاثیر قرار داده است.

وی همچنین گفت: ایران سفیر جدید در یمن را معرفی خواهد 
کرد. سرپرســت نمایندگی کارها را پیگیری می کند.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری فارس 
درباره کارشکنی های رژیم صهیونیستی و از جمله اظهارات الپید 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی که خواستار طرح اضطراری برای 
رویارویی با ایران در صورت شکست مذاکرات وین شده که شامل 
اقدامات نظامی، اقتصادی، سیاســی و دیپلماتیک اســت اظهار 
داشت: در خصوص آنچه تهدیدات رژیم اشغالگر قدس این است 
که فیلم مانور پیامبر اکرم را در چند روز گذشته مالحظه کنند. 
رژیم اشغالگر قدس و جعلی صهیونیستی هیچگاه پنهان کرده در 
مخالفت کامل با هرگونه ترتیبات منطقه ای و بین المللی است که 
به رفع و رجوع موضوعات در منطقه بینجامد این رژیم ریشه در 
ناامنی و تــرور داردر و از همان منبع ارتزاق می کند حیات این 
رژیم در ناامنی اســت.وی بیان کرد: چه در دوران برجام چه در 
نقاط دیگر از جمله ترور ســردار سلیمانی امروز رئیس جمهور 
ســابق آمریکا اعالم می کند توسط نخست وزیر سابق این رژیم 
فریب خورده اســت و این فارغ از کسانی که می خواهند با این 
رژیم عادی سازی کنند، سرنوشت محتوم آنهاست. این رژیم این 
حرف ها را برای تاثیرگذاری در تهران عنوان نمی کند بلکه برای 
گرانفروشی به کسانی است که منابع این رژیم را در اروپا  وآمریکا 
تامین می کنند.سخنگوی دســتگاه دیپلماسی درباره سفر وزیر 
خارجه به جمهوری آذربایجان گفت: سفر امیرعبداللهیان یکی 
از بهترین سفرهایی بود که به باکو داشت. این سفر بعد از معاون 
نخست وزیر جمهوری آذربایجان برنامه ریزی شد. امیرعبداللهیان 
مالقات بســیار طوالنی را با رئیس جمهور آذربایجان داشــت و 
توافقــات خوبی در خصوص بازســازی و.. بــود و جهش خوبی 
در روابــط رخ داد. روابط امروز از ســوءتفاهم هایی که در فضای 
رسانه ای بود عبور کرده است. ما در خصوص امنیت ملی و نقش 
مخرب رژیم صهیونیستی در این منطقه همواره شفاف صحبت 

کردیم و دوستان هم شنیدند و اطمینان های الزم را داده اند.
خطیب زاده درباره دور پنجم مذاکرات ایران و عربســتان اظهار 
داشــت: گفت وگوهای ما با عربستان با یک فهمی درباره نقاط 
اختالفی و اشتراکی جلو می رود. در برخی موضوعات اختالفات 
مشخصی داریم ولی تالش داریم مسیری را برویم که نتیجه آن 
منفعت بیشتر برای منطقه و دو ملت باشد. ایران اعالم آمادگی 
کرده در دور پنجم در بغداد حاضر شود و سه تن از دیپلمات ها 
بــرای آغاز بازگشــایی نمایندگی ایران نزد ســازمان همکاری 
اســالمی در جده ویزا داده شده که می تواند مقدمه باشد برای 

این موضوع.
به گزارش فارس، ســخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره ایرانیان 
خارج از کشــور نیز بیان کرد: در موضوع ایرانیان خارج از کشور 
یکی از ســتون های اصلی قوه قضاییه است.ســخنگوی دستگاه 
دیپلماســی درباره ســهم ناچیز ایران از حق آبه های مرزی نیز 
بیان کرد:  وزارت خارجه یک دستگاه حاکمیتی است با چارچوب 
وظایف مشخص. وزارت خارجه با کشورهایی که دارای تفاهمات 
و معاهدات دوجانبه هستیم یا چند جانبه ای در همان چارچوب 
پیگیــری کرده و می کنیم و از همــه ابزار خود برای تحقق حق 
آبه ها استفاده می کنیم. وزارت خارجه به صورت منظم با کمک 
وزارتخانه های مرتبط این موضوعات را پیگیری کرده و خواهیم 
کرد.خبرنگاری پرسید گره کار کجاست که مذاکرات با عربستان 
به نتیجه نرسیده که خطیب زاده در این باره گفت: ما لیستی به 
طرف مقابل دادیم و منتظریم پاسخ ها را دریافت کنیم. اختالف 
نظرهایی وجود دارد و دو طرف تالش می کنند با رویکرد سازنده 
به جلو برود و منتظر هســتیم پاســخ را بگیریم و آمادگی دور 
پنجم در بغداد را داریم.وی درباره سفر آیت اهلل رئیسی به روسیه 
گفت: این برنامه در دســتورکار است و جزییات را از دفتر رئیس 
جمهور سؤال کنید.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پرداخت 
بدهی های عراق به ایــران نیز گفت: یکی از موضوعات پرداخت 
بدهی هاست و دوستان در عراق صادقانه تالش کردند در مسیر 
بازپرداخت بدهی ها همواره همکاری کنند و دوســتان در عراق 
مشــتریان خوبی بوده ا ند.به گزارش فارس، وی گفت: طی چهار 
ماه گذشته سفارتخانه های ما در موضوعاتی که احتیاجات مردم 
بوده تالش های زیادی را صورت داده اند و وزارت خارجه با جهاد 
خاموش حرکت کرده اســت. در موضوع دیپلماسی اقتصادی و 
تسهیل امور اقتصادی ملت به خاطر تحریم های آمریکا بسیاری 
را ســاکت و با چراغ خاموش اقدامات را صورت داده ایم. دولت و 
مجلــس و وزارت خارجه و مجلس فصل نوینی را از همکاری ها 
شروع کردند که ان شاءاهلل برکات جدید آن را در سفرهای مردم 

شاهد باشیم.

رئیس قوه قضاییه:
حین بازرسی منزل متهم نباید برای خانواده 

او دلهره ایجاد شود
رئیس قوه قضاییــه با بیان اینکه در 
مواردی که نیاز به بازرســی از منزل 
یا محل کار فرد متهم نیســت نباید 
این اقدام صورت گیرد، گفت: چنانچه 
ضرورت ایجاب بر بازرســی می کند 
بایــد در انجام این امــر نهایت دقت 
صورت گیرد و نباید در حین بازرسی 
از منــزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد 
شود.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دومین نشست مشترک 
شــورای عالی قوه قضاییه و شورای عالی قضایی استانها در دوره تحول و تعالی 
به صورت ویدیو کنفرانسی صبح دیروز ششم دی ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.حجت 
االسالم والمسلمین محســنی اژه ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام 
فاطمیه و با تبریک میالد مســعود حضرت عیســی )ع( بــه پیروان واقعی آن 
حضرت، یوم اهلل نهم دی ماه را گرامی داشت.وی با بیان اینکه روز نهم دی ماه 
سال ۱۳۸۸ یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت 
پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز  قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که 
دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با گذشت چند 
هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت 
سر آن هستند.محسنی اژه ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی سازی 
فتنــه ۸۸ ، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشــان جواب 
مثبــت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئــه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی 
کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه های 
بســیار سنگینی را متحمل می شد و مدت ها طول می کشید تا این زخم التیام 
پیدا کند.وی خاطر نشان کرد: حضور مردم متدین و انقالبی به مثابه آتش نشانی 
بــود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم 
بعد از فروکش شــدن آتش، زحمت ایجاد کند.رئیس دســتگاه قضا با تقدیر و 
تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین برانگیز و 
غرورآفرین پیامبر اعظم )ص(، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صالبت و اقتدار 
را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین 
بود، برای دشــمن هولناک و ترسناک است. محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: با 
این همه دشــمنی و فشــار در بیش از چهار دهه و محاصره همه جانبه ولی با 
مجاهدت، خالقیت و تالش شبانه روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیروهای 
مســلح جمهوری اسالمی ایران جز مقتدرترین ها است.وی در بخش دیگری از 
اظهاراتش با تقدیر و تشــکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که 
با وجود کمبودها و مشــکالت، در خدمت رســانی به مردم تالش و مجاهدت 
می کنند اظهار کرد: همانطور که دولت و رئیس جمهور ســیزدهم و مجلس به 
صورت شــبانه روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف 
آنچه در توان دارند برای رفع مشکالت مردم به کار گرفته اند همکاران ما نیز در 
قوه قضائیه در تالش برای مرتفع ساختن مشکالت هستند.وی در ادامه خطاب 
به مســئوالن عالی قوه قضائیه و اعضای شورای قضایی استانها به بیان نکاتی 
پرداخــت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.رئیس 
قوه قضائیه بیان داشت: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را 
مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی 
است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی ها آسان و تلخی ها 
به شیرینی تبدیل می گردد.حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود 
که مورد تأکید رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و او همچنین بر تمرین و استمرار 
صبر و حلم اشاره کرد. محسنی اژه ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی 
را به عنوان نکته بعد مورد اشــاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر 
حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه قضائیه و امر خطیر قضاوت 
که انســان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام 
دیگر از خداوند اســتمدادطلبید. محسنی اژه ای در ادامه نشست شورای عالی 
قوه قضاییه با شــورای قضایی اســتان ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن 
چه که موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می آورد به جد پرهیز و اجتناب 
کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روســای کل دادگستری ها و 
دادســتان ها خواســت برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند 
زدن به آن ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری 
بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه ای به 
حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.رئیس دستگاه قضا در همین رابطه به 
موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط 
به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین 
یا جلب افراد اقدام می کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که 
نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان 
خانواده و همکارانش از دســتبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند 
هم اســتفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک 
بودن متهم .رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود 
و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن 
او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود 
را طی کند. محسنی اژه ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی 
برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی 
چنین اســتدالل می کنند که به لحاظ قانونی بایــد پس از تفهیم اتهام، برای 
متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند 
تحت تعقیب دادســرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی 
که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن اســت که باید در 
هنگام صدور قرارهای تامین از ســوی قضات و بازپرس ها تا حد امکان تدابیری 
اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار 
اقدام کند و به گونه ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه 
بازداشتگاه شودو آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.رئیس 
قوه قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرســی از منزل یا محل 
کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل 
کار فرد متهم نیســت نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر 
بازرسی می کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین 
بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره 
ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن ها 
نیســت و چنانچه این وسایل ضبط می شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به 
ســرعت به فرد بازگردانده شــود.رئیس قوه قضائیه در ادامه موارد و دستورات 
فوق الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشــت شده 
مطرح کرده به منزله ابالغیه الزم االجرا دانســت و به روسای کل دادگستری 
ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئوالن ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی 
از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم اســت با پیگیری و مورد 

مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود. 

سردار حسن زاده اعالم کرد؛
تشریح برنامه های دومین سالگرد 

»حاج قاسم«
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل تهران بزرگ گفت: همایش 
بزرگ یاران حاج قاســم ســلیمانی با شرکت پیشکسوتان 
دفــاع مقدس و مقاومت ۱۰ دی ماه در حســینیه فاطمه 
الزهرا )س( سپاه تهران برگزار می شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، سردار حسن حســن زاده فرمانده سپاه محمد رسول 
اهلل تهران بزرگ در نشســت خبــری که صبح دیروز برای 
تشــریح برنامه های بزرگداشت دومین ســالگرد شهادت 

ســپهبد شــهید حاج قاســم ســلیمانی برگزار شد، طی 
ســخنانی اظهار داشت: در تهران ستاد بزرگداشت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی سه ماه است که تشکیل شده و 
برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است.وی با بیان اینکه 
۱۰ روز برای بزرگداشــت دومین سالگرد شهادت سپهبد 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در نظر گرفته شده است، 
گفت: سالگرد شــهادت حاج قاسم با ایام فاطمیه همزمان 
شــده و برنامه های ما بر همین اساس طراحی شده است.

فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: همایش بزرگ یاران 
حاج قاسم سلیمانی با شرکت پیشکسوتان دفاع مقدس و 
مقاومت ۱۰ دی ماه در حســینیه فاطمه الزهرا )س( سپاه 

تهران برگزار خواهد شــد، در ۱۱ دی ماه همایش دختران 
حاج قاسم در مجموعه ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار می شود 
و در ۱۲ دی ماه مراسم بزرگداشت اصناف و بازاریان را در 
مسجد امام خمینی )ره( خواهیم داشت، همچنین کنگره 
مقاومت با عنوان »مرد میدان« با شرکت شاعران در تاالر 
اندیشــه حوزه هنری برگزار می شود در ۱۳ دی ماه نیز با 
حضور همه مردم مراســم بزرگداشت حاج قاسم در مصلی 
تهران از ساعت ۱۴ برگزار می شود.سردار حسن زاده اعالم 
کرد: همایش کارمند تراز حاج قاســم ســلیمانی در روز 
چهاردهم دی با حضور مســئوالن در سالن اجالس سران 
برگــزار و روز ۱۵ دی اجتماع بزرگ کارگران در حرم امام 

خمینی )ره( را خواهیم داشت و کارگران در این مراسم با 
حاج قاسم سلیمانی پیمان می بندد و در روز پنج شنبه ۱۶ 
دی مصادف با ســالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
تشــییع ۱۵۰ شــهید گمنام در تهران را خواهیم داشت و 
روز جمعه مصادف با سالروز موشــک باران پایگاه آمریکا 
در حاشیه نماز جمعه تهران نمایشگاهی از توانمندی های 
موشکی کشور برگزار خواهد شد.وی اعالم کرد: در روز ۲۰ 
دی به عنوان آخرین روز از دهه بزرگداشت دومین سالگرد 
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی مراسم تجلیل و 
تکریم از دست اندرکاران طرح شهید سلیمانی در مقابله با 

کرونا در سالن اجالس سران برگزار می شود.
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گزیده خبر تورم باالتر برای اقشار کم درآمدتر
در حالی که میزان تورم برای سه دهک پایین جامعه بین ۴۵.۴ تا ۴۶.۲ درصد 
گزارش شــده اســت؛ تورم گروه های پردرآمد ۴۲.۷ تا ۴۳ درصد بوده اســت.

اقتصاد آنالین- شــادی همایونی؛ به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در 
آبان ماه ١۴٠٠ برابر ۴۳,۴ درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای در 
بازه ۴۲.۷ درصد برای دهک نهم تا ۴۶.۲ درصد برای دهک دوم نوســان دارد. 
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بین ۵٨.۴ درصد برای دهک  های دوم و ســوم تا ۵۷.۲ درصد برای 
دهک دهم اســت. هم چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکــی و خدمات« بین ۳٩.۷ درصد برای دهک دهــم تا ۳۳.٩ درصد برای 

دهک اول اســت.بر اســاس اعداد مربوط به تورم در میــان دهک های مختلف 
هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در این ماه به ۳,۴ درصد رسید که نسبت به ماه 
قبل )۳.۲ درصد( ٠.۲ واحد درصد افزایش داشــته است. فاصله تورمی در گروه 
عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد 
کاهش و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نســبت به ماه قبل  
١.۵ واحد درصد کاهش داشــته است.فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشــامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل ٠,۶ واحد درصد کاهش و در گروه 
عمــده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نســبت به ماه قبل ١.۵ واحد درصد 

کاهش داشته است.

در بازدیدی اعالم شد؛
رضایت رئیس سازمان محیط زیست از 
پروژه های زیست محیطی شهرداری کرج

در بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور از 
مرکز دفن زباله حلقه دره درخواست شد که تدابیری اتخاذ شود تا شهرداری کرج 
بتواند با حمایت صندوق ملی محیط زیســت اعتبار الزم برای اجرای طرح ها و 
تبدیل این مرکز به عنوان مرکز علمی پژوهشی کشور را اخذ کند.علی سالجقه 
در بازدید از ســایت حلقه دره که امروز انجام شد، از عملکرد مجموعه مدیریت 
شهری در زمینه حفظ منابع آب و خاک در قالب طرح ها و پروژه های اجرا شده 
در ایــن مجموعه ابراز رضایت کرد.وی از فرآیند بازچرخانی شــیرابه ها و نحوه 
اجرای این پروژه بازدید کرد و گفت: با توجه به نوع خاک و نفوذ ناپذیری بستر 
الگون ها اجرای این طرح که یک روش علمی و پژوهشــی است بسیار کاربردی 
بوده و اثرات آن در ســرعت تبخیر و کاهش سطح شــیرابه ها به خوبی نمایان 
اســتمعاون رئیس جمهور گفت: با توجه به محصور بودن این ســایت در کنار 
شهرهای پرجمعیت و احتمال حضور شهروندان در کنار این مجموعه، زیباسازی 
این محیط از نظر بصری بســیار حائز اهمیت بوده و کاشت گونه های بومی در 
این مجموعه کمک شایانی به زیبایی محیط می کند که در این بخش شهرداری 
کرج اقدامات موثری در زمینه بیولوژیک و کاشت پوشش گیاهی در این مجموعه 

داشته که این اقدامات قابل رویت وتقدیر است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن ؛
پیشگیری ۲۵ برابری از ابتال به سویه 

امیکرون با تزریق دز یادآور
محمدپور-گیالن؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در تشریح آخرین وضعیت 
پیشــرفت اجرای سند ملی واکسیناسیون در استان از تزریق ٩۴.۵ درصدی دز 
اول خبر داد و تزریق دز یادآور را ۲۵ برابر در پیشگیری از سویه امیکرون، موثر 
دانســت. دکتر ارسالن ساالری رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن عصر دیروز 
در نشســت بررسی وضعیت پیشرفت اجرای سند ملی واکسیناسیون استان در 
سالن اجالس حوزه ریاست، اظهار داشت: مردم ضمن مداومت در رعایت پروتکل 
 های بهداشــتی، باید تزریق دز ســوم کرونا را در دســتور کار خود قرار دهند.

وی با اشــاره به آخرین وضعیت پیشرفت اجرای سند واکسیناسیون علیه کرونا 
در گیالن، افزود: ٩۴.۵ درصد افراد باالی ١۲ سال دز نخست و حدود ٨۵ درصد 

مردم استان، دز دوم این واکسن را تزریق کرده اند .

برگزاری جلسه بررسی وضعیت نگهداری و 
توسعه شبکه دیتای مخابرات منطقه گلستان

در جلسه کنترل پروژه دیتا مخابرات منطقه گلستان ، وضعیت نگهداری و توسعه 
شبکه دیتا بررسی شد .دکتر غالمعلی شهمرادی  با تشریح وضعیت نگهداری و 
توســعه شبکه دیتا ، اقدامات انجام شده را درکاهش تعداد خرابی موثر دانست.

وی با تاکید بر اینکه در سه ماهه گذشته ، شبکه دیتا مخابرات منطقه گلستان 
رتبه خوبی در بین مناطق مخابراتی کسب کرده است گفت : استمرار تالشها و 
انجام برنامه ریزی و حمایت های الزم در راستای تامین تجهیزات می تواند روند 
فعالیتها را به سوی موفقیت های بیشتر سوق دهد.مدیر مخابرات منطقه گلستان 
بهینه ســازی تعدادی از مسیرهای انتقال، رفع اختالالت پاوری و بازرسی دوره 
ای از تجهیزات را از جمله اقدامات موثر تیم مدیریت شــبکه دیتا استان عنوان 
کرد و  افزایش رتبه شــاخص های کیفی و بهبود ارتباطات مشترکین را نتیجه 

تالشهای انجام شده دانست.

بازار اجاره بعد از صعود آرام گرفت
سرعت رشد نرخ اجاره مسکن در تهران پس از افزایش تا ۵۲ درصد، کاهش یافته و البته با اینکه انتظار می رفت تورم این 
بخش در پاییز و زمستان منفی شود، به دلیل کمبود فایلهای مرغوب و جا ماندن از رشد قیمت مسکن، نسبت به کاهش 
قیمت مقاوم شده است.به گزارش ایسنا، بازار اجاره با کاهش حجم واحدهای عرضه شده به این بخش از ابتدای پاییز مواجه 
شده و کماکان این وضعیت ادامه دارد. البته بنا به گفته واسطه های ملکی، نرخها پایین نیامده است؛ چرا که این بازار در 
حال پر کردن عقب ماندگی خود از قیمت مسکن است. با اینکه آمار بانک مرکزی از رشد ۵١.۶ درصدی قیمت اجاره نسبت 
به سال قبل خبر می دهد گزارشهای میدانی گویای آن است که نرخها در محله های شمالی و غرب تهران بیش از آمارهای 
رسمی افزایش یافته است.در حال حاضر رشد قیمتها در بازار اجاره تا حد قابل توجهی کند شده و از رشد حدود ١٠ درصد 
در بهار و تابستان امسال به حدود ١ درصد رسیده است. این در حالی است که در سالهای گذشته معموال با ورود به نیمه 
دوم ســال، رشد اجاره بها منفی می شد. فعاالن بازار مســکن، رکود معامالت در بخش خرید و فروش را در مقاومت بازار 
اجاره نسبت به کاهش قیمت، موثر می دانند؛ زیرا مالکان، سود نبردن از بخش خرید و فروش را در بازار اجاره جست وجو 
می کنند.با اینکه دولت همانند سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد در شهر تهران، ۲٠ درصد در سایر 
کالنشهرها و ١۵ درصد در دیگر شهرها تعیین کرد، آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش ۵١.۶ درصدی نرخ اجاره در تهران 
و ۵۵ درصدی در کل کشــور حکایت دارد. این مســاله جدا از آنکه دستورپذیر نبودن اقتصاد آزاد را نشان می دهد، بنا به 
گفته کارشناسان، نرخ گذاری اثر معکوس در بازارها ایجاد می کند.مصطفی قلی خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  
می گوید: گزارشهای بسیاری از مستاجران به ما می رسد که می گویند تا پیش از مصوبه دولت بر روی نرخ کمتر از ۲۵ درصد 
با صاحبخانه خود توافق کرده بودیم اما با دستورالعمل دولت، صاحبخانه کف افزایش نرخ را ۲۵ درصد تعیین کرد.ابتدای 
سال جاری نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۳۲ درصد بود که در مهرماه به ۴٨ درصد و آبان ماه به ۵١.۶ درصد رسید 
که نشان می دهد بازار در یک روند صعودی قرار داشته است.بررسی وضعیت فعلی بازار اجاره حاکی از آن است که عمده 
فایلهای موجود را واحدهای بزرگ متراژ دارای نقص واقع در نیمه شمالی تهران تشکیل می دهد. نرخ رهن این واحدها نیز 
بعضا میلیاردی شده است؛ در حالی که با این مبالغ می توان در نیمه جنوبی تهران صاحبخانه شد. پیش بینی کارشناسان 

این است که بازار اجاره تا اردیبهشت سال آینده با ثبات نسبی قیمتها به حرکت خود ادامه دهد.

اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد
اقتصاد خاورمیانه به کدام سمت می رود؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و از 
تداوم رشــد مثبت آنها در سال های پیش رو خبر داده است.به گزارش ایسنا، بررسی های اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد که 
اقتصاد منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی)منا( در آینده نزدیک همچنان روند رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. بر این اساس 
میانگین رشد اقتصاد این کشورها در سال ۲٠۲۲ به ۵.۲ درصد می رسد و در سال ۲٠۲۳ نیز این رشد اقتصادی ۴.۶ درصد خواهد 
بود.این پیش بینی در حالی محقق می شود که افزایش قیمت انرژی و رشد تولید نفت همچنان ادامه پیدا کند و واکسیناسیون 
علیه کرونا در سراسر منطقه ادامه پیدا کند.همزمان با رونق اقتصادی، اختالالت در زنجیره تامین جهانی و پافشاری بر افزایش 
قیمت انرژی، احتمال سرریز شدن فشارهای رو به باال را بر قیمت مصرف کننده افزایش می دهد و از این رو پیش بینی می شود 
که نرخ تورم این منطقه در سال ۲٠۲۲ به ۵.٨ و در سال ۲٠۲۳ به چهار درصد برسد.در این منطقه افزایش قیمت نفت مانند تیغ 
دو لبه عمل می کند. یعنی از یک سو کشورهای صادرکننده نفت با افزایش درآمد، خزانه هایشان را تقویت کرده و ظرفیت بیشتری 
برای جذب ارز خارجی پیدا می کنند و از سوی دیگر، کشورهای واردکننده نفت با ناترازی مالی و فشارهای جدید اقتصادی رو 
به رو می شــوند.با این وجود، نرخ رشــد اقتصاد منطقه از ۴.١ درصد در سال ۲٠۲١ به ۵.۲ درصد خواهد رسید و متوسط رشد 
اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز از ۳.٨ درصد در سال ۲٠۲١ به محدوده ای بین پنج تا هفت درصد می رسد. در میان 
کشــورهای واردکننده نفت نیز رشــد اقتصادی از پنج درصد در سال ۲٠۲١ به حدود ســه درصد در سال های آینده می رسد.

یکی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر روند رشــد اقتصادی کشورهای منطقه به واکسیناسیون کرونا مربوط می شود. با افزایش 
واکسیناسیون پیشرفت قابل توجهی در روند بازگشت اقتصادها به شرایط عادی به ثبت رسیده اما سویه های جدید مانند امیکرون 
می تواند در این روند اختالل هایی ایجاد کند.گذشته از آن، سرعت واکسیناسیون در کشورهای منطقه نیز یکسان نیست. آمارها 
نشان می دهد که کشــورهایی مانند بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عربی توانسته اند عملکرد قابل قبولی در زمینه 
پوشش واکسن داشته باشند و پیشرفت کشورهایی مانند ایران و کویت نیز چشم گیر بوده است. با این وجود کشورهایی مانند 
الجزایر، مصر، عراق، لبنان، سوریه و یمن در این زمینه عملکرد قابل قبولی نداشته اند و همین موضوع می تواند آنها را با موج های 

جدید شیوع کرونا مواجه کرده و بر اقتصاد آنها تاثیر منفی بگذارد.

 امضای قرارداد اتصال راه آهن ایران و عراق
آغاز عملیات اجرایی خط آهن شلمچه-بصره از 

ماه آینده
رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی از امضای 
قــرارداد راه آهن ایران و عــراق خبر داد و گفت: 
عملیات اجرایی خط آهن شلمچه-بصره از یکماه 
دیگر آغاز می شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، رستم قاســمی با اشاره به 
مذاکرات با طرف عراقی، اظهــار کرد:  تقریبا ۲٠ 
سال اســت با عراق برای اجرایی شدن موضوع راه آهن شلمچه- بصره مذاکرات 
متعددی داشــتیم و حتی تفاهم های بســیار زیادی و در ادوار مختلف شد که 
هیچ گاه به نتیجه مطلوب نرســید.وی با اشــاره به مالقات با وزیر حمل و نقل، 
نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق ادامه داد: با مذاکرات صورت گرفته قرارداد 
اتصال راه آهن ایران و عراق )شــلمچه-بصره( امضا شــد. به این ترتیب طلسم 
سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شــد. این توافقنامه دارای یک زمان بندی 
مشخصی بوده و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عماًل عملیات 
اجرایی شروع خواهد شد.وی بیان کرد: توافق کلی به این شیوه است که شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت راه آهن عراق مشترکا این پروژه را اجرا 
می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی 
گفت: منتظر تشکیل شرکت مشترک در ۲ ماه آینده نشدیم و توافق کردیم که 
ظرف یک ماه آینده عمال در کنار پل مستقر شدهو عملیات اجرایی مطالعات و 
اجرای این طرح را شروع کنیم. این عماًل یک اتفاق بزرگ بین دو کشور ایران و 
عراق برای تبادل تجاری، باری و مســافری است که برای دو کشور حائز اهمیت 
است.قاسمی همچنین از تقویت حضور ایران در بازسازی عراق خبر داد و یادآور 
شد: در دیدار با رییس جمهوری عراق در ارتباط با مسائل کلی ارتباطات بین دو 
کشور و افزایش ســطح تجاری و حمایت از طرح شلمچه - بصره و نیز موضوع 
حمل و نقل هوایی بین دو کشور که تقریبا امروز حدود یکصد پرواز را از دو طرف 
دارییم مذاکراتی انجام شد. مقرر شد تا این میزان پرواز را به زودی دوبرابر کرده 

و به حدود ۲٠٠ پروار برسانیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق:
درگاه های ورود قاچاق را شناسایی کردیم

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: درگاه های ورود قاچاق کاال 
به کشور را شناسایی کردیم و این درگاه ها یکی پس از دیگری در حال کم شدن 
است.به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی خرم آبادی دیروز در مراسم رونمایی از 
هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی اظهار داشت: 
رونمایی از فرآیند هوشمندســازی صدور کارت بازرگانی امروز را تبدیل به یکی 
از بهترین روزهای من کرده است. مجموعه وزارت صمت و اتاق بازرگانی نهایت 
همکاری و همفکری را با ما داشتند.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
تصریح کرد: فساد معلول بی انضباطی ها، عدم هوشمند سازی و دسترسی افراد 
به فرآیندهای بازرگانی است. همچنین کارت بازرگانی موقت بستری برای ورود 
کاالی قاچاق به کشور شده بود. با هوشمند سازی، ورود کاالی قاچاق به کشور 
کم می شود.وی افزود: درگاه های ورود قاچاق را شناسایی کرده ایم و این درگاه 
ها یکی پس از دیگری در حال کم شــدن اســت.مویدی گفت: هوشمند سازی 

موجب افزایش آرامش بازار و تجارت و بهبود امنیت تجاری کشور می شود.

معاون وزارت جهاد کشاورزی خبر داد:
 افزایش قیمت کاالهای اساسی قابل قبول نیست

 معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: 
برخالف شــایعاتی که این روزها در برخی محافل مطرح 
می شــود ارز ترجیحی تامین گندم، دانه هــای روغنی و 
نهاده هــای دامی برای دی ماه تخصیــص یافت.به گزارش 
ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، »عباس عسکرزاده« اظهار 
داشــت: با توجه به این که در ۶ ماهه دوم سال بر اساس 
قانون ارز ترجیحی کاالهای اساسی به صورت ماه به ماه تخصیص می یابد، ارز ترجیحی 
این سه قلم ذکر شده مانند سابق برای دی ماه تامین شده و هیچ مشکلی در این زمینه 
وجــود ندارد.وی ادامه داد: با توجه بــه ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به این کاالهای 
اساســی، هیچ افزایش قیمتی در خصوص محصوالت اساســی از جمله مرغ و گوشــت 
قابل قبول نیست.معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون در سامانه 
بازارگاه نهاده دامی مورد نیاز دامداران و مرغداران با قیمت ســابق بارگذاری شده و این 
افراد می توانند مثل گذشته نهاده مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت کنند.عسکرزاده 
افزود: همه ذخایر اســتراتژیک کشور نیز در شرایط بســیار مطلوبی قرار دارند و تامین 
آن ها به صورت مســتمر ادامــه دارد و در این زمینه نیز هیچ گونه کمبودی وجود ندارد.

وی گفت: به طور کلی در خصوص کاالهای اساســی هیچ نقصان و کمبودی نیســت و 
همه محصوالت و کاالهای اساسی به میزان بیش از نیاز تامین شده است.معاون توسعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: با توجه به این که همه زنجیره تولید، تامین و 
توزیع کاالهای اساسی براساس قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، نظارت 
بر بازار کاالهای اساسی نیز به شکل مستمر در حال پیگیری است.عسکرزاده تصریح کرد: 
به هیچ وجه اجازه برهم زدن ثبات بازار کاالهای اساســی را نمی دهیم و با اندک کسانی 
که قصد شــایعه پراکنی و ایجاد اخالل داشته باشــند برخورد جدی انجام می شود.وی 
خاطرنشــان کرد: به مردم اطمینان می دهیم کــه در خصوص تامین و همچنین قیمت 

کاالهای اساسی هیچ چالشی وجود ندارد.

عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران:
ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرمایه های کشور را 

به بیراهه کشاند
عضو کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: تخصیص ارز 
۴۲٠٠ تومانی برای کاالهای اساسی از روز نخست اشتباه بود و در این 
مدت موجب شد سرمایه های کشور به بیراهه رود.»جمشید نفر« دیروز 
)دوشــنبه( در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: برای اجرای هر 
برنامه اقتصادی باید نخست ابزار در دسترس را مورد توجه کارشناسانه 
قرار بدهیم تا نتیجه آن برای کشور و معیشت مردم سودمند باشد.وی 
تصریح کرد: تخصیص ارز ۴۲٠٠ تومانی به کاالهای اساسی به دلیل نبود 
ابزار اجرایی مناســب از همان روز نخست اجرا اشتباه بود زیرا به دلیل 
وجود نداشتن مالک های کنترلی بر روند توزیع آن، موجب بیراهه رفتن 
سرمایه های کشور شد.نفر با اشــاره به پیگیری های دولت برای حذف 
این نرخ ارز، خاطرنشــان کرد: برای از میان برداشتن ارز ۴۲٠٠ تومانی 
نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب هستیم تا حذف آن خلل 
قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد نکند.وی افزود: تخصیص ارز ۴۲٠٠ 
تومانی عامل محدودیت در بخش صادرات و گشاده دستی در واردات شد 
و فضا را برای حضور دالالن و واســطه گران باز گذاشت.عضو کمیسیون 
صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: توزیع ارز ۴۲٠٠ تومانی 
موجب شد تا در بخش واردات نیز گروهی از سوء استفاده گران اقدام به 
فعالیت هایی مانند گران فروشی و خالف مقررات کنند.وی با بیان اینکه 
در حذف این نرخ ارز باید عالمانه و آگاهانه وارد عمل شویم تا مشکالت 
اساســی در اقتصاد کشور به وجود نیاید، تصریح کرد: با توجه به شرایط 
فعلی اقتصاد کشور باید طبق دستورالعملی کارشناسی شده برای حذف 

این ارز اقدام شود.

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مزایدهشماره مزایده

 مزایده بهره برداری موقت از پارکینگ  چشمه توتی234 – 4- 400
)طبق اسناد مزایده (  جاری )باران( به صورت اجاره  

آگهی مزایده  عمومی
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد بهره برداری از پارکینگ چشمه توتی )پارکینگ باران( از طریق 

مزایده عمومی بصورت اجاره یکساله به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید .

* مهلت تحویل اسناد به دبِیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/10/18
* تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/10/19

www.abfaesfahan.irمحل دریافت اسناد: ساِیت اِینترنِتي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان *
www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات*

شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلي 221  (

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویش سدید ایرانیان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 38737 و شناسه ملی 14009420518 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - محل شرکت از آدرس قبلی به : استان البرز ،شهرکرج ،محله عظیمیه، 
خیابان شهید احمد حاج سید نصیر، خیابان شهید گودرزی)تیمسارشمس(، پالک 
30 کد پستی 3155695873 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )م الف 1248517(
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وزیر نفت در بازدید از نمایشگاه توانمندی های جهاد دانشگاهی:گزیده خبر

هرماه۱۵لیتربنزینبهحسابهمهمردمایرانواریزمیشود
وزیــر نفت اظهــار داشــت: در حال حاضر مــا 27 میلیون 
کارت ســوخت در کشــور داریم دولت مصم است یارانه ای 
را کــه امروز به خودروها داده می شــود بــه تمامی مردمی 
کــه خودرو ندارند نیز تعلق بگیــرد و بتوانند از یارانه بنزین 
بهره مند شوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا جواد اوجی 
در جمــع خبرنگاران درباره توزیع یارانه بنزین با اعالم اینکه 
دولت سیزدهم هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد 
اظهار داشــت: در حال حاضر ما 27 میلیون کارت ســوخت 
در کشــور داریم  دولت مصم اســت یارانه ای را که امروز به 
خودروها داده می شــود به تمامی مردمی که خودرو ندارند 
نیز تعلق بگیرد و بتوانند از یارانه بنزین بهره مند شــوند.وی 
افزود: کار کارشناسی صورت گرفته که توزیع بنزین عادالنه 
شود و همه می توانند از این فرآورده بهره مند شوند.وزیر نفت 
گفــت: همه جوانب تغییر توزیع یارانه بنزنین دیده شــده و 
برنامه این اســت که در قشم و کیش به صورت آزمایشی و با 
نرخ 1500 دولتی و سه هزار تومان آزاد توزیع شود.وی تاکید 
کرد:  هیچ گونه افزایش قیمتی در دستور کار نیست و برنامه 
این است که همه بتوانند از یارانه سوخت بهره مند شوند.وی 
بیان داشت: طرح دولت کمک به آن دسته از مردمی است که 
خودرو ندارند.وی گفت: بر حسب صالح تیم اقتصادی دولت 
با رفع ابهامات کارشناســی این برنامه در سراسر کشور اجرا 
خواهد شد.وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه استفاده و 
فروش این بنزین توسط کسانی که خودرو ندارند گفت:  این 
یارانه بنزین به تمامی مردم چه کسانی که خودرو دارند و چه 
کسانی که ندارند بر حسب کارت ملی داده می شود.وی افزود: 
کســانی که یک سال اقامت در ایران داشته باشند می توانند 
از این یارانه برخوردار شوند به این ترتیب که در ابتدا ماهانه 
15 لیتر بنزین 1500 تومانی به همه تعلق می گیرد و دریافت 
کنندگان می ـــوانند آن را اســتفاده کرده و یــا به صورت 
اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.وی در ادامه با اشاره 
به ظرفیت جهاد دانشگاهی و نیاز صنعت نفت به دانش روز و 
بخش دانش بنیان درباره عقد قرارداد و تفاهم نامه امروز اظهار 
داشت:  در بخشی از قرارداد امروز واحد نمک زدایی و فرآورش 
نفت بخصوص آزادگان که یکی از گلوگاه های تولید نفت بود 
به امضا رســید با اجرای این واحد روزانه 50 هزار بشکه نفت 
فرآورش می شود.وی افزود: این اتفاق توسط شریک خارجی 
و با همت مجموعه جهاد دانشــگاهی برای صنعت نفت رقم 
خواهد خورد.وی همچنین به بازســازی و نوسازی دکل های 
حفاری خشکی و دریایی اشاره و تصریح کرد:  در تفاهم نامه ای 

که در این خصوص به امضا رســید این ناوگان طی 5 سال و 
بار مالی 150 میلیون دالر بازســازی خواهد شد.وی با اشاره 
به پروژه های پســاب صنعتی نیز گفت: برنامه این است که با 
اســتفاده از توان شرکت های دانش بنیان و جهاد دانشگاهی 
در باال دســت و پایین دســت بتوانیم به اجرا برسانیم.وی با 
بیان اینکه ما به ســاخت داخل اعتقاد داریم و از آن حمایت 
می کنیم یادآور شــد:  با ظرفیت شــرکت های دانش بنیان 
نیازها را برطرف می کنیم.وی همچنین گفت:  در حال حاضر 
چاه های کم بازده از جمله دغدغه های ماســت در کشور پنج 
هزار و 500 حلقه چــاه روی میادین نفت و گاز داریم که از 
ایــن تعداد 700 حلقه کم بازده بــوده و افت تولید دارند. ما 
طی قراردادی که داشتیم بنا را بر این داریم که با استفاده از 
دانش و تکنولوژی روز بتوانیم افزایش تولید داشته باشیم که 
در نتیجه آن سرمایه گذاری هنگفتی برای صنعت نفت ذخیره 
خواهد شد.وی با بیان اینکه هر حلقه چاه 10 تا 12 میلیون 
دالر هزینه دارد خاطرنشان کرد:  اگر افزایش توان تولید داشته 
باشیم منجر به تولید زودهنگام کاهش ریسک و هزینه کمتر 
خواهد شد.وی همچنین بخش دیگر امضای قراردادهای امروز 

را ســاخت لوله های مغزی چاه های نفت عنوان کرد و افزود: 
59 دســتگاه لوله مغزی به تولید خواهد رســید.وزیر نفت با 
بیان اینکه باالترین تولید گاز از پارس جنوبی از ابتدا تا امروز 
رقم خورده است، افزود: موفق شدیم 705 میلیون متر مکعب 
گاز از این میدان برداشــت کنیم. در حال حاضر چاه ها تماماً 
تعمیر شــده و چاه های جدید حفاری شــده و سکوها تعمیر 
شده اند بنابراین رکورد جدیدی در تولید گاز رقم خورده است.

اوجی با بیان اینکه به لحاظ تامین سوخت زمستانی مشکلی 
نداشته ایم، خاطرنشان کرد: در پاییز 99 میزان سوخت مایع 
در سبد سوخت نیروگاه ها 33 درصد بود که این رقم امروز به 
26 درصد رسیده است و این نشان می دهد که ما موفق شدیم 
روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز بیشتر به نیروگاه ها تحویل 
بدهیــم که نتیجه آن مصرف کمتر فرآورده و کاهش آلودگی 
کالنشهرها بوده است.وی با بیان اینکه از ابتدای پاییز، دغدغه 
میعانات گازی داشــته ایم به طوری که حجم زیادی میعانات 
روی آب شناور بوده اند، گفت: اکنون رقم صادرات میعانات را 
افزایش داده ایم، به نحوی که در آذر ماه رکورد زدیم. بخشــی 
از این میعانات را نیز می توانیم به مصرف داخل برســانیم.این 

مقام عالی وزارت نفت با اشــاره به گزارش اخیر بانک مرکزی 
در زمینه وضعیت ارزی یادآور شــد: در 9 ماه 1400 به لحاظ 
صادرات نفت، گاز و میعانات وضعیت قابل قبولی داشــته ایم 
و میزان صادرات چندبرابر ســال گذشــته بوده است.اوجی 
همچنین تاکید کرد: طبق اعالم بانک مرکزی، وصول مطالبات 
ارزی نیز اوضاع خوبی دارد.وی در ادامه اظهار داشت: قرار بود 
تولید و ظرفیت گاز تا پایان برنامه ششم حداقل یک میلیارد و 
250 میلیون متر مکعب باشد اما به دلیل عدم سرمایه گذاری، 
اکنون ظرفیت تولید بالغ بر 840 میلیون متر مکعب اســت. 
به همین دلیل دولت سیزدهم و وزارت نفت افزایش ظرفیت 
تولید را در دستور کار قرار داده است که از جمله آنها تکمیل 
پارس شمالی، فاز 11 پارس جنوبی و افزایش تولید از میادین 
مشــترک اســت.وزیر نفت با بیان اینکــه برنامه هایی برای 
بهینه سازی مصرف گاز و انرژی نیز در دستور کار قرار گرفته، 
خاطرنشــان کرد: برای این موضوع در بحث خانگی و صنایع 
از ابزار قیمت اســتفاده کرده ایم.اوجــی افزود: اکنون در هیچ 
کجای کشــور؛ چه بخش خانگی، صنعت و نیروگاهی کمبود 
گاز نداریم و تامین ســوخت مایع نیز به خوبی در حال انجام 
است. ظرفیت سوخت مایع بخش صنایع و نیروگاهی تاکنون 
25 درصد بود، امروز یک میلیارد لیتر ذخیره سوخت مایع در 
صنایــع و نیروگاه ها وجود دارد تا دغدغه ها در صورت کمبود 
گاز برطرف شود.وی با اعالم اینکه سواپ گازی با ترکمنستان 
و آذربایجان از دو هفته آینده راه اندازی خواهد شــد، متذکر 
شد: به این ترتیب هیچگونه قطعی و افت فشار گاز نخواهیم 
داشت و امیدواریم با همکاری مردم دو ماه آینده را نیز بدون 
چالش و کمبود گاز سپری کنیم.این مقام مسئول با اشاره به 
اقدامات وزارت نفت در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت: 
این وزارتخانه تعهدات خوبی را در این حوزه پذیرفته و در چند 
ماه گذشته اعتبارات خوبی تخصیص داده شده و پروژه هایی در 
دستور کار دارد که قبال نبوده است.اوجی همچنین به اقدامات 
حوزه منابع انسانی اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیز اتفاقات 
خوبی برای قراردادها رقم خورده که از جمله آنها اســتفاده از 
دانشجویان ممتاز دانشــگاه صنعت نفت و همچنین مباحث 
مربوط به بازنشســتگان اســت. ما به نیروی انسانی به عنوان 
ســرمایه بزرگ این صنعت توجه ویژه ای خواهیم داشت.وی 
دربــاره تاثیر مذاکرات برجام در صنعت نفت و صادرات اذعان 
کرد: ما در زمینه فروش نفت خام و محصوالت پتروشــیمی 
منتظر مذاکرات نبوده ایم و برای این منظور بسته های خوبی 

تعریف کرده ایم.

شرکت گاز مازندران نسبت به احتمال 
کاهش افت فشار گاز هشدار داد

شــرکت گاز مازندران از شهروندان خواست با توجه 
به برودت و ســرمای هوا، در مصــرف گاز طبیعی 
صرفه جویی کنند تا اســتان با کاهش افت فشار در 
فصل سرد سال مواجه نشود."قاسم مایلی رستمی" 
سرپرست شــرگت گاز مازندران با اشاره به کاهش 
محســوس دمای هوای استان گفت: برای پایداری جریان گاز به مشترکان 
خانگی، صرفه جویی در مصرف این نعمت خدادادی را مد نظر قرار دهند.وی 
افزود: با ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در سطح کشور و افزایش بی سابقه 
مصرف گاز، صرفه جویی سراسری برای عبور از روزهای سرد زمستان را بیش 
از پیش ضروری ساخته است.مایلی رستمی با بیان این که مازندرانی ها در 
شب گذشــته بیش از 31 میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند، ادامه داد: 

صنایع پر مصرف در زمان افت فشار گاز باید از سوخت دوم استفاده کنند.

شرکت پاالیش نفت اصفهان لوح برتر 
دومین جشنواره ملی یکصد واحد مشتری 

مدار را دریافت کرد 
در دومین جشــنواره ملی یکصد واحد مشتری مدار که با تمرکز بر نیروی 
انســانی با هدف تولید انبوه کاال و خدمــات و با حضور برترین ها در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار شــد، شــرکت پاالیش نفت 
 اصفهان موفق شــد، لوح مشــتری مــدار برتر را به خــود اختصاص دهد.

رئیس بازاریابی وفروش شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر گفت: این 
شرکت بر اساس رأی هیئت داوران و به دلیل توجه و تأکید بر مشتری مداری 
به عنوان یکی از مهمترین اصول مدیریتی و اهتمام جلب رضایت مشتریان با 
استفاده از ظرفیت های ارتباطی با کسب امتیاز باال در ارزیابی های تخصصی 
 انجام شــده، موفق به کسب عنوان واحد مشــتری مدار برتر گردیده است.

پیاده ســازی و رعایت CRM در اصول مدیریت ارتباط با مشتری، ارائه راه 
کارهای ایجاد ثبات قیمت و حذف واســطه گری در جلب رضایت مشتری، 
افزایش جذب منابع ســرمایه گذاری خارجی در فناوری پیشرفته، جذب و 
جهت دهی ســرمایه با ارائه اطالعات فنی و اقتصادی توسط دستگاه های 
 ذیربط از محورهایی بود که در این جشنواره ملی مورد توجه قرار گرفته بود.

ابراهیم کاویانی پور با بیان اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان قابلیت تولید 
بیش از 30 نوع فرآورده نفتی را دارد، تصریح کرد: پاالیشگاه در کنار تولید، 
خوراک شــرکت های پاالیش نفت جی، نفت سپاهان، پتروشیمی اصفهان، 
پتروشــیمی اراک و صنایع شــیمیایی ایران را تأمین می کند و همچنین 
محصوالت خود را در دو بخش بورس انرژی و کاال به مشتریان مختلف ارائه 
می¬نماید. این شرکت همچنین در دوسال اخیر محصوالت خود را به بیش 

از 10 کشور صادر کرده است .
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گزیده خبر وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

حذفکارتبازرگانیاجارهای
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که با صدور هوشمند کارت بازرگانی، فساد 
در این بخش حذف خواهد شــد و دیگر شــاهد اتفاق هایــی از قبیل انتقال کاال با 
کارت بازرگانی یک کودک یا افراد سالخورده نخواهیم بود.به گزارش ایسنا، سید رضا 
فاطمی امین در مراسم رونمایی صدور هوشمند کارت بازرگانی، اظهار کرد: یکی از 
مهم ترین پروژه های وزارت صمت، اجرای سامانه جامع تجارت است که تا پایان سال 
تکمیل خواهد شد.وی با بیان اینکه حاکمیت باید چهار اقدام شامل اولویت گذاری، 
تنظیم گری، تســهیلگری و نظارت را انجام دهد گفت: سامانه جامع تجارت مربوط 
به بخش های مختلف دولت اســت، اما متولی آن وزارت صمت بوده اســت. بعد از 
تکمیل این سامانه روش مدیریت و حکمرانی در کشور عوض خواهد شد.وزیر صمت 
با بیان اینکه در فرایند جدید صدور کارت بازرگانی ۲۵ اســتعالم از ۲۰ دستگاه در 

کمتر از یک ساعت اخذ می شود، اظهار کرد: پیش از این شاهد بودیم عده ای به نام 
افراد مختلف از جمله کودکان و افراد ســالخورده کارت بازرگانی می گرفتند و مبالغ 
زیادی کاال جابجا می کردند. اما هدف این است که با ضوابط جدید کارت بازرگانی به 
افراد قابل اطمینان اعطا شود. همچنین فعالیت هایی که به سمت اولویت ها حرکت 
می کنند تسهیل شود.وی با اشاره به پیگیری حذف رانت و امضای طالیی در وزارت 
صمت، تصریح کرد: این اقدام در حوزه بورس کاال هم شروع شده و ۲۰ گروه از ۳۰ 
گروه دیگر ســهمیه بندی ندارند. در حوزه کارت بازرگانی نیز امروز هوشمندسازی 
کلید خورد.فاطمی امین با اشــاره به حذف رانت از صدور کارت بازرگانی، گفت: در 
اذهان مردم این است که کارت بازرگانی فساد دارد، اما با هوشمند شدن این فرآیند، 
صــدور و تمدید کارت منوط به پرداخت مالیات اســت و نمی توان صوری اقداماتی 

انجام داد، چراکه مضای طالیی از کارت بازرگانی حذف شد.وی وضعیت صادرات را 
مناســب توصیف کرد و گفت: صادرات در سال جاری از مرز ۴۰ میلیارد دالر عبور 
کرد. تالش ما نیز حذف موانع است که در این مدت برخی از موانع نیز حل و فصل 

شده است.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی کسب رکورد ماهیانه تولید عنوان کرد:
رکورد جدید نشان از توان تخصصی و 

انگیزه باالی کارکنان می باشد
عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با اعالم 
کسب رکورد تولید در آذرماه به میزان ۱۴۷۵۹۱ تن 
، ضمن تبریک به ذینفعان شــرکت ، آن را حاصل 
روحیه قــوی کارکنان و کارگران، پشــتیبانی فنی 
مناســب و ایده های نو در رفع مشکالت خط تولید 

عنوان کرد. وی تامین انرژی در حوزه صنعت را نمود بارز پشتیبانی از تولید 
خواند و خاطر نشان کرد: موانع پیش روی دولت در تامین انرژی صنایع در 
فصول گرم و ســرد را کامال درک می کنیم لکن همانطور که همه می دانند 
قطع یا کاهش تامین انرژی صنعت فوالد سبب کاهش تولید در این صنعت 
می گردد، صنعت فوالد نیز یک صنعت مادر و استراتژیک است که محصول 
آن به عنوان مواد اولیه هزاران کارخانه و کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد 
و کاهش تولید در آن ســبب ضربه های جبران ناپذیر به صنایع کوچک و 
صدها هزار شــغل و در نهایت نیز مصرف کنندگان نهایی که همان جامعه 

می باشند می شود. 

پیشنهاد مدیرعامل فوالد خراسان درباره 
الگوی مصرف انرژی

به گفته مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان، این 
شــرکت اولین شــرکت فوالدی بود که مشمول 
محدودیت مصرف گاز در سال جاری شد.غفوری 
عنوان کرد: صنعت فوالد، صنعت پیشران است و 
امکان ســرمایه گذاری در بخشهای دیگر را دارد. 

شــرکت های بزرگ این حــوزه در انتقال آب با رقم های بســیار زیادی 
ســرمایه گذاری کردند و حال باید در حوزه انرژی سرمایه گذاری نمایند 
اما نیازمند همکاری بیشــتر از بخشــهای دیگر نیز هستیم.مدیرعامل 
مجتمع فوالد خراسان گفت: به محض اینکه کمبود گاز ایجاد می شود، 
گاز صنعت فوالد را قطع می کننــد، درصورتی که گاز در صنعت فوالد 
جایگزینی ندارد. فوالد خراســان اولین شرکت فوالدی بود که مشمول 
محدودیت مصرف گاز شد درحالیکه امکان استفاده از سوختهای فسیلی 
را نداریم و تولید آهن اسفنجی شرکت مستلزم گاز است و قطع آن تولید 
ما را به شدت کاهش می دهد.غفوری افزود: قطع گاز برای صنعت جهت 
تامین مصرف خانگی اشتباه است و می توان سایر حوزه های مصرف کننده 
را نیز درگیر این موضوع کرد. بر مبنای قانون کشور در هنگام خلل تامین 
انرژی، صنایع نباید در اولویت قرار گیرد؛ دولت موظف اســت در صورت 
قطعی برق و گاز صنایع تولیدی، خسارات ناشی از این موضوع را جبران 

کند اما این اتفاق نمی افتد.

رییس اتاق ایران و شرق آفریقا در گفت وگو با ایلنا:
 نمی توانیم با ترکیه در آفریقا رقابت کنیم

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا اظهار داشت: ما سعی کردیم که از طریق اتاق بازرگانی ۴ بانک در آفریقا تاسیس کنیم تا بتوانند به تجار مخصوصا تجار 
ایرانی اعتبار دهند. کار این بانک ها در آفریقا به صورت داخلی خواهد بود و به علت بسته بودن سوئیفت نمی توانیم با ایران کار کنیم ولی می تواند به تجار ایرانی اعتبار 
داده و آنها را حمایت کند.حسن خسروجردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت تجارت ایران با شرق آفریقا اظهار کرد: بیشتر صادرات ما 
به کشــورهای شــرق آفریقا، کاالهای نفتی از جمله قیر، مصالح ساختمانی مثل کاشی، سیمان و آهن آالت و... بوده است. بیشترین واردات ما از این کشورها نیز مواد 
غذایی از جمله چای و قهوه است. حجم تجاری ما با آفریقا حدود ۷۰۰ میلیون دالر به طور رسمی از طریق گمرکات ایران و ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دالر به طور غیر 
رسمی و از طریق دبی است. سهم شرق آفریقا از این میزان حدود 6۰ درصد است.وی در مورد همکاری های خودرویی با آفریقا و به خصوص سنگال گفت: حسن نیت 
سنگال در مورد حوزه خودرو خوب است، برخی خودروهای ما را هم وارد کردند اما متاسفانه در تامین قطعه در داخل به مشکل برخوردیم، یعنی خودروسازان به اسم 
وارد می کردند اما از نظر ارزی به مشکل برخوردند و صادرات به آفریقا قطع شد اما االن دوباره مذاکراتی انجام شده تا دوباره این کار پیگیری کنند.خسروجردی افزود: 
روش صادرات و تولید برای آفریقا کمی فرق دارد. برای مثال پیشنهاد ما این است که یک شرکت حمل و نقل در آفریقا تاسیس شده و خودروهای آن از ایران تامین 
شود. می توان با بانک های آفریقایی قرارداد بست تا بتوانیم پول خودروها را یک جا دریافت کنیم و خود راننده ها اقساط آن را پرداخت کنند؛ این روش ها را می توان در 
آفریقا پیگیری کرد. متاسفانه سیاست گذاری های کشور در این حوزه خیلی خوب نیست و از این نوع فرصت ها که در آفریقا موقعیت عالی دارد به خوبی استفاده نشده 
است.وی اضافه کرد: در این صورت راننده و صادرکننده هردو راضی هستند. ما این پیشنهاد را به سایپا و ایران خودرو دادیم اما متاسفانه به آن عمل نکردند. سایپا و 
ایران خودرو می خواســتند که در حوزه نفت وارد شــده و با تاسیس شرکت درآمدزایی کنند، می خواستند از من در این مورد  اطالعات کسب کنند و سعی کردم که 
منصرف شان کنم و این پیشنهاد را مطرح کردم ولی استقبال نشد.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و شرق آفریقا بیان کرد: بنابراین وضعیت همکاری های خودرویی 
ایران و آفریقا اصال مناسب نیست. استقبالی برای واردات خودرو از ایران وجود ندارد چراکه فکر می کنند در مورد لوازم یدکی به مشکل برمی خورند. توافقی هم برای 
راه اندازی واحد تولیدی خودرو جز با سنگال نشده است.وی افزود: بسیاری از کشورها در آفریقا آمادگی این نوع همکاری های خودرویی را دارند اما روش عرضه در ایران 
با نیاز آفریقا متفاوت است. در مورد آفریقا باید به شکل دیگری عمل کرد؛ با روش پیشنهادی ما می توانیم تعداد مناسبی خودرو به فروش برسانیم و حتی خط تولید 
ایجاد کنیم که از آن هم استقبال می شود.خسروجردی تصریح کرد: اتوبوس های تولیدی ما به درد آفریقایی ها نمی خورد. عموما اتاق اتوبوس را به صورت خالی می خرند 
و آنجا ۴ تا ۵ ردیف صندلی می گذارند، درحالی که ردیف هایی ما می گذاریم ۳ تا ۴ ردیف اســت. آنها کمی اتاق های بزرگتری می خواهند. باید محل را شــناخت و بر 
اساس نیاز آنها تولید کرد.وی خاطرنشان کرد: با اینکه اجناس ما مناسب تر و ارزان تر است، ما نمی توانیم با ترکیه در آفریقا رقابت کنیم. بیشتر شرکت های صادرکننده 
ما سرمایه کمی دارند. ترکیه ۴ تا ۵ شرکت را انتخاب کرده و به آنها اعتبار می دهد تا بتوانند در کشور مقصد فعالیت کنند، در حال حاضر مشکل اصلی صادرکنندگان 

ما نداشتن سرمایه و عدم شناخت صحیح آفریقا است. چین و ترکیه سرمایه الزم برای صادرکنندگان خود را تامین می کنند، در ایران به هیچ وجه اینگونه نیست.

جریان صادرات سیب زمینی به ترکمنستان و 
برگشت ۵۰ تنی از ازبکستان

گمرک ایران برگشت محموله  صادراتی سیب زمینی از ترکمنستان را تائید نکرد، اما اعالم 
کرده که مدتی پیش محموله ۵۰ تنی به مقصد ازبکستان برگشت خورد که دلیل آن سموم 
و آفات نبود و بعد از حل مشکل دوباره صادر شده است.به گزارش ایسنا، در جریان برگشت 
محصوالت کشــاورزی، اخیرا اعالم اخبار متناقضی در رابطه با برگشت خوردن محصوالت 
از ترکمنستان و یا ازبکستان از سوی تجار و یا مسئوالن مربوطه مطرح  است. اما گمرک 
ایران در این رابطه به ایسنا اعالم کرد که بررسی ها نشان می دهد در چند ماه گذشته هیچ 
محموله   سیب زمینی از ترکمنســتان برگشت نخورده و فقط یک محموله از  ازبکستان 
برگشت خورد که مجدد صادر شده است که دلیل برگشت هم سموم و آفات نبوده است.

سخنگوی گمرک ایران با اشاره به برگشت سیب زمینی از ازبکستان گفت که حدود دو ماه 
پیش یک محموله ۵۰ تنی که از مسیر ترکمنستان به مقصد ازبکستان ترانزیت شده بود، 
به دلیل حجم بیش از اســتاندارد خاکی که دور سیب زمینی ها بود، برگشت خورد اما در 
ادامه طی مذکرات صورت گرفته محموله برگشتی به حالت استاندارد درآمده و مجددا به 
ازبکستان صادر شده است.لطیفی با اشاره به اینکه هیچ محموله  سیب زمینی از ترکمنستان 
برگشت نخورده است توضیح داد: در هشت ماهه امسال ۵۹.۸ هزار تن به ارزش ۸.۹ میلیون 
دالر صادرات سیب زمینی به این کشور صورت گرفته که عمده آن از گمرک لطف آباد به 
وزن ۵6.۷ هزار تن به ارزش بیش از ۸.۵ میلیون دالر بوده اســت.  به گفته وی، در ســایر 
گمرک ها نیز میزان صادرات سیب زمینی ترکمنستان، ۲.6 هزار تن در اینچه برون به ارزش 
۳۹۲.۳ هزار دالر، ســرخس ۳۹6 تن به ارزش ۵۹.6 هزار دالر، در گمرک مشهد با ۲۱۵.۵ 
تن به ارزش ۳۲.۳ هزار دالر، ۲۴ تن در گمرک ساری به ارزش ۳۵۵۵ دالر بوده است.  طی 
روزهای گذشته رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد از برگشت خوردن سیب زمینی های ایران 
از ترکمنستان خبر داده بود و رئیس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان سیب زمینی نیز 
گفته بود که چندی پیش ۳۵۰۰ تن سیب زمینی ایرانی از ازبکستان برگشت خورده است.

آگهی) نوبت اول ( فراخوان جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح هادی 17 روستا 
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تحلیل بانک مرکزی از تحوالت اقتصادی؛گزیده خبر

اجاره مسکن مقصر گرانی هاست
مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در هدایت 
نرخ تورم به ســمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطالعات درست و 
به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی 
به آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی اســت و موجب می شود عالوه 
بر شکل گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری 
اهداف حفظ ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مســاعدت به رشد 
اقتصادی را پیگیری کند. به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم 
کرد کــه خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های خود 
در آبان ماه ۱۴۰۰ به شــرح زیر است:علی رغم اینکه در آبان ماه 
۱۴۰۰ روند تورم متوسط دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون ماه 
گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان در سطح نسبتاً 
باالیی قرار داشته است. عامل اصلی تورم این ماه )با توجه به سهم 
گروه ها در شاخص قیمت مصرف کننده(، همچون روند چند ماه 
اخیر به افزایش نسبتاً باالی قلم »ارزش اجاری مسکن« ارتباط 
می یابد.بررســی تورم ماهانه اقالم کاالیی به تفکیک دوام نشان 
می دهد که کاالهای بادوام که نوســانات قیمت آنها همبستگی 
باالیی با نوســانات بــازار ارز دارد، در این ماه تورم ماهانه منفی 
قابــل توجهی را ثبت کردند و عمده تــورم ماهانه اقالم کاالیی 
از محل افزایش قیمت کاالهای بــی دوام همچون اقالم دارویی 
و کاالهای کم دوام همچون پوشــاک شکل گرفت.بر این اساس 
در آبان ماه گروه »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« که طی ماه های 
اخیر ســهم قابل توجهی از تورم ماهانه را تشکیل می داد با تورم 
ماهانه منفی همراه بود. در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار 
منتشره در پایگاه اطالع رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی هشت ماهه 
سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳۱.۱ میلیارد دالر 
بوده که نشانگر افزایش حدود ۴۲ درصدی آن در مقایسه با دوره 
مشابه سال ۱۳۹۹ اســت. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در 
دوره مزبور در حدود ۳۲.۰ میلیارد دالر گزارش شــده است که 
حاکی از افزایش ۳۸ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 
اســت. تحوالت بازرگانی گمرکی در ماه های سپری شده از سال 
۱۴۰۰ موید توازن نسبی میان جریان صادرات و واردات کاالیی 
بوده است.همچنین الزم به توضیح است که متأثر از روند مناسب 
صادرات گمرکی در ماه های اخیر، میزان عرضه ارز صادرکنندگان 
در سامانه نیما در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل با افزایش قابل توجهی همراه بوده است؛ ضمن اینکه 
در آبان ماه عرضه ارز در ســامانه مذکور نسبت به ماه قبل از آن 

با افزایش روبرو بود. 

تحوالت بازار مسکن در آبان
در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررسی ها حکایت از آن 
دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده 
است. بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 

زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی این ماه 
نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۱۷.۷ درصد افزایش را تجربه نمود.در بازار سهام نیز شاخص 
کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آبان ماه ۳.۴ درصد نســبت 
روز پایانــی ماه قبل کاهش یافت. ذکر این نکته ضروری اســت 
که سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و 
توجه به داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم 

اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

علت روند صعودی سود بین بانکی در آبان
روند کاهنده متوســط ارزش روزانه معامالت در بازار بین بانکی 
نسبت به ماه های گذشته به همراه تشدید روند صعودی نرخ سود 
در این بازار طی آبان ماه سال جاری حاکی از کاهش سطح ذخایر 
مازاد بانک ها در بازار بین بانکی )به واســطه انتشار اوراق بدهی 
دولت( اســت که این موضوع در افزایش سهم بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی در پایه پولی نیز قابل مشاهده است.در این خصوص 
الزم به توجه است که طبق سازوکار طبیعی اقتصاد، انتشار اوراق 
بدهی توســط دولت، در مرحله اول، به کاهش منابع قابل قرض  
در بازار بین بانکی و حتی افزایش اضافه برداشــت بانکها از منابع 
بانک مرکزی منجر می شــود. لیکن در مراحل بعدی در صورت 
اقدام بانک ها به تعدیل منابع و مصارف خود از طریق تعدیل رشد 
تســهیالت دهی، از میزان حجم بدهی بانک ها به بانک  مرکزی 
کاسته خواهد شد. در عین حال انتظار می رود با هزینه کرد منابع 

جمع آوری شــده از این محل توسط دولت، مجدداً این منابع به 
شبکه بانکی تزریق شــود و اضافه برداشت بانکها از منابع بانک 
مرکزی کاهش یابد.  به تبع تداوم رویکرد دولت بر عرضه بازاری 
انواع اوراق مالی اسالمی دولتی از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی 
این اوراق، روند افزایشــی نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی در آبان 
مــاه ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت؛ به نحوی کــه در این ماه نرخ بازده 
اســناد مذکور با ســـررسیدهای یک، دو و سه ساله، به ترتیب با 
۱.۲۶، ۰.۶۷ و ۰.۱۴ واحـــد درصـد افزایش نسبت به ماه قبل 
بــه ترتیب به ۲۳.۴۰، ۲۳.۸۹ و ۲۳.۹۸ درصد رســید. بر خالف 
ماه گذشــته، در آبان ماه نرخ های بازده همگرا شده اند و از شیب 
صعودی منحنی بازده کاسته شده است که می تواند بیانگر تعدیل 
نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی )تحت تاثیر از سرگیری 

مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام( باشد.

اوضاع حجم و رشد نقدینگی 
حجم نقدینگی در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰ )معادل ۴۳۱۵۹.۵ 
هزار میلیارد ریال( نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۲ 
درصد رشد یافته است. الزم به توضیح است که ۲.۴ واحد درصد 
از رشــد نقدینگی در هشت ماهه ابتدای سال جاری مربوط به 
اضافه شــدن اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های 
بانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی 
های بانک ســپه )به واســطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای 
مسلح در بانک سپه( است و فاقد آثار پولی است.بر همین اساس 

نرخ رشــد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی بــه آبان ماه ۱۴۰۰ به 
۴۲.۰ درصد رسید که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش 
پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ 
پوشش آماری مذکور، رشــد نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ 
نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده 
ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد می بود. البته 
ذکر این نکته ضروری اســت، پس از تجمیع اطالعات خالصه 
دفتر کل بانک مهر اقتصاد با اطالعات بانک ســپه و تسری آن 
به ســالهای قبل، ارقام مربوط به رشد نقدینگی تعدیل خواهد 
شــد.  رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰، 
معادل ۳۵.۸ درصد بوده اســت. ذکر این نکته ضروری است که 
پایه پولی در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ نســبت به پایان سال ۱۳۹۹، 
رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر 
مذکور در دوره مشابه ســال قبل )۱۲.۸ درصد( به میزان ۵.۰ 
واحد درصد افزایش یافته اســت.اما در آبان ماه ۱۴۰۰ با هدف 
مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل 
با بانک ها اقدامــات اعتباری زیر را انجام داد:انجام عملیات بازار 
باز با موضع انبســاطی مجموعاً به ارزش ۱۲۸۴.۳ هزار میلیارد 
ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۷ روزه )مانده توافق 
بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان آبان ماه معادل ۳۴۴.۴ 
هزار میلیارد ریال بوده است(.اســتفاده بانک ها از اعتبارگیری 
قاعده مند در نرخ ســقف برای رفــع نیازهای نقدینگی جمعا با 
۲۹۱.۷ هزار میلیارد ریال )مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان 

آبان ماه معادل صفر بوده است(.

دولت چقدر اوراق فروخت؟ 
بر اســاس اعالم وزارت امور اقتصــادی و دارایی، کارگزاری این 
بانــک تا پایان آبان ماه ســال جاری، ۱۹ مرحلــه حراج اوراق 
مالی اســالمی دولتی برگزار کرد کــه در مجموع، ۵۰۷.۷ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اســالمی دولتی توسط بانک ها و سایر 
ســرمایه گذاران خریداری شــد. )در آبان ماه سال جاری، طی 
برگزاری یک مرحله حراج اوراق مالی اســالمی دولتی ۹.۲ هزار 
میلیارد ریال اوراق مالی اســالمی دولتی توسط بانک ها )۱۲.۲ 
درصد( و ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال توســط سایر سرمایه گذاران 
)۸۷.۸ درصد( جمعا به میزان۷۵.۳ هزار میلیارد ریال، خریداری 
شد(.در هشت ماهه سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ 
در حدود ۱۱.۹ میلیارد دالر ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی 
و اعتباری به واردات کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و 
نیز واکســن کرونا اختصاص یافته است که مشخصاً حدود ۱.۴ 
میلیارد دالر آن بابت تامین ارز واردات واکسن کرونا بوده است. 
الزم به توضیح اســت قیمت جهانی برخــی از اقالم وارداتی با 
نرخ ارز ترجیحی نظیر گندم، جــو و روغن آفتابگردان طی دو 
سال گذشــته به ترتیب به میزان ۱۰۱.۵، ۹۸.۴ و ۹۱.۳ درصد 

افزایش یافته است.

مدیرعامل بانک ایران زمین:
راه اندازی اولین نئوبانک واقعی

مدیر عامل بانک ایران زمین در جلسه هم اندیشی روسای شعب استان تهران 
این بانک با اشــاره به قرارداد راه اندازی نئوبانک ایران زمین گفت: راه اندازی 
اولین نئو بانک واقعی در کشــور، تحول بزرگ بانــک ایران زمین در صنعت 
بانکداری خواهد بود. این قرارداد با شــرکت بزرگ »های وب« منعقد شــده 
و قطعاً در آینده نزیک تعداد قراردادها و کســب و کارهایی که می توانند در 
این بستر فعالیت کنند بیشتر خواهد شد،به گزارش روابط عمومی بانک ایران 
زمین، عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در مراسم هم اندیشی شعب 
استان تهران شرایط رقابتی ایجاد شده بین بنگاه های اقتصادی را عاملی برای 
تقویــت و کارهای موثر در ایجاد ارتباط قــوی بین همه همکاران بیان کرد و 
گفت: وجود تعامالت مفید بین همکاران در شعب و ستاد باعث می شود همه 
پرســنل در جریان امور و اقداماتی که در بانک صورت می گیرد قرار گیرند و 
همینطور اگر مســئله ای وجود دارد مطرح کنند تا پیگیری شــود و از روند 
انجام آن کار مطلع باشند.پورسعید بر پیگیری ایجاد روابط سیستماتیک بین 

همکاران تاکید کرد .

از هشت طرح جدید بانک دی رونمایی شد
مدیرعامل: بانک دی به سمت پیاده سازی بانکداری جامع در حرکت است

مدیرعامل بانک دی بهره برداری از هشــت طرح جدید این بانک را گامی مؤثر 
در پیاده ســازی بانکداری جامع دانست.به گزارش روابط عمومی بانک دی، در 
مراسم رونمایی از هشت طرح جدید بانک دی که با حضور مدیرعامل، اعضای 
هیئت مدیره، معاونان و مدیران ارشد این بانک برگزار شد، برات کریمی ضمن 
تشریح دســتاوردهای بانک در دو سال گذشته گفت: با همت جمعی تمامی 
همکاران، حمایت های بنیاد شــهید و امور ایثارگران و اعتماد مشتریان، طی 
دو سال گذشــته برنامه های هیئت مدیره برای وصول مطالبات و جذب منابع 
ارزان قیمت، برنامه هایی موفق بوده اســت.وی افزود:  امروز مجموعه اقدامات 
و دســتاوردهای بانک دی نزد نظام بانکی، نهادهای ناظر و در سطح عمومی 
جامعه، باعث شــروع روند شــکل گیری یک تصویر ذهنی مثبت و روشن از 
برند بانک شده است که سرمایه اجتماعی گرانبهایی برای بانک دی محسوب 
می شود.مدیرعامل بانک دی پاسداری از دستاوردهای بانک را وظیفه یکایک 

همکاران دانست .

راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات
دکتر سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از راه اندازی 
پیشــخوان مجازی خدمات به عنوان یکی از خدمات بانکداری هوشمند این 
بانک خبر داد و گفت: قصد داریم با تقویت زیر ســاخت ها و بهبود ســامانه 
هــا، خدمات شایســته و مطلوب تری را به هموطنان ارائــه دهیم.به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر ســعید شمســی نژاد با 
اشــاره به اهمیت توســعه بانکداری الکترونیک در زندگی روزمره مردم بیان 
داشت: بسیاری از مردم، به ویژه ساکنین شهرهای بزرگ که با مشکل ترافیک 
و آلودگی هوا مواجه هســتند، ترجیح می دهند تا به جای مراجعه به شــعب 
بانک ها، از خدمات بانکداری الکترونیک اســتفاده  کنند.وی افزود: اقدامات و 
تالش ها در زمینه توســعه زیر ســاخت ها و ارائه محصوالت جدید بانکداری 
الکترونیک در بانک قرض الحســنه مهر ایران ادامه دارد و این بانک با فراهم 
کردن زیرساخت های الزم، پیشخوان مجازی را برای دسترسی بهتر مشتریان 
به خدمات بانکی تعریف و عملیاتی خواهد کرد.مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اظهارداشت: پیشخوان مجازی در واقع به نوعی مدیریت درخواست 
های مشتریان به شمار می آید و مشتری می تواند در بستر اینترنت و در ۷ روز 
هفته و هرساعت از شبانه روز درخواست های خود را ثبت کند.وی ادامه داد: در 
فاز نخست، فعال و یا عدم فعال سازی همراه بانک، اینترنت بانک و تلفن بانک، 
خدمات کارت، خدمات چک، انتقال وجه، درخواست تسهیالت، خدمات سپرده 
و سایردرخواست های بانکی از جمله خدماتی است که در پیش خوان مجازی 

بانک قرض الحسنه مهر ایران به صورت یکپارچه ارائه شده است.

 بازدید یک روزه مدیرعامل بانک مسکن از پروژه های مشارکتی
 بانک و شعب کیش

آمادگی بانک مسکن برای گسترش حمایت از 
سرمایه گذاران منطقه آزاد کیش

دکتر »محمود شــایان« مدیرعامل بانک مســکن و هیات همراه، طی سفری 
یک روزه از پروژه های مشــارکت بانک در منطقــه آزاد کیش بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، در این بازدید، دکتر شــایان 
با اشاره به دغدغه بانک مســکن در افزایش روزافزون سرمایه های ملی اظهار 
داشــت: پرداخت تسهیالت ساخت به شرکت های پیمانکار خوش حساب و با 
تجربه، نه تنها به افزایش سرمایه های ملی کمک می کند؛ بلکه باعث کارآفرینی 
و تولید درآمد برای نیروی های بومی می شود.مدیرعامل بانک مسکن با اشاره 
به تسهیالت گذشته بانک در راستای توسعه صنعت توریسم جزیره کیش، از 
پروژه های موفقی همچون هتل پاالس به عنوان رونق بخش این صنعت یاد کرد 
و گفت: بانک مســکن همچنان آمادگی دارد با پرداخت تسهیالت از سرمایه 
گذاران منطقه آزاد تجاری صنعتی کیش حمایت کند.در ادامه سفر، مدیرعامل 
بانک مسکن با حضور در شعب پردیس ۲ کیش، مرکز تجاری و مرکزی کیش 
ضمن دیدار و گفتگو با کارکنان این شعب، بر اهمیت کار آنان تاکید و بیان کرد 
: در بازار رقابتی امروز، با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم، باید سهم مان را 

از منابع مالی موجود در این منطقه افزایش دهیم .

تفاهم نامه همکاری میان گروه داده پردازی پارسیان و صنعت نفت امضا شد؛
ورود بانک پارسیان به تامین مالی طرح های 

فناورانه نفت
در حاشیه مراسم روز ملی پژوهش، تفاهم نامه سه جانبه همکاری میان گروه 
داده پرداری پارســیان، پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و صندوق پژوهش 
و فناوری غیردولتی صنعت نفت امضا شــد. این مراســم با حضور وزیر نفت، 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار 
شــد،هدف از امضای این تفاهم نامه ایجاد همکاری سازنده برای تامین مالی 
طرح های دانش بنیان و فناورانه در صنعت نفت است.دیجیتالی نمودن صنایع 
مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی، به کار گیری فناوری اینترنت اشیا در صنایع 
مرتبط با نفت، گاز و پتروشــیمی، مدیریت هوشــمند انرژی، کاهش مصرف 
و افزایــش بهره وری در صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشــیمی و همچنین 
بهره منــدی از هوش مصنوعی در صنایع مرتبــط از موضوعات این تفاهم نامه 

هستند.

وزارت اقتصاد نقشی در انتخاب 
مدیران بانک های خصوصی ندارد

تهران- ایرنا- روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تاکیــد کرد: این وزارتخانه نقشــی در انتخاب مدیران 
بانک های خصوصی ندارد. به گزارش دیروز دوشنبه ایرنا از وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی، در روزهای گذشــته اخباری مبنی بر 
نقش آفرینی وزارت اقتصاد در بانک های خصوصی منتشر شد که 
موجب واکنش این وزارتخانه به این اخبار شد. روابط عمومی این 
وزارتخانه توضیح داد: با توجه به تکرار برخی موضوعات نادرست 
از سوی تعدادی از افراد و رسانه ها، به اطالع می رساند وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی هیچ نقش و مســوولیتی در انتصاب و تایید 
مدیران بانک های خصوصی نــدارد.در ادامه وزارت اقتصاد اعالم 
کــرد که بانک های خصوصــی در زمینه عملکرد خود نیز  تحت 

نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند.

طال باالی ۱۸۰۰ دالر ایستاد
قیمت طال در معامالت دیروز دوشــنبه بــازار جهان تحت تاثیر 
بازده پایین تر اوراق خزانه آمریکا و رشد ارزش دالر، تغییر چندانی 
نداشــت و ثابت بود.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۸۰۹ دالر و ۹۵ ســنت 
رســید. بهای معامالت این بازار هفته گذشته برای نخستین بار 
در یــک ماه اخیر به باالی ۱۸۰۰ دالر صعــود کرده بود.در بازار 
معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال تغییر چندانی نداشــت و در 
۱۸۱۱ دالر و ۴۰ سنت ایستاد.بازده اوراق خزانه آمریکا از باالترین 
رکورد یک هفته گذشته که در معامالت قبلی به آن صعود کرده 
بود، عقب نشســت و هزینه نگهداری طال را کاهش داد. شاخص 
دالر از پایین تریــن رکورد یک هفته اخیر صعــود کرد و طال را 
برای خریداران غیرآمریکایی گران تر ساخت.به گفته جفری هالی، 
تحلیلگر شــرکت OANDA، نگاهی به معامالت اخیر نشان می 
دهد طال با مقاومت در باالی سطح ۱۸۱۵ دالر روبروست و برای 
حفظ رشــد اخیر قیمت به ســختی تالش خواهد کرد مگر این 
که ارزش دالر آمریکا هفته جاری به میزان چشــمگیری کاهش 
پیدا کند. میزان نقدینگی هفته جاری اندک اســت و در نتیجه 
کوچکترین جریــان هم بر معامالت تاثیر می گذارد.بر اســاس 
گزارش رویترز، بازارهای ســهام آسیایی در معامالت روز جاری 
در مجموع ضعیف تر بودند زیرا ابهامات نسبت به تاثیر اقتصادی 
شیوع واریانت اُمیکرون ریســک پذیری سرمایه گذاران را کمتر 
کرد.در بازار ســایر فلزات ارزشــمند، هر اونس نقره برای تحویل 
فوری با ۰.۸ درصد کاهش، به ۲۲ دالر و ۷۶ ســنت رســید. هر 
اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۹ درصد کاهش، ۹۶۵ دالر 
و ۴۵ سنت بود. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۶ درصد 
افزایش، در ۱۹۶۰ دالر و ۳۸ ســنت ایستاد که باالترین سطح از 

۲۳ نوامبر بود.

آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در هشتمین ماه سال جاری نشان می دهد که در 
این ماه معادل ۶۳۰ هزار فقره چک برگشــت خــورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۳۲.۵ و 
۱۶.۳ درصد افزایش داشــته است.به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان 
مبادالت چک منتشــر کرده است، نشان می دهد که در آبانماه سال جاری حدود ۷.۱ میلیون 
فقره چک به ارزشی بیش از ۲۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد 
و مبلغ به ترتیب ۳۰.۲ و ۲۴.۹ درصد نســبت به مهرماه افزایش دارد. از ســوی دیگر، بیش از 
۶.۴ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول 
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰ و ۲۶.۳ درصد افزایش دارد.در کنار چک های 
وصولی معادل ۶۳۰ هزار فقره چک هم برگشــت خورده کــه از نظر تعداد و مبلغ چک های 
برگشتی به ترتیب با  ۳۲.۵ و ۱۶.۳ درصد افزایش داشته است.همچنین در این مدت، در استان 
تهران حدود ۲.۲ میلیون فقره چک با ارزشــی معادل ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله 
شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.چک های وصول 
شــده در تهران حدود ۲ میلیون فقره به ارزشــی حدود  ۱۱۴ هزار میلیارد تومان و چک های 
برگشتی بیش از ۱۷۲ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده 
اســت. البته، نسبت چک های برگشتی به مبادله ای از ۸.۵ درصد در آبان ماه سال گذشته به 
۸.۸ درصد در آبان سال جاری رسیده که ۰.۳ درصد افزایش داشته است.از سوی دیگر، ارزش 
چک های مبادله شده در آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱.۷ درصد با افزایش 
مواجه شده و از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده ۹۱.۱ و ۸۷.۸ درصد وصولی و ۸.۹ و 

۱۲.۲ درصد برگشت داده شده است. 

میزان چک های برگشتی به تفکیک علل 
عالوه بر این، در آبانماه امسال در کل کشور بیش از ۶۰۸ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی حدود 
۲۹ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد تومان به دالیل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است 
که در واقـع از نظـر تعـداد و ارزش ۹۶.۵ درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی بوده اســت.    از ســوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۶۵ هزار فقره چک به 
ارزشی بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده 
شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۶ و از نظر مبلغ نیز ۹۶.۲ درصد چک های برگشتی 

به دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل چک های برگشتی بوده است.  

چند درصد از چک های وصولی رمزدارست؟
 همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۹ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ 
بر ۶.۴ میلیون فقره عادی و حدود ۰.۵ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 
۹۳.۲ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و ۶.۸ درصد را چک های رمزدار تشکیل 
می دهند.از نظر مبلغی نیز، از ۴۱۹ هزار میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشور حدود 
۲۲۰ هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومان برای چک های عادی و بالغ بــر ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان خاص چک های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۵۲.۵ درصد از کل مبلغ 
چک های وصولی را چک های عادی و ۴۷.۵ درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص 
داده اند.طبق این گزارش، در آبان امسال در کـل کشـور بیش از ۴۶۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار 
بـــه ارزشـی حدود ۱۹۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر 
تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ و ۳۱.۴ درصد رشد داشته است.اما در ماه مورد بررسی، در استان 
تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـــره چـک رمـزدار بـــه ارزشـی حدود ۱۴۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان وصول شــد که در این ماه، ۴۹.۳ درصد از تعداد چک های رمزدار وصولی در سه استان 
تهـــران )۳۲.۲ درصـــد(، اصفهان )۹.۳ درصد( و خراسان رضوی )۷.۷۸ درصد( وصول شده 
است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.همچنــین، ۷۹.۲ درصــد از 
ارزش چــک هــای فــوق در اســتان هــای تهــران )۷۱.۳ درصــد(، اصفهان ) ۴.۳ درصد( 

و خراسان رضوی ) ۳.۶ درصد( وصول شده است.

تعداد و مبلغ چک های برگشتی زیاد شد

بورس یک پله باال نشست
روند حرکت بازار سرمایه امروز صعودی بود، به طوری که شاخص کل بورس توانست دوباره کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحدی را فتح کند با این حال امروز ارزش صف های فروش هنوز از ارزش صف های خرید بیشتر بود.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس امروز با ۱۶ هزار و ۳۰۳ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم ۵۱۲۱ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۶۵ هزار و ۳۸۹ واحد رسید. در این بازار ۴۷۹ هزار معامله به ارزش ۳۸ هزار 

و ۸۳۸ میلیارد ریال انجام شد.۲۹۴ نماد بورسی مثبت و ۱۰۰ نماد منفی بودند که از میان آنها ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی چادرملو، ایران خودرو، معدنی 
و صنعتی گلگهر، پاالیش نفت بندرعباس و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس ۶۲ واحد 
افزایش یافت و رقم ۱۸ هزار و ۷۱۹ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۲۰۴ هزار معامله به ارزش ۸۳۰ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال انجام شد. ۱۹۰ نماد فرابورسی مثبت و ۱۰۵ نماد منفی بودند که 
از میان آنها بیمه پاسارگاد، صنعتی مینو و پتروشیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و پلیمر آریا ساسول، فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری صبا تامین و سنگ آهن 
گوهرزمین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.براساس این گزارش، ارزش صف های امروز ۲۲۲۷ میلیارد ریال و ارزش صف های فروش ۲۷۰۵ میلیارد ریال 

بود. همچنین بیشترین حجم معامالت نیز  به نمادهای خودرو، خساپا و خگستر تعلق داشت.
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گزیده خبر

 اولین مرگ بر اثر اومیکرون
 در استرالیا ثبت شد

 مقامــات اســترالیایی در حالــی از اعمال محدودیت هــای جدید کرونایی 
خودداری می کنند که امروز اولین مرگ بر اثر ابتال به ســویه جدید ویروس 
کرونا »اومیکرون« در این کشــور گزارش شــد.به گزارش ایرنا از خبرگزاری 
»رویتــرز«، مقامات اســترالیایی در حالی از اعمــال محدودیت های جدید 
کرونایی خودداری می کنند و معتقدند که میزان بستری شدن در بیمارستان 
ها پایین خواهد ماند که امروز در میان موجی دیگر از ابتالی روزانه به سویه 
جدیــد ویروس کرونا »اومیکرون«، اولین مورد مرگ در این کشــور گزارش 
شد.مرگ این مرد در دهه ۸۰ زندگی اش به نقطه عطفی در استرالیا  تبدیل 
می شود که در حال بازگشایی ها پس از ۲ سال محدودیت های سختگیرانه 
در این کشور از آغاز همه گیری ویروس کرونا بود.با این وجود که کارشناسان 
معتقدند سرعت گسترش و سرایت سویه »اومیکرون« اگر چه بیشتر است اما 
از سویه های پیشین خفیف تر است در حالی در استرالیا رو به افزایش است. 
این کشــور بســیاری از محدودیت ها را برداشته بود و شهروندان استرالیایی 
مجوز ورود به کشور بدون سپری کردن قرنطینه در بدو ورود را داشتند. با این 
حال تعــداد موارد ابتال به ویروس »اومیکرون« به باالترین رقم از ابتدای این 

همه گیری در استرالیا رسیده است. 

۲۷ پناهجو براثر واژگونی قایق در شمال 
غرب لیبی جان باختند

دست کم ۲۷ پناهجو که از سواحل شمال غرب لیبی در حال عزیمت به اروپا 
بودند، در پی غرق شــدن قایق، جان خود را از دست دادند.به گزارش ایرنا از 
تارنمای اینترنتی شبکه خبری »روسیا الیوم«، هالل احمر لیبی اعالم کرد که 
در میان این پناهجویان نام دو کودک شیرخوار و یک زن نیز دیده می شود.

براساس گزارش این نهاد لیبیایی، این اجساد در نیمه شب شنبه و در دو محل 
جداگانه در شــهر »الخمس« در شمال غرب لیبی یافته شده اند.هالل احمر 
لیبی همچنین از نجات سه پناهجوی دیگر خبر داد و گفت که جستجو برای 

یافتن پناهجویان دیگر همچنان ادامه دارد.

معاون »اشرف غنی« به نیوزیلند پناهنده شد
منابع نزدیک به ســرور دانش معاون دوم اشرف 
غنی رییس جمهور پیشین از پناهندگی وی به 
نیوزیلند خبر دادند.به گزارش خبرنگار ســایت 
افغانســتان خبرگزاری فارس، منابع نزدیک به 
ســرور دانش معــاون دوم اشــرف غنی رییس 
جمهور پیشین افغانستان از پناهنده شدن وی به 
نیوزیلند خبر دادند.این منابع تایید کردند که دانش همراه با 14 عضو خانواده 
خود در تاریخ ۲4 دســامبر )3 دی( وارد نیوزیلند شده است.گفتنی است که 
پس از فرار غنی از کابل، دانش به ترکیه ســفر کرده و تاکنون در این کشور 
اقامت داشــت. پس از تسلط طالبان بر کابل، بسیاری از مقامات ارشد دولت 
گذشــته افغانستان از این کشــور خارج و به کشورهای مختلف سفر کردند، 

اشرف غنی، رئیس جمهور سابق افغانستان در حال حاضر در امارات است. 

نخست وزیر سودان مجددا به فکر استعفا 
افتاده است

منابع سودانی اعالم کردند، نخســت وزیر این کشور به دلیل اعمال زور و 
خشــونت زیاد نیروهای امنیتی علیه معترضان طی اعتراضات اخیر مجددا 
به فکر اســتعفا افتاده است.به گزارش ایسنا، روزنامه الشرق االوسط به نقل 
از منابع سودانی نوشت: افزایش خشونت و اعمال زور زیاد نیروهای امنیتی 
ســودان علیه معترضان طی روزهای اخیر عبداهلل حمدوک، نخست وزیر 
این کشــور را وادار کرده تا اســتعفا بدهد. کارکنان دفتر وی از چهارشنبه 
دســتوراتی را برای آمادگی جهت تحویل قــدرت دریافت کرده اند و آن ها 
اسناد و مدارک را تهیه کرده اند.این منابع موعد استعفا را اعالم نکردند.اخیرا 
حمــدوک به رغم تالش عده ای برای متقاعد کردن او به عدم کناره گیری از 
قدرت تصمیم خود به استعفا را به شخصیت های سیاسی اطالع داده بود اما 
پس از دیدار با عبدالفتاح البرهان، رئیس شــورای حاکمیتی، تصمیم خود 

برای استعفا را پس گرفت.

سئول: 
 کره شمالی سال جدید را با ورود

 به مذاکرات آغاز کند
وزیــر اتحاد مجــدد کره جنوبــی امروز دوشــنبه از 
کره شــمالی خواست تا سال جدید را با گامی به سوی 
مذاکرات و همکاری آغاز کنــد. پیونگ یانگ به زودی 
نشســت حزبی مهمی را برای گفت وگو درباره مسائل 
داخلی و سیاســت خارجی برگــزار می کند.به گزارش 

ایســنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، پیشتر کره شــمالی اعالم کرد که حزب 
حاکم کارگران نشست مجمع عمومی کمیته مرکزی خود را »در روزهای پایانی 
دســامبر« به منظور »بحث و تصمیم گیری درباره برنامه های کاری سال جدید 
میالدی« برگزار خواهد کرد.لی جونگ-جو، سخنگوی این وزارتخانه در کنفرانس 
مطبوعاتی خــود گفت: این مجمع عمومی معموال با حضور کیم جونگ اون به 
مدت یک تا چهار روز برگزار می شود. دولت سئول از نزدیک این نشست را برای 
رویت پیام های مرتبط با مسائل بین دو کره یا مذاکرات هسته ای دنبال می کند. 
امیدواریم کره شــمالی سال جدید میالدی را با مذاکرات با جامعه بین المللی و 
اتخاذ گام هایی در مســیر تعامل و همکاری آغاز کند.این اظهارات در شرایطی 
مطرح می شود که مذاکرات هسته ای میان کره شمالی و ایاالت متحده، از زمان 
شکست مذاکرات ســال ۲۰1۹ در هانوی به بن بست رسیده است. پیونگ یانگ 
به پیشــنهاد مذاکرات واکنشی نشان نمی دهد و از واشنگتن می خواهد که اول 

از »استانداردهای دوگانه« و »سیاست خصمانه« علیه این کشور دست بردارد.

 نروژ مدعی تهدید سایبری 
از جانب روسیه شد

تهــران- ایرنا- در ادامه موج اتهام زنی های مختلف غرب علیه مســکو، نروژ به 
تازگی مدعی شــده است که روسیه تهدیدی در حوزه سایبری علیه این کشور 
محسوب می شود.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، »نیلز آندراس 
استنســون« رئیس ســرویس اطالعات نروژ طی اظهارنظری به ســطح باالی 
تهدیدهای اطالعاتی علیه این کشور اشاره کرد و مدعی شد که روسیه در کنار 
چین  بزرگترین تهدیدها در این زمینه علیه نروژ محســوب می شوند.این مقام 
اطالعاتی نروژ ادعا کرد: در حالیکه چین در حوزه ســایبری فعال بوده اســت، 
روســیه منافع زیادتری در این بخش علیه نروژ دارد. فراتر اینکه مســکو تمایل 
دارد در جریان سیاســت خارجی، سیاست امنیتی و فناوری های مورد استفاده 
نروژ قرار داشته باشد.پس از این اتهام زنی نروژ، سفارت روسیه در نروژ این ادعا را 
رد کرد و گفت، طی سالهای اخیر تنها یک نمونه جاسوسی میان روسیه و نروژ 
در دادگاه اثبات شــده و فرد متهم یک شهروند نروژی بوده است.رئیس بخش 
اطالعاتی نروژ در ادامه خاطر نشان کرد: شرکت های نروژی در صنعت دریایی و 
تکنولوژی های زیردریایی بسیار زیاد در معرض جاسوسی قرار داشته اند.سفارت 
روسیه در نروژ همچنین از رسانه های این کشور خواست از موضع گیری های بی 
پایه و اساس در این رابطه خودداری کرده و به جای آن از منابع رسمی در ارائه 
اخبار اســتفاده کنند.در اوت ۲۰۲۰، پارلمان نروژ در معرض یک حمله سایبری 
مهم قرار گرفت و ایمیل های قانونگذاران این کشــور هک شدند. برای اولین بار 
نروژ با جزئیات این مسئله را مطرح کرد و وزیر خارجه پیشین این کشور روسیه 
را به این حمله متهم کرد اما مسکو این اتهام را فویا رد کرد.روابط روسیه- نروژ 
در سالهای اخیر به دلیل یکسری تحرکات نظامی، رهگیری های جنگنده ها و 

اتهام زنی های جاسوسی خدشه دارد شده است.

 روسیه: 
درخواست غرامت ۲۹۰ میلیارد یورویی اروپا 

از مسکو غیرمعقوالنه است
 ماریا زاخارووا ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، 
درخواست غرامت ۲۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از 
روسیه با ادعای نقض معیارهای سازمان جهانی تجارت 
را اقدامــی غیرمعقوالنه و احمقانــه خواند.به گزارش، 
زاخارووا دیروز دوشنبه در کانال خود در تلگرام با اشاره 

به درخواســت پرداخت خســارت ۲۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا از روسیه 
نوشت: هم اکنون می دانیم که اتحادیه اروپا هزینه اقدامات احمقانه و غیرمستقل 
مقام های سیاســی خود را چه مبلغی ارزیابی کرده است.  وی با اشاره به اینکه 
اروپا در شکایت نامه خود به سازمان جهانی تجارت، از طرح جایگزینی کاالهای 
ساخت روسیه با کاالهای وارداتی انتقاد کرده است، اضافه کرد: این طرح پاسخ 
مسکو به تحریم های ضدروسی بود و مسئوالن اتحادیه اروپا مدت بسیار طوالنی 
ادعا می کردند که روســیه را به ســختی مجازات کرده اند.  زاخارووا افزود: این 
اقدامات اروپا علیه روسیه در واقع، خودآزاری سخت بود.به گزارش ایرنا، روزنامه 
ایزوستیا چاپ مسکو روز یکشنبه نوشــت: اتحادیه اروپا در نامه ای به سازمان 
جهانی تجارت، روســیه را به نقض معیارهای این ســازمان متهم و درخواست 
غرامت ۲۹۰ میلیارد یورویی از این کشور کرده است.   سخنگوی وزارت خارجه 
روسیه نوشــت: جو بایدن در ســال ۲۰14میالدی که معاون رئیس جمهوری 
آمریکا بود در یک ســخنرانی در دانشگاه هاروارد اذعان کرده بود که کشورهای 
اروپایی در اعمال تحریم ها علیه روســیه در رابطه با رویدادهای اوکراین، آماده 

نبودند.  

اکسپرس: 
 در صورت حمله روسیه  نیروهای انگلیس 

از اوکراین خارج می شوند
روزنامه اکسپرس دیلی اعالم کرد که نیروهای انگلیس 
در صورت حمله مســکو به کی یف ، خاک اوکراین را 
تــرک خواهند کرد. به گزارش ایرنا، اکســپرس دیلی 
نوشت: فرماندهان انگلیس نقشه های اضطراری برای 
خروج نیروهای بریتانیــا از اوکراین در صورت تهاجم 

روســیه را طراحی کرده اند.در حال حاضر بیــش از 1۰۰ تن از نیروی نظامی 
انگلیس در نقش آموزش و مشــاوره به همراه نیروهای لهستانی، ایاالت متحده 
و کانادا در اوکراین مســتقر هستند.براساس این گزارش، مساله عقب نشینی و 
خروج نیروهای لندن از اوکراین در شــرایطی اعالم می شود که بن واالس وزیر 
دفاع انگلیس گفت بســیار بعید است که نیروهای بریتانیا با نیروهای روسی در 
خاک اوکراین وارد جنگ شوند.به نوشته اکسپرس دیلی، روسای ارتش انگلیس 
قرار است بازبینی کاملی انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که اگر مسکو دستور 
اعزام نیرو به اوکراین را بدهد، بتوان تمام پرسنل بریتانیا را با خیال راحت خارج 
کرد.رسانه ها و برخی از مقامات غربی بارها افزایش شمار سربازان روسی و ارسال 
تجهیزات نظامی به مناطق مرزی بــا اوکراین را گزارش کرده و مدعی آمادگی 

مسکو برای حمله به کی یف در ماه ژانویه شدند

خسارت ۱۷۰ میلیارد دالری ۱۰ فاجعه اقلیمی ویرانگر
بر پایه نتایج یک بررسی، بدترین فجایع اقلیمی امسال مجموعا 
1۷۰ میلیارد دالر خسارت بر جای گذاشتند.به گزارش ایسنا، 
طبق نتیجه مطالعات ســازمان خیریه Christian Aid انگلیس، 
طوفان گرمســیری آیدا که در اوت اکثر نقاط شرقی آمریکا را 
درنوردید، دستکم ۹۵ کشته بر جای گذاشت و ۶۵ میلیارد دالر 
خسارت اقتصادی به بار آورد. یک ماه پیش از آن وقوع سیل ها 
در اروپا ۲4۰ قربانی گرفت و 43 میلیارد دالر خسارت اقتصادی 
به همراه داشت. سیل ها در استان ِهنان چین در ژوئیه بیش از 
3۰۰ کشته بر جای گذاشت و 1۷ میلیارد دالر خسارت زد.در 
این گزارش به نقل از شــرکت بیمه Aon Plc آمده است: انتظار 
می رود امســال ششمین سالی باشد که فجایع طبیعی بیش از 
1۰۰ میلیارد دالر خسارت زده اند. همه این شش سال پرفاجعه 
از سال ۲۰11 اتفاق افتاده اند.نویسندگان این گزارش خسارت ها 
را بر مبنای ضررهای بیمه شده ارزیابی کرده اند یعنی هزینه های 
واقعی این فجایع ممکن است بسیار باالتر باشد. محاسبات در 
کشــورهای ثروتمند به دلیل ارزش باالتر ملک و بیمه، معموال 
باالتر اســت در حالی که بعضی از مرگبارترین فجایع اقلیمی 
امسال در کشورهای فقیرتری روی دادند که نقش کمتری در 

گرمایش جهانی داشتند. سودان جنوبی با سیل هایی روبرو شد 
که یک میلیون نفر را از خانه و کاشانه خود آواره کردند در حالی 
که شرق آفریقا دچار خشکسالی شد. سازمان Christian Aid با 
بیان این که این وقایع بی عدالتی بحران اقلیمی را بارز می کند، 
هشــدار داد چنینی رویدادهایی با فقدان اقدامات عینی برای 
کاهش آالیندگی ها، ادامه پیــدا خواهند کرد.محمد ادو، مدیر 
اندیشکده »پاور شــیفت افریقا« اعالم کرد: این قاره بعضی از 
مرگبارترین و پرهزینه ترین فجایع اقلیمی را تجربه کرده است. 
خشکســالی ها در شرق آفریقا که انتظار می رود تا اواسط سال 
۲۰۲۲ ادامه پیدا کنند، جوامع را به مرز فروپاشی می رسانند.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، در این گزارش آمده است: توافق 
اقلیمی پاریس برای مقابلــه با گرمایش جهانی به اهداف خود 
نائل نخواهد آمد مگر آن که اقدامات فوری انجام شود. اقدامات 
بیشــتری برای فراهم کردن کمک مالی به کشورهای آسیب 
پذیر در سال ۲۰۲۲ باید انجام شود که شامل اختصاص منابع 
مالی برای رسیدگی به خسارات ناشی از تغییرات اقلیمی است؛ 
امری که در کنفرانس اقلیمی امســال ســازمان ملل متحد در 

گالسکو مورد غفلت قرار گرفت.

روسیه، چین و ایران در لیست »کشورهای متخاصم« انگلیس قرار گرفتند
دولت انگلیس با اشــاره به قدرت نظامی و سایبری روسیه، چین و ایران، این کشورها را در لیست کشورهای متخاصم قرار داد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، دولت انگلیس اعالم کرد روســیه، چین و ایران را در لیســت »کشورهای متخاصم« علیه خود قرار داده 
است.به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، »ِدیمین هیندز« معاون وزیر کشور انگلیس در امور امنیتی و مرزی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی 
»تلگراف« مدعی شــد، روســیه، چین و ایران »به اشکال مختلف« در جاسوســی میدانی، حمالت سایبری، آماده باش نیروهای نظامی و 
کمپین های انتشــار اخبار نادرست علیه لندن »دخیل هستند«.هیندز افزود: »سه کشوری که اشاره کردم، قابلیت های فیزیکی انسانی و حضور گسترده ای در فضای 
ســایبری دارند که قابل به کار گرفتن در مقیاس وسیع هستند«.این مقام انگلیســی در ادامه گفت، کره شمالی نیز چهارمین کشور متخاصم علیه انگلیس محسوب 
می شود.سخنان هیندز چند روز پس از آن بیان شد که شلیک هم زمان موشک های بالستیک در رزمایش پیامبر اعظم 1۷ سپاه پاسداران جمهوری اسالمی ایران، خشم 
»لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس را در پی داشت. پیش از این نیز وزیران خارجه انگلیس و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای مدعی شده 
بودند: »وزرا، از ایران خواستند به منظور اجتناب از وارد کردن منطقه و جامعه بین المللی به نقطه بحران، فرصت دیپلماتیک فعلی برای احیا برجام )برنامه جامعه اقدام 
مشــترک( را مغتنم بشــمرد«.وزرای خارجه بار دیگر ایران را به انجام آنچه »فعالیت های مخرب« خوانده می شود متهم کرده و مدعی شده اند که این موضوع موجب 
»نگرانی جدی« آنها اســت. در این بیانیه از دولت جدید ایران خواســته شده »نقش مثبتی در منطقه ایفا کند، به قوانین بین المللی پایبند باشند به حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی همسایگان خود احترام بگذارد و حمایت از گروه های شبه نظامی را متوقف کند«.لیز تراس در حاشیه اجالس گروه هفت مدعی شد: »ما نیمی از تولید 
ناخالص داخلی در کل جهان را داریم و می توانیم عواقب سنگینی را علیه روسیه درصورت حمله به اوکراین رقم بزنیم«.او در ادعاهای خود علیه چین نیز بیان داشت: 
»ما در نشست این آخر هفته به طور روشن بیان کرده ایم که بابت سیاست های اقتصادی زورگویانه چین نگران هستیم«.وزیر امور خارجه انگلیس با تکرار لفاظی ها علیه 
ایران نیز گفت:   »این آخرین فرصت برای ایران اســت که با عزم جدی پای میز مذاکره برای توافق درباره مفاد برجام بنشــیند. این آخرین فرصت است و حیاتی است 
که آن ها این اقدام را انجام دهند. ما اجازه نمی دهیم ایران به بمب اتمی دست یابد«.او در ادامه گفت: »گفت وگوها در وین ادامه دارد و ما در پیام خود به ایران به طور 

شفاف اعالم کرده ایم که آن ها باید به میز مذاکره برگردند و با مفاد برجام موافقت کنند«. 

الشرق االوسط: 
سعد حریری احتماال انتخابات 
پارلمانی لبنان را تحریم می کند

منابع لبنانی اعالم کردند که احتماال رئیس جریان المستقبل 
لبنان در انتخابات پارلمانی نامزد نشــود.به گزارش ایســنا، به 
نقل از روزنامه الشرق االوسط، منابع لبنانی اعالم کردند: سعد 

حریری، نخست وزیر پیشین لبنان و رئیس جریان المستقبل 
به زودی عدم نامزدی اش در انتخابات پارلمانی را اعالم خواهد 
کرد.به گفته این منابع وی احتماال از لیست های انتخاباتی دیگر 
حمایت کند و در انتخابات ماه مه با لیســت المستقبل شرکت 
نکند.اما منابعی در جریان المســتقبل اعــالم کردند که فعال 
صحبتی درباره موضوع انتخابات قبل از مشــخص شدن موعد 
نهایی انتخابات نیســت.هنوز وضعیت رأی گیری در حوزه دوم 

انتخاباتی بیروت مشخص نشده است. در انتخابات ۲۰1۸ بیروت 
به دو حوزه انتخاباتی تقســیم شد. یک حوزه برای مسیحیان و 
یک حوزه برای مسلمانان. مسئوالن مرتبط با انتخابات در این 
حوزه منتظرند ببینند تصمیم نهایی جریان المستقبل و سعد 
حریری چیست.حوزه دوم بیروت شامل مناطق »راس بیروت«، 
»دار المریســه«، »میناء الحصن«، »زقاق البالط«، »المزرعه«، 

»المصیطبه«، »المرفأ« و »الباشوره« است.

»کاماال هریس« معــاون رئیس جمهور 
آمریکا در مصاحبه با یک شبکه ضمن 
تکرار ادعای تدارک روسیه برای حمله 
بــه اوکراین، به مســکو دربــاره اعمال 
تحریم های بی ســابقه هشــدار داد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، اتهام زنی های 
آمریــکا و متحــدان غربی این کشــور 
ضد روســیه درباره اوکراین و همچنین 
تهدیدهای غرب علیه مســکو همچنان 
ادامه دارد و این بار معاون رئیس جمهور 
آمریــکا در ایــن بــاره اظهارنظر کرد.

کاماال هریــس در مصاحبه بــا برنامه 
»در پیشــگاه ملت« شبکه »سی بی اس 
نیوز« بار دیگر روســیه را درباره اعمال 
کرد.هزار  تهدیــد  شــدید  تحریم های 
نظامی روسیه در مرز با اوکراین حضور 
دارند. آیا ما قرار است شاهد یک جنگ 
آتشــین در اروپا طی چند هفته آینده 
باشیم؟«معاون رئیس جمهور آمریکا در 
جواب به این ســوال گفــت: »خوب ما 
در حال انجام گفت و گوهای مستقیم با 

روسیه هســتیم. همانطور که می دانید 
از طریق مجازی  اخیــرا  رئیس جمهور 
دیداری با »والدیمیر( پوتین داشت. ما 
خیلی واضح تاکید کردیم که روســیه 
نباید به حاکمیت اوکراین تجاوز کند و 
اینکه ما باید بایستیم و ما برای تمامیت 

ارضــی )اوکراین در کنار این کشــور( 
ایســتاده ایم«.کاماال هریــس ادامه داد: 
»مــا در حال همکاری با متحدانمان در 
این زمینه هســتیم و آماده هستیم که 
تحریم هایی که شــما تا کنون شاهدش 
نبوده اید را اعمال کنیم«.مجری برنامه 

در پیشگاه ملت شبکه سی بی اس نیوز 
ســوال کرد: »آیا این به معنای تحریم 
کردن مستقیم شخص والدیمیر پوتین 
اســت؟«نفر دوم دولت جــو بایدن در 
جواب گفت: »من دربــاره تحریم های 
خــاص صحبــت نمی کنم امــا ما این 
موضــوع را بــرای او )والدیمیر پوتین( 
شــفاف کرده ایــم و مــا گفت و گوهای 
مستقیمی )با روسیه( داریم و همچنین 
در حــال همــکاری بســیار نزدیک با 
این  تازه  متحدانمان هستیم«.هشــدار 
مقام ارشد واشــنگتن به مسکو درباره 
اعمال تحریم های شــدید با استناد به 
ادعای تــدارک روســیهب رای حمله 
به اوکراین در شــرایطی انجام شده که 
مقام های روسیه بارها اعالم کرده اند که 
این کشور قصدی برای حمله به اوکراین 
ندارد.مقام های مسکو همچنین هشدار 
داده اند کــه عضویت اوکرایــن در ناتو 
خط قرمز روسیه است و این کار تبعات 
ناگواری برای امنیت اروپا خواهد داشت.

آمریکا روسیه را به »تحریم های 
بی سابقه« تهدید کرد

وزیر خارجه ترکیه با اشاره به تعیین نمایندگان ویژه 
بین ترکیه و ارمنستان برای عادی سازی روابط گفت: 

بزودی دیداری در مسکو بین آنها برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مولود 
چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در نشســت خبری 
پایان ســال خود که امروز دوشنبه انجام گرفت، در 
خصوص روابط ترکیه و ارمنستان با اشاره به گامهای 
دو کشور برای عادی سازی روابط گفت: هر دو طرف 
نمایندگان ویژه خود را تعییــن کرده اند و به زودی 
در مسکو دیداری خواهند داشــت.وی افزود: ما می 
خواســتیم که پیش از اولین نشست در مسکو، یک 
تماس مستقیم داشته باشیم. برای تهیه نقشه راه باید 
دیدارهای رودرویی داشته باشیم تا بدانیم برای عادی 

سازی روابط چه گامهایی را باید برداریم.چاووش اوغلو 
افزود: بزودی پروازهای چارتر بین ایروان و استانبول 

برقــرار خواهد شــد.طی روزهای گذشــته ترکیه و 
ارمنســتان نمایندگان ویژه برای عادی سازی روابط 
با یکدیگــر را تعیین کرده اند.وزیر خارجه ترکیه روز 
چهارشــنبه ۲۵ آذر پس از ســفر به امارات در جمع 
خبرنگاران با اشاره به روابط ترکیه و ارمنستان اظهار 
داشت: با تایید رئیس جمهورمان، سردار کلیچ سفیر 
ســابقمان در واشنگتن به عنوان نماینده ویژه ترکیه 
برای عادی ســازی روابط با ارمنســتان تعیین شد و 
فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.وی افزود: از ســوی 
دیگر شــرکتهای هوایی ارمنستان و ترکیه برای آغاز 
پروازها به کشــورهای مقابل رفته و گفتگوها را آغاز 
کــرده اند که در این خصــوص وزیر حمل و نقلمان 

اوضاع را بررسی می کند.

چاووش اوغلو:

نمایندگانترکیهوارمنستانبزودیدرمسکودیدارمیکنند
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پژوهشگران سوئیسی، مسیر سیگنال دهی ناشناخته ای را کشف کرده اند 
که برای حفظ گروهی از سلول های ایمنی بدن ضروری است.به گزارش 
ایسنا و به نقل از ســایتک  دیلی، سلول های T سیستم ایمنی بدن، در 
خط مقدم مبارزه با ویروس ها، باکتری ها و سلول های بدخیم هستند اما 
هرچه ســن ما باالتر می رود، بدن تعداد کمتری از آنها را تولید می کند. 
بنابراین، مدت زمان سالم ماندن ما به مدت زمان زنده ماندن سلول های 
 )University of Basel(»نیز بستگی دارد. پژوهشگران »دانشــگاه بازل T
سوئیس، اکنون یک مسیر سیگنال دهی ناشناخته را کشف کرده اند که 
برای زنده ماندن ســلول های T ضروری است.همه سلول های بدن ما تا 
زمانی که توانایی داشــته باشند، از مرگ جلوگیری می کنند. این امر به 
 T ویژه در مورد نوع خاصی از سلول های ایمنی موسوم به لنفوسیت های
یا سلول های T صادق است. این سلول ها می توانند ویروس ها، باکتری ها، 
انگل ها و ســلول های سرطانی را دور نگه دارند. اگرچه تولید سلول های 
T، یک فرآیند فعال در نوزادان، کودکان و بزرگســاالن جوان است اما 
با افزایش سن به تدریج متوقف می شــود. این بدان معناست که برای 
حفظ ایمنی کافی تا سنین باال، سلول های T باید زندگی بهتری داشته 
باشند.این که چگونه ســلول های T موفق می شوند تا چندین دهه در 
بدن انســان زنده بمانند، مدت ها نامشخص مانده است. گروه پژوهشی 
دانشگاه بازل به سرپرستی پروفســور »ژان پیترز«)Jean Pieters(، یک 
مسیر ناشناخته را شناسایی کرده اند که بقای بلندمدت سلول های T را 
افزایش می دهد. آنها گزارش داده اند این مسیر سیگنال دهی که توسط 

پروتئین »کورونین coronin(»1 1( تنظیم می شود.

یک مطالعه جدید نشان می دهد که حیوانات گوشت خوار مانند پلنگ، 
روباه و گرگ نســبت به حیوانات گیاه خوار مانند گوســفند و بز کوهی 
بیشتر در معرض ابتال به ســرطان هستند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
دیلی میل، یک مطالعه جدید نشان داده است که حیوانات گوشت خوار 
مانند روباه، پلنگ و گرگ نســبت بــه همتایان گیاه خوار خود مانند بز 

کوهی و گوسفند بیشتر مستعد ابتال به سرطان هستند.
محققان دانشــگاه »ســاوثرن دانمارک« بروز ســرطان را در بیش از 
11۰ هزار پســتاندار از نزدیک به ۲۰۰ گونه مختلف که در باغ وحش 
نگهداری می شــوند، بررسی کردند.به گفته این تیم تحقیقاتی، یافته ها 
نشان می دهد که سرطان فقط یک بیماری انسانی نیست و این یافته ها 
می تواند به دانشــمندانی که روی توسعه درمان های ضد سرطان برای 
انســان کار می کنند، کمک کند.این مطالعه توسط پروفسور »فرناندو 
کولچرو« ریاضیدان دانشگاه »ساوثرن دانمارک« و همکارانش انجام شده 
است.پروفســور »کولچرو« می گوید: به طور کلی کار ما نشان می دهد 
که ســرطان ممکن است یک تهدید جدی و قابل توجه برای حیوانات 
باشــد که نیاز به توجه علمی قابل توجهی دارد.وی افزود که این توجه 
به ویژه در زمینه تغییرات محیطی اخیری که توسط انسان ایجاد شده 
اســت، مورد نیاز است.پروفسور »کولچرو« و تیمش در تحقیقات خود، 
داده های 11۰ هزار و 1۴۸ پســتاندار را که در مجموع مشتمل بر 1۹1 
گونه بودند و در باغ وحش نگهداری می شــوند، تجزیه و تحلیل کردند.

مطالعه حیوانات در باغ وحش ها به این دلیل اســت که محققان تصور 
بسیار بهتری از سن هر حیوان داشته باشند. این از این نظر مهم است 
که سرطان یک بیماری مرتبط با سن است، اما سن حیوانات در حیات 

وحش اغلب مشخص نیست و تخمین زدن آن نیز دشوار است.

کشف یک مسیر ناشناخته ضروری 
برای حفظ سلول های ایمنی

 حیوانات گوشت خوار
 در معرض ابتال به سرطان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

 دعوا سگ های دو شرکت کننده در یک مسابقه دو خیریه در انگلیس
 گتی ایمجز

خودرو خودران هوندا با قابلیت حمل بار معرفی شد
خودرو خودران هوندا می تواند بدون نظارت انسانی در اطراف محل کار، حمل و بکسل کند. کارگران به این وسیله نقلیه کوچک خودران 
می گویند کجا باید برود و وسیله نقلیه نحوه رسیدن به آنجا را مشخص می کند.خودرویی که در این جا می بینید، آخرین نسل از نمونه 
اولیه خودروی کاری خودران هوندا )AWV( اســت. به گزارش موتــوروان، هوندا این خودروی کوچک و خودران را به مدت یک ماه در 
محل ساخت  وساز آزمایش کرد؛ جایی که شرکت Black & Veatch در حال ساخت مزرعه خورشیدی 1۲۰ مگاواتی در زمینی به مساحت 
1،۰۰۰ هکتار در نیومکزیکو بود.AWV براســاس شاســی UTV هوندا پایونیر ساخته شده است. این وسیله نقلیه کوچک می تواند باری 
تــا ۷۲1 کیلوگــرم )۸۸۰ پوند( را حمل کند و می تواند تا ۷۵۰ کیلوگرم )1،۶۵۳ پوند( را یدک بکشــد. در صورت بارگیری کامل، این 
خودروی خودران حداکثر ۴۵ کیلومتر )۹/۲۷ مایل( ظرفیت پیمایش دارد. شارژ خودرو از پریز 1۲۰ ولت ۶ ساعت طول می کشد.هوندا 
AWV می تواند به عنوان وسیله نقلیه کنترل از راه دور یا به صورت خودران )مستقل( حرکت کند. در حالت خودران، اپراتور با تبلت به 

دستگاه می گوید که کجا برود و وسیله نقلیه نحوه رسیدن به آنجا را مشخص می کند. برای دیدن جهان اطراف، یک دوربین رو به جلو، 
دوربین  های سه بعدی، ردیاب GPS، الیدار و رادار روی خودروی خودران هوندا وجود دارد.

مارسیال از یونایتد در خواست جدایی داد
رالف رانگنیک تایید کرد که آنتونی مارسیال خواستار رفتن از منچستریونایتد در زمستان شده است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای، 
آنتونی مارسیال به سران منچستریونایتد گفته است که می خواهد پس از هفت سال حضور در اولدترافورد، این تیم را ترک کند. رالف 
رانگنیک، ســرمربی موقت منچستریونایتد می گوید هنوز عالقه خاصی به مارسیال دارد.  این ملی پوش فرانسوی در اولدترافورد به یک 
چهره حاشیه ای تبدیل شده است و تنها دو بار در لیگ برتر در این فصل و تنها چهار بار در تمام رقابت ها حضور داشته است. زمانی که 
یونایتد در ســپتامبر ۲۰1۵ او را از موناکو به خدمت گرفت، مارسیال گران ترین بازیکن نوجوان جهان شد. دستمزد ۳۶ میلیون پوندی 
که احتماالً به ۵۸ میلیون پوند افزایش می یابد، او را به سومین خرید گران قیمت یونایتد در آن زمان پس از آنخل دی ماریا و خوان ماتا 
تبدیل کرد.مارســیال در اولین بازی، بازی خاطره انگیزی را برای تیمش انجام داد و از روی نیمکت آمد و یک گل انفرادی فوق العاده 
مقابل لیورپول به ثمر رساند و در ۲۶۸ بازی ۷۹ گل به ثمر رساند. اما او پس از آمدن کریستیانو رونالدو، ادینسون کاوانی و جیدون سانچو 
و ظهور میسون گرین وود، جایگاه خود را از دست داده است.رانگنیک تایید کرد که هیچ پیشنهاد خاصی به مارسیال پیش از پنجره نقل 

و انتقاالت ژانویه وجود نداشته است و او می تواند در یونایتد بماند. سرمربی آلمانی گفت: تا جایی که من می دانم.

گفتم هک: بگذرانم روزی هب انم و ننگی؟
خود با کمند عشقم وزنی نبود و سنگی

رددا! هک رب نیامد خروار من هب تنگیرفت از داهن تنگش بار و خرم هب غارت از بهر کشتن ما ره ساعتی بینگیرخ می نمود از اول و اکنون همی نماید کارا اکنون هک جز سیاهی ما را نماند رنگیاحوال خود بگویم با زلفش آش هم رب زنیم انهگ این هشیش را هب سنگیات کی نهان بماند رد زری پنبه آتش؟
ما را هب دامن او گر می رسید چنگیات دامن قیامت بیرون رنفتی از کف

پیشنهاد

چهره روز

روباه و گل های کاملیا
کتاب روباه و گل های کاملیا رمانی کوتاه از نویسنده 
ایتالیایی، اینیاتســیو سیلونه اســت که مانند دیگر 
آثارش به نقد فاشیسم و حکومت فاشیستی پرداخته 
است. در این رمان، که از آخرین کتاب های نویسنده 
اســت، با داستانی ساده و خوش خوان روبه رو هستیم 
که پیروزی علیه فاشیســم را نویــد می دهد. رمانی 
که هرچند از آثار اصلی و مهم ســیلونه نیســت اما 
زیبایی های خاص خودش را دارد. این رمان داســتان 
زندگی خانواده ای است که پدر خانواده مشغول انجام 
کارهای سیاســی اســت و در یک برهه زمانی مورد 
فشــار قرار می گیرد. عقیده کلی پدر بر این است که 
برای در پیش گرفتن یــک زندگی راحت و آرام باید 
ســربه زیر بود و به چیزی توجه نکرد. در غیر این صورت نمی توان ندای وجدان و شرافت انسانی 
را نادیده گرفت. نمی توانم کارهای دولت فاشیســتی را دید و کاری انجام نداد.داســتان با بررسی 
خانواده شخصیت اصلی – دانیله – شروع می شود. خانواده ای ساده و روستایی که مخاطب می تواند 
صمیمیت ویژه ای که بین مادر و پسر است را احساس کند. مادر دانیله، فردی آگاه است که همواره 
کتاب می خواند و از این رو به شــکل جدی بر پسرش تاثیر می گذارد. اما مشکلی که وجود دارد، 
این است که پدر خانواده رفتارهای همسرش و کتاب خواندن های او را قبول نمی کند. اعتقاد پدر 
خانواده چنین اســت:لودویکو معتقد بود که همه کتاب ها، حتی ساده ترین و بی آالیش ترین آن ها 
باعث اتالف وقت اســت. به نظر او، یک مرد مســیحی خوب – و طبیعتاً یک زن مسیحی خوب، 
خیلی بیشتر – می بایستی جلوی تصورات خود را بگیرد، چون پر و بال تصورات را نمی توان مانند 

پر و بال کبوترهای اهلی چید. )کتاب روباه و گل های کاملیا اثر اینیاتسیو سیلونه – صفحه 1۰(

آلبرت شوایتزر
آلبرت شوایتزر )به آلمانی: Albert Schweitzer(  )1۴ ژانویه 
1۸۷۵ – ۴ ســپتامبر 1۹۶۵( پزشــک، فیلسوف، عالم 
الهیات پروتستانیســم و موسیقی دان آلمانی بود. وی در 
ســال 1۹۲۸ برندهٔ جایزه ادبی گوته و در ســال 1۹۵۲ 
جایزه صلح نوبل شــد. آلبرت شوایتزر در روز 1۴ ژانویه 
سال 1۸۷۵ در کایزرســبرگ،منطقه ای آلمانی زبان که 
پس از جنگ جهانی اول به دست کشور فرانسه افتاد به 
دنیا آمد. او کودکی خود را در یکی از روستاهای گونسباخ 
که پدرش در آن جا کشیش بود گذراند. وی به موسیقی 
عالقهٔ فراوان نشــان داد و در ۹ ســالگی نواختن ارگ را 
فراگرفت.او در ســال 1۸۹۳، در دانشگاه استراسبورگ 
تحصیالت خود را در رشــتهٔ الهیات و فلسفه آغاز کرد، 
در حالی که آموختن ارگ را در شــهر پاریس ادامه می داد؛ و در سال 1۸۹۹ دکترای فلسفه و در سال 
1۹۰۰ دکترای الهیات خود را گرفت. سپس در کلیسای سنت نیکالس استراسبورگ به عنوان کشیش 
مشغول به کار شد. در سال 1۹۰۵ تحصیالت خود را در رشتهٔ پزشکی آغاز کرد و در سال 1۹1۰ مدرک 
خود را گرفت.آلبرت شوایتسر در سال 1۹1۳ به همراه همسرش هلن که پرستار بود به المبرنی در گابن 
سفر کرد. در سال 1۹1۷، درحالی که به فرانسه سفر کرده بود، همراه با همسرش )که او نیز آلمانی بود( 
توســط نیروهای نظامی فرانسه دستگیر شد وتا سال 1۹1۸ در حبس به سر برد. پس از آزاد شدن، تا 
سال 1۹۲۴ در اروپا ماند و به برگزاری کنسرت یا شرکت در کنفرانس های متعدد پرداخت، آنگاه دوباره 
به المبارنه بازگشــت و به تأسیس بیمارستان در این شهر و روستایی برای سکونت جذامیان پرداخت. 
شوایتسر چهل سال آخر عمر خود را در آفریقا به طبابت در میان قبایل آفریقایی گذراند. در آن زمان 

بحث های زیادی بین روشنفکران پیش آمد. 

فرهنگ

»ژان-مــارک ولی« کارگردان فیلم »باشــگاه خریداران 
داالس« و ســریال »دروغ های کوچک بزرگ« در ســن 
۵۸ سالگی درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از هالیوود 
ریپورتر، »ناتان راس« تهیه کننــده آثار این کارگردانی 
کانادایی ضمــن تائید مرگ وی اعالم کــرد که »ژان-

مارک ولی« در نزدیک شــهر ِکبک درگذشته اما هنوز 
دلیل اصلی مرگ او مشــخص نشده است. »ژان-مارک 
ولی« که متولد شهر مونترال بود کار خود را با کارگردانی 
موزیک ویدئو آغاز کرد و نخستین فیلم سینمایی خود را 
با نام »لیست سیاه« در سال 1۹۹۵ ساخت که در جوایز 
ســینمای کانادا )جینی( در ۹ شاخه نامزد کسب جایزه 
شد و در سال ۲۰۰۵ نیز با فیلم »C.R.A.Z.Y« برنده 11 
جایزه از این رویداد ســینمایی شد. در فیلم »ویکتوریای جوان« که »ژان-مارک ولی« در سال ۲۰۰۹ 
ســاخت، »امیلی بالنت« در نقش ملکه ویکتوریا بازی کرد و این فیلم در نهایت نامزد سه جایزه اسکار 
شد و اسکار بهترین طراحی لباس را از آن خود کرد. یکی از مهم ترین آثار در کارنامه »ژان-مارک ولی« 
فیلم سینمایی »باشگاه خریداران داالس« بود که روایتگر داستان واقعی »ران وودروف« بود که داروهای 
تجربی خود را به بیماران مبتال به ایدز می فروخت. این درام احساسی در ۶ شاخه از جمله بهترین فیلم 
نامزد اســکار شد و سکوی پرتابی برای »متئو مک کانهی« و »جارد لتو« دو بازیگر اصلی این فیلم شد. 
پروژه بعدی این کارگردان کانادایی سریال »دروغ های کوچک بزرگ« محصول شبکه HBO و با اقتباس 
از داســتان نوشته »دوید ای.ِکلی« بود که با بازی چهره های سرشناسی چون »نیکل کیدمن«، »ریس 
ویترســپون« و »الرا درن« همراه بود که »ژان-مارک ولی« کارگردانی و تهیه کنندگی آن را بر عهده 

داشت. این سریال نامزد یک جایزه اِمی و همچنین جایزه انجمن کارگردانان آمریکا شد.

»ژان-مارک ولی« درگذشت
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