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پیشــرفت های خوبی در این چند روز آغازین دور هشــتم صورت گرفت .رئیس هیات مذاکره کننده ایران افزود: امیدواریم بعد از بازگشت همکاران غربی از 
کشورهایشان پس از تعطیالت سال نوی میالدی کار جدی تر در موضوع لغو تحریم ها توسط طرف های مختلف مورد پیگیری قرار بگیرد.باقری همچنین در 
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اقتصاد جهان در سال۲۰۲۲ به 
وضعیت نرمال بازمی گردد؟

آیا فشــار رکود تورمی بر اقتصاد جهان دوام خواهد آورد؟ در طول 
سال۲۰۲۱ بانک های مرکزی و برخی اقتصاددانان بر این باور بودند 
که عوامل افزایش تورم و کاهش رشــد اقتصــادی، موقتی و گذرا 
هستند. تنگناهای زنجیره تامین فروکش خواهد کرد و قیمت انرژی 
به کف خواهد رســید و کارگران جهــان ثروتمند که از نیروی کار 
خارج شدند – به دالیلی که هیچکس نمی داند – به کار بازخواهند 
گشت. با این وجود، با نزدیک شدن به بسته شدن بازارهای مالی در 
سال ۲۰۲۱، عموم مردم و حتی بانک های مرکزی هم اعتماد خود 
را به این تحلیل از دســت داده اند.اقتصادآنالین - اکرم شعبانی؛ به 
گزارش اکونومیست، معضلی که سیاست گذاران با آن روبرو هستند، 
حاد است. پاسخ کتاب های درسی به تورم ناشی از اختالالت عرضه 
این اســت که آن را نادیده بگیرید و اجازه دهید که خود به خود از 
بین برود. چرا با نرخ بهره باالتر به اقتصادها آســیب بزنیم در حالی 
که باعث رفع انســداد بنادر، ایجاد منابع گاز طبیعی یا پایان دادن 
به همه گیری نمی شــود؟ در سال ۲۰۱۱ تورم در بریتانیا در نتیجه 
افزایش قیمت کاالها به ۵.۲ درصد افزایش یافت، اما بانک مرکزی 
انگلیس نرخ بهره را پایین نگه داشت. در منطقه یورو، بانک مرکزی 
اروپا نرخ ها را افزایش داد و به بازگشت اقتصاد خود به رکود کمک 
کرد و بر همین اساس در مدت زمان کوتاهی به تورم بسیار پایین تر 
از هدف خود رسید. درست مانند همان زمان، تورم در سال ۲۰۲۲ 
ناشی از قیمت باالی انرژی احتماال کاهش خواهد یافت. الزم به ذکر 
اســت که تورم نرخ تغییر قیمت هاست، به این معنی که حتی اگر 
قیمت ها به سطوح قبلی بازنگردند، سرعت افزایش قیمت ها کاهش 
می یابد.با این حال چنین مقایســه ای با اوایل دهه ۲۰۱۰ چندان 
دقیق نیست. مشکالت تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ در واقع تنها 
ناشی از اختالل در عرضه همچون بسته شدن کارخانه های ویتنامی 
به دلیل شیوع کووید – ۱۹ نیست و تقاضای مازاد هم وجود داشته 
اســت. محرک های پولــی و مالی عظیم، همراه بــا رعایت فاصله 
اجتماعی، مصرف کنندگان را به سمت خرید کاال، از کنسول های 
بازی گرفته تا کفش های تنیس سوق داد. در تابستان سال ۲۰۲۱ 
هزینه های آمریکایی ها برای ابزار فیزیکال، ۷ درصد بیشتر از روند 
پیش از همه گیری بوده اســت. در دیگر کشــورها نیز کمبود کاال 
نسبت به تقاضای غیرعادی زیاد برای آنها وجود دارد. برای بازگشت 
اقتصاد جهانی به شرایط عادی، نیاز است تا مصرف کنندگان میزان 
بیشتری از پس انداز نقدی خود را صرف خدماتی از جمله خوردن 
غذا در رستوران و یا مسافرت کنند.در چنین شرایطی کمبود نیروی 
کار برای رشد صنایع خدماتی وجود دارد. دستمزدها در بخش های 
خدماتی از جمله میهمان داری و بخش فراغت رو به افزایش است. 
بســیاری از اقتصاددانان به این مساله امید داشتند که کارگران با 
پایان یافتــن حمایت اضطراری از بازارهای کار، از جمله طرح های 
مرخصی و بیمه بیکاری به کار خود بازگردند. تاکنون به طرز شگفت 
آوری، نشانه های کمی از این اتفاق مشاهده شده است. برای موقتی 
بودن تورم، رشد دستمزد و همچنین رشد قیمت ها باید کاهش یابد. 
گزینه های جایگزین، افزایش غیرمحتمل در بهره وری یا حاشیه سود 
کمتر است که برای مشــاغلی از جمله رستوران ها در حال حاضر 
ناچیز است.برخی از سیاســت گذاران پولی، ترس معکوسی دارند: 
رشد دستمزدها به روند افزایشی خود ادامه می دهد چرا که کارگران 
انتظار تورم باالتر دارند. جهان ثروتمند از دهه ۱۹۷۰شاهد مارپیچ 
دستمزد- قیمت نبوده اســت و طرفداران سیاست های انبساطی 
بر این باورند که در اقتصادهای بدون اتحادیه های گســترده، بعید 
اســت که کارگران در مورد دســتمزدهای باالتر مذاکره کنند. اما 
اگر افزایش انتظارات تورمی تثبیت شود، کار بانک های مرکزی به 
صورت ناگهانی سخت تر می شود. آنها نمی توانند بدون قربانی کردن 
مشــاغل، تورم را در نقطه هدف نگه دارند. بازارهای نوظهور به این 
داد و ستد دردناک میان رشد و تورم عادت کرده اند، اما دهه هاست 
که در جهان ثروتمند این امر اتفاق نیفتاده اســت. در کشــورهای 
بزرگ و ثروتمند، بانک انگلســتان در شرایط انقباضی قرار دارد که 
این صرفا برای حفظ اعتبار هدف تورمی اســت، نه به این دلیل که 

زیربنای شرایط اقتصادی تضمین شده است.

تنگنای بانک های مرکزی
تصور اینکه سیاســت گذاران پولی نرخ بهــره را افزایش دهند و از 
آن پشیمان شــوند، دور از ذهن نیســت. اگرچه تورم در ماه های 
ابتدایــی ۲۰۲۲، همچنان باال خواهد ماند، اما بانک های مرکزی بر 
این باورند که یک سال و نیم طول می کشد تا نرخ های بهره باالتر 
تاثیــر کامل خود را بر اقتصاد بگــذارد. نیروهایی که قبال نرخ های 
جهانی و تورم را پایین نگه می داشتند – تغییرات جمعیتی، نابرابری 
و تقاضای افسارگسیخته جهانی برای دارایی های مطمئن – ممکن 
اســت تا آن زمان مجددا خود را نشــان داده باشند. تعدیل مالی 
قریب الوقوع در بســیاری از کشورها به خنک شدن اقتصاد کمک 
می کند: بریتانیا افزایش شدید مالیات ها را اعالم کرده و جو بایدن 
رییس جمهوری آمریکا در تالش اســت تا صورتحساب های مخارج 
کالن را از طریق کنگره دریافت کند و رشد کندتر اقتصادی چین 
که با کاهش رشــد بازار امالک دست و پنجه نرم می کند، می تواند 
در سطح جهانی سرایت داشته باشد.مهمتر از همه آنکه، همه گیری 
هنوز به پایان نرسیده است. اگر مصونیت کاهش یابد و سویه های 
جدید بتوانند واکسن ها را دور بزنند، شیوع ویروس می تواند بار دیگر 
اقتصادها را مختل کند. اما با محدودیت های زنجیره تامین، جهان 
نمی تواند ترفند حفظ رشــد اقتصادی را با استفاده از محرک هایی 
که هزینه های مصرف کننده را به سمت کاال سوق می دهد، تکرار 
کند. در عوض بانک های مرکزی باید برای جلوگیری از تورم بیش 
از حــد هزینه های خود را با نرخ های باالتر خفه کنند در حالی که 
بخش عرضه اقتصاد با الگوهای مخارج و کار که بســیار متفاوت از 
آن چیزی است که در سال ۲۰۱۰ حاکم بود، منطبق می شود. اگر 
جهان در سال ۲۰۲۲ به وضعیت عادی بازنگردد، جایگزین آن یک 

تعدیل اقتصادی دردناک خواهد بود.

نگــاه

رییس جمهور گفــت: گرانی و تورم به زودی 
متوقف خواهد شــد، گرانی های اخیر نتیجه 
تصمیمــات نادرســت گذشته اســت و آثار 
تصمیمات ما در ماه های آینده روشن می شود.

آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیروز جمعه در 
دومین روز ســفر خود به استان قم در دیدار 
با آیــت اهلل نوری همدانــی از مراجع تقلید، 
اظهار داشــت: دولت ســیزدهم برای کنترل 
تــورم اقداماتی انجام داده و در کنار آن برخی 
از فعالیت های تورم زا را متوقف کرده است و 
بر اساس همین تصمیم ها شاهد روند کاهشی 
تورم هستیم.وی اقدامات و برنامه های دولت 
در مســیر کنترل بیماری کرونا را مورد توجه 
قرار داد و بیان داشت: دولت سیزدهم در حالی 
دولــت را تحویل گرفت کــه روزانه ۷۰۰ نفر 
فوتی داشتیم، اما با اقدامات صورت گرفته این 
روند به خوبی مهار شده است.رییســی گفت: 
با ســرعت گرفتن واکسیناســیون در کشور 
وضعیت مطلوبی نسبت به دیگر کشورها داریم 
و آمار فوتی ها به مراتب کم شده است.رییس 
جمهور با تاکید بر ضــرورت اتمام طرح های 

نیمه تمــام عمرانــی قم خاطرنشــان کرد: 
طرح های نیمه تمام، بیکاری و مشکل مسکن 
از عمده ترین مشکالت مردم است که در این 
سفر مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات الزم 
اتخاذ شــد.آیت اهلل ســید ابراهیم رییسی در 
دومین روز از سیزدهمین سفر استانی خود به 
شهر مقدس قم صبح دیروز، با آیت اهلل نوری 

همدانی دیدار و گفت و گو کرد.

آیت اهلل نوری همدانی: 
اولین کار دولت ساماندهی معیشت مردم 

باشد
آیت اهلل نوری همدانی در دیدار رئیس جمهور 
با بیان اینکه اولین کار دولت باید ساماندهی 
وضعیت معیشت مردم باشد، گفت: همه مردم 
به دولت سیزدهم امیدوارند و منتظر گام های 
مثبت این دولت هســتند.به گزارش فارس از 
قم، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی در دومین 
روز از ســفر اســتانی خود به قم صبح دیروز 
با  آیت اهلل نوری همدانی دیدار و گفتگو کرد.

آیت اهلل نــوری همدانی در این دیدار با بیان 

اینکه اولین کار دولت باید ساماندهی وضعیت 
معیشــت مردم باشــد، گفت: همه مردم به 
دولت ســیزدهم امیدوارند و منتظر گام های 
مثبــت این دولت هســتند.وی همچنین به 
نظارت بیشــتر بر بانک ها و فعالیت های آنان 
تاکیــد کرد و گفت: دیر کرد یــک نوع ربا و 
حرام اســت، اما در بانک ها اعمال می شود و 
از مردم اخذ می شود.این مرجع تقلید با بیان 
اینکه در اســالم پول در برابــر کار پرداخت 
می شود خاطرنشــان کرد: در ربا زایش پیدا 
می شود و پول در برابر پول پرداخت می شود 
که این اصال مورد پذیرش اســالم نیست.وی 
در ادامه بر استفاده دولت سیزدهم از مدیران 
باتجربه تاکید کــرد و گفت: اداره امور را باید 
مسئولینی به دست بگیرند که از تجربه کافی 
برخوردارند تا مردم هم خیالشان راحت شود.

آیت اهلل نوری همدانی در ادامه بر گســترش 
هر چه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه تاکید کرد و گفت: در ساختار مملکت 
ما باید این فریضه واجب بیش از پیش مورد 

توجه همگان قرار گیرد.

تعیین تکلیف داروهای متروکه و قاچاق، چالشی کهنه بین 
سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت است که این روزها 
پررنگ تر و البته پیچیده تر شــده و هر یک به استناد قانون، 
پذیرای خواسته دیگری نیســت.به گزارش ایسنا، در اواسط 
آبان امسال،  پیگیری بالتکلیفی سرم های تاریخ گذشته در 
گمرک و عدم ورود سازمان اموال تملیکی برای انهدام آن، با 
اعالم این ســازمان درباره  چالشی با وزارت بهداشت همراه 
بود؛ به طوری که گفته شد  وزارت بهداشت نه تنها در مورد 
این سرم ها بلکه تمامی اقالم دارویی سال هاست که با وجود 
مکاتبات صورت گرفته،  برای اجرای قانون و تحویل داروهای 
متروکه و قاچاق ورود نکرده و همواره خواســتار انهدام بوده  

است.

هزینه ها و  تبعات انهدام
نظر سازمان تملیکی این بود که ۷۰ درصد داروهای  قاچاق، 
خروجی از ایران و ســاخت کارخانه های داخلی اســت که 
می تواند از ســوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت تائید 
در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد نه اینکه بدون هیچ گونه  
بررســی حجم باالیی از دارو آن هم با توجه به نیاز داخل و 
شــرایط فعلی منهدم شود. در عین حال هزینه باالی انهدام 
دارو که باید از ســوی سازمان اموال تملیکی پرداخت شود و 
همچنین احتمال ورود داروهای غیر قابل مصرف به بازار قبل 

از انهدام نیز مطرح بود و به همین دلیل این ســازمان به 
اســتناد ماده ۴۰ قانون تاسیس ســازمان اموال تملیکی،  
تاکید داشــت که باید داروها در اختیار وزارت بهداشــت 
قــرار گیرد تا آن طور که خود می داند در رابطه با انهدام 
یــا مصرف آن اقدام کند.چنــدی پیش که قوه قضائیه به 
تعییــن تکلیف امــوال تملیکی ورود کرد، بــار دیگر این 
که سرنوشــت داروها چه می شــود مطرح شد و آنچه که 
سازمان اموال تملیکی اعالم کرد از این حکایت داشت که 
مکاتبات با وزارت بهداشــت به نتیجه نرسیده و از این رو 

سازمان تمامی داروها را منهدم خواهد کرد.

باز هم   »داروها را منهدم کنید«
اما این پایان ماجرا نبود و واکنش های بعدی دو ســازمان 
نسبت به مواضع هم،  چالش را بیشتر و پیچیده تر کرده 
اســت؛ به طوری که وزارت بهداشــت همچنان بر انهدام 
دارو تاکید و با استناد به  ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اعالم کرد که فقط اقالم خوراکی، آشــامیدنی، 
آرایشی و بهداشتی به استعالم مصرف انسانی نیاز دارند و 
در مورد داروها شرایط الزم برای نگهداری از نظر رطوبت 
و نور برای اقالم قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رســمی 
وزارت بهداشــت وجود ندارد؛ بنابراین وزارت بهداشت به 
علت نبود اطمینان از ســالمت داروها، اجازه مصرف آنها 

را نمی دهد.

آزمایش داروها به صرفه نیست
موضع وزارت بهداشــت در مورد بررســی داروهای قابل 
اســتفاده نیز این  بــود  که باید تمــام محموله ها،  مورد 

بررسی و آزمایش قرار گیرد که به صرفه نیست.  

طبق قانون حتی اگر 10 درصد داروها قابل اســتفاده 
باشد باید آزمایش شود

به تازگی بار دیگر ســازمان تملیکی از موارد قانونی استفاده 
کرده و با واکنش نســبت به موضع وزارت بهداشت مسائل 
دیگری را مطرح کرده است.معاون بهره وری و فروش سازمان 
تملیکی اعالم کرده که به اســتناد قانون باید تمام داروها و 
تجهیزات پزشــکی توسط ســازمان هالل احمر و بهداشت 
تحویل گرفته شود و اگر حتی ۱۰ درصد داروها قابل مصرف 
باشــد وزارت بهداشت باید آن را مورد آزمایش قرار دهد که  
طبــق ماده ۲۷ قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز و تبصره ۲ 
ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن، وزارت بهداشت باید به آزمایش 

و بیان نتیجه به صورت صریح بپردازد.

این چالش 30 ساله است
وی در این رابطه با اشــاره به اینکه ۳۰ سال از تصویب این 
قانون می گذرد اما همواره سازمان تملیکی  با چالش مواجه 
است گفته که ما به شرایط سخت و کاستی و محدودیت های 
وزارت بهداشــت در ایام کرونا آگاه هستیم اما وضعیت این 
داروها باید مدیریت شــود،  سازمان اموال تملیکی بدون در 
نظر گرفتــن بودجه مصوب هزینه هــای هنگفتی را صرف 
نگهــداری و تعیین تکلیف و انهدام فنــی داروها می کند و 
تنها درخواســتی که از وزارت بهداشت دارد تحویل گرفتن 
آن اســت و اقدامات بعدی را خود وزارتخانه انجام دهد.البته 
در اظهارات میرمعینی، این هم اعالم شده که  عالوه بر دارو،  
انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای 
سازمان وجود دارد که معاونت ســازمان تجهیزات پزشکی 
نســبت به تعیین تکلیف آنها ورود کرده ولی چالش دارو و 
مواد اولیه حل نشــده اســت،  در حالی که داروهای ساخت 

داخل می تواند با هماهنگی کارخانه ســازنده به راحتی به 
اصالت و سالمت آن پی برده شود و در صورت اطمینان وارد 

چرخه مصرف شود.

همین مدتی پیش میلیاردها دارو سوخت!
چالش داروی بین ســازمان تملیکی و وزارت بهداشــت در 
حالی حل نشــده و به نظر نمی رسد با این مواضع به نتیجه 
مشــخصی در آینده نزدیک برســد  که چندی پیش نیز در 
جریان آتش ســوزی انبارهای سازمان اموال تملیکی،  چند 
صد میلیارد تومان خســارت وارد شــد که بخشی از آن را 

داروهای بالتکلیف تشکیل می داد و از بین رفت.

تکرار چالش های دارو در تجارت
این اولین ماجرای وزارت بهداشــت و سازمان های چرخه تجاری 
نیســت و در مدت اخیــرا چالش هایی هم بین ایــن وزارتخانه و 
گمرک در مورد داروهای وارداتی و دپو شــده وجود داشــت که 
حتی برای تعیین تکلیف داروهای ضروری کرونا در شرایط خاص 
توافق و هماهنگی نداشــتند و سرانجام با ورود دادستانی و صدور 
دستورالعمل تا حدودی اختالف برطرف و نسبت به تعیین تکلیف 
داروها اقدام شــد ولی همچنان مسایلی در این رابطه وجود دارد.

این در حالی اســت که در حال حاضر کشور از نظر تامین دارو و 
واردات آن در وضعیت خاصی قرار داشــته و یا در مورد جریان ارز 
اختصاصی به آن در این مدت کم حاشــیه نبوده اســت،  اما هر 
بــار برای داروهای موجود و نحوه واردات مواردی مطرح اســت و 
حتی وقتی بخشــی از این اقالم بعــد از اینکه در ترخیص به بن 
بست می خورد در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد،  در 
آنجا هم برای تعیین تکلیف ماجرای خــود را دارد و از چارچوب 

مشخصی تبعیت نمی کند.

مناقشه داروهای متروکه 
و قاچاق پیچیده شد

اصالح نظام یارانه ای با پرداخت مستقیم یارانه ها

یارانهداروبهمردمپرداختمیشود
بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن پلکانی می شود

سود 1.۵ میلیارد تومانی وام 4۵0 
میلیونی در بازپرداخت پلکانی

در حالی وزیر راه از برنامه ریزی برای پلکانی شدن بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن خبر داده که سود وام 
۴۵۰ میلیونی در بازپرداخت ۲۰ ســاله حدود ۱.۵ میلیارد تومان خواهد بود.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، طبق آنچه رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه عملیات اجرایی ۴۱۵۰۰ واحد 
نهضت ملی مسکن در استان قم خبر داده وزارت راه و شهرسازی در حال توافق با بانک مرکزی برای پلکانی 
شدن بازپرداخت اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن است.وزیر راه در این باره گفته است:  زمان بازپرداخت 
اقســاط نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است که در حال توافق با سازمان مدیریت و بانک مرکزی هستیم تا 

اقساط این طرح پلکانی و منطبق با توانمندی....

محرومیت ۵2 درصد مردم از یارانه 3۶۵ هزار میلیارد تومانی بنزین

توزیععادالنهیارانهبنزیندرکشور

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد

گردش “اُمیکرون” در کل کشور
عضو کیمته علمی کشــوری مقابله با کرونا، با تاکید بر لزوم افزایش تست های روزانه تشخیص کرونا در 
کشور، گفت: نمی توانیم بگوییم تنها موارد ابتال به اُمیکرون در کشور همین تعداد مواردی است که تایید 
شده، ۱۰۰ درصد تعداد موارد اُمیکرون بیش از این است.دکتر پیام طبرسی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیت انتشــار کرونای اُمیکرون در کشور، گفت: اُمیکرون ویروسی است که گسترش سریعی دارد و به 
سرعت پخش می شود. بر همین اساس اینکه بگوییم تعداد موارد اُمیکرون تنها ۳۰ یا ۳۴ مورد تایید شده 
اســت، درست نیســت و قطعا تعداد موارد بیماری در کشور بیش از این است و در کل کشور هم پخش 
شده است. به طوری که می توان گفت اُمیکرون در کل کشور در حال گردش است.وی افزود: با این حال 
خوشبختانه موضوعی که تاکنون وجود دارد، این است که گردش ویروس اُمیکرون، منجر به افزایش موارد 
بستری و فوت و حتی افزایش موارد سرپایی ابتال در کشور نشده است و آمار ما زیر ۲۰۰۰ تست مثبت 
در روز است.طبرسی با تاکید بر لزوم افزایش تست های روزانه کرونا در کشور، گفت: در کمیته علمی هم 
مورد بحث قرار گرفته است که تعداد تست های روزانه کرونا را افزایش دهیم. انجام روزانه ۲۰ هزار تست 
برای کشور ما کم است و باید تعداد تست را افزایش دهیم.وی گفت: به عنوان مثال در حال حاضر کشوری 
مانند انگلیس با جمعیتی حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون کمتر از جمعیت کشور ما روزانه یک میلیون تست انجام 
می دهد. ما به عنوان یک کشــور ۸۰ میلیونی حداقل باید روزانه یک میلیون تست را داشته باشیم. حال 
اگر امکان انجام روزانه یک میلیون تســت وجود ندارد، حداقل روزانه ۱۰۰ هزار تست را باید انجام دهیم 
تا بتوانیم آمار دقیقی از اُمیکرون داشته باشیم.وی گفت: از آنجایی که اُمیکرون بیماری خفیف می دهد، 
ممکن است بسیاری از افراد آن را با سرماخوردگی اشتباه بگیرند و اصال برای انجام تست مراجعه نکنند. 
بنابراین نمی توانیم بگوییم تنها موارد ابتال به اُمیکرون در کشور همین تعداد مواردی است که تایید شده 
است، ۱۰۰ درصد تعداد موارد اُمیکرون بیش از این است و باید پروتکل های بهداشتی را همچنان رعایت 
کنیم.طبرسی درباره وضعیت مدارس نیز گفت: کمیته علمی از همان ابتدا اعالم کرد که مخالف بازگشایی 

مدارس به صورت کامل است.

رییس جمهور در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی؛ : 

گرانی و تورم به زودی متوقف خواهد شد
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وزیر کار خبر داد؛
ایجاد نیم میلیون شغل برای پنج دهک پایین
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وزارت امور خارجه:

مقابله با »بی کیفرمانی جنایتکاران« تا حصول نتیجه نهایی ادامه دارد
وزارت امور خارجه کشورمان در آستانه دومین سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی 
در بیانیه ای اعالم کرد بی تردید مسئولیت اقدام جنایتکارانه آمریکا در به شهادت 
رساندن سردار سلیمانی متوجه کاخ سفید است.به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، در آســتانه دومین سالگرد شهادت سردار 
رشید اسالم، سپهبد قاسم سلیمانی، با گرامی داشت یاد و خاطره این شهید جاوید 
که عمر پربرکت خویش را صرف خدمت خالصانه به ایران و اسالم و صلح و امنیت 
نمود بیانیه ای صادر کرد.در این بیانیه آمده اســت: سردار شهید سلیمانی همواره 
در راستای سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران در کمک به استقرار صلح 
و ثبات در سطح منطقه ای و بین المللی ایفای نقش نمود و اقدامات و تالش های 
زیادی در مقابله با تروریســم بین المللی و گروه های تروریستی در حال رشد در 
منطقه انجام داد.به همین دلیل به درستی و با افتخار به ایشان لقب قهرمان مقابله 
با تروریسم و سردار صلح داده شده است. علیرغم این نقش و جایگاه، دولت ایاالت 
متحده آمریکا با اعمال استانداردهای دوگانه و با ادعاهای دروغین از جمله ادعای 
مقابله با تروریسم، در اقدامی جنایتکارانه که ناقض قواعد و اصول حقوق بین الملل 
است مبادرت به طراحی و انجام حمله تروریستی علیه سردار شهید سلیمانی به 
عنوان یکی از بلندپایه ترین مقامات جمهوری اسالمی ایران آن هم در خاک کشور 
میزبان عراق نمود.این اقدام مقامات وقت آمریکا در ترور علنی قهرمان بین المللی 
مقابله با تروریسم، خود پیامی در حمایت از گروه های تروریستی است که آشکارا 
دروغگویی مدعیان مبارزه با تروریســم را بر مال کرد.شــهادت سردار سلیمانی، 

ابومهــدی المهندس و همراهان بزرگ ایشــان، نه تنها از ظرفیت محور مقاومت 
نکاست، بلکه از یک سو محیط داخلی ایران را سرشار از انسجام و وحدت ملی کرد 
و از سوی دیگر راهبرد و گفتمان مقاومت را برجسته تر ساخت.در واکنش به این 
ترور، اقدام فوری و موثر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در نواختن سیلی 
به نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه عین االسد عراق و آثار معنوی خون شهدای 
ایرانــی و عراقی ایــن واقعه، معادالت را تغییر داد و باعث آغاز شکســت راهبرد 
منطقه ای آمریکا گردید که فرار آمریکا از افغانستان، آغاز فرایند خروج از عراق و 
تغییر استراتژی حضور نظامیان آمریکا در منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس تنها 
گوشه ای از آثار و پیامدهای آن بشمار می رود.بی تردید اقدام جنایتکارانه آمریکا 
در به شهادت رســاندن سردار سلیمانی مصداق »حمله تروریستی« است که به 
نحوی ســازمان یافته توســط دولت وقت آمریکا طراحی و عملیاتی شده است و 
هم اکنون نیز مسئولیت آن متوجه کاخ سفید می باشد.بر مبنای موازین حقوقی 
و بین المللی، دولت آمریکا در قبال این جنایت »مســئولیت قطعی بین المللی« 
دارد. در همین چارچوب، کلیه عامالن، آمران، مباشــران و مسببان این جنایت 
تروریستی مسئولیت داشته و بر همین اساس وزارت امورخارجه با همکاری سایر 
دســتگاه ها و قوه قضائیه جمهوری اســالمی ایران از همان ابتدا و بر اساس اصل 
حقوقی “مقابله با بی کیفرمانی جنایتکاران” مجموعه اقدامات خود برای پاسخگو 
نمودن آنها در پیشــگاه عدالت را آغاز نموده است و تا حصول نتیجه نهایی ادامه 
خواهد داد.وزارت امور خارجه اقدامات متعددی را با هدف دنبال نمودن موضوع در 

تمامی سطوح داخلی، دوجانبه، منطقه ای و بین المللی انجام داده که در برهه های 
مختلف گزارش آنها در حد مقدورات به پیشگاه ملت بزرگ ایران ارائه شده و این 
مســیر پیگیری ها با قوت و به صورت همه جانبه ادامه خواهد یافت.این اقدامات 
در ابعاد سیاسی، حقوقی، بین المللی و دیپلماسی عمومی صورت گرفته است. در 
همین رابطه در عرصه خارجی و بین المللــی اهتمام ویژه ای صرف جلوگیری از 
تحریف واقعیت توسط آمریکا و سوءاستفاده آن دولت شد که محکومیت اخالقی، 
سیاســی و حقوقی دولت آمریکا به خاطر دســت زدن به این جنایت در ســطح 
بین المللی از جمله نتایج حاصله آنها بوده اســت.در پیگیری این موضوع باید به 
استمرار فعالیت کمیته مشترک قضایی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
عراق نیز اشــاره نمود.جمهوری اســالمی ایران همواره در جهت برقراری صلح و 
ثبــات منطقه اقدامات موثــر و فعالی را به عمل آورده اســت. اکنون با توجه به 
رویکردهای دولت سیزدهم که دست همسایگان جمهوری اسالمی ایران را برای 
تعامل و همکاری گســترده و پایدار می فشارد، زمینه توسعه و تحکیم مناسبات 
بین کشــورهای منطقه بیش از پیش فراهم شــده است.دولت و ملت ایران خود 
را در کنار دولت ها و ملت های منطقه می داند و از هرگونه مســاعدتی برای حفظ 
یکپارچگــی و تمامیت ارضی، برقراری ثبات و امنیت پایدار و توســعه و آبادانی 
کشورهای منطقه و جهان اسالم دریغ نکرده و نخواهد کرد.در پایان به همراه همه 
ایرانیان در ســرزمین اصلی و مادری و اقصی نقاط عالم، ادای احترام می کنیم به 

روح بلند سردار صلح و امنیت، حاج قاسم سلیمانی.

جانشــین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: تهدیدات آمریکایی ها و صهیونیســت ها در چارچوب جنگ روانی علیه ایران است اما آنان 
نمی توانند هیچ اقدامی انجام دهند.به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار محمدرضا فالح زاده جانشــین فرمانده نیروی قدس ســپاه در 

گفتگویی اظهار داشت: تهدیدهای اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران توخالی بوده و بیشتر، جنبه تبلیغاتی دارد.
وی گفت: این تهدیدها در چارچوب جنگ روانی آمریکایی ها و صهیونیست ها علیه ایران است، اما نخواهند توانست هیچ اقدامی انجام 
دهند، بلکه گام های سربازان مقاومت در مسیر شهید قاسم سلیمانی، ثابت و استوار خواهد بود و در کنار رهبر معظم انقالب اسالمی به این مسیر ادامه خواهند داد.جانشین 
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه سربازان مقاومت، چشم بر هم نمی گذارند تا اینکه وعده الهی در نابودی رژیم صهیونیستی و بر هم خوردن طرح های بی بنیاد آمریکا 
در منطقه محقق شود، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی و آمریکا دو روی یک سکه یا همان جبهه باطل هستند و در طول تاریخ از زمان پیامبر اکرم )ص( تا زمان حضرت علی 
)ع( و ائمه اطهار )ع( در یک سنگر قرار داشته اند و مشغول سرکوب نهضت های مردم و صاحبان حق بوده اند.سردار فالح زاده ادامه داد: آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان 
جبهه شر همچنان در حال مبارزه با جبهه حق هستند و از پیروزی انقالب اسالمی تا امروز، جبهه دشمنان از هیچ تالشی برای خاموش کردن این انقالب، فروگذار نکردند.
وی بیان کرد: هدف آنها از ترور شهید سلیمانی، خاموش کردن شعله مقاومت، ایجاد تحوالت ژئوپلیتیکی در منطقه، بستن راه به روی انقالب اسالمی و مانع تراشی در مسیر 

پیشرفت آن بوده است اما نتوانستند به اهداف خود برسند و در روزهای آینده نیز به آن دست نخواهند یافت.

ولی اســماعیلی رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 
پیشنهاد دولت در بودجه سال 1401 برای افزایش 2 ساله سن بازنشستگی، گفت: درباره بودجه سال آینده 3 بحث اساسی داریم که 
جمع بندی های خود را به کمیسیون تلفیق ارائه کرده ایم و حتی به رئیس مجلس نیز این موضوعات را اعالم کرده ایم.وی با بیان اینکه 
بحث اول افزایش سن 2 ساله بازنشستگی است، ادامه داد: اوال این بحث با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد و دوما این موضوع احکام 

دائمی نیاز دارد که نمی توانیم در بودجه سنواتی این افزایش سن را لحاظ کنیم.نماینده گرمی در مجلس با تاکید بر اینکه با ذی نفعان این موضوع که افراد زیادی هستند 
مشورتی صورت نگرفته است، عنوان کرد:از همه این مباحث گذشته در شرایط فعلی افزایش سن بازنشستگی مبنای علمی ندارد.سخنگوی فراکسیون نیروهای انقالب مجلس 
تصریح کرد: به دالیلی که عرض کردم و همچنین با نگاه علمی به تجارب افزایش سن بازنشستگی در جهان می توان گفت که در شرایط فعلی افزایش سن بازنشستگی امکان 
پذیر نیست و کمیسیون اجتماعی مخالفت خود را با این موضوع به کمیسیون تلفیق بودجه اعالم کرده است.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در بودجه سال 
1401 برای پایداری منابع صندوق های بازنشستگی پیشنهاد افزایش سن مطرح شده است، عنوان کرد: برای پایداری درآمدهای صندوق های بازنشستگی راه کارهای دیگر باید 
در نظر گرفته شود که در همین راستا نیز طرحی در کمیسیون وجود دارد که در حال کار کردن بر روی آن هستیم.اسماعیلی با بیان اینکه در بودجه سال 1401 پیشنهاد 

شده مبنای حقوق بازنشستگی میانگین سه سال آخر به جای دوسال آخر دریافتی ها باشد، اضافه کرد: چون این موضوع باید در چارچوب قانون دائمی انجام شود.

سردار فالح زاده:

تهدیدات رژیم صهیونیستی توخالی و تبلیغاتی است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس

مخالفت کمیسیون اجتماعی با افزایش سن بازنشستگی

سردار اشتری: 
هیچ مشکل ناامنی در مرزهای 

ایران وجود ندارد 
کاشان - ایرنا - فرمانده کل انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران گفت: امنیت 
با ثباتی در کشــورمان حاکم است 
و در مرزها نیز هیچ مشــکل ناامنی 
وجود ندارد. به گزارش ایرنا، ســردار 

سرتیپ پاسدار حسین اشــتری در حاشیه برگزاری کنگره 
بین المللی »به وقت حاج قاســم« در کاشــان در گفت وگو 
باخبرنگاران، تاکید کرد: حافظــان مرزها، مرزبانی انتظامی 
جمهوری اســالمی، ســازمان های نیروهای مسلح از جمله 
ارتش جمهوری اســالمی و سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
با هوشــیاری کامل در مرزها حضــور دارند و هر حرکتی را 
قبــل از هر اقدامی خنثی خواهند کرد.وی ادامه داد: به علت 
همراهی بسیار خوب مردم شریف ایران با پلیس و هوشیاری 
حافظان امنیت، وضعیت داخل شــهرها از آرامش و امنیت 
خوبی برخوردار است.فرمانده کل انتظامی کشور درخصوص 
هوشمندسازی پلیس اظهار داشت: این طرح در هفته نیروی 
انتظامــی جمهوری اســالمی )ناجا( امســال کلید خورد و 
اقدام های خوبی هم در زمینه خدمت رسانی در سامانه پلیس 
من و هم در زمینه اجرای ماموریت ها در سامانه پلیس همراه 
انجام شده اســت.وی تصریح کرد: فعالیت های مطلوبی آغاز 
شده و هم اکنون بیش از 20 خدمت به صورت غیرحضوری  
به مردم ارایه می شــود و در اجرای ماموریت ها نیز ماموران 
انتظامی در سراسر کشور راحت تر، سریع تر و با دقت بیشتر 
ماموریت ها را  انجام می دهند.ســردار اشــتری افزود: تالش 
می کنیم تمامی خدمات پلیس به صورت هوشمندانه به مردم 
ارایه شــود و اجرای ماموریت ها نیز بر پایه پلیس حرفه ای و 
حرفه گرایــی صورت پذیرد که این مهم در آموزش ها  لحاظ 
شده تا با هوشمندسازی بتوان با دقت بیشتر و سرعت بیشتر 
به مردم خدمات رســانی کرد.وی اضافه کرد: با به کارگیری 
تجهیزات جدید در ناجا و ارتقای ساختاری که با ابالغ فرمانده 
معظــم کل قوا صورت گرفت، امیدواریم بتوانیم برای ارتقای 
امنیت بیشــتر، بیش از گذشــته در خدمت  مردم شریف و 
عزیز ایران باشیم.فرمانده کل انتظامی کشور اظهار امیدواری 
کــرد که اعتمادی که مردم به ناجا پیدا کرده اند که باالترین 
سرمایه همکاران در سراســر کشور است روز به روز افزایش 
یابــد تا خدمتگزاران خوبی برای مردم و ســرباز الیقی برای 
والیت باشیم.سردار اشتری برای حضور در کنگره بین المللی 
»به وقت حاج قاسم« به کاشــان سفر کرده است.در کنگره 
بین المللی »به وقت حاج قاسم« که شامگاه پنجشنبه از سوی 
مجموعه فرهنگی محبان حضرت ابوالفضل )ع( و با همکاری 
شهرداری کاشان برگزا شــد، ربیع الحمدی از سفارت یمن 
به نمایندگی از جبهه انصاراهلل، حســام عســکری از سفارت 
یمن، اسماعیل سلطان از لشکر فاطیمون، دبیر کل اتحادیه 
اســالمی طالب آفریقا در ایران،  مدیر موسسه البصائر در قم 
و میهمانانی از کشورهای نیجریه، ماداگاسکار، بورکینافاسو، 

عراق و سوریه  حضور داشتند.

رییس سازمان انرژی اتمی ایران:
برخی افراد با نادانی به صنعت فضایی کشور ضربه 

زدند
تهران- ایرنا- رییس ســازمان انرژی اتمی گفت: اگر به فناوری های 
سطح باال و فضایی کشــور بی مهری  نمی شد و برخی افراد با نادانی 
بــه این حوزه ها ضربــه نمی زدند، امروز در علــوم و فناوری فضایی 
خیلی جلوتر بودیم و پیشــرفت بیشتری کرده بودیم.به گزارش ایرنا 
از دیپلماســی عمومی و اطالع رسانی ســازمان انرژی اتمی، »محمد 
اسالمی« با نکوداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید سردار سلیمانی، درباره فعالیت سازمان 
انرژی اتمی، گفت: آنچه امروز به عنوان سازمان انرژی اتمی مشغول فعالیت است، بخشی از آن 
حاصل نگاه، مکتب و گفتمان مقاومت و مکتب شهید سلیمانی است و حفظ این دستاوردها 
وظیفه همه مردم ایران است.رییس سازمان انرژی اتمی افزود: مکتب شهید سلیمانی نماد عزت 
و اقتدار ملت ایران و باوری قلبی و عمیق برای ســاختن همه مولفه هایی است که به اقتدار و 
عزت ملت ایران می انجامد. بعضی مواقع خیلی از گروه های مختلف جامعه تصور یک رزمنده 
و نظامی را از شهید سلیمانی دارند. در حالیکه او یک انسان جامع نگر بود که قلبش با ایمانی 
راسخ برای عزت و سربلندی ملت ایران در تپش بود و مولفه های قدرت که هر ملتی برای رشد 
و تعالی نیاز دارد، را اهمیت می داد و از هیچ چیزی غفلت نمی کرد.اسالمی ادامه داد: این تفکر 
و خمیرمایه اصلی انقالب اسالمی است که تعالی انسان، سرمایه، ثروت، امکانات و منابعی که 
در اختیار دارید را توأمان رشــد دهید. اگر به مکاتب مادی نگاهی بیندازید، می بینید رشد و 
بهره وری سرمایه برایشان مهم است و به انسان تا همین اواخر به عنوان یک عنصر مکانیکی 
برای ایجاد ارزش نگاه می کردند. اما در مکتب اســالم ناب محمدی )ص( که پرچمدار آن در 
عصر و دوران ما بزرگانی نظیر شــهید ســلیمانی هستند، توجه به انسان، حکومت بر قلب ها، 
حضور در صحنه، سنگر و بحرانی ترین لحظات و سخت ترین شرایط، تبلور عینی این باور است 
که شما بتوانید بر قلب انســان هایی حکومت کنید که می خواهید اهداف و برنامه های کشور 
را به ثمر برســانند. یعنی باور اینقدر باور فراگیری باشــد که بتوانید همه را به سمت آن باور 
رهنمون، هدایت و رهبری کنیــد.وی تصریح کرد: اصل موضوع و خمیرمایه این مکتب، باور 
داشتن انسان ها و داشتن نگاهی عادالنه، همه گیر و همه جانبه است و پیش بردن برنامه ها با 
قدرتی فوق العاده و متأثر از نیروی الهی که با تعداد کم و هزینه ای اندک بتوانید دســتاوردی 
بزرگ را محقق کنید. این امر خیلی حائز اهمیت است. در مسائل مدیریتی با وجود کارکنان 
و هزینه زیاد، دســتاوردها اندک است. در مقابل این مکتب با حداقل نفرات و کمترین هزینه 
حداکثر اثربخشــی را دارد. در دفاع مقدس هم همین تجربه را داشتیم.رییس سازمان انرژی 
اتمی با بیان اینکه باید به صورت روزمره از ظرفیت، اســتعداد و خودباوری برای دستیابی به 
قله های رفیع عزت و پیشرفت، مستحکم تر استفاده کنیم، افزود: دشمنان ما این را بر نمی تابند 
و نمی خواهند ما به آن قله ها برسیم. این محدوده ها منطقه ممنوعه هستند. آنها علم و فناوری 
را در انحصار خودشــان قرار داده اند. زمانی سلطه، کشورگشایی و فتح سرزمین ها بود اما االن 
دانش وســیله سلطه اســت و آن ثروت عظیم پیش برنده ای است که می تواند خلق ثروت و 
ارزش کند. عزت و غرور ملی جوامع را تحت تأثیر قرار دهد.اسالمی تاکید کرد: آنها این منطقه 
را فقط برای انحصار حکمرانی خودشــان تسخیر کرده اند. تمام فتنه ها، توطئه ها و برنامه های 
مخرب که در اشــکال گوناگون اجراء می کنند، در این جهت است که آن انحصار را مستحکم 
برای خودشــان حفظ کنند. ما هر جایی موفقیت و کاری چشمگیر داشتیم، برای این بود که 
به این باور تأسی کردیم و توانستیم انجام دهیم. این باور است که ما را حرکت می دهد.معاون 
رییس جمهور درباره فعالیت های فضایی کشور گفت: در بحث فضایی من سرباز کوچکی بودم. 
وقتی کار را شروع کردیم و برنامه را پیش بردیم، طبیعی بود که هیچ کشوری با ما همکاری 
نکند و همکاری نمی کردند. زمانی که ما در ســال 13۸۸ موفق شدیم ماهواره امید را در فضا 
قرار دهیم، به صورتی باور نکردنی ادبیات دنیا با ما تغییر کرد. برای ورود به باشگاه فضایی به 
ما خوش آمد گفتند و حیرت زده بودند. زمانی که این اتفاق افتاد، من معاون وزیر دفاع بودم و 
در سفری که به یکی از کشورهای شرق آسیا داشتم، یکی از مقامات عالیرتبه این کشور گفت 
که ما واقعاً متحیریم. شما در تحریم و این همه مزاحمتی که برایتان وجود دارد، االن در فضا 
هستید و ماهواره تان را به فضا فرستادید. اما ما با چند صد میلیون دالر و پشتوانه آمریکا هنوز 

نتوانستیم به این مرحله برسیم.
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گزیده خبر

وزیر اقتصاد :
  برنامه های اقتصادی دولت به زودی

 به ثمر می رسد
سید احســان خاندوزی بیان کرد: ثمره حرکات امروز 
دولت تــا چندماه آینده قابل مشــاهده خواهد بود.به 
گزارش ایسنا، سید احســان خاندوزی در نشستی که 
با حضور وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه در تاالر اندیشه 
دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به اینکه خودم را درس 

آموز حوزه اقتصاد اســامی می دانم، اظهار کرد: سیاست گذاری اقتصادی دولت 
ناشی از تیم تشکیل شده در دولت است و بسیاری از سیاست ها در گفتمان های 
این تیم مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.وی با بیان اینکه عملکرد اقتصادی 
دولت در چهارماهه نخست در ادامه قابل مشاهده خواهد بود، مطرح کرد: اقتصاد 
ایران در ســال های گذشــته در حالت انتظار قرار گرفته بــود که بخش عمده 
تاش ما در این مدت رفع این انتظار بود.وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه 
توانسته ایم حرکت نقطه ای قیمت ها را به ثبات نزدیک کنیم، عنوان کرد: بودجه 
1401 یکی از گام های کمک کننده برای رفع فضای کسری بودجه و پیامدهای 
آن خواهــد بود.وی با بیان اینکه باید پیام لزوم صبر برای رســیدن به موفقیت 
را به جامعه برسانیم، خاطرنشــان کرد: در اقتصاد غیر از جبران نقدی یارانه ای 
راهکار فوری برای حل مســائل خانوارها نداریم ولی نقاط شروعی داریم که در 
آینده چندماهه می توانیم نتیجه آن ها را ببینیم. خاندوزی با اشاره به اینکه مردم 
به حق شکایت هایی از وضعیت دارند، تصریح کرد: اصاح ساختارهای نامناسب 
در برخی از سازمان ها یک حرکت زمان بر است که با صبر و شکیبایی به نتیجه 
خواهد رسید.وی با بیان اینکه امیدواریم مردم تا سال آینده ثمرات حرکت امروز 
را ببینند، یادآور شد: در حوزه اصاح سیاست های اقتصادی کشور کاما از حوزه 
مســئوالنه و راه گشا باید ورود پیدا کرد و در این راستا نیازمند همکاری جامعه 
دانشــگاهی و حوزوی هســتیم.وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه انتظار ما 
پیشنهادهای متنوع از سوی صاحب نظران است، اضافه کرد: عرضه این تولیدات 
می تواند در سطوح کشــور به کمک دولت بیاید.وی با بیان اینکه سیاست های 
ارزی دست وپای ما در حوزه تصمیم گیری را بسته است، اظهار داشت: باید این 
موضوع در مجامع روایت شود و افکاری مانند بی تفاوتی دولت نسبت به برخی از 

تصمیم ها را از ذهن ها پاک کنیم.

وزیر کار خبر داد؛
ایجاد نیم میلیون شغل برای پنج دهک پایین 

درآمدی کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال آینده نیم 
میلیون شــغل برای پنج دهک پایین درآمدی کشور 
ایجاد می شــود که این امر با تولیــت کمیته امداد و 
همراهی کارآفرینان میسر خواهد شد.به گزارش ایرنا، 
حجت اهلل عبدالملکی روز پنجشــنبه در ســخنرانی 

ویدئوکنفرانســی آیین اختتامیه طرح کارآفرینی تاک در ارومیه افزود: این  امر 
می تواند بخشی از نیاز اشتغال سال آینده کشور را به ویژه در بین خانواده های 
نیازمند و دهک پایین کشــور تامین کند.وی اضافه کرد: یکی از سیاست های 
دولت ســیزدهم توجه به اشتغال است که برای موفقیت در این حوزه، ۲ گروه 
شــامل ادارات، وزارتخانه ها و نهادها و همچنین فعاالن عرصه اقتصاد، تولید، 
کارآفرینان و نوآوران بسیار موثر هستند و این گروه ها تحت سیاست حاکمیتی 
مناســب و حمایت های دولت می توانند زمینه ارتقای شــاخصه های اشتغال 
کشــور را فراهم کنند.وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی با اشــاره به برگزاری ۲ 
جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم به ریاست رییس جمهوری بیان 
کرد: در این جلســات، ۳4 مصوبه برای ارتقای شاخص های اشتغال به تصویب 
رسید که بسیار اثرگذار خواهند بود.عبدالملکی یکی از بخش هایی که برای آن 
مصوبه وجود داشت، حوزه مشاغل خانگی عنوان کرد و ادامه داد: در این حوزه، 
از مجوزمحور بودن به اعان محور بودن رســیده ایم و در اغلب مشاغل به جز 
مشــاغل مرتبط با مواد غذایی، مجوزها را به حداقل رسانده ایم.وی اظهار کرد: 
در این راستا، طی 10 روز کاری آینده دستگاه های دخیل باید ۲ لیست شامل 
مشاغل ممنوعه و مشاغل نیازمند تاییدیه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارسال کنند و هر شغلی خارج از این موارد، بدون مجوز و فقط با ثبت در سامانه 
می تواند فعالیت خود را آغاز کند.وی گفت: البته مشاغلی هم که نیاز به مجوز 
داشته باشند، در سامانه باید توسط نهاد عامل، طی سه روز مجوز آن صادر شود 
وگرنه خود ســامانه مجوز را برای متقاضی صادر خواهد کرد.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشــاره به تصویب طرحی برای راه اندازی میدان کارآفرینی با 
همراهی وزارت کشور در شهرهای مختلف افزود: در این میدان، در مقاطعی از 
سال محلی به صورت موقت برای فروش محصوالت دایر خواهد شد و بازارهای 
موقتی برای فروش محصوالت مشاغل خانگی فراهم خواهد کرد.عبدالملکی با 
اشاره به اینکه تاکنون تسهیات بانکی به صورت موفق در خدمت ایجاد اشتغال 
نشده اســت، اضافه کرد: نشانه این امر این است که سال گذشته تنها ۵40 تا 
۵۶0 هزار شغل ایجاد شده در حالی که با توجه به تسهیات اعطایی، این رقم 
باید بســیار بیشتر بود.وی بیان کرد:طبق مصوبه جدید دولت، افرادی که برای 
حوزه اشتغال تسهیات دریافت می کنند باید تعداد مشخصی را استخدام کرده 
و بیمه کنند و این امر با بررســی وضعیت بیمه آن واحد کاری بررسی خواهد 
شد.وی گفت: با توجه به این برنامه ریزی ها امیدواریم که بتوانیم ظرفیت ایجاد 
فرصت های شغلی را بســیار بهبود ببخشیم.در  این آیین که با حضور رییس 
کمیته امداد کشور برگزار شــد، از صاحبان 10 ایده برتر کارآفرینی در ارومیه 

تجلیل شد.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد؛
رصد تراکنش  های بانکی برای کاهش تعداد 

شرکت  های صوری و کاغذی
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با رصد تراکنش  های بانکی و 
پیاده سازی الگوی مدیریت ریسک و تمکین در نظام بانکی، تمرکز خود را بر بخش فرار 
مالیاتی )شرکت های صوری( بگذاریم.به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد مسیحی معاون 
درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال 1401 امیدواریم با اجرای 
قانون سامانه مودیان کنترل های الزم برای نظارت بر عملکرد اشخاص در صدور فاکتور 
صورت گیرد و حلقه های اقتصادی از حوزه واردات تا مصرف کننده نهایی، کنترل شود.

او ادامه داد: برآورد دقیقی از تاثیر گذاری شــرکت های صوری در نظام مالیاتی نمی توان 
ارائه کرد، ولی با انجام حسابرســی های مبتنی بر محتوا سعی شده اثر این شرکت های 
صوری در بخش مالیات را به حداکثر برسانیم. تمام اشخاصی که از شرکت های صوری 
خرید داشــتند و اعتبار مالیاتی ناشی از شــرکت های صوری و کاغذی رد شده و اثر آن 
در مالیات بر ارزش افزوده به حداقل رســیده است.مسیحی گفت: شرکت های صوری، 
کاغذی و افرادی که از شــرکت های صوری و کاغذی اســتفاده می کنند از ترفند های 
متفاوتی بهره می گیرند و از این بابت ســازمان امور مالیاتی باید هوشیار باشد. ما در این 
راســتا تاش کردیم با رصد تراکنش های بانکی و پیاده سازی الگوی مدیریت ریسک و 
تمکیــن در نظام بانکی، تمرکز خود را بر بخش فرار مالیاتی بگذاریم.او ادامه داد: برخی 
از شــرکت های صوری به سمت فاکتور های صوری هدایت شدند و هر دو طرف معامله، 
واقعی هستند، ولی فاکتوری که استفاده شده صوری است. قانون سامانه مودیان و پایانه 
فروشگاهی نظارت بیشتری بر این موضوع ایجاد می کنند و مدیریت این سامانه در قالب 
تنظیم مقررات در ســازمان امور مالیاتی در حال پیگیری است. تا آن زمان از بخشی از 
ظرفیت درون سازمانی اســتفاده می کنیم. در سال 1401 بخش عمده ای از موضوعات 

قانون سامانه مودیان و پایان فروشگاهی عملیاتی و اجرایی می شود.

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه عملی می شود
مسیحی گفت: به مدت 1۳ سال قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت آزمایشی اجرا 
می شــد، اما از نیمه اول امسال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تصویب و از 1۳ دی 
ماه امســال این قانون جدید اجرایی خواهد شــد.او ادامه داد: استرداد مالیات به ویژه در 
بخش ماشــین آالت خطوط تولید یکی از نقاط قوت است و حقوقی ها از شروع فعالیت 
خود امکان استفاده از اعتبار مالیاتی را بر مبنای قانون جدید خواهند داشت و مشکات 
گذشته رفع خواهد شد.مسیحی با بیان ایکنه تعدادی از معافیت های مالیاتی حذف شده 
گفت: اساس اصلی این معافیت ها سبد مصرفی خانوار است و مواردی مانند درمان را نیز 
در بر می گیرد. شیر، برنج و روغن که تولید داخلی باشد از سبد مالیات بر ارزش افزوده 
حذف شده اند.او با بیان اینکه در آمد های عملیاتی در ۹ ماه امسال نسبت به پارسال ۶0 
درصد رشــد داشته و 10۸ درصد نسبت به بودجه تحقق پیدا کرده است گفت: تا پایان 

سال پیش بینی می شود این عدد به ۲۷0 هزار میلیارد تومان برسد.

گرفتن مالیات بر خانه های خالی، لوکس و خودرو نیازمند همکاری ارگان های 
مختلف

معاون درآمد های مالیاتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر عدم وصول مالیات بر خانه های 
خالی گفت: در اصاحی ماده ۵4 قانون بودجه بیان شــده که وزارت مســکن و سامانه 
ملی اســکان کشــور باید اطاعات خانه های خالی را جمع کند. اما دسترسی بر خط به 
این اطاعات در اختیار سامانه مالیاتی قرار نگرفته است.او ادامه داد: در این راستا مرجع 
سومی مانند کمیسیون اصل ۹0 و مجلس باید وارد شود.معاون درآمد های مالیاتی گفت: 
گرفتن مالیات بر خودرو، خانه های خالی و لوکس منوط به همکاری سایر ارگان ها است. 
برای دسترســی به مالیات های واحد های مسکونی خالی باید اطاعات مالک و مستاجر 
در دسترس باشد و عاوه بر آن زمان خالی بودن واحد مسکونی نیز باید اعام شود. اگر 

بیش از 1۲0 روز خانه خالی باشد باید اطاع داده شود.

بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن پلکانی می شود

سود ۱.۵ میلیارد تومانی وام ۴۵۰ میلیونی در بازپرداخت پلکانی
در حالی وزیر راه از برنامه ریزی برای پلکانی شدن بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن 
خبر داده که ســود وام 4۵0 میلیونی در بازپرداخت ۲0 ســاله حدود 1.۵ میلیارد 
تومان خواهد بود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق آنچه رستم 
قاســمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه عملیات اجرایی 41۵00 واحد نهضت ملی 
مسکن در استان قم خبر داده وزارت راه و شهرسازی در حال توافق با بانک مرکزی 
برای پلکانی شدن بازپرداخت اقساط تسهیات نهضت ملی مسکن است.وزیر راه در 
این باره گفته است:  زمان بازپرداخت اقساط نهضت ملی مسکن ۲0 ساله است که در 
حال توافق با ســازمان مدیریت و بانک مرکزی هستیم تا اقساط این طرح پلکانی و 
منطبق با توانمندی مردم تعیین شــود. از سوی دیگر بخشی از این اقساط را دولت 
پرداخت خواهد کرد که هزینه های مردم کاهش پیدا کند. البته میزان این حمایت 
دولتی بعدتر اعام خواهد شــد.هفته گذشته نیز معاون مسکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرســازی با اعام این که نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ 
انقاب اســت که مبلغ و سود تســهیات در آن ثابت نبوده و مبتنی بر نیاز و توان 
خانوار تعیین می شــود، گفته بود: میزان تسهیات از ۲۵0 تا 4۵0 میلیون تومان و 
نرخ بهره از ۵ تا 1۸ درصد متغیر اســت که یارانه نرخ بهره به همه اقشــار به یک 
میزان پرداخت نمی شود.محمودزاده تاکید کرد: تمرکز در مرحله اول این طرح دهک 
اول تا ســوم و در مرحله بعدی تا دهک پنجم درآمدی است.به گزارش تسنیم، اگر 
قرار باشد وام 4۵0 میلیون تومانی با نرخ بهره ۵ درصدی به متقاضیان نهضت ملی 
مسکن پرداخت شود، مبلغ قسط ماهانه این وام در سال اول ۲ میلیون و ۳۲0 هزار 
تومان است.این مبلغ در دوره پنجم )سال ۵( به ۲ میلیون و ۶11 هزار تومان افزایش 
می یابد و در ســال دهم به ۳ میلیون و ۲۷ هزار تومان می رســد. در سال پانزدهم 

میزان اقساط ماهانه به ۳ میلیون و ۵10 هزار تومان و در سال بیستم میزان اقساط 
به 4 میلیون و ۶۹ هزار تومان افزایش خواهد یافت.در مجموع کل پرداخت و ســود 

این تســهیات به ترتیب ۷4۸ میلیون و ۲۹۸ هزار تومــان و ۲۹۸ میلیون و ۲۹۸ 
هزار تومان اســت.اما اگر این وام با سود 1۸ درصد به متقاضیان نهضت ملی مسکن 
پرداخت شود میزان اقساط ماهانه در دوره اول )سال نخست( ۶ میلیون و 1۹ هزار 
تومان و در سال پنجم ۶ میلیون و ۷۷۵ هزارتومان خواهد بود.در سال دهم از دوره 
بازپرداخت ۲0 ساله مبلغ قسط ۷ میلیون و ۸۵4 هزار تومان است. در 1۲ ماه سال 
پانزدهم اقساط ماهانه وام 4۵0 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن ۹ میلیون و 10۵ 
هزار تومان خواهد بود. در نهایت در سال بیستم مبلغ اقساط به 10 میلیون و ۵۵۶ 
هزار تومان افزایش می یابد.در واقع متقاضی نهضت ملی مسکن پس از بیست سال 
و در سال 14۲0 برای وام 4۵0 میلیون تومانی با نرخ بهره 1۸ درصد یک میلیارد و 
۹41 میلیون و 100 هزار تومان پرداخت خواهد کرد. سود این وام حدود 1.۵ میلیارد 
تومان است.همچنین اقساط  وام ۲۵0 میلیون تومانی با نرخ بهره ۵ درصد در سال 
اول حدود 1.۳ میلیون تومان، ســال پنجــم حدود یک میلیون و 4۵1 هزار تومان، 
سال دهم حدود یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان، در سال پانزدهم یک میلیون و ۹۵0 
هزار تومان و در سال بیستم ۲ میلیون و ۲۶0 هزار تومان است.کل بازپرداخت این 
وام در ماه دوازدهم ســال بیســتم 41۵ میلیون و ۷۲1 هزار تومان خواهد بود. کل 
سود این وام 1۶۵ میلیون و ۷۲1 هزار تومان است.اقساط همین وام با نرخ بهره 1۸ 
درصد به ترتیب در ســال اول ۳ میلیون و ۳44 هزار تومان، سال پنجم ۳ میلیون و 
۷۶4 هزار تومان، سال دهم 4 میلیون و ۳۶۳ هزار تومان، سال پانزدهم ۵ میلیون و 
۵۸ هزار تومان و در سال بیستم ۵ میلیون و ۸۶4 هزار تومان است.کل بازپرداخت 
این وام یک میلیارد و ۷۸ میلیون تومان است، یعنی سود حدود ۸۲۸ میلیون تومانی 

برای وام ۲۵0 میلیون تومانی.

تهران - ایرنا - رییس سازمان برنامه وبودجه کشور اعام کرد: برای بستن بودجه بدون کسری، دولت نخستین قدم را با کاهش 
1۵ درصدی هزینه های خود )به غیر از حقوق( محکم برداشته است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »سید مسعود میرکاظمی 
« روز پنجشنبه در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: برای بستن بودجه بدون کسری؛ دولت نخستین قدم را با کاهش 1۵ 
درصدی هزینه های خود)به غیر از حقوق(محکم برداشــته است، ریخت و پاش های مرسوم دستگاه ها در دولت سیزدهم تکرار 
نخواهد شد.به گزارش ایرنا، پیشتر میرکاظمی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که استقراض از بانک مرکزی در بودجه 1401 
خط قرمز ما اســت، گفت: ثبات و رشــد اقتصادی، افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها با جدیت دنبال می شود.در الیحه بودجه سال 1401 مصارف عمومی 
دولت فقط ۷ درصد افزایش یافته که با توجه به تورم ۳0 تا 40 درصدی، به معنای صرفه جویی چشمگیر دولت در هزینه ها است.این در حالی است که دولت روحانی 
در بودجه ســال آخر خود مصارف عمومی خود را بیش از ۲ برابر افزایش داد )1۲4 درصد!(.این رشــد چشمگیر با توجه به مشکات تحریم و کسری بودجه کاما 

غیرعقانی بود و دولت روحانی در چند ماه ابتدایی سال تا آنجا که توانست با همراهی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی اقدام به چاپ پول تورم زا و خرج کردند.
پس از افزایش وحشتناک هزینه های جاری دولت در دوره حسن روحانی که سبب کسری بودجه عظیم و استقراض از بانک مرکزی و تاراج دارایی مردم در بورس 

برای تامین کسری بودجه دولت در سال های اخیر شده است، دولت رئیسی در الیحه بودجه سال 1401 انضباط بودجه ای را سرلوحه قرار داده است.

سخنگوی دولت با بیان این که »دولت مصمم به حمایت یارانه ای در حوزه های اساسی همانند گندم و دارو است«، در عین حال گفت: 
شــیوه اعطای یارانه که یا به شــیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه های دیگری باشد، منوط به تصمیم گیری مجلس شورای اسامی در 
خصوص بودجه 1401 است.به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در برنامه »بدون خط خوردگی« رادیو گفت وگو  با تاکید بر این که 
»دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد«، اظهار کرد: در برنامه بلند مدت نیز طبیعتا تا زمانی 

که مجلس شورای اسامی در خصوص الیحه بودجه سال 1401 اظهار نظر نکند و نسبت به سیاست های ناظر به حمایت های یارانه ای در این دو حوزه و شیوه اش تصمیم 
گیری نکند، نمی توان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم گیری مجلس در خصوص الیحه بودجه 1401 ماند.وی با بیان این که :دولت مصمم به حمایت یارانه ای در حوزه های 
اساسی همانند گندم و دارو است«، در عین حال گفت: شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه های دیگری باشد، منوط به تصمیم گیری مجلس شورای 
اسامی در خصوص بودجه 1401 است.وی با اشاره به مصاحبه معاون سازمان برنامه و بودجه با برنامه گفت وگوی ویژه خبری مبنی بر حذف یارانه گندم و دارو تصریح کرد: 
معاون سازمان برنامه و بودجه در آن گفت گو در مقام تبیین الیحه بودجه 1401 این موضوع را بیان کرد. یک زمان در خصوص سال 1400 صحبت می کنیم که برنامه کوتاه 
مدت می شود، در رابطه با 1400، معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند هیچ گونه برنامه ای برای حذف وجود ندارد.سخنگوی دولت افزود: در خصوص 1401 معاون سازمان 

برنامه مطرح کرد که شیوه اعطای یارانه، پیشنهادی سازمان برنامه برای مجلس این بوده که در سال 1401 به شیوه متفاوتی اعطای یارانه صورت بگیرد .

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد:

ریخت و پاش های مرسوم تکرار نخواهد شد
سخنگوی دولت مطرح کرد؛

 برنامه دولت برای تغییر نحوه توزیع یارانه ها 
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نگـــاه

چگونه می توان مصرف برق را کنترل کرد؟
تهران - ایرنا - مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و امور مشترکان شرکت مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران معتقد اســت: وسایل برقی غیراستاندارد 
تاثیر بســیاری بدی بر مصرف بــرق یک خانوار دارند، امــا در صورت توجه به 
چگونگی مصرف و البته اســتفاده از تجهیزات متعــارف برقی می توان از اتالف 
انــرژی جلوگیری کرد.به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایرنا، این روزها قبض برق 
عده ای از مشــترکان به گونه ای محاسبه شده بود که نارضایتی آنها را به دنبال 
داشــت در همین رابطه معاون هماهنگی توزیع شرکت مدیریت تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران ۲۶ آبان ماه گفته بود: برق مشترکان پرمصرف در صورت 
بی توجهی به اخطارها و ادامه دادن به رفتار غلط مصرفی قطع می شود.»غالمعلی 
رخشــانی مهر«  در حاشــیه اجرای هفتمین مانور فراگیر اصالح و بهینه سازی 
روشنایی معابر در محل مرکز پایش صنعت برق در جمع خبرنگاران، افزوده بود: 
صنعت برق برای مشترکان پرمصرف هم هشدار صادر کرده و هم پیام هایی مبنی 
بر لزوم رعایت الگوها داده است و اگر همچنان بی توجهی ها تداوم یابد ناگزیر با 
قطع برق روبرو خواهند شد.»عبداالمیر یاقوتی« مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و 
امور مشترکان شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران اطالعاتی 
درباره اینکه چگونه می توان مصرف برق را کنترل کرد ارائه کرده است.وی درباره 
عوامل سوق از خوش مصرفی به سمت پرمصرفی یا بدمصرفی می گوید: حدود 
۸۶ درصد مشــترکان خانگی کمتر از ۳۰۰ کیلووات ســاعت )مصرف تا الگوی 
مصــرف در ماه های گرم( در ماه مصرف می کننــد، بنابراین در صورت توجه به 
چگونگی مصرف و البته اســتفاده از تجهیزات متعارف برقی، همه مشــترکان 
می توانند مصرف خود را به گونه ای مدیریت کرده که همواره کمتر از الگو، برق 
مصرف کنند.یاقوتی معتقد است: عوامل مختلفی باعث می شود مشترکان بیش 
از سقف الگوی مصرف استفاده کنند، عواملی همچون استفاده از تجهیزات کم 
بازده به خصوص یخچال، فریزر، استفاده از چند یخچال، بی توجهی به خاموش 
کردن تجهیزات برقی در صورت نداشتن نیاز به آنها )مثل تلویزیون، المپ اضافه 
و کولر(، اســتفاده از کولر گازی در مناطق مرکزی و شــمالی کشور و استفاده 
از یک انشــعاب خانگی برای چند مکان مهم و تاثیرگذار اســت.مدیرکل دفتر 
مدیریت مصرف و امور مشترکان توانیر ادامه داد: استفاده از انشعاب خانگی برای 
مصارف دیگر )از جمله برق عمومی، چاه آب و  ...(، اســتفاده از تجهیزات خاص 
برای بیماران )البته برای بیماران خاص تســهیالتی دیده شده است( و استفاده 
از المپ های پرمصرف از دیگر عوامل دخیل در افزایش مصرف مشترکان است.

وی افــزود: درمجموع حدود ۳۵ درصد مصرف در تابســتان و مناطق غیرگرم 
مربــوط به کولرهای آبی، ۲۷ درصد به یخچال و فریزر، ۲۰ درصد به تجهیزات 
صوتی و تصویری، ۵ درصد به روشــنایی و مابقی به ســایر تجهیزات از جمله 
جاروبرقی، ماشین لباسشویی، اتو، سشوار و ... اختصاص دارد.یاقوتی با اشاره به 
تاثیر وسایل برقی غیراستاندارد بر مصرف برق یک خانوار گفت: طبیعی است که 
اســتفاده از تجهیزات با بازدهی انرژی پایین می تواند سبب افزایش مصرف برق 
شــود. در انتخاب و تهیه کاال خصوصا وسایل برقی توجه به مواردی چون شکل 
ظاهری، مدل، کارخانه ســازنده و تکنولوژی ساخت، شرط های الزم در انتخاب 
یک کاال محســوب می شوند، اما توجه به نشان اســتاندارد و برچسب انرژی از 
شرط های ضروری در انتخاب و تهیه وسایل برقی خانگی است.وی ادامه داد: این 
عالئم اطالعات بسیار مفیدی را در زمینه ایمنی، بازدهی و میزان مصرف انرژی 
وسایل برقی با توجه به خدماتی که ارائه می دهند در اختیار مصرف کنندگان قرار 
می دهد. به عنوان مثال یک کولر گازی با راندمان ۷.۵ بی تی یو به ازای هر وات 
دو برابــر یک کولر گازی با راندمان ۱۵ بی تــی یو به ازای هر وات مصرف برق 
 A دو برابر یک یخچال مشــابه با رده انرژی  E دارد. یا یک یخچال با رده انرژی

مصرف برق دارد.

مکزیک درصدد توقف صادرات نفت
در راســتای اســتراتژی دولت ناسیونالیســی مکزیک برای خودکفایی در بازار 
ســوختهای داخلی، این کشــور قصد دارد به صادرات نفت خام در سال ۲۰۲۳ 
پایان دهد.به گزارش ایسنا، اوکتاویو روِمرو، مدیرعامل شرکت پمکس در کنفرانس 
مطبوعاتی در مکزیکو ســیتی اظهار کرد: پمکس صادرات نفت خام را در ســال 
۲۰۲۲ به ۴۳۵ هزار بشــکه در روز کاهش می دهد و ســپس سال بعد فروش به 
مشتریان خارجی خود را متوقف خواهد کرد.این اقدام بخشی از تالش لوپز اوبرادور، 
رییس جمهور مکزیک برای توســعه تولید داخلی سوختهای به جای ارسال نفت 
به خارج و واردات پرهزینه فرآورده های نفتی مانند بنزین و دیزل است. مکزیک 
در حال حاضر عمده سوختهایی که مصرف می کند  را از پاالیشگاههای آمریکایی 
خریداری می کند.اگر چنین امری محقق شود، یکی از برجسته ترین بازیگران چند 
دهه اخیر از بازار جهانی نفت خارج می شــود. پمکس در دوران اوج خود در سال 
۲۰۰۴ حدود ۱.۹ میلیون بشکه در روز نفت به پاالیشگاههای کشورهای مختلف 
از ژاپن تا هند صادر می کرد و یکی شرکت کنندگان به عنوان ناظر در نشستهای 
اوپک بود.طبق آمار پمکس، این شرکت مکزیکی ماه گذشته بیش از یک میلیون 
بشــکه در روز نفت به خارج فروخت.کاهش صــادرات در حالی صورت می گیرد 
کــه پمکس پاالیش داخلی بنزین را افزایش می دهد که به گفته روِمرو، به ۱.۵۱ 
میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۲ و ۲ میلیون بشــکه در روز در سال ۲۰۲۳ 
می رسد. شرکتهای حفاری مکزیکی همه تولید خود را به شش پاالیشگاه از جمله 
تاسیســات در دست ساخت در ایالت تاباســکو و یک پاالیشگاه دیگر که نزدیک 
هیوستون تگزاس خریداری شــده است، خواهند داد. این پاالیشگاه با وجود این 
که در خاک آمریکا قرار دارد اما بخشی از سیستم پاالیش نفت مکزیک به شمار 
می رود.بر اساس گزارش بلومبرگ، انتظار می رود قطع صادرات نفت مکزیک برای 
پاالیشگاههای آسیایی که مقصد بیش از یک چهارم از صادرات نفت مکزیک بودند 

به خصوص پاالیشگاههای کره جنوبی و هند، ملموس باشد.

رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی:
افزایش قیمت گاز هلیوم استفاده از گاز 
پرخطر هیدروژن را به دنبال داشته است

رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی: افزایش قیمت گاز هلیوم استفاده 
از گاز پر خطر هیدروژن را به دنبال داشته است.رئیس اتحادیه کشوری گازهای 
طبی و صنعتی گفت: افزایش قیمت گاز هلیوم باعث شــده تا عده ای سودجو 
برای شارژ بادکنک و بالن ها در مراسم های تولد و مناسبت ها از گاز هیدرژون 
به جای گاز هلیوم اســتفاده کنند.پیکان کالنتری در گفت وگو با خبرنگار اتاق 
اصناف ایران افزود: متاســفانه استفاده از گاز هیدروژن خطراتی را به دنبال دارد 
و باعث آتش ســوزی و بعضا انفجار می شود و الزم است مشتریان قبل از خرید 
بادکنک و بالکن های هلیوم از استفاده گاز هلیوم مطمئن شوند.وی تصریح کرد: 
در حال حاضر قیمت هر سیلندر ۵۰ لیتری گاز هلیوم ۸ میلیون تومان و قیمت 
هر ســیلندر ۴۰ لیتری گاز هیدروژن حداکثر ۵۰۰ هزار تومان است و به دلیل 
همین تفاوت قیمت برخی ســودجویان به استفاده از گاز هیدروژن روی آورده 
اند.رئیس اتحادیه کشوری گازهای طبی و صنعتی اظهار کرد: گاز هلیوم گاز بی 
خطری است و قابلیت آتش سوزی و انفجار را ندارد اما در مقابل گاز هیدروژن پر 
خطر بوده و قابلیت آتش سوزی و انفجار را دارد و به همین دلیل مکاتبات الزم 
در جهت نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی مربوطه بر منع استفاده واحدهای 

صنفی از گاز هیدروژن انجام شده است.

حمایت گسترده از نامزد کویت برای احراز 
دبیرکلی اوپک

منابــع آگاه اعالم کردند نامزد کویت برای ســمت دبیرکلــی اوپک از حمایت 
گسترده در این گروه برخوردار است و انتظار نمی رود محمد بارکیندو، دبیرکل 
فعلی بخواهد برای یک دوره دیگر انتخاب شود.به گزارش ایسنا، دو منبع آگاه به 
رویترز گفتند: هیثم الغیث، نماینده سابق کویت در اوپک تنها نامزد برای سمت 
دبیرکل این گروه است.یک منبع آگاه سومی هم اظهار کرد: انتظار می رود اوپک 
در نشســت چهارم ژانویه )۱۴ دی( دبیرکل جدیدی انتخاب کند.دوره فعالیت 
بارکیندوی نیجریه ای در سمت دبیرکل اوپک چهارم  ژوییه به پایان می رسد. 
وی اواسط سال ۲۰۱۶ عهده دار این سمت شد و در سال ۲۰۱۹ برای یک دوره 
سه ساله دیگر انتخاب شد.بر اساس گزارش رویترز، بارکیندو اوپک را از یک دوره 
بی نهایت دشــوار هدایت کرد که طی آن قیمتها چندین بار ریزش کرد و حتی 
در سال ۲۰۲۰ در زمان آغاز بحران شیوع کووید ۱۹ به زیر صفر سقوط کرد. وی 
همچنین به انعقاد توافق اوپک با تولیدکنندگان غیرعضو اوپک نظیر روسیه برای 
کاهش تولید جهانی نفت و متوازن کردن بازار از سال ۲۰۱۶ کمک کرد.دبیرکل 
می تواند به مدت دو دوره سه ساله این سمت را بر عهده بگیرد و چهره عمومی 
اوپک در مجامع بین المللی و مسئول برگزاری دیدارها از جمله دیدارهای فوق 

العاده در شرایط حساس بازار خواهد بود. 

محرومیت ۵2 درصد مردم از یارانه 3۶۵ هزار میلیارد تومانی بنزین

توزیع عادالنه یارانه بنزین در کشور
ســالیانه حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین در کشور 
پرداخت می شود، یارانه ای که فقط ۴۸ درصد از جمعیت کشور 
به واســطه دارا بودن خودرو از آن بهره مند هستند و ۵۲ درصد 
دیگر ســهمی در آن ندارند. از همین رو دولت به دنبال آن است 
تا توزیع یارانه بنزین در کشور عادالنه شود.به گزارش ایرنا، ایران 
در سال ۲۰۲۰ میالدی، در مجموع ۲۹.۶ میلیارد دالر یارانه در 
بخش انرژی پرداخت کرده که نشان می دهد بیش از ۱۶ درصد 
از یارانه انرژی پرداخت شــده در جهان سهم ایران است.با توجه 
به جمعیت ۸۴ میلیون نفری ایران در آن سال، سهم هر ایرانی از 
یارانه انرژی با دالر ۲۶ هزار تومانی، ۹.۵ میلیون تومان بوده است.

اگرچه بیشترین یارانه پرداخت شده در بخش انرژی ایران مربوط 
به گاز اســت اما سوخت های مایع نیز حجم بزرگی از یارانه ها را 
به صورت پنهان می بلعنــد.در برخی موارد مانند گازوئیل یارانه 
پرداخت شده تقریبا به صورت مساوی بین مردم توزیع می شود 
اما در زمینه یارانه بنزین ماجرا بسیار متفاوت است.بررسی های 
خبرنگار اقتصادی ایرنا از داده های هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار 
نشــان می دهد اکنون ۱۸.۵ میلیون خودروی سواری شخصی و 
عمومی در کشــور وجود دارد.این بدان معنا است که از هر هزار 
ایرانی، ۲۱۸ نفر مالک خودرو هستند.اما مالکیت خودرو چندان 
عادالنه نیســت. جمعیت ایران در حال حاضر کمی بیش از ۸۴ 
میلیون نفر اســت. از این تعداد حدود ۶۳ میلین نفر معادل ۷۵ 
درصد جمعیت در شــهرها و ۲۱ میلیون نفر چیزی حدود ۲۵ 
درصد نیز در روستاها ساکن هستند.با توجه به اینکه ۲۴ میلیون 
خانوار در کشور زندگی می کنند و جمعیت هر خانوار نیز به طور 
متوســط ۳.۳ نفر )این نسبت در شــهر و روستا تفاوت چندانی 
ندارد( است، بنابراین حدود ۱۹ میلیون خانوار شهرنشین و ۶.۴ 
خانوار روستانشــین در کشــور حضور دارند.اطالعات مرکز آمار 
نشــان از آن دارد که ۳۴ درصد از خانوارهای روســتایی و ۵۳ 
درصد از خانوارهای شهری حداقل یک خودرو دارند.بررسی های 
ایرنا در خصوص وضعیت جمعیتی خانوارهای شهری و روستایی 

و درصد مالکیت خودروی خانوارها نشــان می دهد ۱۰ میلیون 
خانوار شــهری و تنها ۲ میلیون خانوار روستایی در کشور مالک 
خودرو هستند و اگر درصد مالکیت کل جمعیت کشور را با توجه 
به این اعداد محاســبه کنیم، تنها ۴۸ درصد از خانوارها حداقل 
مالک یک خودرو هستند.ناعادالنه بودن توزیع خودرو در همین 
جــای کار خودنمایی می کند. با توجه بــه وجود ۱۸.۵ میلیون 
خودرو در کشــور و سکونت ۲۵.۵ میلیون خانوار، اگر هر خانوار 
تنها یک خودرو داشــت، ۷۲.۵ درصد از خانوارهای کشور باید 
صاحب خودرو می بودند که در عمل اینگونه نیســت.بنابراین تا 
همین جای کار نیز یارانه بنزین توزیع شده در کشور با توجه به 

تعداد خودروها به جای آنکه به ۷۲ درصد از خانوارها برسد تنها 
شامل حال ۴۸ درصد می شود.

مشکل بزرگتر اما جای دیگری است
نگاهــی به قیمت بنزین با عدد اکتــان ۹۲ در معامالت خلیج 
فارس نشان می دهد هر بشکه بنزین که معادل حدود ۱۵۹ لیتر 
است و یک محاسبه ساده نشان می دهد هر لیتر بنزین در خلیج 
فارس در سال جاری حدود ۵۰ سنت بوده که با میانگین قیمت 
۲۶ هزار تومان برای هر دالر، هر لیتر بنزین در خلیج فارس ۱۳ 
هزار تومان قیمت می خورد.با توجه به قیمت هزار و ۵۰۰ تومانی 

برای بنزین ســهمیه ای و ۳ هزار تومانی بنزیــن آزاد، هر لیتر 
بنزین سهمیه ای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و هر لیتر بنزین آزاد نیز 
۱۰ هــزار تومان یارانه دریافت می کند تا به قیمت های امروز به 
دست مصرف کننده ایرانی برسد. از سوی دیگر ایرانی ها به طور 
میانگین در سال جاری روزانه ۸۵.۵ میلیون لیتر بنزین مصرف 
کرده اند که از این میزان ۶۰ میلیون لیتر بنزین ســهمیه ای و 
۳۵.۵ میلیون لیتر نیز بنزین آزاد بوده است.با توجه به پرداخت 
یارانه بنزین در هر دو مــورد، روزانه ۶۹۰ میلیارد تومان یارانه 
به بنزین ســهمیه ای و ۳۵۵ میلیارد تومان یارانه به بنزین آزاد 
تعلق می گیرد که نشــان می دهد دولت هــر روز بیش از هزار 
میلیارد تومان یارانه به بنزین می دهد.با یک حسابی سرانگشتی 
یارانه پرداخت شــده به بنزین در ماه ۳۰ هزار میلیارد تومان و 
در ســال ۳۶۵ هزار میلیارد تومان خواهــد بود.یارانه ای که ۵۲ 
درصد از خانوارهای کشــور از آن محروم هســتند و این یارانه 
به مالکان خودرو تعلق می گیرد کــه در اغلب موارد جزو افراد 
ثروتمند هســتند که هر خانواده چندین خودرو دارند.بنابراین 
با توجه به اینکه پرداخت یارانه در کشــور به منظور حمایت از 
اقشــار ضعیف تر انجام می شود و شــکل فعلی پرداخت یارانه 
بنزین عمال حمایتی از این بخش نمی کند، دولت طرح جدید 
بنزین را در دستور کار دارد که قرار است به صورت آزمایشی در 
جزایر کیش و قشم اجرا شود.بر اساس اسن طرح، یارانه بنزین 
به جــای آنکه به خودرو تعلق بگیرد به تمــام ایرانی هایی که 
حداقل یکسال از اقامت آنها در کشور میگذرد پرداخت خواهد 
شد.آنگونه که وزیر نفت اعالم کرده، به ازای هر کد ملی، ۱۵ لیتر 
اعتبار بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی به حســاب سرپرستان خانوار 
واریز می شــود و دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین با 
اجرای این طرح ندارد.اگرچه هنوز جزئیات طرح مشخص نیست 
اما قرار است ساز و کاری راه اندازی شود تا یارانه پرداخت شده 
قابل خرید و فروش باشد و افرادی که خودرو ندارند این اعتبار 

را یا به بقیه مردم و یا به دولت واگذار کنند.

معاون نخست وزیر روسیه گفت: اوپک 
پالس در برابر درخواست های واشنگتن 
برای افزایــش تولید مقاومت کرده زیرا 
مــی خواهد یک راه روشــن برای بازار 
فراهم کنــد و از سیاســتش منحرف 
نمی شــود.به گزارش گروه اقتصاد بین 
الملل خبرگزاری فارس، الکساندر نوآک، 
معاون نخست وزیر روسیه امروز گفت: 
اوپــک پالس، گروهی که متشــکل از 
بــزرگ ترین تولیدکننــدگان نفت در 
جهان اســت، در برابر درخواست های 
واشــنگتن برای افزایش تولید مقاومت 
کــرده زیرا می خواهد یک راه روشــن 
بــرای بازار فراهم کند و از سیاســتش 
به  منحرف نمــی شــود.آمریکا مرتبا 
اوپک پالس فشــار می آورد تا افزایش 
تولید خود را سرعت بخشد زیرا قیمت 
بنزین در این کشــور باال رفته و میزان 
مقبولیت جو بایدن کاهش یافته است. 
واشــنگتن که با مقاومت اوپک پالس 
مواجه شــد در ماه نوامبــر اعالم کرد 

خودش و سایر مصرف کنندگان اقدام 
به برداشــت از ذخایر راهبری شان می 
کنند.نوآک در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه چرا اوپک پالس این درخواست 
را رد کرده است، گفت اوپک پالس یک 

 RBC چشم انداز بلندمدت دارد.وی به
گفت: »ما معتقدیم این برای بازار خوب 
است که نشان دهیم در میان مدت ما 
چگونه تولید را افزایش دهیم همانطور 
که تقاضــا باال می رود.«»کشــورهای 

تولیدکننــده باید از قبــل بدانند برای 
تضمیــن یــک افزایش تولیــد، کدام 
ســرمایه گذاری ها را باید برنامه ریزی 
کنند.«اوپک و هم پیمانانش اوایل این 
مــاه توافق کردند تا سیاســت افزایش 
ماهانــه خود را با وجــود نگرانی ها در 
مورد آزادســازی ذخایر آمریکا و سویه 
جدیــد کرونا یعنــی اُمیکــرون ادامه 
دهند.نوآک گفت: آزادســازی احتمالی 
ذخایر راهبردی آمریکا و ســایر مصرف 
تاثیــر کوتاه مدت  کنندگان بــزرگ، 
محدودی بر بازار نفت خواهد داشت.وی 
توضیــح داد: تقاضا برای نفت در جهان 
در ســال آینده شاهد افزایش حدود ۴ 
میلیون بشــکه در روز خواهد بود. این 
رقم در ســال جاری بیش از ۵ میلیون 
بشکه افزایش یافت.نوآک گفت: قیمت 
نفت میان ۶۵ تا ۸۰ دالر در هر بشــکه 
در ســال آینده مطلوب است. درحال 
حاضــر، قیمت نفت کمتــر از ۸۰ دالر 

معامله می شود.

روسیه: 
راهبرد اوپک پالس به خواسته 

آمریکا ارجحیت دارد

عربستان ســعودی در پی افت شــدید قیمت معامالت 
نقــدی و قیمت پایه خاورمیانه در ماه دســامبر، ممکن 
اســت قیمت فروش نفت خود به آسیا برای ماه فوریه را 
به میزان چشمگیری کاهش دهد.به گزارش ایسنا، نتایج 
نظرسنجی رویترز از هفت خریدار نشان می دهد عربستان 
سعودی احتماال قیمت فروش همه گریدهای نفتی خود 
در فوریه را بیش از یک دالر در هر بشــکه نسبت به ماه 
پیش کاهش داده و به پایینترین حد در سه تا چهار ماه 
گذشته می رساند.نرخ پریمیوم معامالت نقدی گریدهای 
نفتی خاورمیانه و روســیه برای بارگیــری در فوریه ماه 
جاری بیش از نیمی کاهش داشت که در نتیجه تسهیل 
محدودیت عرضــه به دنبال افزایش تولید اوپک پالس و 
آزادســازی نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف 
کننده بزرگ روی داد.از ســوی دیگر تقاضای آسیا برای 
نفت محدود می شــود زیرا پاالیشگاهها آماده تعمیرات 

فصلی در ســه ماهه دوم می شــوند. این منطقه مقصد 
بیش از نیمی از صادرات نفت عربســتان سعودی است. 
یک خریدار نفت گفت: ساختار بازار دوبی ضعیفتر شده 
و تولید ســوختها بهبود یافته که ارزش گریدهای نفتی 
“عرب مدیــوم” و “عرب ِهوی” را بدتر از گریدهای نفتی 

سبک کرده اســت.همه پاسخ دهندگان بجز یکی پیش 
بینی کردند قیمت فروش رسمی نفت سنگین عربستان 
“عرب ِهوی” بیش از یک دالر در هر بشــکه کاهش پیدا 
کند. حاشیه سود قوی نفت کوره حاوی سولفور اندک که 
به باالترین حد از فوریه سال ۲۰۲۰ رسیده است، ممکن 
اســت از قیمت نفت سنگین پشــتیبانی کند.بر اساس 
گزارش رویترز، شــرکت آرامکوی سعودی قیمت فروش 
رســمی نفت خود را بر مبنای توصیه های مشتریانش و 
پس از محاســبه تغییرات ارزش نفت خود طی یک ماه 
گذشته تعیین می کند. آرامکو قیمت فروش رسمی نفت 
در فوریــه را پس از دیدار چهــارم ژانویه تولیدکنندگان 
اوپک پالس اعالم خواهد کرد. قیمت نفت عربســتان بر 
روند قیمت نفت ایران، کویــت و عراق یعنی حدود ۱۰ 
میلیون بشــکه در روز نفتی که به مقصد آســیا می رود، 

تاثیر می گذارد.

نفتعربستانارزانمیشود

 مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران گفت: همه خروجی سدها به پیشرفته ترین دستگاه های کنترل کیفیت مجهز شده که 
در صورت بروز حوادث آلودگی، هشدارهای الزم به مسووالن ذیربط ارسال می شود و بر اساس اطالعات موجود در حال حاضر هیچ مشکل 
کیفی در هیچ یک از ســدهای تهران وجود ندارد.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، »محسن 
اسالمی زاده« افزود: شرکت آب منطقه ای تهران، متولی تامین آب با کیفیت برای همه مصارف است که در این زمینه اقدام های متعددی 
به منظور حفظ کمیت و کیفیت آب به عمل می آید. یکی از موارد بسیار پر اهمیت، حفظ کیفیت منابع آب شرب بوده که از طریق پنج سد تامین می شود.وی ادامه داد: بخش 
عمده ای از منابع آالینده از طریق ساخت و سازهای غیر مجاز و تخلیه فاضالب های مرتبط با این پدیده اتفاق می افتد که در این ارتباط نیز بیشترین میزان قلع و قمع مستحدثات 
آالینده در کل کشور در استان تهران صورت گرفته و بر اساس صورتجلسات تخریب بیش از یک هزار و ۵۰۰ واحد و مستحدثه در ۵ سال اخیر تخریب شده است.مجری طرح 
جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران خاطرنشان کرد: در کنار موارد فوق همکاری سازنده ای بین شرکت آب منطقه ای تهران و دستگاه های خدمت رسان شکل گرفته به نحوی 
که  هزارمخزن تخلیه مکانیزه زباله در استان های تهران و البرز توسط این شرکت نصب شده است.وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای تهران به منظور پایش کیفیت منابع آب 

تامینی، به خصوص در بخش شرب، اقدام به نصب ایستگاه های کنترل کیفیت به صورت آنالین )بر خط( کرده است، افزود: در حال حاضر همه خروجی سدها به پیشرفته ترین 
دستگاه های کنترل کیفیت مجهز شده است که در صورت بروز حوادث آلودگی، هشدارهای الزم به مسووالن ذیربط ارسال می شود. 

ســخنگوی صنعت برق گفت که طرح افزایش تعرفه برق برای مشــترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه سال جاری اجرا خواهد شد و 
این دسته از مشترکان هزینه نزدیک به قیمت تمام شده پرداخت خواهند کرد.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکه  قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه صادر می شوند با تعرفه های جدید خواهد بود، اظهار کرد: پیش بینی شده در این طرح برای 
مشترکانی که میزان مصرف آن ها زیر الگوی کم مصرفی است مشوق هایی لحاظ شود.وی افزود: الگو کم مصرفی افزایش پیدا کرده 

یعنی کسانی که زیر ۵۰ درصد الگو منطقه باشند در ماه های غیر گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت برای مناطق عادی و برای ماه های غیر گرم ۱۵۰ کیلووات ساعت لحاظ می شود 
اگر مشترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر این اعداد داشته باشد و عالوه بر آن تحت پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی باشد برابر بند یک تبصره هشت قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ از تعرفه رایگان برخوردار می شود.سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که قبض برق برای کنتورهای تجمیعی چگونه محاسبه می شود نیز گفت: تعداد 
این کنتورها  بســیار اندک اســت در برخی روستاها چنین کنتورهایی وجود دارد که اعالم شده برای جداسازی  اقالمات الزم انجام شود، در شهرها نیز اگر دو خانوار از یک 
کنتور استفاده می کنند می توانند برای تفکیک کنتور درخواست خود را ثبت کنند و در سریع ترین زمان این کار انجام خواهد شد و مشکلی در این خصوص وجود ندارد و 
مشترکان می توانن انشعاب جداگانه ای را دریافت کند.رجبی مشهدی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد که حدود هفت 

میلیون مشترک را شامل می شود جز مشترکان پر مصرف هستند، گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت است.

مجری طرح جلوگیری از آلودگی آب شرب تهران:

هیچمشکلکیفیدرسدهایتهرانوجودندارد
سخنگوی صنعت برق

افزایشتعرفهبرقپرمصرفهاازاولبهمنماه

گزیده خبر
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گزیده خبر

ایجادبیش از ۱۰۰ هزار اشتغال صنعتی
جدیدترین آمار منتشــر شــده از ســوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشــان می دهد 
که در هشــت ماه امسال برای ۴۶۸۲ بنگاه پروانه 
بهره برداری صادر شــده که در نتیجه آن بیش از 
۱۰۰ هزار اشــتغال صنعتی ایجاد شــده است.به 

گزارش ایسنا، بر اســاس این آمار در هشت ماهه امسال برای ۲۵ هزار و 
۲۸۲ بنگاه جواز تاسیس و برای ۴۶۸۲ بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی و 
توسعه ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۸ و 
۱.۷ درصد افزایش داشته است.سرمایه پیش بینی شده در این مدت برای 
جوازهای تاسیس معادل ۸۴۴ هزار و ۴۴۹ میلیارد تومان بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۴۷.۳ درصد افزایش داشته است. میزان 
سرمایه پروانه های بهره برداری صادر شده در هشت ماهه امسال نیز ۱۵۷ 
دهزار و ۴۱۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۲ 
درصد افزایش داشــته است.همچنین بر اساس این آمار، پیش بینی شده 
با اجرای پروژه هایی که جواز تاســیس آن ها در هشت ماهه امسال صادر 
شده، برای بیش از ۶۲۱ هزار نفر شغل ایجاد شود که نسبت به این رقم در 
مدت مشابه پارسال با افزایش ۹.۵ درصدی مواجه بوده است. پروانه های 
بهره برداری صادر شــده در این مدت نیز زمینه اشتغال ۱۰۰ هزار و ۷۰۷ 
نفر را فراهم کرده که نســبت به هشت ماهه پارسال حدود ۱۳.۳ درصد 
افزایش داشــته است.در این میان جزئیات این آمار که برای مدت هشت 
ماهه اول امسال منتشر شده، نشان می دهد بیشترین تعداد جواز تاسیس 
در اســتان های یزد، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی و کمترین تعداد 
جواز تاســیس نیز در ایالم، کهگیلویه و بویر احمد و گیالن صادر شــده 
است.  بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین استان های کشور 
نیز مربوط به اصفهان، خراســان رضوی و تهران بوده و کهگیلویه و بویر 
احمد نیز کمترین پروانه را داشته است.سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
از کل جوازهای تاســیس و پروانه های بهره برداری در شش ماه نخست 
امسال نیز ۰.۴ و ۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که مناطق آزاد 
و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشــریفات گمرکی ساده تری نسبت 
به ســرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشــور، 
جذب فناوری های نوین در امر تولید، گســترش تولیدات صادرات محور 
و اشتغالزایی راه اندازی شده اند. همین قوانین محدودتر بارها باعث گالیه 
کارگران و تولیدکنندگان شــده است.گفتنی است که تعداد صدور جواز 
صنعتی به نوعی نشــان دهنده تمایل ســرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در بخــش تولید و پروانه های بهره برداری به معنی واحدهایی اســت که 
فعالیت خود را آغاز کردند.همچنین گروه های “مواد غذایی و آشامیدنی”، 
“ساخت مواد و محصوالت شیمیایی”، “سایر محصوالت کانی غیر فلزی” و 
“محصوالت از الستیک و پالستیک” از جمله گروه های کاالیی پرطرفدار و 
“فاضالب، دفع زباله، بهداشت محیط و فعالیت های مشابه “ کم طرفدارترین 

گروه کاالیی در این مدت بوده است.

اصالح نظام یارانه ای با پرداخت مستقیم یارانه ها

یارانهداروبهمردمپرداختمیشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه اصالح نظام یارانه ای 
کشو، گفت: یارانه دارو حذف نخواهد شد، اما به تدریج به سمتی 
می رود که این یارانه از طریق شرکت های بیمه به مردم پرداخت 
شــود.به گزارش فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به برخی 
مباحث در کشــور در مورد حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ما 
موضوعی به نام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشــور نداریم، بلکه 
قرار اســت یارانه ای که اکنون به نهاده هــای دامی، تخم مرغ، 
لبنیات و ... تخصیص پیدا مــی کند، به مصرف کننده پرداخت 
شــود.وی افزود:  در حقیقت قرار اســت نوعی اصالح نظام یارانه 
ای در کشور انجام شود، دولت در این اصالحیه به جای پرداخت 
یارانه به صورت غیر مستقیم به نهاده ها، آن را به صورت مستقیم 
به مردم پرداخــت می کند.فاطمی امین همچنین در باره گمانه 
زنی ها در مورد قطع یارانه تامین دارو در کشور، اظهار کرد: یارانه 
دارو حذف نخواهد شد بلکه به تدریج به سمتی پیش خواهد رفت 
که این یارانه از طریق شــرکت های بیمه به مردم پرداخت شود 
و ایــن موضوع یعنی کماکان حمایتی که باید از بیماران به ویژه 
اقشار خاص انجام شود، ادامه خواهد داشت.وزیر صمت تاکید کرد: 
این موضوع به معنای تغییر در نحوه پرداخت یارانه دارو اســت و 
بــه نوعی یارانه به جای پرداخت به دارو، به مصرف کننده نهایی 
تخصیص پیدا می کند.وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینکه آیا اکنون زمان مناسبی برای اجرای اصالح نظام یارانه ای 
در کشــور است، گفت: دولت ۲ انتخاب پیش رو دارد، ابتدا اینکه 
رونــد موجود یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانــی را ادامه دهد و 
دیگر آنکه روند اصالح را در پیش بگیرد.فاطمی امین اظهار کرد: 
وضع موجود اقتصادی قابل ادامه دادن نیست زیرا مشکالتی را در 

بحث تامین بودجه و ایجاد کسری به وجود آورده و خواهد آورد، 
بنابراین روند کنونی باید اصالح شود اما قطعا اصالح این فرآیند 
با چالش هایی مواجه خواهد شــد که آسیب های بسیار کمتری 
نسبت به ادامه وضع موجود را به همراه خواهد داشت.وزیر صمت 
بیان کرد: برای مدیریت اصالح نظام پرداخت یارانه ها در کشــور 
یک کارگروه منسجم به ریاست مخبر معاون اول رئیس جمهور 

تشکیل شده و این کارگروه طی هفته چندین جلسه برگزار می 
کند. در این راستا تمامی دستگاه ها با یکدیگر هماهنگ شده اند 
و پیش بینی های الزم در این مورد انجام شــده است.وی افزود:  
دولــت پیش بینی های الزم را در مــورد اصالح یارانه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در کشــور انجــام داده تا این حد کــه اگر اصالح قیمت 
نهاده های دامی اتفاق بیفتد، نقدینگی مرغداری ها، دامداری ها و 

عوامل تولید با مشکل مواجه نخواهد شد.فاطمی امین تاکید کرد: 
وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان متولی این موضوع پیش بینی 
کرده، نقدینگی نهاده واحدهای تولیدی تامین شود تا دچار وقفه 
ای در کشور برای تامین کاالهای اساسی نشویم. خوشبختانه طی 
چند ماه گذشــته ذخایر کشــور در خصوص مواد اولیه از جمله 
کنجاله، سویا، روغن خام و نهاده ها به خوبی فراهم شده و جای 
هیچگونه نگرانی در مورد کمبود کاال در کشــور وجود ندارد.وزیر 
صمت با بیان اینکه دولت این تصمیم را براســاس بودجه ســال 
۱۴۰۰ اتخاذ کرده اســت، گفت: براســاس بودجه سال جاری ۸ 
میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساســی طی ۶ ماهه اول قرار 
داده شــده بود و باید دولت در ۶ ماهه دوم به سمت اصالح این 
روند حرکت می کرد بنابراین ما نیز اکنون براساس قانون، اصالح 
نظام یارانه ای را در دســتور کار قرار داده ایم.وی با تاکید بر اینکه 
دولت آمادگی الزم برای انجام این کار را ایجاد کرده اســت، بیان 
کرد: دولت هر زمان که احساس کند کار آماده شده، تغییر قیمت 
ها اتفاق خواهد افتاد تا با اجرای دقیق دســتگاه های نظارتی و 
وجود ذخایر کاالیی این کار با موفقیت انجام شــود.فاطمی امین 
خطاب به مردم اظهار داشت: مردم نگران نباشند و با ما همراهی 
کنند، زیرا دولت پیش بینی های الزم را به طور کامل انجام داده 
و حتی نحوه پرداخت مبالغ نقدی و اقشــار هدف را نیز مشخص 
کرده اســت، این طــرح به نوعی اجرایی خواهد شــد که عمده 
مــردم از این اقدام نفع ببرند.وزیر صمت  افزود: این موضوع بدان 
معناست که دولت زمانی طرح اصالح نظام یارانه ای را در کشور 
اجرایی می کند که استقبالی نســبت به آن وجود داشته باشد، 
البته احتمال بروز برخی نواقص در ابتدای کار وجود دارد که می 

توان آن را با همدلی و همراهی حل و فصل کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران و روســیه اظهار 
داشــت: مدیران ما به بحث قرنطینه توجه 
نکردند و تبعات ایــن بی توجهی در روابط 
تجاری بین ایران و روسیه خود را نشان داد 

و باید در این زمینه فکر اساسی کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، وبینار بررســی 
روند همکاری های اقتصادی و تجاری ایران 
با کشورهای حوزه قفقاز و فدراسیون روسیه 
پس از جنگ دوم قره باغ برگزار شد در این 
وبینار که از سوی موسسه مطالعات ایران و 
اوراسیا برگزار شد. فاطمه مقیمی رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و گرجستان، گفت: 
گرجستان در حدود ۴ میلیون نفر جمعیت 
و با کشورهای روسیه، ترکیه و ارمنستان مرز 
مشترک دارد و به لحاظ استراتژیک پل اروپا 
و آسیاست.وی با اشاره به موقعیت مناسب 
تجاری این کشــور، افزود: هزینه زندگی در 
این کشور به نسبت دیگر کشورهای اروپایی 
کمتر و به لحــاظ فرهنگی به ایران نزدیک 
است.مقیمی با بیان اینکه آزادی اقتصاد در 
این کشــور قابل توجه اســت، خاطر نشان 
کرد: جایگاه گرجستان در آزادی اقتصادی 
۹ اســت و از کشورهای مانند فرانسه، نروژ 
در ســطح باالتری قرار دارد. از همین روی 

شــرایط نســبی مطلوب تری برای سرمایه 
گذاری خارجی اســت.این فعال اقتصادی 
مالکیت برای ســرمایه گذاران خارجی در 
این کشور را صد در صد عنوان کرد و افزود: 
در بحث تجارت بین المللی نیز گرجستان 
تعرفه هــای حداقلی وضــع  و در مجموع 
رژیم تجــارت آزاد با کشــورهای مختلف 
را منعقــد می کند.مقیمی با بیــان اینکه 
مالیات بر ارزش افزوده در این کشــور اخذ 
نمی شود، تصریح کرد: ثبت شرکت در این 
کشــور بین ۱ تا ۳ روز اتفاق می افتد. البته 
هدفم از طرح این مســئله مقایسه ایران با 
این کشور نیست.به گفته وی، برای سرمایه 
گذاران در این کشور ارزش قائل می شوند. 
امــا اعمال تحریم ها علیه ایران باعث شــد 
صادرات به این کشور محدود شود.این فعال 
اقتصادی با اشــاره به توسعه گردشگری در 

این کشــور، افزود: با موقعیت گردشــگری 
درآمدزایی ایجاد کرده اســت و توریست ها  
بعد از سفر به گرجستان برای بحث اقامتی 
در این کشــور تالش می کنند.وی با بیان 
اینکه بعــد از فروکش کردن بحران نظامی 
گرجستان و روســیه، گفت: در این کشور 
ســاختمان ســازی رونق پیدا کرد.وی در 
ادامه خاطر نشان کرد: مهمترین کاالهایی 
که از این کشــور وارد ایران می شود چوب 
و شکالت است این در حالیست که کاشی، 
قیر، شیشه های ساختمانی و... از ایران وارد 
گرجستان می شــود.این فعال اقتصادی با 
بیان اینکه اعمال تحریم ها علیه ایران باعث 
شد که این کشــور روابط تجاری خود را با 
ما ۱۵ درصــد کاهش بدهد، افزود: از وقتی 
گرجســتان عضو دائم WTO شد فشارهای 
بین المللی این کشــور را متقاعد کرد که 

روابط خــود را با ما محدود کند.وی با بیان 
اینکه ما همواره از کریدور ترکیه برای متصل 
شدن به اروپا استفاده می کنیم، تصریح کرد: 
موقعیت گرجستان برای دسترسی به بازار 
اروپا مطلوب تر اســت و باید زیرساخت های 
سیاسی بیشتر توجه شود تا همکاری های دو 
جانبه مطلوب تری برای رشد اقتصادی ایجاد 
شــود. به عبارت دیگر باید از سیاست برای 
رشد اقتصادی استفاده شود.مقیمی تصریح 
کرد: بیشــترین حجم تجارت هم اکنون از 
مسیر جمهوری آذربایجان انجام می شود این 
مســیر راحت تر و از نظر جاده ای مطلوب تر 
است. در ادامه این نشست حسین پیرموذن، 
رئیــس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و 
جمهوری آذربایجان، با بیان اینکه مسیرهای 
ترانزیتی هیچ مشــکلی وجود ندارد، گفت: 
مسیرهای ۴ جانبه ۲۴ ساعته روان است و 
ما از بحران در  روابط تجاری با این کشــور 
گذر کردیم.وی با اشاره به بسته شدن یک 
روزه مرز آذربایجان بر روی کاالهای ایرانی، 
افزود: جمهوری آذربایجان ۲۵ اسفند ۹۸ با 
شــیوع بیماری کرونا مرز خود را به روی ما 
بست اما بعد از هماهنگی ها ایجاد شده بین 
سفرای دو کشور در نهایت این مرز باز شد.

در نشست همکاری های اقتصادی ایران و قفقاز مطرح شد؛

 کاهش 15 درصدی روابط 
تجاری با گرجستان

رئیس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان و تولیدکنندگان با حمایت از طرح حذف قیمت مصرف کننــده از روی کاالها گفت: درج 
قیمت تولید کننده را از ۱۴ قلم کاال آغاز کرده ایم که از هفته آینده به بازار می آید و آن را به سرعت گسترش خواهیم داد.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاال ها گفت: با توجه به تعداد کم 
فروشگاه های زنجیره ای در مقایسه با خرده فروشی ها، اما این فروشگاه ها قیمت ها را هدایت می کنند.مهدی طغیانی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری افزود: فروشگاه های زنجیره ای و واحد های بزرگ توزیع کننده کاال ها با قدرتی که دارند تولیدکننده را موظف به درج قیمت مورد نظر خود می کنند و برخی نیز 
با اجاره خط تولید از تولیدکننده می خواهند قیمت تعیین شــده به وســیله آن ها را روی کاال ها درج کنند.وی گفت: از مشکالت جدی نظام توزیع در سال های گذشته نبود 
شفافیت بوده و ۵۰ درصد قیمت مصرف کننده روی کاال ها به واسطه ها تعلق می گیرد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این رقم درباره محصوالت کشاورزی به 
۸۰ درصد نیز می رسد.طغیانی گفت: با توجه به اینکه سهم واحد های بزرگ توزیع و فروشگاه های زنجیره ای در سال های اخیر جدی شده و به سرعت در حال افزایش است 
به ســمت اجرای طرح درج قیمت تولید کننده روی کاال ها رفته ایم.وی با بیان اینکه برخی واحد های بزرگ توزیع برای چند قلم کاال تخفیف های زیادی در نظر می گیرند 

و از این طریق مشتری جذب می کنند ادامه داد: فروشگاه های زنجیره ای نباید با قیمت سازی و تخفیف های زیاد ذهن خریدار را برای خرید بیشتر فریب دهند.سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرح درج قیمت مصرف کننده اگر با زنجیره های دیگر مانند کنترل بر قیمت ها تکمیل نشود مشکل گران فروشی رفع نخواهد شد.

دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: در هشت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ میزان صادرات ما به کره 
جنوبی ۵۴ میلیون دالر و میزان واردات از این کشور ۳۵۰ میلیون دالر بوده است ولی باید توجه داشت که این رقم نسبت 
به مبادالت میلیارد دالری که قبال داشــتیم رقم قابل ذکری نیســت.پویا فیروزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در 
مــورد آخریــن وضعیت تجاری ایران و کره جنوبی اظهار کرد: میزان تجارت ایــران و کره جنوبی در حداقل میزان ارتباط 

تجاری قرار دارد، در هشــت ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ میزان صادرات ما به کره جنوبی ۵۴ میلیون دالر و میزان واردات از این کشور ۳۵۰ میلیون دالر بوده 
اســت ولی باید توجه داشــت که این رقم نسبت به مبادالت میلیارد دالری که قبال داشــتیم رقم قابل ذکری نیست.وی در ادامه با اشاره به کاالهای وارداتی 
و صادراتی در تجارت دو کشــور گفت: واردات ایران از کره جنوبی بیشــتر مربوط به کاالهای پزشــکی، دندانپزشکی، دارو و کاالهای بهداشتی و درمانی است. 
صادرات به این کشــور هم بیشــتر مربوط به مواد معنی است. دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی خاطرنشان ساخت: مذاکرات در مورد پول های 
بلوکه شــده از طرف دولت و از طریق بانک مرکزی درحال انجام اســت. بخش خصوصی در این مذاکرات دخیل نیست و تنها مستمع نتایج هستیم.به گزارش 
ایلنا این حجم تجارت دو کشــور درحالی اســت که در ۶ ماهه نخست سال ۹۶ میزان صادرات ایران به کره جنوبی ۲ میلیارد و ۶۴ میلیون دالر و واردات از 

این کشور ۱ میلیارد و ۵۱۷ میلیون دالر بوده است.

 از هفته آینده

درج قیمت تولید کننده بر روی ۱۴ قلم کاال
دبیر اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی:

صادرات ۵۴ میلیون دالری ایران به کره جنوبی

در ۸ ماهه امسال
تولید لوازم خانگی از ٣ میلیون 

دستگاه گذشت
جدیدترین آمار منتشــره از سوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
)صمت( نشــان می دهد که در هشــت ماهه امسال از ۲۷ کاالی 
منتخب صنعتــی، تولید ۱۸ کاال افزایش یافته و تولید انواع لوازم 
خانگی با افزایش ۹ درصدی به بیش از سه میلیون دستگاه رسیده 
است.به گزارش ایسنا، بر اســاس این آمار در هشت ماهه امسال 
تولید کامیون، کامیونت و کشنده بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته 
و با ۷۵.۵ درصد افزایش به ۶۱۷۷ دستگاه رسیده است. همچنین 
در این مــدت تولید چهار کاال بیش از ۲۰ )تا ۵۰ درصد(، ســه 
کاال ۱۰ تــا ۲۰ درصــد و ۱۰ کاال کمتر از ۱۰ درصد نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل افزایش داشته و تولید ۹ کاال نیز کاهش 
یافته اســت.در این میان دو کاالی دیگری که بیشترین افزایش 
تولید را داشتند شامل روغن ساخته شده نباتی با ۴۰.۸ و ماشین 
لباسشویی با ۲۶.۸ درصد افزایش هستند.تولید روغن نباتی در در 
هشت ماهه امسال به بیش از یک میلیون و ۳۵۲ هزار تن رسیده 
است. تولید روغن در بیشتر ماه های سال قبل بیشترین کاهش را 
نسبت به سایر کاالها داشت. بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، 
کارخانه های تولیدی در ســال جاری باید نسبت به تولید ماهانه 
۱۸۰ هــزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ 
هزار تن در بخــش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد 
بود، اقدام کنند.همچنین در هشت ماهه امسال تولید انواع لوازم 
خانگی با ۹ درصد افزایش نســبت به مدت مشــابه سال قبل به 
بیش از سه میلیون و ۱۲۵ هزار دستگاه رسیده است. از بین انواع 
لوازم خانگی تولید تلویزیون با کاهش ۴.۹ درصدی مواجه بوده و 
تولید آن از حدود ۸۰۲ هزار دستگاه در هشت ماهه سال گذشته 
به نزدیک ۷۶۳ هزار دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. 
تولید ماشین لباسشــویی و یخچال و فریزر با ۲۶.۸ و ۷.۸ درصد 
افزایش به ترتیب به نزدیک ۹۱۶ هزار و یک میلیون و ۴۴۶ هزار 
دستگاه رسیده اســت.اما با وجود افزایش تولید لوازم خانگی در 
سال جاری، در بازار شاهد کاهش قیمت نیستیم. اخیرا سخنگوی 
انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش ۳۹ درصدی حقوق و 
دستمزد، گران شدن قیمت جهانی مواد اولیه و افزایش نرخ ارز که 
شــش برابر نسبت به سال ۱۳۹۷ شده را از دالیل افزایش قیمت  
عنوان کرد.گفتنی اســت که سال گذشته سرپرست معاونت امور 
بازرگانــی داخلی وزارت صنعت، معــدن و تجارت )صمت( هدف 
این وزارتخانه را تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی در سال 
عنوان کرد، اما گفته بود که تقاضا در این بازار حدود ۱۲.۵ میلیون 
دســتگاه و بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است.از 
جمله مهم ترین کاالهای دیگری که تولید آن ها افزایش داشته نیز 
می توان به چرم، اتوبوس، مینی بوس، ون، کمباین، انواع سواری، 
انواع کاغذ، پتروشــیمی و روغن موتور به ترتیب با ۲۴.۳، ۱۶.۲، 

۱۷.۲، ۴.۲، ۱.۹، ۳ و ۴ درصد افزایش اشاره کرد.
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گزیده خبر
کاتالیزور سقوط ارزش رمزارزها شناسایی شد

قیمت ارزهای دیجیتالی در ماه دســامبر کاهش یافت و سرمایه گذاران علت آن 
را شیوع ســویه اُمیکرون و تغییرات آب وهوایی می دانند. یکی از سرمایه گذاران 
معتقد است که سرمایه گذاران مسئول و متعهد به محیط زیست، درباره استفاده 
از انرژی در اســتخراج ارزهای دیجیتال نگران هســتند.به گزارش ایسنا به نقل 
از بیت کوین نیوز، شیوع سویه اُمیکرون باعث عدم سرمایه گذاری های پرخطرتر 
)ارزهای دیجیتال( سرمایه گذاران شده است و افزایش تعداد موارد سویه اُمیکرون 
در ایاالت متحــده کاتالیزور اصلی برای کاهش قیمــت ارزهای دیجیتال در ماه 
دســامبر اســت.ارزش اتریوم در ســال ۲۰۲۱  بعد از ماه مارس ۲۰۲۰ به عنوان 
بدترین ماه ایــن رمزارز تاکنون، بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافته اســت اما با 
شیوع سویه اُمیکرون سرمایه گذاران دارایی های پرخطر را بیشتر ارزیابی می کنند. 
همچنین بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به استفاده از دستگاه های تولید رمزارز 
به دلیل انرژی مصرفی نظر خوبی ندارند.برایان کلی، مدیرعامل و موســس یک 
شرکت سرمایه گذاری گفت: شیوع سویه اُمیکرون و رکود اقتصادی ایاالت متحده 
در وجوه کالن اقتصادی تاثیر گذاشته است و سهام هایی که ارزهای دیجیتال را 
نگه می دارند یا استخراج می کنند، نسبت به خود دارایی ها در ماه دسامبر کاهش 
بیشتری داشتند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲.۱۹ 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۷۷ درصد کمتر شده 
است.در حال حاضر ۴۰.۳۱ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
است.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۹۵.۹۸ میلیارد دالر 
بوده که ۰.۹۱ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در 
حال حاضر ۱۵.۱۲ میلیارد دالر اســت که ۱۵.۷۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته 
بازار ارزهای دیجیتال اســت. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۷۵.۳۶ میلیارد 

دالر است که ۷۵.۵۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

رفعناترازیبانکهاازطریقحسابرسیبانکها
تهران- ایرنا- کارشــناس اقتصادی با تاکید بر بررســی عملکرد 
هیات مدیره  بانک ها گفت: باید حسابرسی بانک ها یعنی حاکمیت 
شــرکتی در بانک ها پیاده شــود تا بانک ها پاســخگو باشند.به 
گزارش ایرنا، رئیس جمهوری چهارشنبه گذشته پس از نشست 
مشترک دولت و مجلس گفت که مساله ناترازی بانک ها از جمله 
مســائل مورد تاکید دولت اســت و در برنامه ها هم این موضوع 
دنبال می شود.»آلبرت بغزیان« کارشناس اقتصادی در گفت وگو 
بــا خبرنگار ایرنا درخصوص ناتــرازی بانک ها گفت: بانک ها باید 
همواره نســبت هایی را رعایت کنند، برای نمونه نسبت منابع و 
مصارف، نسبت مشکوک الوصول به ســپرده ها، یا بحث کفایت 
ســرمایه که ریســک را افزایش می دهد، رعایت کنند و مجموع 
این ها را می توان ناترازی بانک ها عنوان کرد.این اقتصاددان ادامه 
داد: در واقع ترازنامه این است که دو ستون های بدهکار و بستانکار 
برابر باشد، اما در عمل قسمت هایی که مشکوک و سوخت شده 
اســت را زیان در نظر می گیریــم بنابراین صورت های مالی زیان 
نشان می دهد.وی با اشاره به دســتور وزیر اقتصاد مبنی بر ارائه 
صورت های مالی بانک ها، گفت: دستور وزیر اقتصاد در بحث ارائه 
صورت های مالی بانک ها از بانک ملی شــروع شد اما باید در نظر 
داشته باشیم که بانک های دیگر نیز ممانعت هایی در زمینه ارائه 
صورت های مالی انجام می دهند که موجب ناترازی می شود.این 
سپرده را اخذ کنند، در این شرایط آیا بانک می تواند پاسخگو باشد شونده بانک ها در شرایطی که مردم مراجعه می کنند تا ۳۰ درصد کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ناترازی یعنی میزان دارایی نقد 

یا باید شعبه را تعطیل کند.وی تاکید کرد: باید مجموعه عواملی 
که در باال به عنوان ناترازی بانک ها اعالم شد به خصوص در بحث 
کفایت سرمایه اصالح و بررسی شود.بغزیان درباره راهکارهای رفع 
ناترازی بانک ها نیز گفت: راهکار حل این مساله ساده است و در 
ابتدا باید توجه داشــت که تصمیمات هیات مدیره بانک ها نقش 
مهمــی در ناترازی بانک هــا دارد.وی ادامه داد: تصمیمات هیات 
مدیره در بحث اعطای وام های کالن که موجب تشکیل بدهکاران 
بزرگ بانکی شــده یــا تصمیماتی که در زمینــه هدایت منابع 
بانک ها به ســمت خرید امالک گرفته می شود و موجب ناترازی 
بانک ها می شود از جمله عوامل ناترازی هستند و باید تمهیداتی 
اندیشــیده شود که هیات مدیره درباره این مساله پاسخگو باشد.

این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد: حسابرســی بانک ها یعنی 
حاکمیت شــرکتی باید در بانک ها پیاده شــود تا هیات مدیره 
نســبت به سهامداران و ذینفعان پاســخگو باشند و این اقدامات 
در کوتاه  مدت ناترازی بانک ها را برطرف می کند.به گزارش ایرنا، 
طبق آخرین آمار اعالمی بانک مرکزی در شــهریورماه امســال 
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۶ هزار و ۵۵۶ هزار میلیارد 
ریال اســت که در مقایسه با شــهریور سال گذشته ۲۸.۷ درصد 
رشد داشت. همچنین بدهی بخش غیردولتی در شهریورماه سال 
جاری برابر ۲۹ هزار و ۳۷ هزار میلیارد ریال اســت که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل ۵۰.۱ درصد افزایش یافته است. 

آیت اهلل رئیســی گفت: شرایط انتقال پول به داخل کشور و افتتاح حساب از سوی ایرانیان خارج از کشور از اموری است که پیگیری و 
رفع مشکالت آن ضروری است.به گزارش ایِبنا به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری؛ رئیس جمهور، ایرانیان خارج از کشور 
را ظرفیت و فرصت بزرگ توصیف، و بر بازنگری و تحول در ســاز و کار پیگیری و رســیدگی به امور آنان تاکید کرد و گفت: مجموعه 
تصمیم گیری و برنامه ریزی برای ایرانیان خارج کشور باید این حس را در آنان ایجاد کند که مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به دنبال 
حل مسائل و رفع دغدغه ها و نگرانی های آنان هستند.آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی عصر روز چهارشنبه در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر تالش همه 
جانبه برای رفع مشکالت و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج، تاکید کرد و گفت: نخستین گام تحول در ساختار و سازوکار تصمیم گیری شورای عالی امور ایرانیان خارج از 
کشــور و دبیرخانه این شــورا است.رئیس جمهور، ایرانیان خارج از کشور را ظرفیت و فرصت بزرگ، توصیف کرد و اظهارداشت: دستیابی به نتیجه مطلوب در برنامه ریزی و 
تصمیم گیری ها برای ایرانیان خارج کشور، نیازمند تحول در فرآیند است تا براساس آن، ایرانیان به این ادراک برسند که مسئوالن جمهوری اسالمی ایران قصد دارند به حقوق 
آنان توجه کنند.دکتر رئیسی گفت: الزم است در فرآیند تصمیم گیری تا اجرا، تحول ایجاد شود و اگر این فرایند با عمل و اقدام همراه نباشد، اتفاق قابل توجهی ایجاد نخواهد 

شــد.رئیس جمهور دغدغه مندی درخصوص مشــکالت و نگرانی های ایرانیان خارج کشور را حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: باید این احساس در بین دست اندرکاران و 
مسئوالن مربوطه باشد که موفقیت ایرانیان خارج از کشور، موفقیت ایران است و هر آسیبی که آنها ببینند، به نوعی آسیب به کشور است و نیز این تلقی شکل بگیرد.

رئیس سازمان بورس گفت: ابتدای سال ۱۴۰۰ شاخص روی یک میلیون و سیصد بود اما اکنون در محدوده یک میلیون چهارصد قرار 
دارد، اتفاقی که در سال گذشته رخ داد به طور قطع با یک یا چند هفته درست نمی شود.به گزارش ایِبنا؛ مجید عشقی رئیس سازمان 
بورس در برنامه تهران ۲۰ در خصوص وضعیت بازار سرمایه گفت : در بازار دارایی ها مخصوصاً دارایی های مالی صعود های شارپ به 
همراه سقوط هستند، به طوری که شاهد بودیم شاخص ناگهان از ۵۰۰ هزار واحد به دومیلیون و ۸۰ هزار واحد رسید، چنین مسئله ای 

سبب شد تا بسیاری از شرکت ها ارزششان بسیار باالتر از حد واقع شود، و بسیاری از سهامداران در اوج این رشد وارد بازار شدند.او افزود: کاری که اکنون ما باید انجام دهیم 
برای بازگردان اعتماد نخست افزایش شفافیت از طریق ارائه اطالعات درست است، صنایع باید مشکالتشان حل شود که در این رابطه در حال تشکیل میزهای حمایتی برای 
صنایع هستیم، دوم باید فعالیت نظارت بر بازار شفاف کنیم زیرا در این مدت اعتراضات زیادی در خصوص رفتار های ناطر شده، در گام بعدی الزم است زیر ساخت هایی را 
مهیا کنیم، در حال حاظر در حوزه دامنه نوسان نیز اقداماتی انجام داده شده است.رئیس سازمان بورس بیان کرد: ماهیت بازار سرمایه بر اساس ریسک است، قیمت های سهم ها 
بر اساس عرضه و تقاضا مشخص می شود که این امر نیز خود وابسته به مولفه های کالن اقتصادی است.عشقی تصریح کرد: در حال حاضر بازار از یک ثبات خوبی برخوردار 
است اما ناگفته نماند که رشد قیمت ها براساس شرایط اقتصاد کمی زمان می برد، سازمان بورس ناظر بازار است و نمی تواند اقداماتی در راستای قیمت ها انجام دهد.او گفت: 

اکنون سود آوری شرکت ها بسیار خوب است، به طور قطع اگر گزارش ۹ ماه شرکت ها منتشر شود در کدال شاهد رشد بیشتر نیز خواهیم بود.

رئیس جمهور تاکید کرد؛

تسهیل افتتاح حساب از سوی ایرانیان خارج از کشور
رئیس سازمان بورس؛

ماهیت بازار سرمایه بر اساس ریسک است
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نگـــاه

غیبت رهبر طالبان از انظار عمومی
با گذشت بیش از چهار ماه از کنترل طالبان بر کابل 
و به قدرت رســیدن آنها در افغانستان، مال هبت اهلل 
آخوند زاده، رهبر این گــروه در انظار عمومی ظاهر 
نشده و این مساله سوال های متعدد و تردیدهایی را 
در افکار عمومی افغانستان و حتی اعضای این گروه 

ایجاد کرده اســت.به گزارش ایســنا، به نقل از سایت العربی الجدید، طالبان 
تاکنون بارها صدور دســتوراتی از ســوی رهبر خود را اعالم کرده و از حضور 
او در دو نشســت در قندهار خبر داده؛ اما هیچ عکس یا ویدیویی از او منتشر 
نکرده تا شــایعات درباره آخوندزاده را که برخی مدعی هستند او دیگر زنده 
نیست، برطرف کند.آخوندزاده تنها چهره ای نیست که به دور از انظار عمومی 
و مردم فعالیت دارد، مال ســراج الدین حقانی، وزیر کشور افغانستان و رهبر 
شبکه حقانی نیز از حضور در انظار عمومی خودداری می کند و با وجود اینکه 
در نشســت های متعددی حضور داشته، هیچ عکس یا ویدیویی از او منتشر 
نشده است در حالیکه او پست وزارت کشور را در گروه طالبان بر عهده داشته 
و عالوه بر آن معاون آخوندزاده و رهبر شبکه حقانی است که در لیست سیاه 
شــورای امنیت قرار دارد.در همین راستا بالل کریمی، سخنگوی طالبان به 
العربی الجدید گفت: رهبر طالبان زنده اســت و خبرهای منتشر شده درباره 
قتل و یا فوت او جای بحث نداشــته و اساس و اعتباری ندارند.کریمی اظهار 
کرد: این ســخن که او در انظار عمومی ظاهر نمی شــود، نادرســت است، او 
به صورت مســتمر با رهبران گروه نشست هایی برگزار می کند، همچنین ۳۱ 
اکتبر گذشته از مدرسه دینی شهر قندهار )مرسه رحمانیه( بازدید کرد سپس 
نشست دیگری با مسؤوالن دولتی قندهار داشت.سخنگوی طالبان تاکید کرد:  
آخوندزاده در وضعیت جســمانی خوبی است و می تواند امور کشور و طالبان 
را در کنــار هم مدیریت کند.او درباره علت حضور نیافتن آخوندزاده در انظار 
عمومی و منتشــر نشــدن عکس یا فایل ضبط شــده ای از او برای پاسخ به 
طرف هایی که معتقدند کســی که نقش آخونــدزاده را ایفا می کند، خودش 
نیست، جوابی نداد و همین پاسخگو نبودن رهبران طالبان به تردیدها درباره 
زنده بودن رهبر این گــروه دامن می زند.در این رابطه عصمت اهلل خان، رهبر 
قبیلــه ای در والیت پکتیا به العربی الجدید گفت: کشــور ما در حال عبور از 
مرحله عجیبی است، کشور توسط شخصی مدیریت می شود که او را نمی بینیم 
و احتمــاال هم او را در آینده نزدیک نخواهیم دید.عصمت اهلل خان افزود: قرار 
بــود این مرد پس از کنترل طالبان بــر کابل در انظار عمومی حضور یافته و 
با مردم ســخن بگوید تا به این ترتیب تمامی شک و شبهات برطرف شوند؛ 
اما متاســفانه کشور ما در وضعیت مبهمی است و حضور آخوندزاده در انظار 
عمومی بخش زیادی از ابهام را احتماال از بین می برد.او در ادامه گفت: گهگاه از 
دستورات و تصمیمات گرفته شده از سوی او مطلع می شویم و این دستورات 
اجرا می شــوند؛ اما ما می خواهیم او را ببینیم به ویژه که رهبر اول طالبان و 
موسس آن یعنی مال عمر فوت کرده بود و طالبان سال ها این موضوع را مخفی 
نگه داشته بودند به همین دلیل عامه مردم افغانستان نگران تکرار این اتفاق 
هســتند و ما می خواهیم رهبر طالبان را که همان رئیس کشور است ببینیم 
چراکه تمامی تصمیمات طالبان با او است.نصیر احمد طاهری، چهره رسانه ای 
افغانستان نیز در گفت وگو با العربی الجدید اظهار کرد: در زمان حاضر نمی توان 
اطمینان داشت که او زنده است، زیرا مدرک روشنی دال بر زنده بودن او وجود 
ندارد و همین شک و تردیدها را بیشتر می کند به ویژه که طالبان در گذشته 
نیز ادعا می کردند مال عمر، موســس این گروه زنده اســت در حالی که او در 
آن زمان زنده نبود.طاهری گفت: همه احتمال ها ممکن است، از یک جهت او 
دستورات را صادر کرده و تصمیماتی اتخاذ می کند که دال بر زنده بودن او و 
مدیریت امور گروه طالبان اســت؛ اما از طرف دیگر ما مدرکی برای رد ادعای 
فوت او نداریم.این چهره رسانه ای افغانستان در ادامه گفت: اگر آخوندزاده زنده 
باشــد، احتماال یکی از دالیل عدم حضور او در انظار عمومی ترس از جانش 
اســت چرا که آسمان افغانســتان هنوز در کنترل نیروهای آمریکایی است و 
پهپادهای این کشــور به صورت دائمی و مستمر در آسمان افغانستان پرواز 
می کنند.همچنین طالبان مدعی اســت نگران تهدیدها برای حمله پهپادی 
علیه آخوندزاده همانند حمله ای اســت که مه ۲۰۱۶ در والیت بلوچستان در 
پاکستان علیه مال اختر منصور، رهبر این گروه اجرا شد.میرویس افغان، دیگر 
چهره رســانه ای افغانســتان در گفت وگو با العربی الجدید فراتر از این رفته و 
گفت: حتی جمعی از اعضا و رهبران طالبان نیز تردیدهایی درباره زنده بودن 
آخوندزاده دارند و شک و تردیدهای بسیاری درباره این شخصیت و زنده بودن 
او وجود داشته و این تنها مختص افکار عمومی افغانستان نیست.افغان اظهار 
کرد: گروهی از طالبان مدعی هستند که آخوندزاده دیگر زنده نیست و او چند 
سال قبل در پاکستان کشته شده؛ اما گروه بزرگتری از طالبان تاکید دارند او 
زنده بوده و امور کشــور را مدیریت کرده و همانند گذشته که در مناطقی از 
جنوب غرب پاکستان فعالیت داشت، به طور مستمر نشست هایی را در قندهار 
برگزار می کند.این چهره رسانه ای افغانســتان درباره حضور رهبر طالبان در 
برخی نشســت ها نیز گفت: اینها تنها ادعا هستند چراکه طالبان برای اثبات 
اینکه آخوندزاده ای که در نشست ها حضور داشته، همان مردی است که پس 
از کشته شدن مال اختر منصور رهبری طالبان را بر عهده گرفت، هیچ مدرکی 
ارائه نکرد.او افزود: شــک و تردیدهای بسیاری درباره زنده بودن رهبر طالبان 
وجود دارد و اگر این چهره زنده باشد، طالبان باید آن را به مردم ثابت کند و یا 
دستکم در یک مکان امن ویدیویی از او تهیه کند.افغان تاکید کرد: شخصیت 
مال آخوندزاده و زنده بودنش برای شورای کویته یا همان طالبان اصلی بسیار 
اهمیت دارد چرا که او به این شورا در برابر شبکه حقانی اعتبار زیادی می دهد 
و اگر خبرها درباره زنده نبودن او درســت باشــند، در آن صورت وزنه به نفع 
شبکه حقانی خواهد بود، به این ترتیب شورای کویته از هر راهی تالش خواهد 

کرد تا آخوندزاده را به رسانه ها بیاورد.

هشدار تحریمی بایدن به پوتین
رییس  جمهور آمریکا به همتای روسیه  ای خود هشدار داده 
آماده اعمال »تحریم  های سخت« علیه مسکو است.به گزارش 
فارس، »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا قبل از گفت وگوی 
تلفنی با »والدیمیر پوتین«، رییس جمهور روســیه گفته که مسکو در صورت انجام هر گونه اقدام 
نظامی در اوکراین با تحریم های ســخت مواجه خواهد شــد.طبق گــزارش خبرگزاری آلمان، یک 
مقام ارشــد کاخ ســفید گفت بایدن در گفت وگو با همتای روسیه ای خود خواستار یافتن راه حلی 
دیپلماتیک برای تنش ها خواهد شــد.پوتین و بایدن قرار اســت ساعت ۲۰:۳۰ به وقت گرینویچ با 
یکدیگر به صورت تلفنی گفت وگو کنند. انتظار می رود دو طرف زمینه های الزم برای دیداری که قرار 
است روز ۱۰ ژانویه در ژنو داشته باشند را فراهم کنند.پیش از این »ولودیمر زلنسکی« رییس جمهور 
اوکراین گفته تهدیدهای آمریکا مبنی بر اعمال تحریم های بیشتر بر روسیه بی فایده است.زلنسکی 
روز سه شــنبه در مصاحبه بــا روزنامه »ریپابلیکا« گفته بود تهدیدهــای »جو بایدن« در خصوص 
اعمال »تحریم های اقتصادی بسیار سخت« علیه مسکو برای متوقف کردن این کشور کافی نیست. 
کشورهای غربی به ویژه آمریکا از درگیری های داخلی در اوکراین به عنوان فرصتی برای اعمال فشار 
بیشتر علیه روسیه استفاده کرده اند. رسانه های آمریکایی اخیراً این بحث را مطرح کرده اند که روسیه 
قصد دارد اوایل سال آینده میالدی به اوکراین حمله کند.بایدن بامداد یکشنبه مدعی شده بود که 
در تماس تصویری با پوتین درباره عواقب ویرانگر اقدامی نظامی علیه اوکراین هشدار داده، اما گفته 
اعزام نیروی زمینی آمریکا برای دفاع از کی یف هرگز روی میز نیست.دولت اوکراین به بهانه مبارزه با 
استقالل طلبان در نواحی شرقی این کشور، طی سال های اخیر به استقرار نیروها و تجهیزات سنگین 
و نیمه سنگین نظامی در مجاورت مرزهای روسیه پرداخته است. در مقابل، ارتش روسیه نیز بخشی 
از نیروهای نظامی خود را به منظور آمادگی برای اقدامات تحریک آمیز کی یف و متحدانش در مرزهای 
غربی مستقر کرده است.از سوی دیگر کشورهای اروپایی عضو سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 
از جمله انگلیس، پیشنهاد عضویت اوکراین در ناتو را داده اند تا نظامیان این ائتالف بدون هیچ مانعی 
بتوانند در خاک این کشــور علیه روســیه عملیات کنند.با این حال پوتین در تماس تلفنی که روز 
دوشنبه با »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس داشت درباره فعالیت های نظامی کشورهای عضو 

ناتو در اوکراین و خطری که برای امنیت ملی مسکو دارند، هشدار داد.

وزیر خارجه چین: 
آمریکا در مورد تایوان »بهای بسیار سنگینی« 

پرداخت می کند
وزیــر امور خارجــه چیــن روز )پنج شــنبه( در مصاحبه ای با 
رسانه های دولتی هشدار داد، آمریکا به خاطر اقداماتش در مورد 
تایوان در خطر پرداختن »بهایی بســیار ســنگین« قرار دارد.به 
گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، چین بر تایوان ادعای 
مالکیت دارد و آن را بخشــی از قلمرو خود می داند و در دو سال 

گذشــته فشــار نظامی و دیپلماتیک خود بر این جزیره را به منظور رسیدن به هدفش 
افزایش داده اســت که این امر باعث خشم تایپه و نگرانی واشنگتن شده است.وانگ یی، 
وزیر امور خارجه چین گفت: واشــنگتن با تشویق نیروهای حامی استقالل تایوان نه تنها 
این جزیره را در یک وضعیت بســیار خطرناک قــرار می دهد بلکه آمریکا را نیز در خطر 
پرداختن بهایی بســیار سنگین قرار می دهد.تایوان به یکی از عامل های کلیدی در روابط 
مخدوش شــده میان چین و آمریکا تبدیل شده اســت؛ آمریکایی که اگرچه هیچ روابط 
دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد؛ اما مهم ترین حامی بین المللی و تامین کننده تسلیحاتی 
این جزیره محسوب می شود.تایوان تاکید دارد که یک کشور مستقل است و متعهد شده تا 
از آزادی و دموکراسی خود دفاع کند. چین مرتبا تایوان را به عنوان حساس ترین موضوع 
در روابطــش با آمریکا توصیف می کند.وانــگ یی گفت: تایوان هیچ راه دیگری جز اتحاد 
مجدد با چین ندارد.وی در بخش دیگری از ســخنانش گفت: اروپا در سیاســتش نسبت 
به چین یک »شــکاف شناختی« دارد چرا که هم تالش می کند شریک پکن باشد و هم 
مخالف آن.در ســال جاری میالدی به دنبال مســدود شدن یک توافق سرمایه گذاری در 
بحبوحــه تحریم های تالفی جویانه و اقدام لیتوانی، عضــو اتحادیه اروپا برای خارج کردن 
دیپلمات هایش از پکن در جریان مناقشــات بر ســر جایگاه تایوان، روابط میان چین و 
اتحادیه اروپا شدیدا خدشه دار شد.پارلمان اروپا در سال جاری میالدی تصویب یک قرارداد 
سرمایه گذاری با چین را تا زمانی که پکن تحریم هایش علیه سیاستمداران اتحادیه اروپا 

را لغو کند، متوقف کرد. 

الکاظمی: 
 تعدادی مستشار وارد شدند

نخســت وزیر عراق با بیان اینکه 
تعــدادی از مستشــاران ائتالف 
آمریکایی وارد عراق شدند، اظهار 
کرد که امروز حتی یک سرباز از 
نیروهای ائتالف به عنوان نیروی 

رزمی در کشــور حضور ندارد.به گزارش ایسنا، »مصطفی 
الکاظمی« نخســت وزیر عراق روز )پنج شــنبه( در جلسه 
هیئت دولت از ورود تعدادی از مستشاران ائتالف آمریکایی 
به عراق با هدف ادعایی حمایت از این کشــور در مبارزه با 
تروریسم خبر داد و در عین حال تأکید کرد که امروز حتی 
یک ســرباز از نیروهای ائتالف به عنــوان نیروی رزمی در 
کشور حضور ندارد.الکاظمی افزود: تا پایان سال جاری نقش 
رزمی نیروهای ائتالف به پایان می رسد و نیروهای رزمی هم 
اکنون عقب نشینی کرده اند.وی ادامه داد: ما دستاوردهای 
بزرگی را برای ارتش قهرمــان عراق و همچنین نیروهای 
خود در مبارزه با تروریسم، حشد شعبی، پیشمرگ و پلیس 
فــدرال به دلیل موفقیت آنها در مبارزه با تروریســم ثبت 
می کنیم. بسیاری از سرکردگان تروریست ها و عناصر مهم 
این گروه ها در عراق کشته شدند و ما به کشتن آنها در هر 
نقطه ای از سرزمین عراق ادامه می دهیم.نخست وزیر عراق 
خاطرنشــان کرد: عراق نزدیک بود که در زمره کشورهای 
سرکش طبقه بندی شــود، اما ما در روابط خارجی موفق 
شــدیم در مدت کوتاهی، عراق را به نقش منطقه ای، بین 

المللی، عربی و اسالمی خود بازگردانیم.

۲۰۲۱؛ سال سیاه پناهجویان
- ســال ۲۰۲۱ با یکی از پیامدهای برجسته شیوع بیماری کرونا 
در اعمال محدودیت های ســفر که می توانست بر آمار مهاجرت 
بین المللــی تاثیر بگــذارد، به پایان می رســد اما بــه رغم این 
محدودیت ها، تعداد پناهجویانی که به دلیل درگیری ها مجبور به 
ترک خانه های خود شدند افزایش یافته است.به گزارش ایرنا،  به 
گزارش تارنمای اسپانیایی سازمان ملل متحد، بر اساس داده های 
کمیساریای عالی پناهندگان ســازمان ملل متحد، تا ماه نوامبر 
۲۰۲۱ )اوایل آبان( بیش از ۸۴ میلیون نفر وادار به مهاجرت شدند 
که این تعداد، از آمار ثبت شــده در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ که 

در زمان خود، رکورد محسوب می شد، بیشتر است.

افزایش مهاجرت در 2021؛ بی سابقه ترین پارادوکس تاریخ 
بشر

این افزایش آمار پناهجویان در حالی با وجود کاهش جابجایی ها 
در ســطح جهان به دلیل محدودیت های سفر کرونایی به وقوع 
پیوسته است که »آنتونیو ویتورینو« مدیر کل سازمان بین المللی 
مهاجرت از آن به عنوان »پارادوکس بی ســابقه تاریخ بشر« نام 

برده است.

وی در جریان ارائه آخرین گزارش مهاجرت در جهان در ســال 
۲۰۲۱ اعالم کــرد: در حالی که میلیاردها نفر در جهان به دلیل 
همه گیری کووید-۱۹ از ســفر محروم شده اند، ده ها میلیون نفر 
مجبور به نقل مکان در قلمرو کشورهای خود شده اند. وی هشدار 
داد: میلیون ها نفر دور از محل ســکونت خود، به ویژه تحت تاثیر 
محدودیت های ناشــی از همه گیری، گرفتار شده اند و در معرض 

خطر قرار گرفته اند.

فرار از خشونت و حمالت مسلحانه
خشــونت  و درگیری ها متاسفانه یکی از عوامل مهاجرت بوده که 
مردم را در جستجوی زندگی بهتر، مجبور به ترک خانه های خود 
می کند. درگیری ها به ویژه در آفریقا سبب شد تا شمار زیادی از 
افراد در ســال ۲۰۲۱، در داخل مرزهای خود و یا در کشورهای 
همسایه آواره شدند.همراه شــدن انتخابات ریاست جمهوری با 
جنــگ و درگیری در جمهوری آفریقای جنوبی، خشــونت های 
قبیله ای در منطقه دارفور ســودان، جنایت های گروه های مسلح 
در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و حمالت خشونت آمیز در 
بورکینافاسو از دالیلی است که نتیجه آن آواره شدن صدها هزار 
نفر در آفریقا در ســال ۲۰۲۱ بود.افزایش درگیری ها در منطقه 
تیگرای اتیوپی در ســال ۲۰۲۱ باعث جنبش گسترده مهاجرت 
شــد و آژانس پناهندگان ســازمان ملل گزارش داد که بسیاری 
از مردم مستاصل با به دســت داشتن اندک لوازمی وارد سودان 

شدند.

میلیون ها نفر در افغانستان آواره شدند
همانطور که کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل پیش از 
به قدرت رســیدن طالبان در افغانستان هشدار داده بود، امنیت 
در این کشــور آنچنان وخیم بود که شمار زیادی از مردم افغان 
در ماه ژوئیه مجبور به مهاجرت شــدند تا جایی که مجموع کل 
آوارگان داخل خاک این کشــور به ۳.۵ میلیون نفر رسید.آنتونیو 
ویتورینــو در ماه نوامبر هشــدار داد که درگیری، فقر شــدید و 
شــرایط اضطراری مرتبط با آب و هوا، این کشــور را در آستانه 
فروپاشی قرار داده است.کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 

از تعداد بی سابقه آوارگان در مکزیک و آمریکای مرکزی در سال 
جاری خبر داد.طبق اعالم این نهــاد، حدود یک میلیون نفر در 
این منطقه در ســال ۲۰۲۱ به دلیل خشونت، تهدیدها و ناامنی، 
اخاذی، کمبود فرصت های کاری، تغییرات آب وهوایی و پیامدهای 
ویرانگر همه گیری کووید-۱۹ از کشورهای خود فرار کردند.دولت 
آمریکا اگر چــه در قبال مهاجران و پناهندگان به عنوان یکی از 
چالش های اصلی پیش رو و یکی از موضوعات داغ و محل اختالف 
با دولت دونالد ترامپ در ابتدا مدعی در ظاهر دلســوزانه شد اما 
آنچه در عمل دیدیم، بســتن بنادر بــه روی پناهجویان ورودی، 
تشدید محدودیت های پذیرش مهاجران و اخراج صدها هزار نفر 
از پناهجویان به مکزیک و کشــورهای مبــدا بود. به این ترتیب 
مکزیک به یک کشــور مقصد و مسیر عبور پناهجویان به آمریکا 
تبدیل شــد که  با بیش از ۱۱۶ هزار درخواســت پناهندگی در 
ســال ۲۰۲۱ ، رقمی بی سابقه محســوب می شود.کمیسیاریای 
عالی پناهندگان ســازمان ملل در اوایل دسامبر خواستار ایجاد 
مکانیزمی به منظور هماهنگی در حرکت پناهجویان در مکزیک 
و آمریکای مرکزی به ســمت آمریکا شــد. حدود یک هفته بعد 
اما یک تراژدی وحشــتناک، لزوم کنتــرل و نظارت بر مهاجرت 
را برجســته کرد: با واژگونی یک کامیون مملو از پناهجویان در 
منطقه چیاپاس مکزیک، دســت کم ۵۴ مهاجر آمریکای مرکزی 
کشــته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدند. این مرگبارترین رویداد 
برای پناهجویان در مکزیک از ســال ۲۰۱۴ میالدی است.اخراج 
گســترده پناهجویان هائیتی توسط نیروهای مرزبانی آمریکا که 
اواخر سپتامبر )شــهریور( با عبور از مرز مکزیک به تگزاس وارد 
شده و در زیر پلی در منطقه »دل ریو« اردو زده بودند نیز در سال 
۲۰۲۱ نمونه نقض هنجارهای بین المللی توسط آمریکا در مسئله 

مهاجرت بود.نشــریه ال وانگواردیا اسپانیا در آن زمان در گزارشی 
با انتقاد از فیلم ها و عکس های منتشــر شده از مرزبانان سوار بر 
اســب آمریکایی در حال تعقیب و آزار و اذیت مهاجران هائیتی 
نوشــت: انتشار این تصاویر به رسوایی بزرگ اجتماعی و سیاسی 
در واشنگتن تبدیل شده است.نوا گاتشالک مدیر بخش سیاست 
جهانی آکسفام آمریکا نیز که مدافع حقوق مهاجران است، تالش 
دولت بایدن را برای ابقای سیاســت های ضدمهاجرتی و بیگانه 
ستیزانه دوره ترامپ بسیار ناامید کننده دانست.بحران اقتصادی 
ناشی از تحریم های حداکثری دولت آمریکا علیه ونزوئال نیز سبب 
شــده است که تاکنون بیش از شش میلیون ونزوئالیی خانه های 

خود را ترک کنند.  

مدیترانه؛ گورستان آبی پناهجویان
دریای مدیترانه برای ســال های متمادی محل عبور مهاجران و 
پناهجویان برای رسیدن به اروپا بوده است، با این حال این سفر 
مخاطره آمیز، امســال و با افزایش اخراج ها در مرزهای زمینی و 
دریایی توسط کشورهای اروپایی، بیشتر از گذشته بر سر زبان ها 
افتاد.در شــش ماهه نخســت ســال جاری میــالدی )۲۰۲۱(، 
دســت کم یکهزار و ۱۴۰ نفر در تالش برای رسیدن به اروپا سوار 
بر قایق، جان خود را از دســت دادند.بر اســاس داده های آژانس 
پناهندگان سازمان ملل متحد، تا پایان ماه نوامبر )اوایل آذر ماه( 
تعداد افرادی که امســال در این ســفرها کشته و یا ناپدید شده 
اند از دو هزار و ۵۰۰ نفر فراتر رفت.به گزارش تارنمای ســازمان 
ملل، تنها در بازه زمانی ۲۱ تا ۲۴ دســامبر ۲۰۲۱ )۳۰ آذر تا ۳ 
دی( ســه کشــتی مملو از پناهجویان در دریای اژه و در تالش 
برای رسیدن پناهجویان از دریای مدیترانه و مسیر دریایی شمال 

شرق آفریقا غرق شدند که در جریان این واقعه دردناک، بیش از 
۳۱ پناهجو کشــته و شمار نامعلومی از افراد ناپدید شدند.»ماریا 
کالرا مارتین« نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد در یونان، این حادثه را »دلخراش« توصیف کرد و ناامیدی 
و نبود مســیرهای ایمن را علت اجبــار پناهجویان در اعتماد به 
قاچاقچیان »بی رحم« و سپردن جان خود به آن ها دانست.غرق 
شدن دســت کم ۲۷ نفر در حادثه ماه نوامبر در کانال مانش نیز 
بزرگترین تلفات پناهجویان در این منطقه بود که تا کنون در این 
نقطه گزارش شده است. ارقام ارائه شده توسط مقامات فرانسوی 
نشان می دهد که بیش از ۳۱ هزار نفر در تالش برای عبور از این 
مسیر خطرناک بین فرانسه و انگلیس در سال ۲۰۲۱، جان خود را 
به خطر انداختند و هفت هزار و ۸۰۰ نفر در جریان این جابجایی 

در دریا نجات یافتند.  

سواحل لیبی؛ صحنه غرق شدن کشتی های پناهجویان
بسیاری از پناهجویانی که از طریق مسیر مدیترانه مرکزی عازم 
اروپا شدند از مقصد لیبی بوده اند که سواحل آن در سال ۲۰۲۱ 
صحنه غرق شدن کشتی های مرگبار بود. از جمله یک حادثه در 
ژانویه که در آن ۴۳ نفر جان باختند و فاجعه ماه آوریل که ۱۳۰ 
کشته برجای گذاشت. در تازه ترین مورد نیز در کمتر از یک هفته 
گذشته، دست کم ۲۷ پناهجو که از سواحل شمال غرب لیبی در 
حال عزیمت به اروپا بودند، در پی غرق شدن قایق، جان خود را از 
دست دادند.بنا بر آمار سازمان بین المللی مهاجرت، از ابتدای سال 
۲۰۲۱ تاکنون یکهزار و ۵۰۰ پناهجو که از سواحل غربی لیبی به 
مقصد قاره اروپا حرکت کرده بودند جان خود را از دســت دادند. 
این در حالی اســت که بیش از ۳۰ هزار پناهجو نیز از خطر غرق 
شدن در نزدیکی ســواحل لیبی نجات پیدا کردند.در ماه اکتبر، 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از دولت لیبی خواست 
تا فوراً به وضعیت وخیم پناهجویان و پناهندگان به روشی انسانی 

و مطابق با قوانین بین المللی حقوق بشر رسیدگی کند.

بحران مرزی بالروس
بحــران در مرز بــالروس و لهســتان از ماه ســپتامبر دامنگیر 
پناهجویان شــد. زمانی که اتحادیه اروپا، بالروس را به ســرازیر 
کردن عمدی پناهجویان برای عبور غیر قانونی از مرز لهستان و 
در تالفی تحریم های اعمال شده توسط اتحادیه علیه این کشور 
متهم کرد. اتهامی که بــالروس آن را رد کرد اما موجب اجرایی 
شدن وضعیت اضطراری در بخش هایی از شرق لهستان شد.در ماه 
نوامبــر، پس از هفته ها تنش  و تصاویر ناراحت کننده از وضعیت 
وخیم پناهجویان در این منطقه مرزی، ســازمان ملل خواســتار 

کاهش تنش فوری میان دو کشور شد.

اهمیت فزاینده بحران آب و هوا
اگرچه به نظر می رســد که درگیری هــا همچنان یکی از دالیل 
اصلی مهاجرت داوطلبانه و اجباری در ســال های آینده خواهد 
بود اما تغییرات آب و هوایی احتماالً نقش فزاینده ای ایفا خواهند 
کرد.داده های کمیســاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 
نشــان می دهد کــه بحران های مرتبط با آب وهــوا در یک دهه 
گذشته بیش از دو برابر درگیری ها و خشونت ها باعث جابجایی ها 
و مهاجرت شــده است.از سال ۲۰۱۰، شرایط آب و هوایی شدید 
ســاالنه به طور متوسط ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را مجبور به 

ترک خانه های خود کرده است.

رییس  جمهور فراری افغانســتان گفت که دلیل اصلی سقوط ناگهانی کشور توســط طالبان اعتماد او به آمریکا بود و درصورت ادامه 
حضورش در کابل تغییری به وجود نمی  آمد.به گزارش ایسنا، اشرف غنی، رییس جمهور فراری افغانستان در گفت وگویی با ژنرال سر 
نیک کارتر، رییس پیشــین ستاد ارتش بریتانیا برای برنامه »تودی« رادیو ۴ بی بی سی گفت که تنها اشتباه او به عنوان رییس جمهور 
اعتماد به شرکای بین المللی از جمله آمریکا بود.او در این گفت وگو می گوید که خشم افغان ها و این که او را مقصر تسلط سریع طالبان 
بر افغانســتان می دانند، را درک می کند.غنی روز ۱۵ اوت با رســیدن طالبان به دروازه های کابل، کشور را به مقصدی اعالم نشده زمانی ترک کرد که طالبان با خروج کامل 
نیروهای خارجی در چند هفته تقریبا تمام افغانستان را تسخیر کرده بودند. بیشتر والیات بدون درگیری تسلیم طالبان شدند. با انتشار خبر فرار غنی از کشور، طالبان وارد 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان شدند و دولت عمال سقوط کرد. او چند روز پس از این اتفاق، در یک پیام ویدیویی از امارات متحده عربی گفت که چون »یک توطئه جانی« 
در کمین او بود و برای جلوگیری از خونریزی و فاجعه مجبور به ترک کشور خود شد.غنی در گفت وگوی تازه خود با ژنرال کارتر می گوید که او را قربانی کردند تا مقصر هرج 
و مرج و بحران افغانســتان قلمدادش کنند.او گفت شــرکای بین المللی به طور مداوم به او فشار می آوردند و اختیارات او را محدود می کردند.غنی در این گفت وگو همچنین 

می گوید آماده است که برای تحقیقات از او درباره ادعاهای بردن پول با خود از کابل از دستگاه دروغ سنج استفاده شود.او همچنین می گوید آمریکا پس از توافق با طالبان 
برای او ضرب االجل هشدارآمیز برای رهایی پنج هزار زندانی طالبان تعیین کرده بود که این کار از عوامل اصلی »اتفاقات اوت« بوده است.

رئیس اســبق سازمان اطالعات عربستان سعودی گفت که سیاست های مسئوالن در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که 
به عدم تعادل جمعیت شــهروندان منجر شده، خطر موجودیتی برای این کشورها ایجاد کرده است.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »ترکی الفیصل« رئیس اســبق سازمان اطالعات عربستان سعودی، درباره خطر موجودیتی که ممکن است 
کشورهای حاشیه خلیج فارس در معرض آن قرار گیرند، هشدار داد.به گزارش روسیا الیوم، الفیصل طی نطقی در باشگاه ادبی 

االحساء با عنوان »چالش های هویت و شهروندی« در ریاض گفت: برخی کشورهای حوزه خلیج )فارس( دچار عدم تعادل جمعیتی هستند که زنگ خطری برای 
چالش های همه جانبه ملی در آینده است.این شخصیت سعودی گفت: ما در شورای همکاری خلیج )فارس( می بایست برای تکمیل فرآیند افزایش تعداد شهروندان 
سخت کار کنیم و پیوسته برای دستیابی به یکپارچگی کامل تالش کنیم.وی افزود: ما باید سیاست های خود را در همه بخش ها به طور جدی بازنگری کنیم تا هدف 
آن ها شهروندسازی باشد که  این به نفع مردم ما است و هویت ملی آنها را تحکیم می کند.الفیصل ادامه داد: اگر سیاست هایی که در دهه های گذشته دنبال می شد، 
ادامه یابد، بی تردید در مقطعی در کشــورمان اقلیت خواهیم بود و به همین دلیل موجودیت ما در خطر خواهد بود.او تاکید کرد: توســعه اقتصادی باید با جمعیت 
شناسی مرتبط باشد و این امر مستلزم دیدگاه های جدید و سیاست های مؤثر در زمینه های آموزشی است.این سیاستمدار سعودی با اشاره به لزوم اهتمام به مفهوم 

هویت و شهروندی گفت: این مفاهیم، پرسش ها، ترس ها و نگرانی های زیادی را در مورد آینده نه تنها در منطقه ما، بلکه در سراسر جهان ایجاد کرده است.

رییس جمهور سابق افغانستان؛

دلیل اصلی سقوط افغانستان اعتماد به آمریکا بود
ترکی الفیصل:

خطر موجودیتی کشورهای عربی را تهدید می کند
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عینک های ایمنی پیشــرفته ممکن اســت بتوانند پیشــرفت بیماری 
“گلوکوم” که یکی از دالیل رایج کاهش بینایی است را متوقف کنند.

به گزارش ایســنا، آب ســیاه یا گلوکوم)glaucoma( اصطالحی برای 
توصیف گروهی از اختالالت چشــمی با علت هــای متفاوت ولی اثری 
بالینی و مشــترک بر چشــم و عصب بینایی و وابســته به فشار داخل 
چشمی است؛ لذا این مشکل می تواند به بینایی چشم آسیب برساند که 
غیرقابل برگشت است و در صورت عدم معالجه سبب نابینایی می شود. 
حال محققان اظهار کرده اند شاید بتوان با کمک فناوری بر پیشرفت این 
بیماری نظارت کرد.این عینک ها که کاربران می توانند به مدت نیم ساعت 
در روز استفاده کنند، برای رساندن پالس های الکتریسیته به چشم برای 
تحریک عصب بینایی برای ترمیم خود، طراحی شده اند و حال محققان 
در حال انجام آزمایشــات بیشتر برای بررسی تاثیر آنها هستند.گلوکوم 
یک بیماری شایع چشمی است که اگر به موقع تشخیص داده نشود و 
درمان نشود، می تواند به از دست دادن بینایی فرد منجر شود. علت بروز 
آن مشخص نیست، اگرچه سن، سابقه خانوادگی ابتال به گلوکوم و سایر 
بیماری های پزشــکی مانند دیابت و نزدیک بینی می تواند خطر ابتال به 
آن را افزایــش دهد.انواع مختلفی از این بیماری وجود دارد که گلوکوم 
با زاویه باز)open-angle glaucoma( شایع ترین آنهاست. شیوع آن 
نیز بیشتر در سنین باالی ۷۰ و ۸۰ سال است. به آهستگی و در نتیجه 
مسدود شدن تدریجی کانال های تخلیه در چشم ایجاد می شود و ابتدا 
بینایی جانبــی)peripheral vision ( را تحت تاثیر قرار می دهد. به 
همین دلیل، مردم اغلب متوجه نمی شوند که به گلوکوم مبتال هستند 

و تنها در یک آزمایش معمول چشم تشخیص داده می شود.

محققان بخیه  هوشــمندی ســاخته اند که بر زخم هــای اعماق بدن 
پس از عمــل جراحی نظــارت می کند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
مدیکال اکســپرس، نظارت بر زخم ها پــس از انجام عمل جراحی قدم 
مهمی برای جلوگیری از عفونت، باز شــدن زخم و سایر عوارض است. 
با این حال زمانی که محل جراحی در اعماق بدن باشــد، نظارت بر آن 
به طور معمول محدود به بررســی های بالینی یا بررسی های پر هزینه 
رادیولوژی می شود. این روش ها اغلب در تشخیص عارضه پیش از آنکه 
به تهدیدی برای زندگی فرد تبدیل شــود، با شکست مواجه می شوند.

حسگرهای الکترونیک زیســتی)بیوالکترونیک( سخت را می توان برای 
نظــارت مداوم درون بدن قرار داد اما این حســگرها شــاید نتوانند به 
خوبی با بافت حســاس زخم ادغام شوند.گروهی از محققان به رهبری 
“جان هو”)John Ho(  اســتادیار مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه 
ملی ســنگاپور  و همچنین موسســه فناوری و اختراعات سالمت این 
دانشــگاه، یک بخیه هوشمند ســاخته اند که بدون باتری کار می کند 
و می تواند به صورت بی ســیم داده هــا را از زخم های عمیق دریافت و 
منتقل کند.این بخیه هوشــمند دارای یک حسگر الکترونیکی کوچک 
است که می تواند بر یکپارچگی زخم، نشتی معده و ریزحرکات بافت ها 
نظارت کند در حالی که باعث بهبودی زخم به روشی مشابه بخیه های 
معمول پزشکی می شــود.نتایج این تحقیقات در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۱ 
منتشــر   ”Nature Biomedical Engineering“ مجلــه ی  در 
شد.اختراع محققان دانشگاه ملی سنگاپور سه جزء اصلی دارد. یک بخیه 
ابریشمی پزشکی که با یک پلیمر رسانا پوشانده شده است تا بتواند به 

سیگنال های بی سیم پاسخ دهد.

 مبارزه با “گلوکوم” چشم
 به کمک فناوری

بخیه هوشمند بر زخم های عمقی 
بدن نظارت می کند

گنجینه

ورزشی
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یخ زدن آبشار "مرادیه" در ترکیه/ خبرگزاری آناتولی

مرسدس-ای ام جی G63 منصوری برای ثروتمندان اماراتی!
منصوری اولین شــوروم اختصاصی خود در دوبی را افتتاح کرده و برای گرامی داشت این واقعه اقدام به معرفی مرسدس-ای ام 
جی G63 مخصوص خود برای بازار امارات متحده عربی کرده اســت. منصوری عالوه بر این آفرودر آلمانی مدل های ویژه ای از 
المبورگینی اوروس و رولزرویس کولینان را نیز برای بازار امارات معرفی کرده است. این خودروها پاسخی به تقاضای رو به رشد 
ثروتمندان در دوبی و ابوظبی هستند. این سه خودرو هم اکنون در نمایندگی جدید منصوری در دوبی به نمایش درآمده اند. این 
شوروم ۸۰۰ مترمربعی می تواند تا ۲۰ خودرو را در خود جای دهد. در یکی از دیوارها هم تمامی 33 طرح رینگ های منصوری به 
نمایش درآمده و یک فضای ویژه نیز برای استراحت مشتریان و انتخاب آپشن های ویژه برای محصوالت در نظر گرفته شده است.

اما این مرسدس-ای ام جی G63 از لوگوی “ویژه امارات متحده عربی” استفاده کرده و می توان آن را با بدنه خاکستری یا بنفش 
با عناصر مشکی سفارش داد. همچنین در بدنه این خودرو قطعاً فیبر کربنی متنوعی هم به چشم می خورد. شما می توانید یک 
کیت آئرودینامیک جدید را ببینید که باعث شده این قدبلند آلمانی گیراتر از هر زمان دیگری باشد. این کیت شامل قوس های 
گلگیر جدید، کاپوت دارای ورودی هوا، سپرهای جدید، اسپلیتر جلوی جدید، دیفیوزر عقب گیرا و اسپویلرهای بزرگ می باشد.     

انتخاب پله به عنوان برترین فوتبالیست قرن در سال 2000
در چنین روزی در سال ۲۰۰۰ پله در کنار مارادونا به عنوان برترین فوتبالیست قرن انتخاب شد.به گزارش ایسنا، در چنین روزی در سال 
۲۰۰۰ از طرف فیفا پله در کنار مارادونا به عنوان برترین فوتبالیست قرن انتخاب شد.ادیسون آرانتس دوناسیمنتو پله در سال ۱۹۴۰ در 
یک محله فقیرنشین به نام ترزکوآکوز به دنیا آمد. پدرش که به “دوندینو” معروف بود یک فوتبالیست بود ولی به شهرت پسرش دست 
نیافت. پله از زمانی که یاد گرفت به توپ ضربه بزند عاشق فوتبال بود ولی مادرش از این عالقه زیاد راضی نبود زیرا شوهرش از مسابقات 
پول کمی برای خانه می آورد و مادر پله به دنبال راه بهتری برای سرنوشت پسرش بود.پله در دوران خود به عنوان بازیکن حضور در سه 
فینال جام جهانی را تجربه کرد و رکوردهای بسیاری را شکست و به اولین بازیکنی تبدیل شده که ۱۰۰۰ گل به ثمر رسانده است. در 
واقع لقب پله در دنیا، “ســلطان فوتبال” اســت. از القاب دیگر او می توان مروارید سیاه را هم نام برد. او به طور کل به عنوان بزرگ ترین 
بازیکن تاریخ جهان شناخته می شود.پله در خانواده اش به Dico شهرت داشت. در واقع شهرت اصلی او Pele نبوده بلکه به دلیل این که 
وی به دروازه بان تیم واسکوداگاما که نام وی Bile بوده عالقه خاصی داشته لقب او را هم پله یا Pile می نامند. پدر پله هم فوتبالیست 

بود اما به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو زود از دنیای فوتبال آن هم با تیم آتلتیکو مینیرو خداحافظی کرد.

چندان هک گفتم غم با طبیبان
ردمان نکردند مسکین رغیبان

آن گل هک ره دم رد دست بادیست
گو رشم بادش از عندلیبان

یا رب امان ده ات بازبیند
چشم محبان روی حبیبان

ردج محبت رب مهر خود نیست
یا رب مبادا کام رقیبان

ای منعم آرخ رب خوان جودت
ات چند باشیم از بی نصیبان

حافظ نگشتی شیدای گیتی
رگ می شنیدی پند ادیبان

پیشنهاد

چهره روز

کتاب یک اتفاق مسخره
کتاب یک اتفاق مســخره داســتان بلنــدی از فیودور 
داستایفســکی، نویســنده بــزرگ روس اســت که در 
ســال ۱۸6۲ منتشر شــد. این آخرین داستانی بود که 
داستایفســکی به تاثیر از نخستین اســتادش، گوگول، 
نوشــت. داستانی که آن را همتراز شــاهکارهایی مانند 
»شنل« و »بلوار نفســکی« دانسته اند. کتاب یک اتفاق 
مســخره در سال ۱۸6۲ نوشته شــده است. دقیقا یک 
سال قبل از نوشته شدن این کتاب یعنی در سال ۱۸6۱ 
اتفاق بســیار مهمی در روســیه می افتد. در آن زمان از 
مجمــوع 6۰ میلیون جمعیت روســیه ۵۰ میلیون نفر 
آن ها را موژیک ها )دهقانان( تشکیل می دادند. تمام این 
موژیک ها رعیت بودند، نیمی از آن ها در اراضی دولتی و 
بقیه در امالک حدود ۱۰۰ هزار خانواده اشراف زمیندار روسیه زندگی مشقت باری را سپری می کردند. 
موژیک ها همراه امالک معامله می شدند و حق ترک امالکی که متعلق به آن بودند را نداشتند. الکساندر 
دوم به عنوان ناجی آن ها ظهور کرد و با لغو نظام رعیتی دهقانان اجازه یافتند دوسوم از اراضی کشاورزی 
دولتی را به اقســاط ۴۹ ســاله خریداری کنند. به این ترتیب، در سال ۱۸6۱، تزار روسیه دستور الغای 
نظام رعیتی را در سراسر خاک امپراتوری روسیه صادر کرد.یک اتفاق مسخره نیز با یک مهمانی و اتفاقی 
جدی شروع می شود. سه دیوانساالر در اتاقی جمع شده اند و به واسطه ی طبقه ی اجتماعی ای که عضوی 
از آن هســتند گفتگوهایشان حول اداره ی بهتر جامعه و همچنین تغییرات جدیدیست که در شیوه ی 
کشورداری در حال شکل گیری و رخ نماییست.»استپان نیکیفوروویچ« و »سیمون ایوانوویچ شیپولنکو« 
نمایندگان محافظه کاری و حفظ سنن قدیم اند در حالی که »ایوان ایلیچ پرالینسکی« طرفدار اصالحات 

است، اما او خود نیز شناخت درستی از اصالحات ندارد. 

آنتونی هاپکینز
 Sir Philip :ِســر فیلیپ آنتونی هاپکینز )انگلیســی
 )۱۹3۷ دســامبر   3۱ زاده  Anthony Hopkins؛ 
بازیگر اهل ولز اســت.]۲[ او در طول شش دهه فعالیت 
حرفه ای خــود افتخارات گوناگونــی از جمله دو جایزه 
اســکار، چهار جایزه بفتا، دو جایزه امی و جایزه سیسیل 
بی دمیل و بفتا فلوشــیپ را دریافت کرده است. در پی 
فارغ التحصیلی از کالج ســلطنتی موســیقی و درام ولز 
در ســال ۱۹۵۷، هاپکینز در آکادمی سلطنتی هنرهای 
دراماتیک لندن آموزش دید و ســپس الرنس الیویه در 
ســال ۱۹6۵ او را برای پیوستن به تئاتر ملی سلطنتی 
دعوت کرد.هاپکینز در ســال ۱۹6۸ برای بازی در نقش 
ریچارد یکم در درام تاریخی شیر در زمستان به شناخت 
بین المللی رســید. در اواســط دهه ۱۹۷۰، ریچارد اتنبرا که پنج فیلم هاپکینز را کارگردانی کرد، او را 
»بزرگترین بازیگر نســل خود« نامید.او در ســال ۱۹۹۱ برای به تصویر کشیدن هانیبال لکتر در فیلم 
ترسناک روان شناختی سکوت بره ها برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. او برای بازی در 
فیلم های بازمانده روز )۱۹۹3(، نیکسون )۱۹۹۵(، آمیستاد )۱۹۹۷( و دو پاپ )۲۰۱۹( نیز نامزد دریافت 
جایزه اسکار شــد. هاپکینز برای عملکرد تحسین شده اش در درام روان شناختی پدر )۲۰۲۰( بار دیگر 
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد و به پیرترین شخصی تبدیل شد که این جایزه 
را دریافــت می کند.دیگر فیلم های قابل توجهش عبارتند از مرد فیل نما )۱۹۸۰(، هواردز اند )۱۹۹۲(، 
دراکوالی برام استوکر )۱۹۹۲(، سرزمین سایه ها )۱۹۹3(، افسانه های خزان )۱۹۹۴(، با جو بلک آشنا 
شوید )۱۹۹۸(، نقاب زورو )۱۹۹۸(، ثور )۲۰۱۱(، ثور: دنیای تاریک )۲۰۱3(، تبدیل شوندگان: آخرین 

شوالیه )۲۰۱۷( و ثور: رگناروک )۲۰۱۷(.

فرهنگ

مسووالن برگزاری جشنواره بین المللی فیلم پالم اسپرینگز 
۲۰۲۲ اعالم کردند این جشــنواره در پی نگرانی از شیوع 
ویروس کرونا برگزار نخواهد شد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از ددالین، مسووالن برگزاری جشنواره بین المللی فیلم پالم 
اســپرینگز آمریکا روز چهارشنبه اعالم کردند این رویداد 
که قرار بود از هفتم تا هفدهم ژانویه در شهر لس آنجلس 
برگزار شود به دلیل همه گیری ویروس کرونا لغو می شود.

همچنین هفته گذشــته خبر لغو مراســم اهدای جوایز 
جشــنواره بین المللی فیلم پالم  اسپرینگز که برای ششم 
ژانویه برنامه ریزی شــده بود اعالم شد. »نیکل کیدمن«، 
»کنت برانا« و »پنه لوپه کروز« از جمله چهره هایی بودند 
که قرار بود در مراسم اعطای جوایز جشنواره پالم  اسپرینگز 
مورد تقدیر قرار بگیرند. عالوه بر جشــنواره فیلم پالم اسپرینگز، تقویم رویدادهای سینمایی در پی شیوع 
سویه »اُمیکرون«  ویروس کرونا دستخوش تغییرات دیگری نیز شده است. همچنین با شیوع موج جدیدی 
از ویروس کرونا، بسیاری از نمایش های برادوی لغو و در بسیاری از کشورها سالن های سینما و تئاتر تعطیل 
شده اند.حاال نگاه ها به سمت جشنواره های دیگری همچون جشنواره بین المللی فیلم برلین روانه شده است 
که مسووالن آن تا هفته گذشته از تالش برای برگزاری این رویداد به صورت حضوری از ۱۰ تا ۲۰ فوریه خبر 
داده  بودند.قرار بود ماه آینده در جشنواره بین المللی فیلم پالم اسپرینگز ۱۲۹ فیلم به نمایش گذشته شود. 
فیلم سینمایی »قهرمان« به نویسندگی و کارگردانی اصغر فرهادی، مستند »رادیوگرافی یک خانواده« ساخته 
فیروزه خسروانی محصول مشترک ایران، سوئیس و نروژ و »قصیده گاو سفید« ساخته بهتاش صناعی ها 
و مریم مقدم نیز در بخش »سینمای جهان« از جمله آثاری بودند که قرار بود در سی و سومین جشنواره 

بین المللی فیلم پالم اسپرینگز آمریکا به روی پرده بروند.

لغو جشنواره »پالم اسپرینگز«
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