خطیبزاده:

به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا در وین هستیم

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا در وین هستیم و در پاسخ به فارس تصریح کرد ما هیچ تاریخ ساختگی را قبول نداریم و
از سرعت پیشرفت مذاکرات راضی نیستیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس« ،سعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری
اسالمی ایران دیروز (دوشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی ضمن تشریح آخرین تحوالت در این حوزه به سؤاالت خبرنگاران پاسخ
داد.وی در این نشست به سفر دیروز امیرعبداللهیان به عمان اشاره کرد و گفت :دیدار یک روزهای را خواهد داشت و احتمال دارد این سفر به یکی از کشورهای حوزه
خلیج فارس ادامه یابد و سفرهای دیگری نیز در روزهای آتی در دستورکار است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اینکه در سفر....
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با رشد  ٢٥درصدی نسبت به سال گذشته

تجارت پاییزی ایران  ۲۷میلیارد دالری شد

امیرعبداللهیان:

قرار نیست سالها معطل مذاکرات
وین بمانیم
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رئیس اتاق بازرگانی تهران:

در  ۴۰سال گذشته همواره کسری
بودجه داشتهایم

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت :با وجود اختالف محسوس بین ارز  ۴۲۰۰تومانی و آزاد فکر میکنم که تجارت
تریاک هم ســود ارز  ۴۲۰۰تومانی را ندارد.به گزارش خبرنگار مهر ،مســعود خوانســاری در مراســم تجلیل از
صادرکنندگان نمونه استان تهران با بیان اینکه صادرات در این موقعیت با وجود مشکالت فراوان کار بزرگی است،
اظهار کرد :در  ۴۰سال گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه کمتر
بوده است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد آن خانواده و آن شرکت ورشکسته می شود اما چنین
اتفاقی برای دولت ها رخ نمی دهد زیرا از ذخایر و منابع اســتفاده می کنند و ته نشین شدن این منابع و ذخایر
موجب می شود که مردم روز به روز فقیرتر شوند.
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معاون وزیر صمت عنوان کرد:

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده
5

تغییر قیمت کاالها دیگر دلبخواهی نیست!
5

جزئیات افزایش سقف پرداختها
در سامانههای بانکی

بانک مرکزی در بخشــنامهای به شبکه بانکی ســقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به  ۱۰۰میلیون و کف
مبلغ دســتور پرداخت ســاتنا را به  ۵۰میلیون تومان افزایش داد.به گزارش ایســنا ،بانک مرکزی اعالم
کرد :در راســتای اجرای دقیقتر رسالت سامانه ســاتنا در انتقال وجوه کالن و همچنین مدیریت حجم
دستورپرداختهای سامانه یاد شده ،از روز شنبه  ۲۵دی ماه  ۱۴۰۰تغییراتی به شرح زیر در سامانههای
ساتنا و پایا اعمال خواهد شد •:کف مبلغ دستورپرداختهای بین مشتری ( )C۲Cساتنا ،از  ۱۵۰میلیون
ریال به  ۵۰۰میلیون ریال ،افزایش خواهد یافت • .ســقف مبلغ دستورپرداختهای پایا ،از  ۵۰۰میلیون
ریال به  ۱میلیارد ریال به ازای هر دســتورپرداخت ،افزایش خواهد یافت •.درخصوص چرخههای تسویه
پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) ،چرخه جدیدی در ساعت  ۱۷:۴۵جهت تسویه دستورپرداخت
های غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.ذکر این نکته ضروری است که دستورپرداختهای ساتنا و پایا با مبداء
و مقصد بانک مرکزی و همچنین دســتورپرداختهای مربوط به تســویه وجوه پرداخت یاران ،از شمول
محدودیتهای مبلغی ذکر شده مستثنی هستند .بدیهی است در صورت عدم رعایت کنترلهای برشمرده،
وجه التزام سامانههای ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.در پایان تأکید می شود ،ضمن اطالع رسانی مناسب
به مشتریان محترم شبکه بانکی ،تغییرات الزم در سامانههای آن بانک انجام شود.

ماجرای کارت واکسن  ۵۰۰هزار تومانی
انتشــار خبر صدور کارت دیجیتال واکســن با مبلغ  ۵۰۰هزار تومان در شــبکه های اجتماعی ،با واکنش
مسئوالن وزارت بهداشت مواجه شد و در همین زمینه توضیحاتی ارائه دادند.به گزارش خبرنگار مهر ،انعکاس
گزارشی از صدور کارت دیجیتال واکسن با مبلغ  ۵۰۰هزار تومان در شبکههای اجتماعی ،ابعاد گسترده پیدا
کرده اســت .به طوری که جعلی یا اصلی بودن این کارتها ،در هالهای از ابهام قرار دارد .البته پیش از این،
مدیران ارشــد وزارت بهداشت بارها به این موضوع اشاره داشتهاند که امکان تقلب در صدور کارت دیجیتال
واکسن وجود ندارد .با این حال ،چنین تخلفاتی مشهود است.علیرضا رحیم نیا مدیرکل دفتر بازرسی ،ارزیابی
عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ،در نشست خبری که داشت از صدور کارت واکسن تقلبی
برای  ۲۳نفر و شناســایی افــرادی که این کارتهای تقلبی را صادر کردهاند ،خبــر داده بود.اما ،نکته قابل
تأمل ،ادعای مدیرکل دفتر بازرســی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ،وی در نقل
قول دیگری عنوان داشــته بود که امکان تخلف در صدور کارت واکسن ندارد .زیرا« ،تسلیم کارت ملی افراد
بعد از انجام واکسیناسیون انجام میشود و با توجه به اینکه همه در نوبت هستند ،عم ًال امکان تخلف وجود
ندارد».این در حالی است که محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت،
در واکنش به صدور کارت واکســن با مبلغ  ۵۰۰هزار تومان ،به خبرنگار مهر گفت :بررسیهای الزم در این
خصوص انجام شده و همانطور که مدیرکل دفتر بازرسی و شکایات وزارت بهداشت عنوان کردهاند ،در یک
مورد  ۲۳نفر دارای کارت واکسن جعلی شناسایی شدهاند.وی با تاکید بر اینکه تعداد کارتهای صادر شده
بسیار کم بوده تا حدی که هیچ تأثیری در اعتماد عمومی به کارت واکسن ایجاد نمیکند ،گفت :این موضوع
را نمیتوان به طور قطع به واکســن ســتیزان ارتباط داد چرا که به نظر میرسد این اقدامات از سوی افراد
ســودجویی صورت میگیرد که به دنبال کاسبی هستند.هاشمی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه
برخی از کارتهای صادرشده به سامانه صدور کارت واکسن دیجیتال متصل هستند ،آیا این ادعا که برخی
از زیرمجموعههای وزارت بهداشــت در بروز این تخلفات مشــارکت دارند یا خیر ،افزود :نهادهای نظارتی به
این ماجرا ورود کرده و در صورت مواجهه قطعاً با متخلفان برخورد میشــود .کارت ملی افراد پس از انجام
واکسیناســیون ارائه میشود و با توجه به اینکه تزریق واکسن نوبتی است ،عم ًال امکان تخلف وجود ندارد و
چنین اقدامی امکانپذیر نیست.سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت همچنین با
تاکید بر اینکه درباره کارتهای مهر شــده نگرانی چندانی وجود ندارد چرا که آنها در ســامانه نیستند و در
صورتی که استعالم گرفته شود ،جعلیبودن آنها مشخص میشود ،گفت :بیشترین پیگیری و بررسی از سوی
وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی درباره اقداماتی بوده که منجر به ثبت کارت واکسن در سامانه دیجیتال
صدور کارت است.هاشمی با اشاره به اینکه در پایگاههای واکسیناسیون مشکلی در این خصوص وجود ندارد
و مردم بعد از تزریق واکســن ،کارت واکسیناســیون را دریافت میکنند ،گفت :برخی سودجوییها از سوی
کسانی است که با تبلیغات و در ازای دریافت پول اقدام به صدور کارت واکسن میکنند که اقدامات الزم در
این راستا در حال انجام است.سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت ،در پاسخ به این
سوال که آیا مبلغ  ۵۰۰هزار تومان برای صدور کارت دیجیتال واکسن را تأیید میکنید یا خیر ،اظهار داشت:
این موضوعی نیست که بتوان روی آن قیمت گذاشت ،شاید یک نفر بخواهد  ۳میلیون تومان بابت این کار
بگیرد.هاشمی تاکید کرد :موضوع برخورد با فروش کارت بدون انجام واکسیناسیون از مدتها قبل در دستور
کار وزارت بهداشــت بوده و از طریق نهادهای امنیتی در حال پیگیری است و نتیجه برخورد با متخلفان به
زودی اطالع رسانی میشود.گفته میشود صدور این نوع کارتها که در فضای مجازی قابل پیگیری است،
تنها با ارائه کارت ملی به همراه سال تولد و شماره تلفن متقاضی انجام میشود و کام ًال معتبر به نظر میرسد.

فرمانده کل سپاه:

بخشی از انتقام سخت هنوز باقی مانده است
سرلشــکر سالمی گفت :بخشی از انتقام سخت را گرفتهایم و بخش دیگری از
آن هنوز باقی مانده است و مطمئناً همه این را میدانند ،مقامات آمریکایی باید
بدانند نمیتوان به ملتی تهاجم کرد و از انتقام متقابل او در امان بود.به گزارش
خبرگزاری فارس ،سردار سرلشکر پاســدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه
پاسداران انقالب اســامی در آیین بزرگداشت شهدای عرفه که در حسینیه
حضرت فاطمه الزهرا (س) سپاه محمدرسولاهلل (ص) تهران بزرگ برگزار شد،
ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و سالگرد شهادت سردار سپهبد
حاج قاسم سلیمانی ،اظهار داشت :اینکه میبینیم شهیدانی از کرخه ،کارون،
اروند فکه ،طالئیه و شــلمچه در گلزارهای شــهدا رخ در خاک کشیدهاند؛ اما
جمال ملکوتی و جالل الهی آنان تا ابد زنده و جاری است و اینکه گاه میبینیم
شــهیدانی در عراق ،لبنان ،ســوریه و یمن تشییع میشوند ،نشاندهنده یک
واقعیت عظیم ،حقیقت بزرگ ،تکامل و گسترش کرانههای نبرد بین مسلمانان
و مسکتبران است.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی افزود :ما دشمن
را از اینکه بر این سرزمین تسلط یابد ،متفرق ساخته و روح جهاد در همهجا
برافراشته اســت و این موضوع نشان میدهد که انقالب اسالمی پیش رفته و
سرزمینهای وسیع و قلبهای بیشماری را به تصرف خود درآورده و دشمن
درحال عقبنشــینی اســت و این حقایق را ما در گستره جغرافیای شهادت
بهزیبایی میبینیم.سرلشکر سالمی با بیان اینکه موازنه در حال تغییر و نبرد
بین استکبار و اسالم حقیقتی است که از مرزهای ایران گذشته و سرزمینهای
اسالمی بههمدیگر پیوند خورده و اخوتها فراتر از مرزها مستحکم شده است،
گفت :جهاد امروز یک حقیقت جاری است و جوانان مسلمان با الهام از شهیدان
روح جهاد را دریافتهاند و عشــق به شهادت امروز برای جوانان ما به یک آرزو
تبدیل شده است.وی ادامه داد :اگر جهاد در سرزمینهای اسالمی برقرار باشد،
مسلمانان ذلیل نمیشود ،حضرت امیرالمونین (ع) جهاد را بابی از ابواب جنت
دانســته و ترک آن را معادل پوشاندن لباس ذلت بر تن هر قومی توسط خدا
میدانند.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی بیان داشت :شهدای عرفه
نقاط نورانی ایمان باور وفای به عهد و نشــانههای فداکاری ملت هســتند که
اجازه ندادند تسلیم و تعظیم در مقابل مستکبران بهنام این ملت بزرگ نوشته
شود و تاریخی نوشتهاند که سرشار است از عزت ،روح مقاومت ،ایستادگی در
مقابل ظالم ،ندا دادن پیام عدالت ،آزادی انســان از اسارت طاغوت و استقالل
یک ملت که این مفاهیم در دنیای امروز هرگز به آسانی برای یک ملتی حاصل
نمیشود.سرلشکر ســامی با بیان اینکه تاریخ اسالم سرشار از واقعیتهای
تلخ و شیرین اســت ،گفت :هروقت خورشید اسالم طلوع میکند تا انسان را
در به عدالت ،آزادی و کرامت برســاند ،مســتکبران در مقابل آن میایستند و
امکان ندارد که مستکبران مقابل تشکیل حاکمیت ،قدرت ،آزادی و استقالل
مسلمانان نایستند.وی با تأکید بر اینکه مسلمانان از واقعیتهای تاریخی صدر
اسالم درس گرفتند ،گفت :مسلمانان از تنهایی حضرت علی (ع) محراب کوفه،
از تنهایی امام حســن (ع) مقابل ســپاه بنیامیه و تنهایی امام حسین (ع) در
مقابل ســپاه یزید و حادثه عاشورا درس گرفتند و شهیدان رهروان همان راه
و اصحاب عاشــورا در زمان و مکانی دیگر هستند.سرلشکر سالمی خاطرنشان
کرد :داســتان انقالب ما با آن عبرتهــای عظیم ،جریانی زیبا و دلانگیز پیدا
کرد دیگر مســلمانان آگاه بصیر ،مومن ،وفادار ،فداکار و مجاهد بوده و هستند
و هیچکس در وســط میدان از خود سلب مسئولیت نمیکند و این بار دیگر
امام مســلمانان تنها نماند و آنها پیروز شدند ،درحالی نبردها نابرابر و جهانی
بود.فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســامی گفت :سردار شهید «احمد
کاظمی» از زمانی که جنگ آغاز شد ،لباس جهاد بر تن کرد و در عملیاتهای
ســخت ،در همه حوادث مانند کوه آرام بود و از دشــمن نترسید و آنان که با
او بوده و هزاران شهید دیگر نیز اینگونه بودند.سرلشکر سالمی با بیان اینکه
جسمهای جوان ما در مقابل دشمن عمل میکرد؛ اما قلبها ،روحها ،ایمانها
و باورها میجنگیدند ،به طراحی عملیاتهای دوران دفاع مقدس اشــاره کرد
و گفت :نبوغ ،نوآوری ،ابتکار و شــجاعت در طراحی ،جز از یک انســان مومن
برنمیآیــد که برای عبور از اروند غیرقابل عبــور ،یک طراحی چنین دقیق و

حسابشدهای انجام دهد و یک عملیات موفق درحالی که همه سرویسهای
اطالعاتی دشــمن ،خصوصاً ماهوارههای جاسوســی آمریکا به صدام اطالعات
میدهند را در اوج غافلگیری انجام دهد.فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی خاطرنشان کرد :آزادسازی خرمشهر و عبور از کارون واقعاً با هیچیک
از معیارهای متعارف نظامی قابل مقایسه نیست و یک پیچیدگی در فکر ،نبوغ
و اســتعداد در ذهن و رزمندگانی میخواست که بتوانند بار این عملیاتهای
سنگین را برعهده بگیرند .در حالی که با وجود حصر کامل اقتصادی و تحریم
تســلیحاتی و تحمیل جنگ جهانی ،رزمندگان در اوج نابرابری سالح بودند و
آمریکا ،شــوروی ،آلمان ،انکلیس ،فرانســه ،اتریش و کشورهای عربی حاشیه
جنوبی خلیج فــارس ائتالف بزرگ جهانی علیه ما تشــکیل دادند.وی ادامه
داد :شــهید «احمد کاظمی» در این اوضاع درخشــید ،ایمان او کامل شد و
در هر عملیات وســعت دید پیدا میکرد؛ مانند شــهیدان «قاسم سلیمانی»،
«محمدابراهیم همت»« ،حســین خرازی» ،ســپهبد «علی صیاد شیرازی» و
شهدایی از این تراز که بار اصلی نبرد را بر دوش میکشیدند.سرلشکر سالمی
با بیان اینکه شــهید «احمد کاظمی» حقیقتاً یک فرمانده کامل بود ،گفت:
راز موفقیت فرماندهان دفاع مقدس در قلبها و دلهای آنهاست و به تعبیر
قرآن کریم ،بر کفار شدید ،بر مؤمنین رئوف ،دائما در سجود و رکوع ،محصول
نماز شب ،مناجات و تعلیمیافتگی در مکتب اهلبیت (ع) هستند و تصور مرگ
برای آنها جایز نیســت.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر
اینکه شــهید «احمد کاظمی» فرماندهای با خصوصیات منحصر به فرد بود
و مکتب مدیریتی قوی و ســبکی نوین از فرماندهی بر اساس تعالیم اسالمی
داشــت ،تصریح کرد :وی همیشه سنگرنشین در خط مقدم بود و از نیروهای
خود جدا نمیشد و وقتی فرمانده پیشگام خطر است ،مشخص است شخصیت
و شــجاعت او در شــخصیت نیروهای تحت امرش تکثیر و ادغام میشود.وی
ادامه داد :شهید «احمد کاظمی» مهربان ،بیتکلف ،ساده زیست و از تشریفات
بیزار بود و با ســربازها مانند پدر و برادر سخن میگفت و منتظر احترام نبود؛
اینچنین فرماندهای محبوب دل نیروهای خود و تسخیرکننده قلبها میشود
و وقتی رزمندگان و فرماندهان ما اینگونه هســتند ،هرگز این جبهه آسیب
نمیبیند.سرلشکر سالمی با تأکید بر اینکه دشمنان ما باختهاند و هیچ امیدی
در آنها دیده نمیشود ،گفت :اعجاز شهدای ما این است که دشمن را از امید
تهی کردهاند و امروز افسردگی را در چهره مقامات دشمنان خود و ناتوانی را در
پیشبرد سیاستهای آنها میبینیم.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
با بیان اینکه یمن در حال پیروز شــدن است ،گفت :این ملت فقیر و عزیز در
مقابل یک محاصره جهانی مقاومت میکنند و اگر جوانان نایستاده بودند ،این
ثبات قدم در یمن رخ نمیداد.سرلشــکر سالمی ادامه داد :نقشه آمریکاییها
برای شکست دادن انقالب ما ،نقشه کاملی بوده و تمام ابعاد جنگهای متعدد
جهان علیه ملتهای مختلف ،یکجا برای ملت ما تدارک دیده شــده بود .از
همه جهات به کشور ،ملت و رهبر ما حمله میکردند؛ از جهت اقتصادی ما را
در محاصره و تحریم قرار دادند؛ اما شاهکار هدایت ملت توسط نایب امام زمان
این است که میتواند یک کشور را چندین سال در مقابل محاصره اقتصادی و
تحریم مقاوم نگه دارد و ظرفیتهای درونی کشور را فعال کند و اجازه جنگ
و گزینه نظامی به دشــمن ندهد و کشــور را به پیش ببرد.وی با بیان اینکه
آمریکاییها ،اســرائیلیها ،بخشی از اروپاییها و برخی رژیمهای مرتجع ،هیچ
فضلیتی را نمیتوانند ببینند که در این امت پایدا و اســتوار باشد ،خاطرنشان
کرد :از همهجا آمدند و کشور را در فشار سیاسی قرار دادند ،از لحاظ فرهنگی
همه رسانهها ،ماهوارهها و فضای مجازی برای تردیدافکنی در اعتقادات جوانان
ما بســیج شدند تا آنها را از انقالب اســامی به تردید بیاندازند؛ اما دشمنان
شکست خورده و ناامید شــدند.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با
اشاره به اینکه دشمنان میخواستند بین ما و دیگر مسلمانان تفرقه بیاندازند،
گفت :نیروی جاذبه انقالب مرزها را درنوردید و در لبنان حزباهلل شکوهمند با
مردم این کشور یک ستونی از استقامت الهی ساخت و در نبرد  ۳۳روزه ،افسانه
شکستناپذیری رژیم صهیونیستی را در هم شکست.

وزیر امــور خارجه با بیان اینکه قرار نیســت
ســالها معطل مذاکرات ویــن بمانیم ،گفت:
اگر اراده جدی داشــته باشــیم میتوانیم در
کوتاهترین زمان به یک توافق خوب برســیم
و در نقطــه امروز ،رونــد را مثبت و رو به جلو
ارزیابی میکنیم.به گزارش خبرگزاری تسنیم ،،حسین امیر عبداللهیان
در گفتوگو با برنامه «کنکاش» شبکه جهانی جام جام ،درباره ضرورت
شکلگیری شــورای عالی ایرانیان خارج از کشــور گفت :با توجه ویژه
آیت اهلل رئیســی ،شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بعد از  14سال به
ریاست شخص رئیس جمهوری برگزار و برای آسیب شناسی و بررسی
مشــکالت ایرانیان خارج از کشــور ،اعضای جدیدی به این شورا اضافه
شــدند .معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از جمله افرادی
بود که برای حل مشکالت مشمولین نظام وظیفه به این ترکیب اضافه
شــد.وزیر امور خارجه درباره ایران هراسی در فضای مجازی اظهار کرد:
به موازات نشست شــورای عالی ایرانیان ،برخی رسانهها و تشکلها در
فضای مجــازی ادعا کردند که ایرانیان خارج از کشــور ،در بدو ورود با
حکم قضایی ممنوع الخروج خواهند شد .رئیس محترم قوه قضاییه راجع
به این موضوع اعالم کرد که ما با روی گشــاده از تردد ایرانیان خارج از
کشور استقبال میکنیم.وی گفت :همچنین در هماهنگی با بخشهای
امنیتی و قوه قضاییه ،در سامانه میخک وزارت امور خارجه که هممیهنان
خارج از کشور ما برای اقدامات کنسولی به این سایت مراجعه میکنند،
در ورود به این سایت محیطی را تحت عنوان پرسمان تردد قرار دادیم.
ایرانیان خارج از کشور میتوانند با کمترین اطالعات وارد سامانه میخک
شــده و با توجه به لینک بودن وزارت امور خارجه با بخشهای امنیتی
و قوه قضاییه ،پاســخ در کمتر از ده روز به مخاطب ایرانی اعالم میشود
تا بدون نگرانی به ایران سفر کند.رییس دستگاه دیپلماسی افزود :حتما
وزارت امور خارجه به عنوان یک نهاد حاکمیتی در جمهوری اســامی
ایران این مورد را تضمین میکند .همچنین کمیتهای تشکیل دادیم که
پاسخ هموطنان را دربازه حداکثر  10روزه بدهیم .علیرغم جوسازیهای
شــدیدی که بعد از به کارگیری سامانه پرسمان تردد ایجاد شده است،
این سامانه ســفر ایرانیان مقیم خارج را بسیار تسهیل کرده است.امیر
عبداللهیان بیان کرد :در چهارماه گذشته کارگروههای هفتگانه شورای
عالی ایرانیان خارج از کشور جلسات فشردهای داشته اند .اگر به معنای
واقعی و با روشی اطمینان بخش بتوانیم حمایتهای ایران را از ایرانیان
خارج از کشــور شرح دهیم و قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را
به تصویب برسانیم ،هموطنان ما و بخشهای اجرایی ذی ربط از سقف
و کــف این حمایتها اطالع پیدا خواهند کرد.وی افزود :در حال حاضر،
چند میلیون ایرانی در خارج از کشور ،عالوه بر حفظ تابعیت خود ،تابعیت
کشور مقیم را هم دارند .طبق قانون اساسی ،افراد دارای تابعیت مضاعف
را نمیتوانیم به رسمیت بشناسیم و نمیتوان تابعیت غیر ایرانی آنها را
مالک قرار داد؛ بنابراین در ترکیب جدید شــورای عالی ایرانیان خارج از
کشور ،رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اســامی را به عنوان عضو جدید آوردیم تا از ظرفیت مجلس شــورای
اسالمی برای تدوین و تصویب این قانون استفاده کنیم.
اقدامات چندوجهی برای حل مشکالت ایرانیان خارج از کشور
را آغاز کردهایم
وزیــر امور خارجه اظهار کرد :ایرانیان خارج از کشــور در نشســت ما،
نمایندهای ندارند .در گام اول ،باید در جمع جامعه ایرانیان خارج از کشور،
در هرمنطقهای که تعداد قابل توجهی از ایرانیان مقیم وجود دارند ،پنج
تــا هفت نفر از معتمدان جامعه ایرانیــان ،در حوزههای مختلف تعیین
شــوند و بتوانیم با سازوکاری با این معتمدان در ارتباط باشیم .اقدامات
چندوجهی را از قوه مقننه در مجلس تا قوه قضاییه و قوه مجریه و دولت
انجام دادیم تا اقدامات اثربخشــی را در خصوص حل مشکالت ایرانیان
خارج از کشور داشته باشیم.وی افزود :از جمله مشکالت رصد شده این
بود که تعداد زیادی از فرزندان باالی  15ســال ایرانیان ،نتوانسته بودند
کارت ملی دریافت کنند .این ایراد در کار بخش کنسولی ما بوده است که
در این راستا ،با اقدامات به عمل آمده در حوزه فنی و فناوری اطالعات،
هماهنگی ســامانه وزارت امور خارجه با سازمان ثبت احوال انجام شد.
همچنین در بعضی از کشورها همچون کانادا که فاقد کنسولگری است،
میتوانند در ســفر به ایران اقدامات احراز هویتی همچون اثر انگشت را
انجام دهند و یا به یکی از نزدیکترین سفارتخانههای کشورهای خارجی
مراجعه کنند.امیرعبداللهیان بیان کرد :مطلوب است که سرمایه ایرانی در
داخل ایران رشد کند و در خدمت توسعه کشور قرار گیرد.
قرار نیست سالها معطل مذاکرات وین بمانیم
امیرعبداللهیــان درباره مذاکرات وین بیــان کرد :وظیفه تیم اقتصادی
این است که در راســتای بی اثر کردن تحریمها عمل کند .یعنی قرار
نیســت ســالها معطل مذاکرات وین بمانیم .در جلسات دولت هم به
همکاران گفتــم وظایف ذاتی خود را با فرض اینکه تحریمها به همین
شــکل خواهد بود ،دنبال کنند .تاکید رییس جمهوری هم این اســت
که تیم اقتصادی نگاهشــان به وین نباشــد و کشور را به مذاکرات گره
نزنیم.وی ادامه داد :وظیفه ما در بخش اول ،کمک به ارزآوری و تقویت
دیپلماسی اقتصادی اســت .بخش دیگری از وظیفه ما هنر دیپلماسی
در میز مذاکره است که وظیفه ذاتی وزارت خارجه میباشد .با منطقی
متین و قوی مذاکرات را ادامه میدهیم و راهکارهای قابل توجهی را در
مذاکرات به طرف مقابل ارائه داده ایم .دولت آقای رییسی عمل گرا است،
لذا در مذاکرات مصمم هستیم با رفتارای عملگرایانه مبتنی بر منافع ملی
که رویکرد دولت سیزدهم است؛ بتوانیم مذاکرات را به نتیجه برسانیم.
وزیر امور خارجه افزود :پیشــنهادات ما شفاف و واضح روی میز مذاکره
است .طرفهای مقابل ما به ویژه غربیها باید حسن نیت نشان دهند.
در ســفر به نیویورک ،برخی از افراد نزدیک به رییس جمهوری ایاالت
متحده دنبال مذاکره در نیویورک بودند ،من گفتم شما نشانه و رفتاری
که در عمل نشان دهد....
ادامه در صفحه دوم
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رئیس سازمان بسیج:

مکتب دفاعی جدیدی در منطقه به وجود آمده است

رئیس سازمان بسیج گفت :جبهه مقاومت با تأسی از دفاع مقدس توانسته ارتشهای بزرگ را شکست دهد که نمونههای آن را
در لبنان و فلسطین ،سوریه ،عراق و یمن شاهدیم؛ امروز مکتب دفاعی جدید ومتعالی و انسانساز با الگوگیری از دفاع مقدس در
منطقه بوجود آمده است.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم ،سردار غالمرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین
صبح امروز درچهارمین همایش سراسری راویان انقالب اسالمی و دفاع مقدس که در سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد ،اظهار
ی است که در شهریور  1320در کشورمان روی
داشت :در دهههای گذشته ملت ما خیانت جبرانناپذیری متحمل شده است؛ این خیانت هممربوط به حادثه نظام 
داد و بواسطه آنکشورمان از شمال توسط روسها و از جنوب توسط انگلیسیها اشغال شد؛ هر چند حافظه تاریخی ملتما هیچگاه آن وقایع را فراموشنمیکند
اما این سوال مطرح است که چرا کشورمان اشغال شد.ویافزود :تشکیل ارتشنوین موضوعی است که در داخل و خارج از کشورآن را به عنوانبرجستهترین اقدام
رضاخان عنوان میکنند؛ هر چند رضاخان  100هزار نفر را در قالب لشکرهای مختلف تشکیل داد اما این تعداد نیرو در زمان اشغال کشور توسط روسها و انگلیسها
ک نکردند و فقط چند تن از سربازها به تبعیت از علما چندینساعت مقابل اشغالگران روسیه مقاومت کردند.
در شهریور  1320یکتیر هم در مقابل اشغالگران شلی 
سلیمانی خاطرنشان کرد :حال اگر این وقایع را با آنچه در دفاع مقدس روی داد مقایسه کنیم ،به اهمیت آنچه در آن دوران حماسهساز روی داد ،بیش از گذشته پی
میبریم و جهاد تبیین و روایت دفاع مقدس اهمیت دوچندان مییابد.

گزیده خبر
رییس قوه قضاییه مطرح کرد

تالشها برای بهبود وضعیت معیشتی موجب
سوءاستفاده دشمنان نشود
رییس قوه قضاییه گفت :در مســیر تالشها برای بهبود وضعیت پرداختیها به
کارکنان دســتگاه قضایی به هیچ وجه نبایــد اقدامی صورت گیرد که موجبات
سوءاستفاده و شــعف دشــمنان و بدخواهان را فراهم آورد.به گزارش ایسنا به
نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،حجتاالسالموالمسلمین محسنی اژهای رئیس
دستگاه قضا ،دیروز (دوشنبه  ۲۰دی) در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه
با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مردم متدیّن و غیور
اســتان قم به مناسبت سالروز قیام تاریخی  ۱۹دی اظهار کرد :استماع بیانات و
فرمایشات مقام معظم رهبری و تأمل بر روی نکات ارزشمند مطرح شده از جانب
ایشان اثرات بسیار مطلوب و راهگشــایی دارد؛ چرا که معظمله بر روی مسائل
کشور  ،منطقه و جهان اشراف خاص و کاملی دارند و عالوه بر بصیرت و تجربیات
گرانسنگی که دارا میباشند ،از زمانشناسی فوقالعادهای نیز بهر همند هستند.
رئیس دســتگاه قضا بر همین اســاس به مجموعه مقامات و مسئوالن قضایی
توصیه کرد که اســتماع بیانات و فرمایشــات مقام معظم رهبری را همواره در
دســتور کار خود قرار دهند و تأمل و درنگ بر روی نقطه نظرات مطرح شده از
جانب معظمله را پیوســته مد نظر داشــته باشند چرا که این امر به مثابه چراغ
هدایتبخش راه قلمداد میشــود.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در
ادامه با گرامیداشت سالروز قیام مردم غیور و متدین قم در روز  ۱۹دی سال ۵۶
که نقش موثر و شگرفی در به ثمر نشستن نهضت اسالمی مردم ایران به رهبری
حضرت امام خمینی(ره) علیه رژیم ستمشاهی داشت ،گفت :در طول  ۴۳سال
گذشــته ،مردم متدین و غیور ایران اسالمی همواره مورد تهاجم نظام سلطه در
جبههها و حوزههای مختلف اعم از نبرد نظامی ،نرم ،اقتصادی ،تبلیغاتی ،نفوذی
و تلفیقی بودهاند؛ اما علیرغم همه این تهاجمات و تحمیالت و توطئهها ،مردم ما
از پای ننشسته و به مقابله با جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت ایستادگی و
ایثار مردم ،کشور ما به عزت و قدرت در حوزههای مختلف نائل آمد ه است.رئیس
دســتگاه قضا در ادامه با اشاره به سالگرد هواپیمای اوکراینی ،ضمن تسلیت به
همه بازماندگان اظهار داشت :دستگاه قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را
تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم که بیش از گذشته
نسبت به این پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال
شــود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق  ،عادالنه  ،منطبق با موازین و به دور از
مســائل حاشیهای ،پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و
قضایی صورت گرفته بخشی از تسالی خاطر بازماندگان این سانحه باشد.رئیس
قوه قضائیه ضمن برشمردن مشکالت معیشتی همکاران قضایی خود ،با تاکید
بر اینکه از این مشکالت و معضالت آگاه است ،تصریح کرد :بسیاری از قضات ما
امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند؛ همچنین برخی از آنها نیز
به صورت  ۲الی  ۳شیفته کار میکنند که این قضیه قابل استمرار نیست و حالت
فرسایشی به خود میگیرد و نیروهای ما را فرسوده میکند.

امیرعبداللهیان:

قرار نیست سالها معطل مذاکرات
وین بمانیم
که رفتارتان در قبال ایران تغییر کرده را از خودتان بروز دهید .اگر صداقت در گفتگو
دارید ،پولهای توقیف شده ما در خارج از کشور را ( 10میلیارد دالرش را) به نشانه
حسن نیت ما برای برگشت به برجام آزاد کنید.وی عنوان کرد :رسیدن به ادبیات
مشترک در  2دور اول مذاکرات سخت بود .تمام مذاکرات  6دور قبل در جلوی ما
قرار دارد اما در عین حال ما هم پیشــنهاداتی داریم .یعنی اصال تعارف نداریم و به
طرفهای مذاکرات گفته ایم که این حق طبیعی ما است که به عنوان دولت جدید
بر توافقات دولت قبلی ،مروری داشــته باشیم .رویکرد دولت قبل شتاب زدگی در
انتها بود .اصال فرصتی برای اشــتباه نداریم و با دقت به وظایفمان در میز مذاکره
عمل خواهیم کرد.امیرعبداللهیان ادامــه داد :در همین مذاکرات ،در تبادل NON
 PAPERبین ایران و آمریکا ،طرف آمریکایی  10امتیاز برای خود ذکر میکند و یک
امتیاز به صورت نســیه میخواهد به ایران بدهد .طبعا میز مذاکره سادهای نیست،
اما ابتکارات طرف ایرانی و مذاکرات صورت گرفته ،ما را در مســیر مناسب و خوبی
قرار داده است .ما به توافق خوب نزدیک شده ایم ،اما این توافق خوب را میتوانیم
در کوتاه مدت به نتیجه برسانیم یا نه ،میبایست در طرف مقابل مورد پیگیری قرار
گیرد .اعالم کردیم که اگر حسن نیت و اراده جدی دارند ،همه چیز روشن است .اگر
همه طرفهای ما به تعهدات خود در برجام برگردند (که ناقضین برجام به طور ویژه
آمریکا است که از برجام خارج شده و سه کشور اروپایی که از آمریکا تبعیت کردند)
ما نیز به نقطه توافق برجام بر میگردیم.وی افزود :امیدوارم هرچه زودتر توافق خوب
در مقطع زمانی کوتاه شکل بگیرد .دنبال فرسایشی کردن مذاکرات نیستیم و حاضر
هم نیستیم که  10امتیاز بدهیم و یک امتیاز بگیریم .حتما برای ما مهم است که از
حقوق و منافع کشورمان دفاع کنیم .منطق مذاکره بده ،بستان است .اگر اراده جدی
داشــته باشیم میتوانیم در کوتاهترین زمان به یک توافق خوب برسیم .در شرایط
حال ،روند را مثبت و رو به جلو ارزیابی میکنیم .اما در نقطه دیروز ،فرانســه نقش
پلیس بد را بازی میکرد اما امروز رفتار معقولی دارد .دیروز طرف آمریکایی مطالبات
غیرقابل قبولی داشت اما امروز تصور میکنیم طرف آمریکایی در NON PAPERهای
خود ،با واقعیتهای صحنه وفق پیدا کرده است .در نهایت ،توافق خوب ،توافقی است
که همه طرفها احســاس رضایت داشته باشند.وزیر امور خارجه گفت :در داخل
کشور نیز این توافق برای توجه به منافع ملی وجود دارد .در جلسات دو ماه گذشته
با تمام سردبیران و مدیران مسئول تمامی رسانه ها(چپ ،راست ،مستقل و  )...صرف
نظر از گرایشها ،اصحاب رسانه تا این لحظه در مجموع با نگاه به منافع ملی ،اتفاق
نظر خوبی داشتند و پشتوانه خوبی برای ما هستند.
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رئیسی:

برای عرضه کاال به قیمت منصفانه تالش شود

رئیس جمهور بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی برای عرضه کاالها به ویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده به قیمت منصفانه
و باثبات تأکید کرد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم ،در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیتاهلل
سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور برگزار شد ،احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،و صنعت ،معدن و تجارت
و بانک مرکزی به منظور ارتقاء شــیوههای تأمین مالی سرمایه در گردش ،کاهش هزینههای تولید و کمک به رشد اقتصادی بدون آثار
تورمی بررسی و تصویب شد.در شیوه تأمین مالی زنجیرهای ،بنگاههای تولیدی به جای دریافت تسهیالت مستقیم از بانک ،به صورت پیوسته و در طول زنجیره و با استفاده از
ابزارهای تعهدی تأمین مالی خواهند شد.بر اساس این احکام ،دستگاههای اجرایی موظفند تمام الزامات و زیرساختهای مورد نیاز توسعه تأمین مالی زنجیرهای را فراهم سازند.
این روش در هفتههای اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرا شده است.رئیسجمهور پس از این
گزارش اجرای آزمایشی تأمین مالی زنجیرهای را از نمونههای خوب وحدت نظر ،تعامل و هماهنگی دستگاههای مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت :اجرای کامل این طرح
قطعاً آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.رئیسی بار دیگر بر لزوم بسیج و همکاری همه دستگاههای دولتی برای عرضه کاالها به ویژه اقالم خوراکی و سفره
خانواده به قیمت منصفانه و باثبات تأکید کرد.در این جلسه ،سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان موظف شد با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت،
معدن و تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین و به مردم اعالم کند.

خطیبزاده:

به دنبال یک توافق پایدار و قابل اتکا در وین هستیم
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت بــه دنبال یک توافق پایدار
و قابل اتکا در وین هســتیم و در پاســخ به فــارس تصریح کرد
ما هیچ تاریخ ســاختگی را قبول نداریم و از ســرعت پیشرفت
مذاکرات راضی نیستیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی
خبرگزاری فارس« ،ســعید خطیبزاده» سخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اســامی ایران دیروز (دوشــنبه) در نشســت
هفتگی با خبرنگاران رســانههای داخلی و خارجی ضمن تشریح
آخرین تحوالت در این حوزه به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی
در این نشست به سفر دیروز امیرعبداللهیان به عمان اشاره کرد
و گفــت :دیدار یک روزهای را خواهد داشــت و احتمال دارد این
سفر به یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه یابد و سفرهای
دیگری نیز در روزهای آتی در دستورکار است.سخنگوی دستگاه
دیپلماسی درباره اینکه در سفر امیرخان متقی با امیرعبداللهیان
و حق آبه رودخانه هیرمند گفتوگو شــد نیز اضافه کرد :در این
دیدار درباره حقآبه ایران و موضوع آب گفتوگوهای مثمرثمری
داشــتیم و کمیساران عالی آب بزودی طی یکی د و روز آینده در
نیمروز همدیگر را خواهند دید.خطیبزاده بیان کرد :معاهدات و
قراردادهای دوجانبه در چارچوب مراوادت دوجانبه انجام میشود.
وی درباره زمان دور پنجم مذاکرات با عربستان نیز اظهار داشت:
دور آتی گفتوگوها با عربســتان به میزبانی عراق در دستور کار
اســت .به محض نهایی شدن اطالع رســانی خواهم کرد .درباره
موضوعات فیمابین ما و عربســتان تالش کردیم به رغم تمامی
پروندههای اختالفی بنــا به مصلحت دوجانبه و منطقه با فاصله
گذاری در نقاط اختالف براســاس صراحت و در عین حال تالش
برای برقراری روابط پایدار بین دو کشور گفتگوها را ادامه دهیم.
موضوعات اختالفی در جای خودش بحث می شــود .سخنگوی
وزارت خارجه درباره تشدید مواضع عربستان درباره لبنان و حزب
اهلل نیــز گفت :در موضوع لبنان متاســفانه دخالت های خارجی
یکی از دالیل مهم برخی نابســامانیها در داخل این کشور است.
برخی طرفهای خارجی تالش میکنند از فشار خود برای تغییر
معادالت در داخل لبنان اســتفاده کنند .هم حزب اهلل و ســایر
گروهها بخش بســیار عمده ای از حاکمیت بومی لبنان هستند
و همــه باید به آن احترام بگذارند .ایران همه تالش های خود را
کرده و می کند که شاهد هم افزایی بیشتر بین گروه های لبنانی
در داخل این کشور باشــیم .وی درباره اظهارات جیک سالیوان
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در خصوص تحریمهای جدید ایران
علیه مقامات آمریکایی و هشدار به ایران گفت :آمریکا عادت کرده
یکجانبه تحریم کرده و فشار میگذارد و عادت ندارد که در روابط
بینالملــل در موضع برابر صحبت کند و باید عادت کند با قواعد
آمره بینالمللی نمی تواند به عنوان قواعد داخلی خود رفتار کند.
خطیبزاده با اشاره به ترور شهید سلیمانی خاطرنشان کرد :آن
چه در شامگاه  ۱۳دی رخ داد یک جنایت جنگی و جنایت آشکار
بــر علیه یکی از اتباع بلندمرتبه ایران بود .ایران عامالن ،آمران و
مباشــران و آنهایی که در این جنایت آشــکار دست داشتند را
پیگیری قضایی خواهد کرد و تا زمانی به پیشــگاه عدالت بیایند
از هیچ تالش فروگذار نخواهد کرد .این اظهارات از ســر نگرانی
از ســوی برخی مقامات آمریکایی تنها فایده اش این اســت که
ما آنها را در این جنایت همدســت میدانیم .نه می بخشیم و نه
فراموش می کنیم و با تمامی توان جنایت آمریکا را پیگیری می
کنیم .ســخنگوی وزارت خارجه درباره مذاکرات جاری در وین
هم گفت :درباره آنچــه در وین اتفاق میافتد نتیجه تالش همه
طرفهاست که به تفاهم پایدار برسیم .بعد از اینکه طرف مقابل
کمپیــن ضد اطالعاتی را در فضای عمومی به راه انداخته بود که
در اتاقها چیزی به دســت بیاورد متوجه شد این مسیر بی ثمر
اســت .در وین آن چه اتفاق میافتد تمرکز بر چهار موضوع رفع
تحریمها ،تضمینها ،راستی آزمایی و موضوعات هستهای است و
پیشرفت های خوبی بوده و در برخی پیشرفت ها بیشتر یا کمتر
بوده است .موضوعات باقیمانده موضوعات حائز اهمیتی است .ما
به نقاطی رســیدیم که این نقاط به ما نشــان خواهد داد که آیا
طرف مقابل اراده الزم را برای پیشــبرد مذاکــرات دارد یا خیر.
وی ادامه داد :بسیار درباره سرعت مذاکرات و گفتوگوها صحبت
میشود .ســرعت گفتوگوها برای ایران مهم است ،ولی سرعت
امر دو طرفه است ،نمیشود طرف مقابل الک پشتی حرکت کند
و از ما توقع ســرعت نور داشته باشــد .ما باید به مذاکراتی ادامه
دهیــم که نتیجه آن توافق پایدار و قابل اتکا باشــد و این هم با
ســرعت بیش از حدی که از سوی ما فقط اعمال شود ،همخوان
نیســت .ایران به دنبال توافق پایدار و قابل اتکا اســت.به گزارش
فارس ،خطیبزاده درباره بحث آزادســازی پولهای بلوکه شده
ایران در کره جنوبی گفت :سفر معاون وزیر خارجه کره به ابتکار
خودشــان بوده و برخی کشورها و هیأتها با ابتکار خود به وین
ســفر کردند و بنا به درخواست آنها معاون سیاسی وزیر خارجه
ایران مالقاتی با همتای خود داشــت و تأکید شد آنچه به عنوان
بدهیهای انباشــته شده ایران در کره جنوبی مطرح است ربطی

این دیپلمات ارشد ایرانی درباره توافقنامه  ۲۵ساله ایران و چین
و اقدامــات عملیاتــی در حوزه نفت و گاز نیز خاطرنشــان کرد:
امیرعبداللهیان آخر هفته عازم چین است به دعوت همتای چینی
و موضوعات مختلفی در دســتورکار گفت وگوها داریم و نقشــه
راه  ۲۵ســاله یکی از این موضوعات است .مجریان آن بخشهای
مختلف هســتند .دستورکار ما بســیار متنوع است و موضوعات
متنوعی در همین چارچوب در دســت پیگیری است.وی درباره
موضع ایران در خصوص المپیک زمستانی پکن نیز اظهار داشت:
ما هرگونه نگاه سیاسی به رویدادهای ورزشی را محکوم میکنیم.
متاســفانه برخی دول غربی و آمریکای شــمالی تالش میکنند
المپیک که مظهر نزدیکی مردم از طریق ورزش است را سیاسی
کنند .ایران با هیأت ورزشی کامل و در سطوح خوبی در افتتاحیه
حاضر خواهد بود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سؤالی
گفت :تیم ملی کشتی ایران به دعوت فدراسیون کشتیآمریکا با
دعوتهای مکرر در چارچوب مراودات ورزشی عادی این سفر را
در دستورکار داشته است و رفتن و سیاسی کردن موضوعاتی که
روح ورزشی دارد در تضاد با این موضوع است.

به گفتوگوها ندارد و کره جنوبی موظف به تأدیه بدهیهای خود
است و اساســا تحریمی وجود ندارد که کره جنوبی با کمیها و
کاستیهای خود این بدهیها را ندهد .سخنگوی وزارت خارجه
ت عربستان به وین گفت :رایزنیها مربوط به امروز
درباره سفر هیأ 
نیســت و از زمان برجــام و درون هواپیما و تلفنــی و  ...صورت
میدادند و اساســا ایران موضوعیتی را برای این قائل نیست.وی
درباره ســفر آیتاهلل رئیسی به مسکو نیز بیان کرد :این سفر در
چارچوب همکاریهای فیمابین ایران و روسیه تعریف میشود و
هم ابعاد تجاری و هم رایزنیهــای منطقهای دارد و گفتوگوها
در ســطوح دوجانبه ،منطقه ای و بینالمللی تنظیم شده است.
روابط ایران و روسیه براســاس حسن همسایگی شکل گرفته و
همگرا و نزدیک است و این همگراییها در اقدامات و دیدگاههای
مختلف ترجمه شده اســت آنچه در وین و در آستانه میبینیم.
این مراودات باید در سطوح مختلف انجام شود و سفر رئیسی به
عنوان ســفر کاری از مدتها قبل در دستورکار بوده و انشاءاهلل
بزودی انجام میشود.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی
گفت :باید به خواســت و اراده مردم یمن احترام بگذارند و ایران
همواره تالش کرده در کنار مردم یمن و صدای مردم یمن باشد
و تالش کند با یک راهحل سیاســی و گفتوگوی یمنی  -یمنی
این بحران در اســرع وقت پایان یابد.به گزارش فارس ،وی درباره
اظهارات چاووش اوغلو در خصوص کریدور ســه جانبه بیان کرد:
این منطقه از رقابت های ناسالم و جنگ و خونریزی که بسیاری
با دخالتهای خارجی تحمیل شده ،خسته است .از گفتوگوهای
دوجانبه و حتی سه جانبه و چهارجانبه استقبال کردیم و تالش
کردیم یکی از ســتونهای آنها باشیم .ایدهها و ابتکاراتی در حال
بررســی است که یکی از آنها همین اســت و در دست پیگیری
است.خطیبزاده در پاسخ به سؤالی درباره تأکید امیرعبداللهیان
مبنی بر تشــکیل دولت فراگیر در افغانســتان و اینکه آیا ایران
طالبان را به رسمیت می شناســد ،نیز بیان کرد :وضعیت امروز
مردم افغانســتان دغدغه بســیار بزرگ ایران است .ایران در این
شــرایطی که به دلیل حکمرانی غلط و تجاوزهای آمریکا به این
جغرافیای عزیز شاهد هستیم که  ۸۰درصد مردم افغانستان امروز
زیر خط فقر به سر میبرند و وضعیت نابسامان سوخت ،مواد اولیه
و دارو  ...تمامی دغدغه ایران بوده اســت و سفر هیأت افغانستان
به تهران در چارچوب این دغدغه بوده اســت که افغانســتان را
از این شــرایط خارج کرد .گفتوگوهای خوبی در ســفر انجام و
تالش شد با تمرکز بر اقتصاد مردم محور در بازارچههای مرزی،
مراودات پولی و مالی و تجارت و تامین مایحتاج مردم افغانستان
تعامالت و تجارت در حوزه انرژی و ســوخت و ایجاد مناطق آزاد
مرزی مشــترک و بسیاری از این دســت موارد توافقات به نقطه
اجرایی شــدن نزدیک شود .این سفر در سه کارگروه مختلف به
تمامی موارد پرداخت و ســفر موفقی بود.وی خاطرنشان کرد :از
آنچه مردم امروز هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان میگویند
اســتقبال شد و مشخصههای این دولت باید به گونهای باشد که
در مسیر آینده با ثبات و همراه با صلح افغانستان باشد .ایران در
چارچوب سیاست حسن همسایگی و روابط خویشاوندی با مردم
افغانســتان تمام تالش خود را خواهد کرد که آینده افغانســتان
متفاوت از امروز باشد.ســخنگوی وزارت خارجه درباره شناسایی
طالبان از ســوی ایران نیز گفت :ما امروز در آن نقطه قرار نداریم
مولفهها و مشخصههایی که میتواند به دولت جدید در افغانستان
بینجامد در این مالقات و دیدارهای قبلی گفته شــد و شناسایی
چیزی است که هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان باید آن را به
دست بیاورد.

هیچ موضوعی فراتــر از برجام را نه گفتوگو کرده و نه
میپذیریم
خطیبزاده در پاسخ به ســؤال دیگری بیان کرد :گفتوگوهای
وین برای اطمینان از بازگشت مسئوالنه آمریکا به برجام است و
هیچ موضوعی فراتر از برجام را نه گفتوگو کرده و نه میپذیریم.
ایران و آمریکا از طریق متنهای مکتوب غیررسمی نظرات خود
را بیان کردند در چهار موضوع رفع تحریمها ،تعهدات هســتهای
و تضمینها و راســتی آزمایی بوده است که دولتی در واشنگتن
دوبــاره روابط بینالملل و ایــن توافق را به ســخره نگیرد .این
گفتوگوهای غیررسمی و مکتوب آرشیوی از مواضع است و هیچ
موضوعی فراتر از این صحبت نکردیم.وی گفت :ما نه خوشــبین
هستیم نه بدبین ،ما با واقع نگری مذاکره میکنیم و با واقع نگری
به مردم گزارش میدهیم.ســخنگوی وزارت خارجه درباره توافق
موقت در مذاکرات وین نیز اظهار داشــت :ما به دنبال یک توافق
پایدار و قابل اتکا هستیم و هیچ توافقی که این دو مولفه را نداشته
باشــد در دستورکار ما نیست .همه باید تالش کنیم که بازگشت
آمریکا به برجام همراه با اخذ تضامین الزم و راستی آزمایی است
و چرخهای از رفع تحریمها هم باید انجام شود .این با هیچ توافق
موقتی حاصل نمیشود.
در تماس مداوم با دوستان در قزاقستان هستیم
خطیبزاده درباره تحوالت قزاقستان نیز بیان کرد :این تحوالت
را از نزدیــک از لحظات اول پیگیری کــرده و در تماس مداوم با
دوســتان در قزاقستان هســتیم و تصورمان این است که مردم
قزاقستان این توانایی را دارند که با کمترین هزینه این مشکل را
حل کنند .شاهد برخی دخالتهای خارجی هستیم.امروز شاهد
آرامش بیشتری در قزاقستان هســتیم و امیدواریم بزودی این
موضوع به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.
هیچ مانعی برای تردد ایرانیان خارج از کشور نبوده
به گزارش فارس ،این دیپلمات ارشــد کشورمان درباره تسهیل
رفت و آمد ایرانیان خارج از کشــور نیز بیان کرد :بهترین قاضی
وضعیت خود مردم و شــهروندان ایران هستند .هیچ مانعی برای
تردد ایرانیان خارج از کشــور نبوده است .شــاید تعداد انگشت
شــماری را برخی رســانههای متعلق به دول خارجی که با زبان
فارسی صحبت میکنند برای ایران هراسی مطرح کرده باشند .و
این رسانهها در تالش برای القای ایران هراسی هستند.
وی همچنین بیان کرد :امروز لیســتی از مجرمانی که در کانادا
امــوال ملت را دزدیدند و دولت کانادا مامن این دزدان شــدهاند
و این دولت از اســترداد اینها استنکاف میکند وجود دارد .دولت
سیزدهم تالش بســیار جدی را کرده که تردد و ارتباط ایرانیان
مقیــم خارج با داخل را تســهیل کند .معدودی از کســانی که
سالهاســت به ایران سفر نداشتهاند برخی نگرانیها را دارند که
سامانه پرســمانی را در تارنمای وزارت خارجه درست کردیم که
بــه راحتی و با دادن کمترین اطالعــات در عرض کمتر از چند
روز پاســخ بگیرند که آیا پرونده مفتوحی دارند یا خیر و آنهایی
که پرونده مفتوح دارند اگر بخواهند در دادگاه پاســخ دهند منع
ترددی برای آنها نیست.سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد :نگاه ما
به ایرانیان خارج از کشور نگاه هموطنی است.وی همچنین بیان
کرد که قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشــور ربطی به
بحث تردد ایرانیان خارج از کشور ندارد.
سفر آخر هفته امیرعبداللهیان به چین

سفر قربانقلی بردی محمد اف و همچنین مادورو به تهران
در دستورکار
خطیبزاده در پاســخ به سؤال خبرنگار فارس درباره سفر رئیس
جمهــور ترکمنســتان و همچنین رئیس جمهــور ونزوئال بیان
کرد :تهــران محلی برای گفتوگوهای دیپلماتیک اســت و هم
هیأتهایی از ایران عازم کشــورهای مختلف بودند و هم میزبان
هیأتهای مختلفی بوده است و سفر رئیس جمهور ترکمنستان
در دستورکار است و سفر مقدماتی هیأت آنها انجام شده و بزودی
انجام میشود و سفر مادورو نیز در دستورکار است و بزودی تاریخ
آن را اعالم خواهم کرد.
ما هیچ تاریخ ســاختگی را قبول نداریم و از ســرعت
پیشرفت مذاکرات راضی نیستیم
ســخنگوی وزارت خارجه در پاســخ به پرســش دیگر خبرنگار
خبرگزاری فــارس درباره تحمیل جدول زمانی در مذاکرات وین
و موضع ایران بیان کرد :ما هیچ تاریخ ســاختگی را قبول نداریم
و از ســرعت پیشــرفت مذاکرات راضی نیستیم .طرف مقابل در
دور هفتم وقت کشــی زیادی کرد و بعد پذیرفت درباره ابتکارات
ایران مذاکره کند .هیات ایران هم در ســطح کارشناســی از این
توان برخوردار اســت و این ســوال را باید کرد که آیا هیاتهای
دیگر با این توان تصمیم گیری در وین حاضر هستند و آیا ایران
فقط باید تمــام تالش خود را بکند و ابتــکارات و موضوعات را
با دقت مطرح کنند و آیا انتظار اســت طــرف مقابل نیز چنین
کنند.خطیبزاده بیان کرد :اگر این اراده و ســطح از توانایی در
طرف مقابل در روزهای آتی دیده شود میتوان گفت با کمترین
زمــان ممکن میتوان به توافق خوب ،قابل اتکا و پایدار رســید.
وی در پاسخ به سؤالی اظهار داشت :جهان امروز در یک دوراهی
قرار دارد که از زمان ترامپ ایجاد شــد و آمریکا در محوریت آن
است و راهی که براســاس چندجانبه گرایی و احترام به قوانین
موضوعه و حاکمیت ملی کشورهاست .ایران و چین در این مسیر
در یک محور قرار دارند و تالش میکنند در مقابل این سیاســت
زور و فشار بایســتند .آنچه امروز ایران و چین و برخی کشورها
در جنوب و شــرق نمایندگی میکنند همین نگاه راه متفاوت به
همکاریهای بینالمللی است .امیدواریم آنها که مسیر یکجانبه
و دسیسه و فشــار را دنبال میکنند به این مسیر که محتوم در
روابط بینالمللی اســت برگردند.خبرنگاری بــا بیان اینکه روز
گذشــته خبری منتشر شد که اســماعیل خان و احمد مسعود
با امیرخان متقی دیدار کردهاند و درباره صحت این خبر ســؤال
کــرد که خطیبزاده بیان کرد :ایــران میزبان گروههای مختلف
افغانســتانی است و در این سفر هم ایران میزبان این گفتوگوها
بوده و گفتوگوهای خوبی بین این رهبران انجام شده و امیدواریم
نتیجه آن آینده درخشانی برای مردم افغانستان باشد.وی درباره
سرنوشت مردم پنجشــیر در گفتوگوهای انجام شده با مقامات
طالبان نیز بیان کرد :نگاه ایران به وضعیت مردم افغانستان نگاه
کامال شمول گراست و فارغ از منطقه و قومیت بوده است و اینکه
تمام اقوام در افغانســتان صدایشــان دیده شود.وی درباره تغییر
مذاکره کنندگان آلمان و انگلیس در وین نیز گفت :این تغییرات
به خاطر تغییر دولت در آلمان و تغییر مذاکره کننده انگلیسی به
خاطر بازنشستگی نماینده قبلی بوده است .شاید بیشتر مربوط به
حاشیه است .انتظار ما از سه کشور اروپایی این است که خودشان
را به عنوان عضو برجام بدانند و نه نماینده طرف خاصی و براساس
این واقعیت به عنوان یکی از اعضای مانده در برجام تالش کنند
اطمینــان را همه اعضا پیدا کنند که آمریکا به صورت راســتی
آزمایی و موثرو با ارائه تضمینها به برجام برگردند و از تقســیم
کار اجتناب کنند.
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تخلف پشت تخلف

آغاز مالیاتستانی خانههای خالی

معاون وزیر راه از آغاز مالیاتستانی خانههای خالی از اول بهمن  ۱۴۰۰خبر داد و گفت :اطالعات
خانههای خالی در ساختار ( MPLSالکترونیکی) یا به صورت دستی به سازمان امور مالیاتی ارسال
میشــود«.محمود محمودزاده» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص
مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد :اخیرا ً جلســهای در رابطه با اشــتباه برداشت و مباحثی که
نیازمند هماهنگی بین دو مجموعه است با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد.وی ادامه داد :اطالعاتی که تا امروز در رابطه با
خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی داده شده شامل یک میلیون و  174هزار واحد بوده است.وی با بیان اینکه اطالعات مربوط به
ش واحدهای حقوقی را
خانههای خالی حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است ،افزود :قرار شده در اولین فرصت ،بخ 
ظرف یکی دو روز مجددا ً برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنیم.وی با اشاره به اینکه اطالعات مذکور در ساختار ( MPLSالکترونیکی)
یا به صورت دستی در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت ،اضافه کرد :تا  30دیماه  1400قانون مهلت داده و از اول بهمنماه وارد
صدور قبضهای مالیاتی خواهیم شــد .این هماهنگی صورت گرفته و همان اطالعات مجددا ً ویرایش شــده و در اختیار سازمان امور
مالیاتی قرار میگیرد.

برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی  ۳تا  ۱۲درصد گران کردند

برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر در خصوص عدم درج قیمت تولیدکننده روی محصول دچار تخلف شده بودند ،اکنون هم بدون مجوز و خودسرانه
قیمتها را افزایش دادند در حالی که ظاهرا وزارت صمت چنین مجوزی نداده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،از اول دی ماه امسال موضوع
نصب قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت لوازم خانگی بزرگ و کوچک با چالشهای جدی روبرو شده است .از یک طرف وزارت صمت مدعیست که تمام جوانب
اجرا شدن این موضوع را بررسی کرده و واحدهای تولیدی باید نسبت به درج قیمتها اقدام کنند اما از طرف دیگر تولیدکنندگان نوسانات قیمت مواد اولیه را
مانعی برای درج قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت دانسته و معتقدند اگر وزارت صنعت الزامی به نصب قیمت تولیدکننده بر روی کاالها دارد باید تغییرات قیمتی مواد اولیه واحدهای تولیدی
را درنظر گرفته و نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کند.گواه این مطلب را میتوان نامه هفته گذشته انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صمت ندانست .در این نامه ادعا شده بود قیمت نهادههای
تولید مدام در حال افزایش است به همین منظور از وزیر صنعت درخواست میکنیم متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرد.درحالی
مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار نشان میدهد قیمت لوازم خانگی  3تا  12درصد افزایش پیدا کرده است که به نظر می رسد ،تولیدکنندگان به صورت خودسرانه نسبت به افرایش قیمت محصوالت
خود اقدام کردهاند چرا که وزارت صمت هیچگونه اعالمی نسبت به موافقت با افزایش قیمت نداشته است.فروشندگان لوازم خانگی معتقدند این افزایش قیمتها درحالی به وجود آمده که بازار خرید
و فروش لوازم خانگی راکد بوده وحتی نمی توانند محصوالت را با قیمتهای قبلی به فروش برسانند ،اما واحدهای تولیدی لیستهای جدیدی خود را به فروشگاه های لوازم خانگی ارسال کردهاند.
البته نکته مهم اینجاست با وجود افزایش قیمتها هنوز نصب قیمت تولیدکننده در محصوالت لوازم خانگی اجرایی نشده و در بازار هنوز کاالی لوازم خانگی برچسب قیمت تولیدکننده را ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

در  ۴۰سال گذشته همواره کسری بودجه داشتهایم
دچار مشکل میشود ،به سراغ بخش خصوصی می آید.

رئیــس اتاق بازرگانی تهران گفت :با وجود اختالف محســوس
بین ارز  ۴۲۰۰تومانی و آزاد فکر میکنم که تجارت تریاک هم
سود ارز  ۴۲۰۰تومانی را ندارد.به گزارش خبرنگار مهر ،مسعود
خوانساری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران
با بیان اینکه صادرات در این موقعیت با وجود مشکالت فراوان
کار بزرگی اســت ،اظهار کرد :در  ۴۰ســال گذشته همواره با
کسری بودجه مواجه بوده ایم و میزان درآمدمان از میزان هزینه
کمتر بوده است و اگر این اتفاق برای بنگاه یا خانوار صورت گیرد
آن خانواده و آن شــرکت ورشکسته می شود اما چنین اتفاقی
برای دولت ها رخ نمی دهد زیرا از ذخایر و منابع اســتفاده می
کنند و ته نشــین شدن این منابع و ذخایر موجب می شود که
مردم روز به روز فقیرتر شوند.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود:
در  ۴۰سال گذشته بودجه بدون کسری نبوده است .کسری را
دولــت ها از محل چاپ پول تامین مــی کنند و چاپ پول نیز
یعنی دست کردن در جیب مردم و جبران از این طریق به منزله
افزایش قیمت هاست.

 ۷۰۰میلیارد دالر درآمد ارزی کشور از سال  ۸۴تا ۹۲
وی بیان کرد :از سال  ۸۴تا  ۹۲نزدیک به  ۷۰۰میلیارد دالر ارز
در کشور داشتیم در همین سال ها بیشترین واردات انجام شده
و در آن زمان قیمت موز نزدیک به نصف قیمت ســیب درختی
بود و به عبارتی به کاالهای وارداتی سوبسید پرداخت می شد و
حتی از خالل دندان ،سنگ قبر و  ...از چین وارد کشور میشد.
رئیس اتاق بازرگانــی تهران گفت :دولت ها وقتی ارز دارند ،ارز
را وارد بازار می کنند و موجب تورم می شــوند و وقتی هم ارز
ندارنــد اقدام به چاپ پول می کنند و از این طریق موجب تورم
میشوند .اگر به صادرات به عنوان جزئی از اقتصاد کشور توجه
شود میتواند رشد داشته باشــد ،در سالهایی صدور خدمات
فنی مهندســی حدود  ۵تا  ۶میلیارد دالر بوده است ،اما امروز
به کمتر از  ۲۰۰میلیون دالر رســیده است ،لذا این موضوع نیاز
به بررسی دارد.

از فرصت کاهش ارزش پول ملی استفاده نشد
خوانساری ابا اشــاره به کاهش ارزش پول ملی کشورها ،گفت:
کشــورها تالش دارند ارزش پول را پایین نگاه دارند تا بازارهای
صادراتی جهان را به دســت آوردند و با ایــن کار چین تقریبا
تمام بازارهای صادراتی دنیا را به دســت آورده اســت و یکی از
دعواهای آمریکا و چین نیز همین موضوع اســت که چین هیچ
گاه اجازه نمی دهد که ارزش واقعی یوان مطرح شود و همیشه
ارزش آن را پایین تر نگاه میدارد .ترکیه نیز به دلیل مشکالت
در اقتصاد دچار تورم بســیار باالیی در سال گذشته شد ولی از
این موقعیت اســتفاده برد و صادرات را بــه  ۲۲۰میلیارد دالر

قیمت گذاری کاالها مخرب ترین کار ممکن است
خوانســاری اظهار کرد :مخرب ترین کار ممکن قمیت گذاری
کاالهای تولیدی است و همین کار نیز در مورد قیمتگذاری ارز
از ســال  ۹۷تا  ۱۴۰۰انجام شد و صادرکننده مجبور بود که ارز
را با قیمت پایین به ســامانه نیما بفروشد و وارکننده با آن کاال
وارد کند و با هر قیمتی که می خواهد آن کاال را در بازار بفروش
برساند.رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار گفت :ترکیه بدون نفت
و معدن صادرات باالی  ۲۵۰میلیــارد دالر دارد ،ما چه چیزی
از ترکیه کمتر داریم؟ ما بــا وجود اینکه دومین منبع گاز دنیا
هستیم اما با مشکالت قطع گاز و غیره مواجه هستیم.

رســاند و از این مشکل و بحث تورم به وجود آمده استفاده کرد
و صادرات را افزایش داد.خوانســاری با اشــاره به کاهش ارزش
پول در ســال  ۹۷گفت :متاســفانه ما در کشور از این تهدیدها
استفاده نکرده و آن را به فرصت تبدیل نمیکنیم .در این سال
با صادرکنندگان برخورد شــد و مشــکالت آنها حل نشد و با
 ۲۰۰بخشــنامه متناقص نه تنها نتوانستیم از فرصت صادرات
استفاده کنیم ،بلکه کاهش صادرات را نیز تجربه کردیم.رئیس

بورس در حسرت صعود دوباره ماند
شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معامالت در رقم یک میلیون و 336
هزار واحد ایستاده بود اما در ساعات میانی روندی نزولی به خود گرفت و تا
یک میلیون و  330هزار واحد کاهش یافت .این شاخص در ساعات پایانی
رو بــه صعود رفت و با اینکه کمی افزایش یافت اما نتوانســت رقمی که
ساعات ابتدایی معامالت به دست آورده بود را دوباره اخذ کند.به گزارش
ایســنا ،شــاخص کل بورس با  4180واحد کاهش در رقم یک میلیون و
 332هزار واحد ایســتاد .شــاخص کل با معیار هم وزن هم  1099واحد
نزول کرد و به رقم  352هزار و  103واحد رســید.معاملهگران این بازار
 349هزار معامله به ارزش  28هزار و  734میلیارد ریال انجام دادند180.
نماد بورســی مثبت و  209نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی
پارس ،ملی صنایع مس ایران ،صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها
بیشترین تاثیر منفی و در مقابل ایران خودرو و بانک ملت نسبت به سایر
نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس
هــم با  99واحد کاهش تا رقم  18هزار و  18واحد نزول کرد.معاملهگران
این بازار  164هزار معامله به ارزش  1425میلیارد ریال انجام دادند140.
نماد فرابورسی مثبت و  155نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی
زاگرس ،پلیمر آریاساســول ،صنعتی مینو ،گروه ســرمایه گذاری میراث
فرهنگی ،تولید نیروی برق دماوند ،صنایع پتروشــیمی تخت جمشید و
فوالد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی
فرابورس گذاشتند 54.نماد به ارزش  1372میلیارد ریال صف خرید و 83
نماد به ارزش  3107میلیارد ریال صف فروش بودند.
رییس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با
اشــاره به این که  ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای الیحه
رتبهبندی در بودجه  ۱۴۰۱افزوده شــده است ،گفت :رتبه بندی
معلمان از  ۳۱شــهریور  ۱۴۰۰اجرا میشود و تا پایان سال ۱۴۰۰
تمامی معلمان باید رتبه بندی شوند.اقتصاد آنالین؛ به گزارش مرکز
اطالع رســانی و روابط عمومــی وزارت آموزش و پرورش ،علیرضا
منادی سفیدان با حضور در شبکه آموزش ،برنامه «به وقت ایران»
در خصوص رتبــه بندی معلمان اظهار کــرد :با تالش مجلس و
رایزنــی در دولت قبل ،الیحه رتبه بندی مطرح و تصویب شــد و
هم اکنون در شــورای نگهبان است که تا دو سه روز آینده نهایی
خواهد شد.وی با اشاره به این که ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار برای
اجرای الیحه رتبه بندی در بودجه افزوده شــده اســت ،افزود :در
تالشیم این عدد را در بودجه سال  ۱۴۰۱به  ۳۰هزار میلیارد تومان
افزایش دهیم.رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :رتبه بندی معلمان از ۳۱شهریور ۱۴۰۰اجرا
میشود و تا پایان سال ۱۴۰۰باید تمامی معلمان رتبه بندی شوند.
منادی سفیدان با تأکید بر «ساماندهی نیروهای انسانی» گفت :در
ماههای اخیر ۱۷هــزار و ۵۰۰نفر از طریق آزمون جذب آموزش و
پرورش شدند در آزمون دوم نیز ۱۲هزار نفر دیگر وارد این دستگاه
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رئیس کنفدراســیون صادرات ایران
با بیان اینکــه تحریمهای داخلی در
سالهای گذشته برای صادرکنندگان
ایرانی مشــکالت فراوانی ایجاد کرده
از بهبــود نســبی شــرایط در دولت
ســیزدهم خبر داد.به گزارش ایسنا،
محمــد الهوتی در مراســم تقدیر از
صادرکنندگان نمونه اســتان تهران
بیان کرد :صادرکنندگان ایرانی تالش
کردند با وجود تحریمها چه در داخل
و چه در خارج آمارهای صادراتی خود
را حفظ کنند .تقدیر از صادرکنندگان
نمونه نشــان میدهد که تعدادی از
این شرکتها در ســالهای گذشته
تمام تــاش خــود را در این زمینه
به کار گرفتند.وی بــا بیان اینکه با
تغییر دولت شــرایط تــا حدی برای
صادرکننــدگان ایرانی بهبــود یافته
بیــان کرد :خوشــبختانه در ماههای
گذشــته دولت راه تنفــس جدیدی
برای صادرکنندگان بــه وجود آورده
اســت و ما امیدواریم که برخی موانع
داخلی صادرات برداشــته شود.رئیس
کنفدراســیون صادرات ایران با بیان

اتــاق بازرگانی تهران بیان کرد :دولت ایران یک دولت با درآمد
نفتی اســت و خود را بی نیاز از بخش خصوصی میداند و حتی
بخش خصوصی همیشه طالب دریافت ارز دولتی است .با وجود
اختالف محسوس بین ارز  ۴۲۰۰تومانی و آزاد فکر میکنم که
تجارت تریاک هم سود ارز  ۴۲۰۰تومانی را ندارد.
خوانساری افزود :متاسفانه از آنجا که دولت تولید کننده ارز است
خود را بی نیاز از بخش خصوصی می داند و فقط در مواقعی که

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:

تحریمهای داخلی بیش از فشار
خارجی ما را عذاب داد

اینکه ایران با توجــه به تحریمهای
داخلــی نتوانســت از فرصت کاهش
ارزش پول ملی اســتفاده کند تشریح
کرد :ما معتقدیم حاال که اقتصاد ایران
هزینه کاهش ارزش پول ملی را داده
میتوانــد حداقل در حوزه صادرات از
آن استفاده کند اما متاسفانه حدفاصل

سالهای  ۱۳۹۷تا  ۱۳۹۹امکان بهره
بردن از این شــرایط به وجود نیاید.
الهوتــی ادامه داد :خوشــبختانه در
ماههای گذشته کمیتههایی در دولت
با محوریــت وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،بانک مرکزی و سازمان توسعه
تجارت فعال شده که هدف آنها حل

تا پایان سال۱۴۰۰

تمامی معلمان رتبه بندی می شوند

شدند؛ در مجلس شورای اسالمی برای ساماندهی حق التدریسها
و آموزشیاران نهضت ســوادآموزی ۷نوع طرح داشتیم و امروز در
کمیســیون یک طرح را با دو ماده مدنظر داریم.یوسف نوری وزیر
آموزشوپرورش درباره روند اجرای رتبهبندی معلمان نیز توضیح
داد و گفت :دولت الیحهای پیشــنهاد کرده بود که به مجلس ارائه
شــد .در الیحه تقریباً میشود گفت که بودجه رتبهبندی  ۲۵هزار
میلیارد تومان در ســال دیده شده بود ،ولی با تغییرات ایجاد شده
در مجلس به نظرمبودجه آن باید به  ۳۶هزار میلیارد تومان برسد.
وی ادامه داد :رتبهبندی  ۷۸۰هزار نفر از همکاران فرهنگی را شامل
میشود .طرح تغییرات مطلوبی داشت مخصوصاً برای دوره ابتدایی،
همکاران اســتثنایی و معلمان مناطق محروم و عشایری ،کاهش
زمان رتبهها و غیره .بخشــی از آییننامه تدوین و گزارش اولیه در
شورای معاونین ارائه شد .شورای عالی آموزشوپرورش موظف شد
با استفاده از کارشناسان مجرب این موضوع را به کیفیت آموزشی

ربط دهد تا بتوانیم از این امتیاز خوب در راســتای ارتقای ســطح
تربیتی نظام آموزشوپرورش اســتفاده کنیم.وزیر آموزشوپرورش
اضافه کرد :بهمحض تصویب آییننامه ،هیاتهای ممیزی را تشکیل
میدهیم .برای سال آینده و در الیحه بودجه  ۲۵هزار میلیارد تومان
برای رتبهبندی معلمان پیش بینی شــده است .در حوزه کارکنان
اداری ،یــک عده از همکاران ما آموزشــی و یک عده اداری صرف
هستند که تعداد اداریها که مشمول رتبهبندی نمیشوند بسیار
کم اســت و شاید به حدود  ۱۰هزار نفر برسد.وی ادامه داد :مسیر
جذب نیرو این دو دانشگاه هستند .در کنار پذیرش افراد از طریق
کنکور سراسری ،هرساله آزمون استخدامی نیز برگزار میشود که
افراد پذیرفتهشده باید در دورههای مهارتآموزی دانشگاه فرهنگیان
شرکت کنند که موسوم به ماده  ۲۸اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
اســت .اکنون ســهمیه اســتخدام  ۳۴هزار و  ۸۰۰نفری دریافت
کردهایم که بهزودی فراخوانش اعالم میشود تا این افراد از طریق

موانع صادرات بوده اســت .اگر امروز
افزایش آمار صادراتی را میبینید یکی
از دالیل آن بهبود شــرایط در همین
سطح اســت.وی با اشاره به مشکالت
صادرکنندگان ایرانــی در حوزههایی
مثل حمل و نقــل بیان کرد :با توجه
به تحریمها امروز هزینه حمل و نقل
باال رفته و میتوان گفت که بین  ۲۰تا
 ۳۰درصد از هزینه کاالهای صادراتی
به حمل و نقل اختصاص مییابد .اگر
دولت در این حوزه مشــوقهای الزم
را فعال نکند قطعــا با تهدید کاهش
صادرات مواجه خواهیــم بود.رئیس
کنفدراسیون صادرات ایران مشکالت
ارزی را یکــی دیگــر از موضوعاتــی
دانســت که صادرکنندگان ایرانی با
آن درگیر هســتند و اضافه کرد :در
هفته گذشــته فاصله نرخ ارز نیما با
بازار آزاد کاهش یافته است .امیدواریم
بانک مرکزی با استفاده از این فرصت
موضوع نرخ چندگانه ارز را حل کند و
با بهبود شرایط در این حوزه هم برای
صادرکنندگان اوضاع بهتری به وجود
آورد و هم بستر رانت را محدود کند.

آزمون استخدامی جذب آموزشوپرورش شوند.شهرام جمالی معلم
و کارشــناس آموزش و پرورش ،با اشــاره به تخصیص بودجه ۲۵
هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون رتبهبندی معلمان در سال
آینده اظهار کرد :هرچنــد در الیحه بودجه  ۱۴۰۱برخالف قانون
بودجه امســال ،رتبهبندی از ردیف مستقل و با بودجه مشخصی
برخوردار شده است ،اما از آنجاکه ردیف بودجه رتبهبندی در جدول
شماره  ۹یعنی بخش اعتبارات متفرقه گنجانده شده است ،همچنان
نگرانیهایــی از جهت نحوه تخصیص ایــن بودجه وجود دارد.وی
افزود :چنانچه این ردیف از جدول اعتبارات متفرقه توسط مجلس
حذف نشود و اعتبار آن را به ردیف اصلی بودجه ادارات کل استانها
اضافه نشود ،به این معناست که موضوع رتبهبندی همچنان اولویتی
برای اجرا در ســال آینده نیز نخواهد داشــت و میتوانند به بهانه
عــدم تأمین بودجه ،اجرای آن را مدام به تأخیر انداخته و یا اینکه
رتبهبندی را به طور ناقص و فازبندی شده اجرا کند.این کارشناس
آموزش و پرورش با بیان اینکه دولت دوازدهم در ســال گذشــته،
تأمین مالی رتبهبندی را به بندی از تبصره  ۲الیحه بودجه ۱۴۰۰
موسوم به بند «واو» حواله داد؛ عنوان کرد که منابع این بند غیرقابل
اتکا و احتمال تحقق آنها برای همه دولتها با اما و اگرهای بسیاری
روبهرو بوده است .

گزیده خبر
مرکز انتظامی در شهرجدید هشتگرد راه
اندازی می شود
فرمانده انتظامی اســتان البرز با بیان اینکه یکی از اصلیترین رســالت های هر
نظام ،برقراری امنیت است ،گفت :مرکز انتظامی به منظور تقویت زیرساخت های
امنیتی برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در شهرجدیدهشتگرد راه اندازی می
شود.به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ سردار عباسعلی
محمدیان در نشست هماهنگی بهرهبرداری از کالنتری شهرجدید هشتگرد که
با حضور سرپرســت و مدیران شرکت عمران و شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهرجدید هشتگرد در محل شورای شهرجدید هشتگردبرگزار شد ،ضمن اشاره
به افق جمعیتی یک میلیون نفری شهر جدید هشتگرد با توجه به وضعیت مسکن
در تهــران و اجــرای طرح نهضت ملی و تکمیل مترو شــهر ،گفت :احداث یک
کالنتــری به ازای هر  ۱۰۰هزار نفر کالنتری از جمله برنامههای پلیس در جهت
کاهش جرایم و خدمات رسانی بهتر به مردم است.فرمانده نیروی انتظامی استان
البرز با اشــاره به اینکه استاندارد ایجاد ستاد فرماندهی حداقل  ۱۰هزار مترمربع
ی ساخت کالنتری است،
زمین و  ۱۲۰۰متر زیربنا و حداقل  ۳هزار متر مربع برا 
از شرکت عمران و شــورای اسالمی شهرجدید هشتگرد خواست به عنوان پایه
گذار امنیت شــهر ،از ابتدا پیش بینی های الزم را در خصوص اختصاص زمین و
احداث کالنتری با استانداردهای ناجا ،نمایند تا پس از ساخت بدلیل عدم رعایت
استانداردها بال استفاده باقی نمانند.

ساخت  ۲۰۰کیلومتر آزادراه با سرمایه گذاری
سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
به گزارش روابط عمومی ســازمان همیاری شــهرداریهای اســتان اصفهان
مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در حاشیه بازدید
پرســنل سازمان از پروژه کنار گذر شرق اصفهان با بیان این مطلب گفت ۲۴:
سازمان همیاری در کشور فعالیت می کنند که بر اساس اساسنامه ای که دارند
وظیفه آنها تجمیع امکانات مالی حوزه شــهرداری ها در جهت توسعه است .
او با تاکید بر اینکه اولویت ســازمان همیاری اصفهان سرمایه گذاری مبتنی
بر خرد و عقالنیت اســت ادامه داد  :بیشــتر به دنبال کار معرفتی هستیم تا
بتوانیم گره ای از گره های کور اســتان اصفهان را باز کنیم .او به اجرای پروژه
کنار گذر شرق اصفهان اشاره کرد و گفت  :نقش معتبر و ارزشمند اجرای این
پروژه تاثیرگذار مادام العمر به نام کســانی که برای آن زحمت کشیده اند زده
خواهد شد .نفری ارزش و ارزیابی اقتصادی پروژه کنار گذر شرق را قبل از اجرا
 ۴۷۰میلیــارد تومان عنوان کرد و ادامه داد  :امروز ارزش این پروژه به بیش از
 ۱۶۰۰میلیارد تومان رسیده است.مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های
استان اصفهان با تاکید بر اینکه برای هزینه کردن در این پروژه همه امالک را
نفروختیم و اجازه دادیم موردی به فروش برسد تا ارزش افزوده شامل آن شود
گفت  :در ازای مطالباتی که از شهرداری ها داشتیم از آنها ملک گرفتیم که آنها
نیز مشمول ارزش افزوده شده اند .
در بیست و یکمین جلسه صحن شورا ؛

شهردار رشت  :تقویت زیر ساختهای
لجستیکی برای مواجهه با بحران
محمدپور-گیالن؛ ســید امیر حســین علوی شهردار رشــت گفت :تقویت زیر
ســاختهای لجســتیکی ،خریداری ماهانه  ۴تا  ۵میلیارد تومان قیر ،هوشــمند
ســازی و ارتقاء عملکرد سازمان فاوا ،یکپارچه سازی کلیه فرآیندهای شهرداری
تنها بخشــی از اقدامات اخیر شهرداری رشــت بوده است .به گزارش واحد خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت  -سید امیر حسین علوی
شهردار رشت در بیست و یکمین جلسه صحن شورای اسالمی شهر رشت اظهار
داشت :در خالل  ۷۰روزی که به لطف و اعتماد اعضای شورای اسالمی شهر رشت
مسئولیت مدیریت و هدایت امورات در شهرداری را بر عهده گرفتم ،اقدامات موثر
و مناسبی انجام شــد که تقویت زیر ساختهای لجستیکی برای مواجهه بهتر با
ف روبی جدید تنها بخشی
ن آالت و خرید  ۲۰تیغه بر 
بحران ،اورهال تمامی ماشی 
از آن محســوب میشود .شهردار رشــت با بیان اینکه فرآیند تکمیل رصد خانه
کوشــیار تا یکماه آینده به اتمام میرسد افزود :فاز جدید باغ ساالر مشکات ،باغ
ژاپنی و فاز جدید پارک گیالنه هم به خوبی پیش رفته و ســعی داریم در یکماه
آینده آماده بهره برداری شود.

دیدار مدیرمخابرات منطقه گلستان با خانواده
شهیدمدافع حرم و جانباز دفاع مقدس
بمناسبت دومین سالگردشهادت سردارحاج قاسم سلیمانی ،با خانواده شهیدمدافع
حرم و یکی از جانبازان دفاع مقدس دیدار شد.دکتر غالمعلی شهمرادی به اتفاق
هیئت همراه با حضور در منزل جانباز گرانقدر دفاع مقدس ،حســن باباکردی از
نزدیک دیدار و عیادت کردند.همچنین مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در
منزل شهید مدافع حرم شهید سید رضا حسینی نوده با خانواده ایشان گفتگو و
دلجویی داشتند.دکتر غالمعلی شهمرادی با تاکید بر لزوم تجلیل از خانواده معظم
شهداء و عیادت و دیدار با جانبازان هشت سال دفاع مقدس ادامه دادن راه شهداء
و رشادت جانبازان را از مسئولیت هایی دانست که بر دوش همگان بوده و نباید از
آن غافل شد.وی استفاده بهینه از فرصت خدمت گزاری و تالش در جهت تامین
نیازهای مردم را مصداق کامل پیروی از راه شــهداء دانست و افزود :در هر جای
سازمان که مشغول به خدمت هستیم هدف ایجاد رضایت برای مردم و مشتریان
بوده و باید برای تحقق آن تالش نماییم .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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قیمت نفت در معامالت  ndv,cدوشــنبه بازار جهانی تحت تاثیر اختالالت عرضه در قزاقســتان و لیبی که نگرانیهای ناشی از
افزایش ســریع موارد ابتال به امیکرون در سطح جهان را جبران کرد ،افزایش یافت.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت با
 ۱۶سنت معادل  ۰.۲درصد افزایش ،به  ۸۱دالر و  ۹۱سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا
با  ۱۵سنت معادل  ۰.۲درصد افزایش ،به  ۷۹دالر و  ۵سنت در هر بشکه رسید.شاخصهای قیمت نفت هفته گذشته پنج درصد
صعود کرد که تحت تاثیر ناآرامیها در قزاقســتان و کاهش تولید میدان نفتی تنگیز و همچنین تعمیرات خط لوله در لیبی بود
که باعث کاهش تولید این کشور از  ۱.۳میلیون بشکه در روز به  ۷۲۹هزار بشکه در روز شد.شرکت شورون روز یکشنبه اعالم کرد پس از اعتراضاتی که باعث کاهش
تولید میدان نفتی تنگیز شد ،شرکت تنگیزشِ وراویل قزاقستان در حال افزایش تدریجی تولید نفت و رساندن آن به نرخ معمول است.تحلیلگران شرکت «آر بی سی
کپیتال» در یادداشــتی نوشــتند :اختالالت عرضه فزاینده در لیبی و تولیدکنندگان دیگر توجهات را دوباره به مسئله موجود بودن عرضه معطوف کرد .اگر روسیه به
اوکراین حمله کند ،ممکن است صادرات نفت روسیه به اروپا مختل شده و قیمتهای نفت به سطح باالتری صعود کنند.هشت سال پس از این که شبه جزیره کریمه به
کنترل روسیه درآمد ،واشنگتن و کییف میگویند دهها هزار نیروی روسی در نزدیکی مرز این کشور با اوکراین مستقر شدهاند و ممکن است آماده تهاجم به اوکراین
باشند.نفت از تقاضای جهانی رو به رشد و رشد کمتر از حد انتظار عرضه از سوی اوپک و متحدانش پشتیبانی شده است .تولید نفت اوپک در دسامبر به میزان ۷۰
هزار بشکه در روز نسبت به نوامبر افزایش یافت ،در حالی که بر اساس توافق نفتی اوپک پالس ،این گروه اجازه داشت تولیدش را  ۲۵۳هزار بشکه در روز افزایش دهد.

گزیده خبر
مصرف گاز در کشور چقدر است؟
امســال کل گاز تحویلی به خطوط کشــور نسبت به ســال پیش بهتر بود ،به
طــوری کــه کل گاز تحویلی به شــبکه  ۱۹دیماه ( )۱۴۰۰معــادل ۸۴۴.۱
میلیون مترمکعب در روز ثبت شده که رقم بسیار خوبی بوده و در آستانه ۸۵۰
میلیون مترمکعب در روز قرار گرفته اســت.به گزارش ایسنا ،مقدار گاز مصرفی
در بخشهــای نیروگاهی ،صنایع عمده ،خانگی و تجاری در  ۱۹دیماه ۷۸۸.۹
میلیون مترمکعب بوده که  ۱۱۶.۱میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها و ۱۰۶.۵
میلیون مترمکعب به صنایع عمده کشــور تحویل شــد و سهم بخش خانگی و
تجاری از این مقدار  ۵۶۶.۳میلیون مترمکعب گاز بوده که عدد بسیار قابلتوجهی
است.همچنین در همین تاریخ  ۵.۵میلیون مترمکعب به کارخانههای سیمان۲۳ ،
میلیون مترمکعب به بخش فوالد ۵۵.۵ ،میلیون مترمکعب به بخش پتروشیمی
و  ۲۲.۵میلیون مترمکعب به پاالیشگاهها ،تلمبهخانهها ،بخش مس و آلومینیوم
کشور اختصاص یافته اســت اما باید توجه داشت که مصرف گاز در بخشهای
مختلف امسال نسبت به پارسال افزایش یافته است.برای نمونه ،پیشبینی شده
بود که در بخش نیروگاهی بهطور متوسط روزانه  ۲۰۰میلیون مترمکعب سوخت
معادل مصرف شود ،اما مقدار مصرف این بخش در آذرماه امسال از  ۱۸۷میلیون
مترمکعب در مدت زمان مشابه پارسال به  ۲۰۶میلیون مترمکعب رسید؛ یعنی
بیش از  ۱۰درصد مصرف ســوخت معادل نیروگاهها در آذرماه امسال نسبت به
پارسال افزایش یافته است.در این راستا ،هوشنگ فالحتیان  -معاون برنامهریزی
وزیر نفت رشد مصرف در بخش نیروگاههای حرارتی کشور را در  ۱۱روز نخست
دیماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال  ۱۲.۳درصد عنوان کرد و گفت :کل
ســوخت معادل نیروگاهها بهطور میانگین از ابتدای آبانماه تا  ۱۱دیماه سال
پیش  ۱۹۰میلیون مترمکعب بوده که امسال به  ۲۰۹میلیون مترمکعب افزایش
یافته که رشــد  ۱۰.۱درصدی نشان میدهد ،به همین ترتیب میانگین مصرف
ســوخت معادل نیروگاهها از ابتدای آذرماه تا  ۱۱دیماه امسال با  ۱۰.۷درصد
رشــد روبهرو شده است.وی روند مصرف نفتگاز (گازوئیل) در نیروگاهها را هم
صعودی عنوان کرد و افزود :مصرف نفتگاز در نیروگاههای کشور بهدلیل سرمای
زودرس از روزانه  ۲۸میلیون لیتر در آبانماه  ۱۳۹۹به  ۵۱.۲میلیون لیتر رسیده
که با رشد  ۸۲.۲درصدی مواجه شده است .خوشبختانه در آذرماه وضع معکوس
شد و مقدار مصرف نفتگاز در نیروگاهها به  ۴۵میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و
وضعیت بهتر شد و به همان ترتیب گاز بیشتری به نیروگاهها تحویل شده است.
او از کاهــش  ۳۶درصدی مصرف نفتگاز در ســال جاری در بازه زمانی ابتدای
آبانماه تا  ۱۱دیماه نســبت به مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت :میانگین
مصرف نفتگاز در سال  ۱۳۹۹در بازه زمانی یادشده  ۸۴.۷میلیون لیتر در روز
بوده که این رقم امسال به  ۵۴میلیون لیتر در روز رسیده است.معاون وزیر نفت
با بیان اینکه موجودی مخازن نفتگاز در پایان  ۱۱دیماه امســال نســبت به
مدت مشابه پارسال  ۴درصد افزایش یافته است ،یادآوری کرد :موجودی مخازن
نفتگاز در شروع کار دولت جدید نسبت به پارسال کمتر بود ،اما با وجود مصرف
قابلتوجــه بهتدریج این وضع بهبود یافت.فالحتیان درباره مقدار تولید نفتگاز
هم اظهار کرد :امســال تولید نفتگاز در بازه زمانــی اول آذرماه تا  ۱۱دیماه
با  ۸.۵درصد رشــد نسبت به پارسال به  ۱۰۷میلیون لیتر در روز رسیده است.
مقدار تولید سال گذشته  ۹۹.۳میلیون لیتر در روز بود .مقدار تولید نفتکوره در
پاالیشگاههای کشور نیز در همین بازه زمانی با رشد  ۱۶.۳درصدی از  ۵۸میلیون
لیتر به  ۶۷.۵میلیون لیتر رســیده است.معاون وزیر نفت با بیان اینکه هنگامی
که میگوییم مصرف سوخت معادل نیروگاهها در این بازه زمانی  ۱۰درصد رشد
کرده ،بدان معناست که برق مصرفی مردم نیز به همین مقدار افزایش یافته که
این برق ممکن اســت در بخشهای صنعتی ،خانگی ،تجاری و کشاورزی مورد
مصرف قرار گرفته باشــد ،تصریح کرد :اینکه ما هر سال با  ۵تا  ۱۰درصد رشد
مصرف در این بخش مواجه هستیم اص ًال خبر خوبی نیست.

ش کرتگازاستاناصفهان

شركت گازاستان اصفهان ،درنظر دارد جهت موضوع زیر :

نوبت دوم

فراخوان آگهـي تجدید مناقصه عمومي

موضوع :تهیه و تامین مخازن استاندارد  CNGو تامین مصالح و ساخت سبدهای مخازن
ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی فشرده  CNGو چینش مخازن داخل سبدها و نصب
سبدهای گاز روی كفی های انتقال گاز برای  4تریلی (هر سبد شامل  27مخزن 150
لیتر آبی و هر تریلی دارای  4سبد به ظرفیت كل  4500نرمال مترمکعب)
به شماره فراخوان ()02000091138000194مورخ  1400/10/13را از طریق ثبت نام در سامانه
های جامع پیمانکاران به آدرس  www.nigc-isfahan.myphx.irو تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.irبرگــزار نمایــد  .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه
پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) انجام خواهد شد .
تذکر :الزم اســت ابتدا مناقصه گران واجد شــرایط( ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده ،اشخاص
مشــمول آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرســی موضوع تصویب نامه
شماره/26510ت39039ک مورخ )1388/2/9
پس از ثبت نام در ســامانه جامع پیمانکاران نســبت به دریافت ،تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی
کیفی اقدام نموده و پس از تأیید نهایی فرمهای مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت مجددا ً بارگذاری نمایند .در غیر اینصورت بارگذاری ناقص بوده و شرکت
در مناقصه میسر نخواهد بود.
کد پایگاه ملی مناقصات 53106011 :مورخ 1400/10/14
* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه  :از ساعت  12:00تاریخ 1400/10/14
* مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت  :تا  09:00تاریخ 1400/10/26
* مهلت ارســال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس) ساعت 09:00
روز 1400/11/10
* مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ساعت  09:00روز 1400/11/10
* مبلغ تضمین مناقصه  6,700,000,000ریال
داشتن حداقل رتبه  5تاسیسات و تجهیزات یا رتبه  5نفت و گاز الزامی می باشد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  031-38132داخلی  2571تماس حاصل نمایید.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 41914 021
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران (ققنوس)  031-53246995شناسه آگهی 1257417 :

@sobheqtesad
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تقاضای مصرف کنندگان آسیا برای افزایش بیشتر
تولید نفت اوپک پالس

تقاضای آســیا برای نفت پس از یک دوره طوالنی رشد متغیر ،ممکن اســت سرانجام روند صعودی پایداری پیدا کرده باشد اما این که
اعضای اوپک پالس چگونه سیاست تولید خود را تنظیم می کنند ،برای حمایت از این روند احیا حائز اهمیت خواهد بود.به گزارش ایسنا،
تصمیم ســال  ۲۰۲۲اوپک و متحدانش برای تصویب یک دور دیگر افزایش ســهمیههای تولید بر مبنای این انتظار که بازار می تواند با
وجود افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹در ماههای آینده نفت بیشــتری را جذب کند ،به مذاق واردکنندگان نفت آســیا که شاهد احیای
اقتصادی شکننده بوده اند ،خوش آمده است.پانکاج کالرا ،مدیرعامل شرکت اکتشاف و تولید اسار به «اس اند پی گلوبال پالتس» گفت :با پشت سر گذاشتن روزهای بد پاندمی،
بازار نفت و گاز در روند احیای مستمر حجم و قیمت پس از مشاهده رکوردهای پایین در اواسط سال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱قرار دارد.طبق بررسی پالتس آنالیتیکس ،پیش بینی می
شود تقاضای آسیا برای نفت به میزان  ۱.۷میلیون بشکه در روز در سال  ۲۰۲۲رشد کند و به  ۱۰۳درصد سطح پیش از پاندمی برسد که باالتر از رشد  ۱.۲میلیون بشکه در
روز در سال  ۲۰۲۱خواهد کرد .هر چند که تاثیر کامل واریانت اُمیکرون ویروس کرونا همچنان در دست ارزیابی است .رشد تقاضا تحت تاثیر تقاضا برای سوختها قرار دارد که
انتظار می رود به میزان یک میلیون بشکه در روز در سال  ۲۰۲۲رشد کنند.لیم جیت یانگ ،مشاور بازارهای نفت آسیا اقیانوسیه در پالتس آنالیتیکس گفت :جدا از سیاست
کرونا صفر چین ،اکثر کشورهای منطقه با وجود مشاهده افزایش آمار ابتال به اُمیکرون ،به سمت بازگشایی اقتصادهایشان می روند.

افزایش صادرات نفت با بازاریابیهای گسترده در دولت سیزدهم
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مهمترین عوامل افزایش
تولید و صادرات نفت ایران در ماههای اخیر ،تعامل با مشتریان
خارجی ،وجود فضای جدید در مذاکرات و نیاز بازار بوده گفت:
با بازاریابیهای گسترده در دولت سیزدهم ،عالوه بر مشتریان
سنتی ،مشتریان جدیدی به خریداران نفت ایران اضافه شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصــادی ایرنا ،رئیس جمهور در صحن
علنــی مجلس در دفاع از کلیات الیحه بودجه تاکید کرد« :با
وجــود همه تهدیدات و تحریمها امروز افزایش صادرات نفتی
و میعانات را داریم ،بعضاً عدهای گلهمند بودند که نمیشــود.
مگر میشود؟؛ اما خداوند متعال تفضل کرد این اتفاق افتاد و
از طرف دیگــر ارز حاصل از این صادرات برمیگردد به منابع
ارزی ما .این هم نکته مهمی اســت».آیت اهلل رئیســی افزود:
علیرغم برخی از سخنانی که گفته میشد که «پول یا امکان
صادرات نفت نیســت» یا «امکان صادرات اســت اما پولش
برنمیگردد» اما این اتفاق افتــاد ،هم افزایش صادرات نفتی
و هم بازگشت وجوه حاصل از صادرات.رئیس جمهور با تاکید
بر تحقق وعده توازن در سیاســت خارجی ،خاطر نشان کرد:
االن این توازن در سیاست خارجی برای کشورهای همسایه،
برای منطقه و جهان افتاده و ثابت شده که جمهوری اسالمی،
توازن در سیاست خارجی را دنبال میکند .ظرف سه تا چهار
ماه گذشــته روابط اقتصادی با برخی از کشــورها در منطقه
تا ســه برابر افزایش پیدا کرده است«.حســن مرادی» استاد
دانشــگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این
باره گفت :مذاکرات احیای برجام در وین ادامه دارد و با توجه

وی افزود :دولت سیزدهم از ابتدا تعامل با همسایگان را مطرح
کرده اســت .اگر با همسایگان تعامل داشته باشیم و مراودات
مرزی انجام دهیم ،این تعامالت میتواند در سطحی باشند که
به تحریمها ارتباطی پیدا نکند .مرادی ادامه داد :در این زمینه
بــا توجه به افزایش تولید ال پی جی و میعانات گازی ،امکان
صادرات این محصوالت به کشورهای همسایه وجود دارد.وی
با تاکید بر اینکه گشایشهایی در زمینه دریافت پول صادرات
نفت اتفاق افتاده اســت ،گفت :تهاتر نیز در خصوص افزایش
صادرات نفت کمک کرده بنابراین میتوان بسیاری از مشکالت
را از این طریق حل کرد.

به اتفاقات مثبت ،امید است مذاکرات به نتیجه برسد.وی ادامه
داد :مهمترین عوامــل افزایش تولید و صادرات نفت ایران در
ماههای اخیر ،تعامل با مشتریان خارجی و ایجاد راههای جدید
فروش نفت ،وجود فضای جدید در وین و نیاز بازار بوده است.
مرادی با اشاره به اینکه تعامل با مشتریان خارجی باعث شده
تا در بازارهای جهانی نفت خودمان را بهتر و بیشتر به فروش
برســانیم ،گفت :این موضوع راه بازگشــت ایران به بازارهای
جهانی نفت را هموار کرده است.به گفته استاد دانشگاه تهران،

با بازاریابیهای گسترده در دولت سیزدهم ،عالوه بر مشتریان
سنتی ،مشتریان جدیدی به خریداران نفت ایران اضافه شدند
کــه تا حدودی به افزایش صادرات نفت کشــور کمک کرده
اســت.وی تاکید کرد :در صورت نتیجهبخشبودن مذاکرات،
وضع تولید و صادرات نفت ایران بهتر خواهد شد.مرادی با بیان
اینکه البته دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران در این زمینه
کارگشا اســت ،گفت :اگر بتوانیم دیپلماسی اقتصادی پویا با
کشورهای خارجی داشته باشیم میتواند به کشور کمک کند.

افزایش حجم کاالهای اساسی در کشور از محل تهاتر نفت
همچنین «آلبرت بغزیان» کارشناس اقتصادی نیز در گفتوگو
با خبرنگار اقتصادی ایرنا ،افزایش حجم کاال در کشور و تامین
کاالهای اساسی را یکی از نشــانههای افزایش صادرات نفت
عنوان کرد و گفت :این موضوع نشــان میدهد که بخشی از
صادرات نفت از طریق تهاتر اتفاق افتاده است.وی تاکید کرد:
با توجه به اینکه این حجم کاال از مبادی رســمی وارد کشور
شدند بنابراین انتقال ارزی صورت گرفته است.بغزیان با اشاره
به اینکه در صورت رفع تحریمها ،هزینه تولید و صادرات نفت
کشور کاهش پیدا میکند ،افزود :فروش نفت که به طور نقدی
و تهاتری باشــد بعد از رفع تحریمها بیشتر خواهد شد .البته
رفع تحریمها و به نتیجه رســیدن مذاکــرات باید با توجه به
دیپلماسسی با حفظ منافع ملی صورت گیرد.

شماره معکوس برای اجرای تعرفههای جدید برق

سدهای کشور همچنان تشنهاند

 ۱۰روز تا اجرای تعرفهگذاری جدید برق به منظور حذف یارانه مشترکان خیلی پرمصرف باقی مانده و قرار است از ابتدای بهمن ماه ،قشری که بیش از الگو مصرف می کند مشمول
پرداخت هزینههای بیشتری شوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،یکشنبه پنجم دیماه در جلسه هیئت دولت ،اعضای دولت به استناد قانون هدفمند کردن یارانهها
و در اجرای حکم مندرج در بند (ی) تبصره ( )8قانون بودجه سال  1400کل کشور ،مصوبه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند.بر اساس این مصوبه ،از
ابتدای بهمن ماه سال جاری 25 ،درصد از مشترکان برق کشور که بیش از الگوی مصرف به مصرف برق می پردازند مشمول افزایش تعرفه خواهند شد و برای دو درصد از مشترکان
که بسیار پرمصرف هستند ،یارانه پنهان برق بهشدت کاهش مییابد.طبق گفته وزیر نیرو ،در زمستان الگوی مصرف  200کیلوواتساعت است ،اگر مشترکی  100کیلوواتساعت
بیشتر استفاده کند تا  1.5برابر یعنی  600تومان ،دوبرابر الگوی مصرف کیلوواتی  1000تومان و سهبرابر الگوی مصرف با قیمت هر کیلوواتساعت  1400تومان محاسبه خواهد شد.
در واقع تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو ،به این ترتیب محاسبه میشود که مازاد بر الگو مصرف تا یک و نیم برابر ،تا دو برابر و
مصارف بیش از دو برابر به ترتیب با ضریب  2.5 ،1.5و  3.5برابر هزینه تأمین برق را بپردازند.به عبارت سادهتر ،اگر الگوی مصرف  300کیلووات ساعتی فصل گرم را در نظر بگیریم،
تا این میزان مصرف ،مشترک تعرفه قدیم را میپردازد .مصارف باالی  300کیلووات ساعت تا  450کیلووات ساعت  1.5برابر هزینههای تأمین برق ،از  450تا  600کیلووات ساعت
 2.5برابر هزینههای تأمین برق و از مصرف  600کیلووات ساعت به باالتر  3.5برابر هزینه تأمین انرژی را باید بپردازند.

آمار ســدهای کشور هر روز عددی کمتری را نسبت به سال قبل
نشان میدهند و عمق بی آبی بیشتر و بیشتر میشود ،موضوعی
که به گفته کارشناسان اگر راه حلی برای آن در نظر گرفته نشود،
در آینده ای نه چندان دور دچار بحران های بزرگی خواهیم شد.به
گزارش ایســنا ،آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور ،گویای این
است که با سپری شدن  ۱۰۸روز از سال آبی ،تا  ۱۸دیماه (سال
آبی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور
حدود  ۱۹.۳۸میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه
سال آبی گذشته  ۲۸درصد کاهش نشان میدهد.میزان کل حجم
ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا  ۱۸دیماه سال جاری
معادل  ۶.۴۶میلیارد متر مکعب است که کاهشی معادل  ۳۰درصد
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد .همچنین
میزان پرشــدگی سدهای مهمی چون زایندهرود ،شمیل و نیان و
سفید رود در شرایط فعلی به ترتیب حدود  ۱۳درصد ۹۴ ،درصد و
 ۲۳درصد بوده و در استانهای خوزستان و تهران ،میزان پرشدگی
مخازن طی ســال آبی جاری به ترتیب در حدود  ۴۵درصد و ۱۸
درصد است.بی شک این آمار برای فصلی کنونی مناسب نیست و
آنطور که داریوش مختاری  -کارشناس ارشد مدیریت منابع آبی
به ایسنا گفته وضعیت منابع آبی ایران مطلوب نیست ،تراکم شدید
جمعیتی در یک پهنه مشــخص جمعیتی همراه با بارگذاریهای
ســنگین و متمرکز در یک پهنه از یک دشــت یــا یک جغرافیا
مشکالتی را ایجاد کرده است .در این بین تهران ،مشهد ،اصفهان
و کرمان وضعیت پرخطری نســبت به بقیه دارنــد .راه رویارویی
با این گلوگاه خودداری از تغییر کاربری فزاینده اراضی شــهری،
خودداری از توسعه بی رویه مسکن و واگذاری انشعابهای اضافی
آب شهری است.وی با بیان اینکه از یک سو صنایع آب بر از جمله
نیروگاه ،پتروشــیمی ،فوالد و سیمان در جغرافیای خشک فالت
مرکزی که با کمیابی منابع آب روبرو است ،مستقر و آبخوانها را
خالی می کنند و از سوی دیگر عمده فرآوردههای این صنایع برای
دو بخش مصرفی یعنی مسکن و خودرو به کار گرفته می شوند،
گفت :این دو بخش مصرفی به جای اینکه چرخه تولید و نوآوری
را بازآفرینی کنند به طور مشخص یک گرداب سنگین مصرف را
پدید آورده اند که بر بهره برداری و مصرف بی رویه منابع آب به
طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می گذارد.این کارشناس ارشد
مدیریت منابع آبی با بیان اینکه باید تدابیری لحاظ شود تا صنایع
آب بر با صنایع کوچک و بومی جایگرین شوند ،اظهار کرد :تنها
در این شرایط است که می توان منابع آبی کشور را نجات داد؛ در
غیر این صورت کشور با چالشهای بزرگی در آینده مواجه خواهد
شد که حل آنها نیز بدون جواب خواهد بود لذا باید از هم اکنون
بــه فکر حل چالش های بخش آب بود.مختاری با اشــاره به راه
کارهــای موجود برای این بخش ،تاکید کرد :می توان روشهای
هشت گانه کاهش مصرف آب شــهری و یا پروژه های  ۱۵گانه
طرحهای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و یا طرحهای تکمیلی
استقرار واحدهای گلخانه ای تولید محصوالت کشاورزی را اجرا
و به آســانی چند میلیارد متر مکعــب آب صرفهجویی کرد و در
بخشهای گردشگری و صنایع کوچک و پربازده به کار گرفت و
آبخوانها را نجات داد.
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حبوبات بسته بندی  ۲۵درصد گران فروشی میشود
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جریمه جدید تخلفات صنفی اعالم شد

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه در بخش حبوبات گران فروشی میشود گفت :حبوبات بسته بندی حدود ۲۵
درصد باالتر از قیمت واقعی خود به فروش میرسد.قاسمعلی حسنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار داشت :قیمت حبوبات بسته بندی شــده به ویژه در فروشگاه های زنجیره ای با قیمت های
باالیی به فروش می رسد که بسیار باالتر از قیمت واقعی و حتی قیمت جهانی است.وی افزود :فاصله قیمت واقعی این محصول
با قیمت بسته بندی ،حدود بیست و پنج درصد است که دریافت این مبالغ توسط واحد های بسته بندی منطقی نیست؛ از طرفی
این شرکت ها حبوبات را به جای بسته های یک کیلوگرمی در بسته های  900گرمی عرضه میکنند.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد :از دستگاه های
مربوطه بار ها خواسته ایم اوزان حبوبات اصالح شود و به صورت رند نیم و یک کیلوگرم در بازار عرضه شود اما تغییری ایجاد نشده است و حبوبات با قیمت گران تر
از قیمت های واقعی و از طرفی  10درصد با وزن کمتر به فروش می رسد.وی تصریح کرد :این اوزان نامتعارف در محصوالت دیگری نیز باب شده است و به طوری که
رب گوجه فرنگی در بسته های  800گرمی عرضه می شود که از نظر ذهنی کم فروشی به حساب می آید ،زیرا مردم این محصوالت را با حساب کاالیی یک کیلوگرمی
خریداری می کنند .حسنی با بیان اینکه در بخش حبوبات گران فروش صورت می گیرد گفت :قیمت حبوبات در بازار کشورمان بیشتر از قیمت های جهانی است و
با احتساب هزینه وارد کننده ،سورت و بسته بندی نباید با قیمت های فعلی در بازار فروخته شود.وی گفت :اختالف فاحشی میان قیمت حبوبات بسته بندی و فله به
وجود دارد که از دولت تقاضا می شود برای رفع این مشکل اقدام می کند.

جریمههای نقدی تخلفات قانون نظام صنفی اصالح شد.به گزارش ایسنا ،طبق اعالم اتاق اصناف ،اخیرا معاون اول رئیس جمهوری
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص «اصالح جریمههای نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشــور» را برای اجرا به
وزارتخانههای اقتصاد ،صمت ،دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابالغ کرد .جریمههای نقدی تخلفات مندرج در قانون
نظام صنفی کشور مصوب  ۱۳۹۲بود.بر اساس مصوبه جدید ،جریمه درج شده در تبصره ( )۳ماده ( )۱۷به  ۳۰۰هزار تا  ۸۰میلیون
تومان افزایش پیدا کرده اســت .تبصره یاد شده در متن مصوب سال  ۱۳۹۲مربوط به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی از سوی
فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر است که جریمه آن در قانون قبلی  ۱۰۰هزار تومان  ۲۵میلیون تومان تعیین شده بود.در تبصره ( )۴ماده ( )۲۸این قانون نیز آمده
«در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده میشود ،واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۲۰۰
هزار تومان تا دو میلیون تومان محکوم میشود .اما در اصالحیه مبلغ جریمه به  ۶۵۰هزار تومان تا شش میلیون و  ۵۰۰هزار تومان افزایش یافته است.بر اساس ماده
ف  ۲۰هزار تومان بوده که حاال  ۲۶۰هزار تومان افزایش یافته اســت .گفتنی اســت که نصب نکردن برچسب قیمت
 ۶۵قانون جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخل 
بر کاال ،استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحویکه برای مراجعهکنندگان قابل رؤیت نباشد ،مشمول این جریمه
است.همچنین بر اساس ماده  ۶۶جریمه عدمصدور صورتحساب در هر بار تخلف  ۲۰هزار تومان بوده که در مصوبه اصالح جریمههای نقدی تخلفات صنفی ،به ۲۰۰
هزار تومان افزایش یافته است.

با رشد  ٢٥درصدی نسبت به سال گذشته

تجارت پاییزی ایران  ۲۷میلیارد دالری شد

ارزش تجارت خارجی ایران در پاییز امسال با رشد  ۲۵درصدی
به  ۲۷میلیارد رســیده است.به گزارش ایســنا ،سید روح اله
لطیفی-سخنگوی گمرک ایران -جزئیات تجارت خارجی ایران
در پاییز امسال را اعالم کرد.بر اساس این گزارش ،کل تجارت
کشــور در ۹ماهه امســال ۱۲۲میلیون و ۴۵۲هزار تن کاال به
ارزش ۷۲میلیارد و ۸۳میلیون دالر بود که ســهم فصل پاییز
۴۳میلیــون و ۳۱۸هزار تن به ارزش ۲۷میلیارد و ۱۵۶میلیون
دالر بوده است.تجارت پاییزی کشور نسبت به فصل سوم سال
قبل ،کاهش ۹درصدی در وزن وافزایش ۲۵درصدی در ارزش
را تجربه کرده است و نسبت به فصل تابستان ۷درصد در وزن
و ۱۴درصــد در ارزش و نســبت به بهار ۱۲درصــد در وزن و
۲۸درصد در ارزش رشد داشته است .وضعیت صادرات در فصل
پاییز نیز نشــان می دهد که از مجموع صادرات ۹۲میلیون و
۳۳۳هزار تنی کشور به ارزش ۳۵میلیارد و ۱۴۱میلیون دالر در

تغییر قیمت کاالها دیگر دلبخواهی نیست!
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان لیستی از اقالم منتخب
اعــام کرده که از این به بعد تغییر قیمت آنها پس از ارائه مســتندات و
مدارک مرتبط و انجام محاســبات کارشناســی از سوی این سازمان و در
صورت تصویب در ســتاد تنظیم بازار انجام خواهد شد .به گزارش ایسنا،
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رئیس
جمهور و مصوبه ســتاد تنظیم بازار تاکید کرده که عالوه بر اعالم فهرست
کاال و خدمــات ،هر گونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناســی
و اخذ نظرات این ســازمان منطبق بر ضوابط قیمــت گذاری خواهد بود.
سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل
قیمتها ابراز و با اشــاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعالم
کرده که هرگونه تغییر قیمت اقالم منتخب از ســوی دستگاههای قانونی
قیمت گذاری ،پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات
کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار
انجام خواهد شــد .اقالم منتخبی که از سوی این سازمان اعالم شده نیز
شــامل لبنیات پرمصرف (ماســت ساده ،شــیر کم چرب ،پنیر  ،) ufشیر
خام ،حبوبات ،گوشــت مرغ ،گوشت قرمز ،تخم مرغ ،قند و شکر ،کودهای
شیمیایی پایه ،روغن خام و تصفیه شده خوراکی ،دانه های روغنی ،نهاده
های دام و طیور (کنجاله ،جــو و ذرت) ،گندم ،آرد ،نان ،برنج ،رب گوجه
فرنگی ،کنســرو تن ماهی ،دارو و مکمل های دام و طیور (منتخب وزارت
جهاد کشــاورزی) ،ماکارونی (رشــته ای ســاده) ،دارو تجهیزات پزشکی
(منتخب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) ،انواع خودرو (منتخب
کمیتــه خودرو وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،انواع شــوینده (منتخب
وزارت صنعت ،معدن و تجارت) ،یخچال ،یخچال فریزر ،تلویزیون ،ماشین
لباسشویی ،کاغذ مطبوعات ،چاپ و تحریر ،روغن موتور ،الستیک خودرو،
انواع پوشــک و دســتمال کاغذی ،خدمات پزشکی ،درمانی ،تشخیصی و
آزمایشگاهی ،حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی،
ریلی و جادهای) و عوارض جادهای و خدمات بندری است.گفتنی است که
ضوابــط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها در
پورتال سازمان حمایت در دسترس است و کلیه واحدهای مرتبط باید در
تعیین قیمت اقالم خود آن را رعایت کنند.
قبل از این تصمیم ســتاد تنظیم بازار هم تمام کاالها و خدمات مشمول
ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها بودند ،به این معنی که قیمتگذاری
بنگاهها حتماً باید بر اســاس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها بود.
بنابرایــن تولیدکنندگان ملزم به اعالم قیمت جدید به ســازمان حمایت
نبودند ،بلکــه بعد از اعالم قیمتهای جدید ،اگر شــخص یا گروهی چه
حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت کاالیی بودند ،سازمان حمایت قیمت آن
را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق میداد و اگر اجحافی در
حقوق مصرف کننده صورت گرفته بود ،پرونده آنها به تعزیرات حکومتی
ارسال میشد .البته به طور کلی این شرایط برای کاالهایی که ارز دولتی یا
یارانه دولتی دریافت میکنند ،مانند نان ،مرغ و غیره ،صادق نیست و آنها
مشمول قیمت گذاری تثبیتی هستند.

۹ماه سال۳۲ ،میلیون و ۳۳۷هزار تن کاال به ارزش ۱۳میلیارد
و ۳۳۵میلیون دالر در فصل پاییز به سایر کشورها صادر شد که
نســبت به پاییز سال قبل از لحاظ ارزش  ۱۷درصد ،نسبت به
تابستان سال جاری ۲۰درصد و نسبت به فصل بهار ۲۵درصد
افزایش داشــته اســت.همچنین جریان واردات در فصل سوم
امسال به این صورت بوده که از مجموع ۳۰میلیون و ۱۱۹هزار
تن کاالی وارده به کشــور به ارزش ۳۶میلیارد و ۹۴۲میلیون
دالر در ۹ماه ســال جاری۱۰ ،میلیــون و ۹۸۱هزار تن کاال به
ارزش ۱۳میلیــارد و ۸۲۱میلیون دالر مربوط به پاییز بوده که
نســبت به پاییز ســال قبل ۳۰درصد در وزن و ۳۷درصد در
ارزش افزایش داشته است.واردات کشور در فصل پاییز نسبت
به تابســتان ،چهار درصد در وزن و  ٥.٥درصد در ارزش بیشتر
شده و نسبت به فصل بهار نیز ۲۸درصد در وزن و ۱۶درصد در
ارزش رشد داشته است.

معاون وزیر صمت عنوان کرد:

رئیس سازمان توســعه تجارت ایران با
بیان اینکه ســال آینده تجــارت آزاد با
اوراســیا را آغاز خواهیــم کرد ،گفت :با
تحقق این موضوع صــادرات ما در این
بازار به  10میلیارد دالر خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری
فــارس ،علیرضا پیمان پــاک امروز در
مراســم معرفی صادرکننــدگان نمونه
استان تهران که در مرکز همایش های
بین المللی کتابخانه ملی برگزار شــد،
گفت :امســال دو بار روز ملی صادرات
برگزار شــد که یکی مراســم نمادین
آن و دیگــری در قالب یک نشســت و
هم اندیشــی با حضور رئیس جمهور و
نمایندگان صادرکنندگان برگزار شد و
این جلســات نتایج خوبی در بر داشت
از جمله اینکه براســاس مسائل مطرح
شده در آن جلسه و پیگیری های الزم
صادرات تجهیزات پزشکی آزاد شد.
وی افــزود :عــزم و اراده در دولت برای
توسعه و جهش صادرات در میان مدت
وجود دارد .پیمان پاک اظهار داشت :در
بحث توسعه تجارت یک زنجیره وجود
دارد از تامین ،تولید ،فرآوری و بســته
بندی ،توزیــع ،فروش و برگشــت ارز
که اگر این زنجیره به صورت منســجم
در نظر گرفته شــود و چالش های آن
احصا شــود و سیاست های حمایتی در
کل زنجیره تعریف شود و در کنار مانع
زدایی ها در زنجیره و در امتداد زنجیره
سیاســت گذاری کنیم قطعا با استمرار
صادرات مواجه خواهیم شد .وی با بیان
اینکه اقدامات سازمان توسعه تجارت به
 4دسته تقسیم شده است ،افزود :بخشی
از آثار کوتاه مدت آن مشــاهده شده و
دیگر آثــار آن نیز به زودی مشــاهده
خواهد شــد .در بحث توســعه بازار ،در
بخش لجستیک و در بخش تعرفه ها و
گمرکات و بحث مســائل پولی و بانکی
کارگروه هایی تشکیل شده است و نقشه
راه توســعه صادرات به صورت هدفمند
در قالب این  4گروه به صورت اجرایی و

برگزار شد و مشکالت در کشور مقصد
احصا شد و راهکارهای پیشنهادی احصا
شــد و سفر وزیر صمت بسیار موثر بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بیان
داشت :در این سفر حدود  40مجموعه
عالقمنــد در حوزه ســرمایه گذاری و
توســعه تجارت در بازار ســوریه وجود
داشت و این افراد به همراه وزیر حضور
داشــتند .رئیس سازمان توسعه تجارت
ایران اظهار داشت :نشست های مشابه با
سوریه را در دو ماه آینده برای ارمنستان
و عمــان نیز در نظر داریــم .وی افزود:
بحث استفاده از ظرفیت کمیسیون های
مشــترک در توسعه بازار از دیگر برنامه
های ما اســت و با توجه بــه اینکه 22
کمیسیون مشترک زیر مجموعه وزارت
صمت وجود دارد بنابراین از این ظرفیت
اســتفاده خواهیم کرد .رئیس سازمان
توســعه تجــارت ایران اظهار داشــت:
کارگروه لجستیک نیز تشکیل شده که
در مرحله اول کلیه بنادر و کلیه مقاصد
صادراتی ،آسیب شناسی شده است و لذا
در دو بخش کوتــاه مدت و میان مدت
پیشنهاداتی احصا شده است .اگر مساله
الیروبی آســتارا صورت گیرد ظرفیت
صادراتی آستارا از  200هزار تن در سال
به  800هــزار تن افزایش خواهد یافت.
وی بیان داشــت :باید فرهاندهی واحد
حوزه تجارت خارجی را با احیای شورای
عالی صادرات احیــا کرد و این موضوع
را از دولــت پیگیری می کنیم و بخش
خصوصی نیز بایــد آن را مطالبه کند.
معــاون وزیر صنعت ،معــدن و تجارت
افزود :در بحث تعرفه ها و توافقنامه ها
اقداماتی انجام شده و توافقات ترجیحی
با ســوریه و پاکســتان و افغانستان در
حال پیگیری اســت و بحــث تجارت
آزاد با ســوریه فعال شده است و موانع
اصلی این حوزه تعرفــه ها و موافقنامه
ها بعضا ممانعت مجموعه های صنعتی
وزارت جهاد بود کــه وزیر جهاد با دید
فرابخشی به این موضوع نگاه می کنند.

گزیده خبر
واردات  ۱.۶میلیارد دالری دارو با
ارز ۴۲۰۰
در ســال جاری تاکنون بیش از  ۱.۶میلیارد دالر دارو ،تجهیزات و ملزومات
پزشکی با ارز ترجیحی وارد ایران شده است.به گزارش ایسنا ،با وجود محدود
شدن لیســت دریافتکنندگان ارز ترجیحی در چند سال گذشته ،همچنان
بخشی از دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی مشمول دریافت این ارز است و در
کنار شش قلم گندم ،جو ،ذرت ،کنجاله سویا ،دانههای روغنی و روغن خام با
ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میشود.این در حالی است که بررسی آمار گمرک ایران
در رابطه با واردات کاالهای اساسی نشان میدهد که در  ۹ماهه امسال۲۰.۱ ،
میلیون تن به ارزش بیش از  ۱۱.۱میلیارد دالر با ارز ترجیحی وارد کشور شده
است .از واردات صورت گرفته  ۱۶هزار و  ۲۷۴تن به ارزش بالغ بر یک میلیارد
و  ۶۷۶میلیون و  ۹۸۰هزار دالر مربوط به دارو ،تجهیزات و ملزومات پزشکی
است.میزان واردات دارو در  ۹ماهه امسال نسبت به سال گذشته  ۴۲درصد از
لحــاظ وزن و  ۳۶درصد از نظر ارزش افزایش دارد.در جریان حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی بارها بحث تداوم پرداخت به دارو مطرح بوده اما آنچه که سازمان برنامه
و بودجه اعالم کرده است ،از این حکایت دارد که حتی برای دارو هم در سال
آینده پرداخت نرخی با  ۴۲۰۰تومان به وارد کننده وجود نخواهد داشت و این
یارانه به نوعی دیگر و از طریق بیمهها در دسترس مردم قرار خواهد گرفت که
البته هنوز جزئیات این برنامه دولت مشخص نیست.
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تبریز فعال شد

گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده
عملیاتی موانع آن احصا می شود .رئیس
سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت:
در بحث توسعه بازار چند گام برداشته
شده است که یکی از آن ها توسعه رایزن
های بازرگانی اســت و تقریبا در  4ماه
اخیر تعداد رایزن های بازرگانی افزایش
یافته اســت و در بودجه سال آینده نیز
تعداد رایزن های بازرگانی به  30رایزن
افزایش یافته اســت .وی افزود :به دلیل
محدودیت هــای حاکمیتی نمی توان
در حــوزه رایزن های بازرگانی از بخش
خصوصی اســتفاده کرد اما سعی کرده
ایم دایره رایزن های بازرگانی را افزایش
داده ایم و از سایر وزارتخانه ها نیز در این
دایره گنجانده شده است .پیمان پاک به
مصوبات باالدستی اشاره کرد و گفت :در
هفته گذشــته موفق شدیم مصوباتی را
از نهاد باالدســتی گرفته ایم که از توان
بخش خصوصی در مجموعه های مشابه
رایزن استفاده کنیم و آئین نامه آن در
حال تدوین اســت .وی با اشاره به فعال
شــدن مراکز تجاری در ماه های اخیر
اظهار داشــت :آئین  5مرکز تجاری در
ارمنستان ،ترکیه ،پاکســتان ،امارات و
آذربایجان با کمک بخش خصوصی راه
اندازی شده اســت .پیمان پاک افزود:
دربــاره راه اندازی مراکز تجاری مصمم
هســتم تا از تــوان بخــش خصوصی
اســتفاده کنیم و اگر صادرکنندگان در
بازارهــای هدف صادراتی بــه خوبی از
قوانین و مقررات اطالع داشــته باشند
تحریم ها کارساز نخواهد شد ،بنابراین
مراکز تجاری ایران در خارج از کشــور
باید این اطالع رســانی را بــه تجار در
بازارهای هدف داشــته باشــد .معاون
وزیر صمت اظهار داشــت :بحث ایجاد
مرکز تجاری قزاقســتان نیز در دستور
کار قرار دارد و اگــر این حوزه ها فعال
شود می تواند خال رایزن های بازرگانی
را پوشش دهد .پیمان پاک بیان داشت:
در ســوریه قبل از ســفر وزیر چندین
نشست هم اندیشــی با صادرکنندگان
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وی افزود :سال آینده تجارت آزاد اوراسیا
را خواهیم داشت و در صورت پیوستن
به موافقتنامه اوراســیا  10میلیارد دالر
بازار صادراتی برای ما خواهد داشت در
حالی که اکنون حدود  500میلیون دالر
از این بازار صادراتی در اختیار ما است.
پیمــان پاک بیــان داشــت :کارگروه
مشترک ارزی با بانک مرکزی با کمک
وزارت صمت تشــکیل شده است ولی
اگر سیاســت هــای ارزی با سیاســت
های تجاری هماهنگ نباشد ،سیاست
هــای تدوین شــده منجر بــه کاهش
صادرات می شــود و باعث افزایش نرخ
ارز می شود زیرا برای تولید و ایجاد ارز
محدودیت ایجاد می کند .وی افزود :در
سال  97تا  1400علیرغم کاهش ارزش
پولی ملی نتوانســتیم در جهت توسعه
صادرات بهره بگیریم .رئیس ســازمان
توسعه تجارت ایران بیان داشت :تعمیم
واردات در مقابــل صادرات برای تمامی
کاالهای مجــاز مصوب شــده اما می
خواهیم واردات در برابر صادرات را نظام
مند کنیم و گروه هایی که بر مبنای ارز
آزاد کاالی صادراتی تولید می کنند برای
عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در
نیما و فروش ارز بــا  ١٥درصد کاهش
نباشند.وی افزود :در حوزه رمزارزها نیز
مذاکــرات الزم انجام شــده و در حوزه
تجــارت خارجی آئین نامه آن ابالغ می
شــود قصد داریم راه های جایگزین ال
ســی را در این باره دنبال کنیم و البته
راهکارهای کند و شــبه سوئیفت است.
پیمان پاک اظهار داشــت :اســتفاده از
ســامانه های بالکچین برای جایگزینی
ال سی مورد پذیرش بانک مرکزی قرار
گرفته است .وی بیان داشت :سفر رئیس
جمهور به روسیه گشایش های جدیدی
را برای تجار و صادرکنندگان خواهد بود.

پایان دی ماه ،آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان
رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی کشــور گفت :آخرین مهلت تعیین تکلیف دســتگاههای کارتخوان ،پایان دی ماه سالجاری می باشد .به
گزارش ایلنا از سازمان امور مالیاتی ایران ،محمد برزگری ،با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی در حال ساماندهی و تعیین تکلیف
دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی است ،خاطرنشان کرد :کلیه فعاالن اقتصادی دارای ابزار پرداخت
های بانکی میتوانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی  my.tax.gov.irبرای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان و پرونده مالیاتی
حداکثری تا پایان دی ماه سال جاری اقدام نمایند.وی تاکید کرد :تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده
مالیاتی نباشند ،غیرفعال خواهند شد.

آذربایجــان شــرقی –شــیعه نــواز :اســتاندار
آذربایجانشرقی با اشاره به کسب رتبهی برتر کشوری
توسط شــورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شــرقی گفت :حفظ ایــن رتبه ،مهمتر از
کسب آن است و باید مسائل و موضوعات مطرحشده
در این جلســات بهصورت جدی توسط دســتگاههای مسئول و تشکلهای
خرم ،در نشست شورای گفتوگوی
بخش خصوصی پیگیری شــود.عابدین ّ
دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی ،فعال شدن مرکز پژوهشهای اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تبریز را نیز اتفاقی ارزشمند عنوان کرد و
گفت :شعار ما در خصوص اتاق بازرگانی «قرارگاه اقتصادی» بود که باید این
شعار را بهصورت عملی نشان دهیم و موجب بالندگی و پویایی اقتصاد استان
باشیم.وی همچنین گفت :امیدواریم با ارائهی تسهیالت و مشوقهای الزم و
اهتمام برای بازآفرینی و اصالح بافتهای فرسوده ،هدفگذاری ساخت ۲۰۰
خرم با اشاره به هدفگذاری رشد
هزار مسکن در استان را محقق کنیم.عابدین ّ
اقتصادی هشت درصدی در بودجهی سال  ۱۴۰۱اظهار کرد :با اهتمام فعاالن
بخش خصوصی و رفع موانع از ســوی دستگاههای اجرایی ،دستیابی به این
هدف دور از دسترس نیست.وی افزود :حوزهی گردشگری یکی از بخشهای
مهم برای دوران پساکرونا است و باید ظرفیتهای این بخش به صورت جدی
فعال شود.وی همچنین صنعت گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم استان
برشــمرد و افزود :صنعت گردشگری میتواند یکی از فرصتهای استان برای
جذب سرمایه باشد و الزم است برای رونق گرفتن آن ،برنامه عملیاتی از سوی
شــود.خرم در بخش دیگری از ســخنان خود،
فعاالن بخش خصوصی تهیه
ّ
سیاســتهای دولت سیزدهم را در بخش مســکن ،یک فرصت طالیی برای
رشد اقتصادی خواند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد:

فوالد مباركه در راستای بهینهسازی مصرف
آب اقدامات مؤثری انجام داده است
آیتاهلل سید ابوالحسن مهدوی ،نماینده مردم اصفهان
در مجلس خبرگان رهبری طی بازدید از تصفیهخانه
پساب صنعتی و تصفیهخانه استحصال پساب شهری
شــرکت فوالد مبارکه گفت :این شرکت در راستای
بهینهسازی مصرف آب اقدامات متعددی انجام داده
و درصدد اســت که در آینده نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر برساند.
وی در ادامه با بیان اینکه تصفیهخانه پساب فوالد مبارکه با تصفیه پسابهای
انسانی ،شیمیایی و صنعتی یکی از بزرگترین تصفیهخانههای کشور است ،با
اشاره به اقدامات مؤثر این شرکت برای کاهش مصرف آب افزود :این شرکت
عالوه بر اقدامات مؤثر در کاهش مصرف آب ،فرایندهای مطلوبی در خصوص
بومیسازی دارد.نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان
کرد :اعتماد و حمایت فوالد مبارکه از شرکتهای دانشبنیان باعث شده روند
بومیسازی در کشور توسعه یابد .تولید محصوالت استراتژیک در فوالد مبارکه
مایه افتخار و مباهات است و امیدواریم این روند تولید توسط متخصصان این
شرکت رشد پیدا کند.وی اذعان داشت :قطعات و تجهیزات تصفیهخانه پساب
صنعتی و تصفیهخانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه به دستان
توانمند متخصصان داخل کشــور تولید شده که به تمام صنعتگران خداقوت
عــرض میکنم و امیدوارم با تالش مضاعف جایگاه میهن عزیزمان در دنیا را
ارتقا بخشند.محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در حاشیه
ایــن بازدید در گفتوگو با خبرنگار فوالد تصریح کــرد :پروژههای زیادی در
راســتای مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه از سالهای گذشته تاکنون اجرا
شده که تولید بیشتر محصوالت را با مصرف آب کمتر رقم زده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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کاهش مالیم قیمت طالی جهانی

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی که سرمایهگذاران منتظر انتشار آمار تورم آمریکا بودند ،کاهش یافت.به گزارش
ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۲درصد کاهش ،به  ۱۷۹۲دالر و  ۲۲سنت رسید .بهای معامالت این بازار روز
جمعه به ســطح  ۱۷۸۲دالر و  ۱۰ســنت نزول کرده بود که پایینترین سطح از  ۱۶دسامبر بود.در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر
اونس طال با  ۰.۳درصد کاهش ،به  ۱۷۹۱دالر و  ۳۰سنت رسید .بهای معامالت این بازار هفته گذشته  ۱.۷درصد نزول کرده بود.
نیکالس فراپل ،مدیرکل جهانی شرکت «ای بی سی بولیون» اظهار کرد :افراد از خرید طال در قیمت پایینتر راضی هستند .بازار
به دلیل صعود هفته گذشته بازده اوراق قرضه ،همچنان به نوعی در وضعیت عقبگرد قرار دارد.بازده اوراق خزانه هفته گذشته پس از انتشار جزییات نشست سیاست
پولی بانک مرکزی آمریکا که نشــان داد فدرال رزرو ممکن اســت نرخهای بهره را سریعتر از حد انتظار افزایش دهد ،صعود کرده بود.طال پناهگاه امن دارایی در برابر
تورم باال شناخته می شود اما نسبت به افزایش نرخهای بهره آمریکا بسیار حساس است زیرا هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می دهد .معامالت
صندوقهای فدرال نشــان می دهد  ۹۰درصد احتمال افزایش نرخها در مارس و بیش از  ۹۰درصد احتمال افزایش نرخها تا ژوئن وجود دارد.به گفته فراپل ،اگر آمار
تورم داغتر از حد انتظار باشد ،انتظارات برای تحکیم سریعتر سیاست پولی فدرال رزرو تحکیم می شود .ممکن است شاهد افت اندک بازده واقعی باشیم که برای طال
مثبت خواهد بود.بر اساس گزارش رویترز ،آمار تورم آمریکا قرار است هفته جاری منتشر شود و انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر بر مبنای
ساالنه  ۵.۴درصد و بر مبنای ماهانه  ۴.۹درصد رشد کرده باشد.

گزیده خبر
برگزاری جلسه روسای شعب استان گیالن
جلســه روسای شعب استان گیالن به منظور بررسی آخرین تحوالت در منطقه
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی ،در این جلسه محمدجواد انوجی مدیر امور
شعب استان گیالن در خصوص طرح تسهیالتی انتخاب عنوان کرد و افزود :طرح
تســهیالت انتخاب بانک ایران زمین با هدف اعطای تسهیالت خرد و حمایت از
تولید داخلی اجرا شده است و از نکات مهم این طرح انتخاب زمان باز پرداخت،
سود و مبلغ تسهیالت توسط خود مشتری است.انوجی افزود :روسای شعب زمانی
را به بررسی بخشنامه ها و اطالعیه ها اختصاص داده و موارد را با کارکنان خود
درمیان بگذارند تا همه پرسنل اشــراف کامل بر آخرین دستورالعمل ها داشته
باشند.در این جلســه محمد حاجی اسماعیلی معاون منطقه بر مشتری مداری
تاکیــد کرد و گفت :مشــتری مداری و رعایت اخالق حرفــه ای و ارائه خدمات
بانکی فراتر از توقع و انتظار مشــتری یکی از راه های موثر در وفاداری مشتریان
و جذب مشتریان جدید است.حاجی اسماعیلی ایجاد فضایی صمیمی و دوستانه
بین همکاران شعبه را موجب کارائی و اثربخشی بهتر در تحقق اهداف دانست.

 34هزار میلیارد ریال ارزش قراردادهای
عاملیت بانک برای پرداخت تسهیالت
 1834هــزار میلیارد ریال ارزش قراردادهای عاملیت بانک توســعه تعاون برای
پرداخت تســهیالت تبصره 18رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت :بر
اســاس ظرفیت هایی که تبصره  18قانون بودجه  1400قرار داده بانک توسعه
تعاون برای فعال کردن بخش های مختلف اقتصادی تا پایان سال جاری  34هزار
میلیارد ریال قرارداد عاملیت امضا می کند.سید باقر فتاحی اظهار داشت :پیش از
این برای تکمیل طرح های نیمه تمام بخش های گردشگری و بوم گردی با وزارت
میراث فرهنگی  ،گردشگری و صنایع دستی ،قرارداد عاملیت برای پرداخت 7500
میلیارد ریال تسهیالت به فعاالن بخش گردشگری منعقد گردیده است.وی ادامه
داد :قرار است با وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز برای فعال کردن بخش های
مختلف صنعتی و معدنی به زودی قرار داد عاملیت به مبلغ  25هزار میلیارد ریال
منعقد شود.به گفته فتاحی ،قرارداد عاملیت پرداخت تسهیالت با شرکت راه آهن
نیز به مبلغ  1000میلیارد ریال در حال انعقاد اســت.وی با بیان این مطلب که
این تسهیالت یارانهدار می باشد و در مناطق کمتر توسعه یافته با نرخ  10درصد
و در مناطق برخوردار با نرخ  14درصد قابل پرداخت است  ،خاطرنشان کرد  :باز
پرداخت این تسهیالت نیز همراه با دو سال تنفس است و پس از آن بازپرداخت
به صورت پنج ساله قابل انجام است.
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آغاز شمارش معکوس افزایش نرخ بهره

امروز (دوشــنبه) بازارهای عمده ســهام رشــد محتاطانهای داشــتند زیرا ســرمایهگذاران برای افزایش نرخ تورم در
ایاالتمتحده شــمارش معکوس را آغاز کردند که میتواند باعث افزایش زودهنگام اعالم نرخ از سوی فدرال رزرو شود
و بازده اوراق قرضه را بیشــتر کند.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز ،افزایش موارد ابتال به بیماری همهگیر در سطح
جهان تهدیدی برای کاهش هزینهها و رشــد مصرفکننده شــده اســت.معامالت آتی اساندپی  ۵۰۰با  ۰.۱درصد و
معامالت آتی نزدک  ۰.۲درصد افزایش یافتند و یورو اســتاکس  ۵۰و شاخص افتیاسای نیز  ۰.۲درصد صعود کرد.
اماسسیآی ،شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن  ۰.۳درصد افزایش یافت در حالی که شاخص کر ه جنوبی یک درصد از دست داد.تحلیلگران
نگرانند که گزارش قیمت مصرفکننده در ایاالتمتحده نشــان دهد که تورم اصلی به باالترین میزان خود در دهههای اخیر با  ۵.۴درصد صعود خواهد
کرد و در ماه مارس باعث افزایش نرخ خواهد شــد.در حالی که حقوق و دســتمزدهای دســامبر پیشبینیها را نادیده گرفت اما کاهش نرخ بیکاری به
 ۳.۹درصد و افزایش دســتمزدها نشــان میدهد که اقتصاد با کمبود کارگر مواجه است.بازارها به سرعت تغییر کردند تا خطراتی مانند احتمال بیش از
 ۷۰درصدی افزایش به  ۰.۲۵درصد در ماه مارس و حداقل دو افزایش دیگر تا پایان سال را منعکس کنند.بازارها ممکن است هنوز میزان افزایش نرخ
وجوه فدرال در چند سال آینده را دست کم بگیرند بنابراین پیشبینی این است که بازدهی  ۱۰ساله تا پایان سال  ۲۰۲۳حدود  ۵۰واحد افزایش یابد
و به  ۲.۲۵درصد برسد.

صندوق بینالمللی پول

جهان باید پذیرای شرایط مالی سخت شود

صندوق بینالمللی پول اعــام کرد :اقتصادهای نوظهور باید
برای افزایش نرخ بهره آمریکا آماده شــوند و هشــدار داد که
حرکتهای فدرال رزرو سریعتر از حد انتظار میتواند بازارهای
مالــی را متزلزل کند و باعث خروج ســرمایه و کاهش ارزش
پول در خــارج از آمریکا شــود.به گزارش ایســنا به نقل از
رویترز ،صندوق بینالمللی پول گفت :انتظار دارد رشــد قوی
ایاالتمتحده ادامه یابد و تورم احتماال در اواخر ســال تعدیل
شــود .این وامدهنده جهانی قرار است پیشبینیهای جدید
اقتصاد جهانی را در  ۲۵ژانویه منتشر کند.در این بیانیه آمده
است که تشدید تدریجی سیاست پولی ایاالتمتحده احتماال
تاثیر کمی بر بازارهای در حال ظهور خواهد داشت و تقاضای
خارجی تاثیر افزایش هزینههای تامین مالی را خنثی میکند
اما تورم گسترده دستمزد در ایاالتمتحده یا محدودیتهای
عرضه پایــدار میتواند قیمتها را بیش از حد انتظار افزایش
دهند و انتظارات برای تورم ســریعتر را تقویت کنند و باعث

ارزش کل بازار رمز
ارز دنیا و ایران
چقدر است؟
عضو کمیســیون رمز ارز و بالکچین ســازمان
نظامصنفی رایانه ای کشور گفت :ارزش کل بازار
رمز ارز دنیا حدود  ۳۵۰میلیارد معادل یک و نیم
تریلیون دالر با گــردش روزانه  ۵۳هزار و ۱۵۰
میلیارد دالر تخمین زده میشود.علی پاک باخته
گان زنجانی در گفتوگو با ایســنا اظهار کرد :با
توجه به رقم باالی معامــات رمزارزها ،نباید از
این بازار جدید غافل بمانیم ،میتوان گفت از بازار

یک و نیم تریلیون دالری رمز ارزها ،بیت کوین
به تنهایی  ۵۷درصد از بازار را به خود اختصاص
داده اســت.وی افزود :میزان اســتخراج سالیانه
رمزارزها در دنیا  ۱۵میلیارد دالر و در ایران۱.۱ ،
میلیارد دالر (در شرایط غیررسمی فعلی) است.
وی ادامه داد :در حال حاضر از حدود  ۳۲۴هزار
بیت کوین استخراجی ساالنه دنیا  ۱۹۵۰۰بیت
کوین به صورت غیررســمی در ایران استخراج
میشــود و بهتر آن است با بررســی جوانب و
فرصتهای این تکنولوژی و فناوری جدید بتوان
بهره الزم را کسب کرد.رئیس هیأت مدیره خانه
بالکچین ایران در عین حال بیان کرد :متاسفانه
به دلیل فقدان مقررات و عدم وجود بازار سازمان
یافته ،عموم مردم بــه دلیل عدم بهره مندی از

افزایش سریعتر نرخ توسط بانک مرکزی ایاالتمتحده شوند.
صندوق بینالمللی پول با اشــاره به خطرات ناشی از افزایش
ســریعتر از حد انتظار نرخ بهره بانک مرکزی و شیوع مجدد
همهگیری گفت« :اقتصادهای نوظهور باید برای دورههای مهم
تالطم اقتصادی آماده شوند».جیمز بوالرد ،رئیس فدرالرزرو
سنت لوئیس گفت :فدرا ل رزرو میتواند در ماه مارس ،زودتر
از آنچه قبال انتظار میرفت ،نرخ بهره را افزایش دهد.افزایش
سریعتر نرخ بهره فدرا ل رزرو میتواند بازارهای مالی را متزلزل
و شــرایط مالی را در سطح جهانی سخت کند.مقامات ارشد
صندوق بین المللی پول گفتند :این تحوالت میتواند با کاهش
تقاضا و تجارت ایاالتمتحده همراه باشد و ممکن است منجر
به خروج ســرمایه و کاهش ارزش پــول در بازارهای نوظهور
شــود.این صندوق گفت :بازارهای نوظهور با فشارهای تورمی
بیشــتر یا نهادهای ضعیفتر باید ســریعا ارزهــا را کاهش و
نرخهای بهره را افزایش دهند.

دانش الزم در خرید امــن رمزارزهای با قابلیت
اتکای بیشــتر و همچنین عدم دسترســی به
صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی ،با
انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت و یا حتی
بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی میشوند،
از این حیث الزم اســت ضمــن تعیین متولی،
به ســاماندهی این تقاضاها پرداخته شود.رئیس
هیــأت مدیره خانه بالکچین ایــران ،برضرورت
فرهنگســازی و آموزش عالقــه مندان و حتی
مسووالن از این حوزه تاکید کرد.وی با اشاره به
صحبت های رئیس کل بانک مرکزی مبنی راه
اندازی رمز ارز ملــی در آینده ای نزدیک اظهار
کرد :موضوع رمزپول ملــی از جمله موارد مهم
در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت

و دســتورالعملهای مربوط به آن تدوین شده و
در آینده نزدیک به صورت آزمایشــی راهاندازی
خواهد شــد ولــی بجای اینکار بهتر اســت که
به کارهای کالن در ســطح بیــن المللی توجه
بیشتری داشته باشیم.عضو کمیسیون رمز ارز و
بالکچین ســازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در عیــن حال بیان کرد :قرار اســت در منطقه
آزاد کیــش ،با توجه به تجــارت و قابلیتهای
موجــود این جزیره ،تولید رمز ارز ملی به زودی
به مرحله اجــرا در آید که در بخشهایی غیر از
ماینینگ چون ایجاد صرافی و اســتفاده از کیف
پــول دیجیتال ،همچنین خدمــات جانبی رمز
ارزها ،در کنار کنترلها و راهاندازی رمز ارز ملی
در این جزیره شکل عملیاتی به خود گیرد.پاک

باختهگان زنجانی یادآور شــد :امروز ،ما شــاهد
این هستیم که تعداد فزاینده ای از پرداخت در
اقتصاد ما به صورت دیجیتال وغیر نقدی انجام
می شود .تمامی کسب و کارها مبتنی بر تجارت
الکترونیک هستند و شرکت های تاسیس شده
به دنبال راه های جدید برای گسترش روش های
پرداخت موجود خود هستند .مفهوم ارز دیجیتال
به معنای پول رمزگذاری شده ،به منظور تسهیل
انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه
ها و توسط افراد جامعه مطرح شد.وی ادامه داد:
ارز دیجیتال هیچ ســرویس دهنــده مرکزی یا
موسســه مالی برای کنترل نقل و انتقال ندارد؛
چــون همه چیز بر ارتباطــات نظیر به نظیر بنا
شده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

تخصیص  323میلیون دالر ارز وارداتی از
سوی این بانک تا پایان آبان ماه
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران از تخصیص  323میلیون دالر ارز جهت
واردات از سوی این بانک تا پایان آبان ماه خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک
توســعه صادرات ایران دکتر سیدعلی حسینی در گفتگو با شادا اظهار داشت :با
توجه به محدودیت های اعمال شــده بر نظام بانکی کشــور ،انتظارات در سطح
داخلی و خارجی ،رسیدن جمهوری اسالمی ایران به جایگاه و نقش مؤثر و سازنده
خود در نظام اقتصادی بین الملل اســت.وی گفت :در شــرایط تحریم های بین
المللی ســالهای اخیر ،حفظ و ارتقای نقش بانک توسعه صادرات بعنوان یکی از
نهادهای مهم حمایتی جهت حمایت از حضور اقتصادی ایران در کشورهای هدف
به خصوص کشورهای همسایه از اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار شده
است.حسینی افزود :در همین رابطه ،بانک توسعه صادرات اقدام به ارائه خدمات
کارگزاری شامل صدور ضمانتنامه ،گشایش اعتبار اسنادی های وارداتی و پذیرش
و ابالغ اعتبار اسنادی های صادراتی ،نقل و انتقال وجوه و همچنین ارائه تسهیالت
به فعاالن تولید و تجارت از قبیل ســرمایه در گردش (برای طرحهای صادراتی)،
اعتبار خریدار ،اعتبار فروشنده و تامین مالی سرمایه گذاری (با رویکرد صادراتی)
میکند.
با اخذ مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده؛

سرمایۀ بانک پاسارگاد به 350هزارمیلیارد
ریال خواهد رسید
مجمع عمومی فوقالعاده بانک پاسارگاد با هدف تصمیمگیری درخصوص نحوۀ
افزایش سرمایۀ این بانک صبح روز یکشنبه 19دی 1400در محل ساختمان
مرکزی بانک برگزار شــد .طی این نشست سهامداران با افزایش سرمایۀ بانک
پاسارگاد در دو فاز و براساس مجوز اعطاء شده از سوی بانک مرکزی جمهوری
اســامی ایران و ســازمان بورس اوراق بهادار موافقت کردند.به گزارش روابط
عمومی بانکپاســارگاد ،در این مجمع که با حضور بیــش از 71.8درصد از
سهامداران (شامل سهامداران حضوری 70.5درصد و آنالین 1.3درصد) برگزار
شد ،آقایان ذبیحاله خزائی بهعنوان رئیس جلسه ،دکتر مجید قاسمی و عباس
کفافی بهعنوان ناظر و خانم دکتر صدیقه نعیمیان بهعنوان منشــی جلســه
انتخاب شدند.در بدو این جلسه گزارش عملکرد 9ماهۀ بانکپاسارگاد قرائت
شد که طی آن رشد حجم منابع سپرده و تسهیالت اعطایی بانک پاسارگاد طی
مدت سپری شده از ســال  1400و افزایش قابلتوجه حجم ضمانتنامههای
صادره و گشــایش اعتبار اســنادی داخلی بانک نسبت به سال گذشته مورد
توجه ســهامداران قرار گرفت.در ادامه پس از قرائت اظهارنظر بازرس قانونی و
پاسخگویی به سؤاالت سهامداران ،انجام افزایش سرمایه بانک پاسارگاد در دو
مرحله مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

افزایش  2.5برابری سرمایه بانک
گردشگری
میزان ســرمایه بانک گردشگری از  6000میلیارد ریال به 15000
میلیارد ریال معادل  2.5برابر افزایش یافته اســت.افزایش سرمایه
150درصدی بانک گردشگری ،شــهریور ماه امسال و پس از اخذ
مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران در اداره ثبت شرکتها ،به ثبت رسیده است.به گزارش
روابــط عمومی بانک گردشــگری ،افزایش ســرمایه بانک که در
جلســه مجمع عمومی فوقالعاده تیرماه سال  99با حضور اکثریت
ســهامداران مصوب شد ،در جلســه مذکور با موافقت سهامداران،
افزایش سرمایه بانک از مبلغ  ۶هزار میلیارد ریال به مبلغ  ۱۵هزار
میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تصویب رســید.با ثبت افزایش
ســرمایه فوق الذکر ،سرمایه شرکت به مبلغ  15000میلیارد ریال
منقسم به  15میلیارد ســهم عادی یک هزار ریالی با نام که تماما
پرداخت شــده است ،رسید و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصالح
شده است.بر اساس این گزارش ،با ثبت این مستند تصمیمات تحقق
افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت
قابل دسترس است.بانک گردشگری با برنامه ریزی و اجرای افزایش
ســرمایه از دو محل آورده نقدی در فاز اول و تجدید ارزیابی دارایی
ها در فاز دوم و به روز کردن ارقام تراز بانک ،بر آن است تا صاحبان
سهام را به حقوق خود برساند و ارزیابی عینی تری از پتانسیل های
بانک ارائه دهد.بانک گردشگری در مدت  11سال فعالیت خود در
جهت رشد و سودآوری تالش کرده و به عنوان یک بانک خصوصی
تمام عیار ،خود را متعهد می داند که بهترین خدمات بانکی را برای
ذینفعان فراهم کند.

 ۲شعبه بانک قرضالحسنه مهر ایران
در اصفهان و ارومیه جابهجا شد
شــعبه «آل خجند» اصفهان و شــعبه «ولیعصــر» ارومیه بانک
قرضالحســنه مهر ایران به مکان جدید منتقل شــدند.به گزارش
روابــط عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران ،شــعبه آل خجند
اصفهان (کد  )۲۴۱۴به مکان جدید خود به آدرس اصفهان ،خیابان
عسگریه ،بعد از چهارراه دشتستان ،خیابان پروین ،روبهروی خیابان
صدر هاشمی انتقال یافت .مشتریان میتوانند برای تماس با شعبه
از شــماره تلفنهــای  ۳۵۶۷۷۹۳۳ ،۳۵۶۷۷۹۴۴ ،۳۵۶۷۷۴۴۰و
 ۳۵۶۷۷۵۲۰استفاده کنند.
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مردم آمریکا در خطرناکترین دوره به سر میبرند

ســناتور جمهوریخواه آمریکایی در اشاره به دوران رکود بزرگ در آمریکا ،گفت مردم این کشور ب ه خاطر دستورکار «رادیکال»
بایدن و همکاران دموکراتش در خطرناکترین دوره به سر میبرند.به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس« ،لیندسی گراهام»
ســناتور جمهوریخــواه آمریکایی گفت که مردم این کشــور در خطرناکترین دوره از اواخر دهــه ( ۳۰دوران رکود بزرگ) به
خاطر دســتورکار قانونگذاری «رادیکال» بایدن و همکاران دموکراتاش زندگی میکنند.به گزارش «نیویورک پســت» ،گراهام
در مصاحبــهای پیشبینــی کرد که رایدهندگان آمریکایی در انتخابات میاندورهای  ۲۰۲۲نه بر اســاس آنچه در  ۶ژانویه اتفاق افتاد ،بلکه با توجه به «دســتورکار
شکســتخورده رادیکال دموکرات» مشــارکت و رای خواهند داد .وی گفت این دستور کار آمریکا را در خطرناکترین دوران از اواخر دهه  ۳۰قرار داده است .گراهام
همچنین در این مصاحبه رادیویی که یکشــنبه پخش شــد ،پیشبینی کرد که جمهوریخواهان در انتخابات نوامبر به موفقیتهای بزرگی دســت خواهند یافت و
دونالد ترامپ رئیسجمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۲۴پیروز خواهد شد .این سناتور جمهوریخواه تندرو و حامی ترامپ گفت« :ما یک کشور
سوسیالیستی نیستیم».او با اشاره به این که «چگونه دموکراتها ایده افزایش تعداد قضات دادگاه عالی را مطرح کردهاند تا اکثریت  ۳-۶محافظهکار فعلی را جبران
کنند» ،افزود :آنچه دموکراتها میخواهند انجام دهند تکه تکه کردن قانون اساســی است .آنها سعی میکنند توازن قوا را در کشور تغییر دهند .این رادیکالترین
رویکرد به بررسی و توازن قانون اساسی ما در طول زندگی من و شاید همیشه است .در سال  ۲۰۲۲با واکنشهای منفی روبرو خواهیم شد.
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دادگاه ارتش میانمار

آنگ سان سوچی به تحمل  ۴سال زندان محکوم شد

دادگاه ارتش میانمار دیروز دوشنبه «آنگ سان سوچی» رهبر سابق این کشور را با چندین مورد اتهام متفاوت ،به تحمل  4سال
زندان محکوم کرد.به گزارش دیروز دوشــنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز دادگاه نظامی ارتش میانمار امروز با صدور حکمی «آنگ
ســان ســوچی» رهبر سابق این کشور را با اتهامات مختلف از جمله داشتن بی سیم بدون مجوز به تحمل  ۴سال زندان محکوم
کرد.این دادگاه محکومیت  ۲سال زندان را برای سوچی به دلیل نقض قانون واردات-صادرات به دلیل مالکیت رادیوهای بی سیم
و  ۱سال به خاطر داشتن مسدودکننده های سیگنال در نظر گرفته است .به گفته منابع مطلع هر دو محکومیت همزمان به اجرا گذاشته خواهد شد.سوچی همچنین
به تحمل  ۲سال زندان برای یک اتهام دیگر نیز که نقض قانون مدیریت بحران طبیعی مربوط به همه گیری ویروس کرونا می باشد ،محکوم شده است« .آنگ سان
سوچی »  ۷۶ساله و دارنده جایزه صلح نوبل درحالی در دادگاه محاکمه می شود که با ده ها پرونده و ترکیبی از باالترین محکومیت ها برای اتهاماتی که با آنها رو به
روست به بیش از  ۱۰۰سال زندان محکوم خواهد شد .او تمامی این اتهامات را رد می کند .میانمار از اول فوریه  ۱۳( ۲۰۲۱بهمن ماه سال گذشته) طی کودتایی که
در این کشور علیه دولت تازه انتخاب شده اتفاق افتاد ،در آشوب به سر می برد .کودتای ارتش میانمار منجر به اعتراضات گسترده شد و نگرانی های جهانی را پیرامون
پایان دادن به اصالحات سیاسی آزمایشی از زمان پایان دهه ها حکومت نظامی در این کشور برانگیخت .حکومت نظامی میانمار پیش تر اعالم کرده بود« ،آنگ سان
سوچی» رهبر پیشین این کشور را برای آنچه تقلب در انتخابات پارلمانی می خواند؛ محاکمه خواهد کرد.

نتایج یک نظرسنجی:

بسیاری از آمریکایی ها خواهان مذاکره با ایران هستند

براســاس نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام گرفته توسط یک
شرکت بین المللی ۷۷ ،درصد آمریکایی ها خواهان مذاکره با ایران
و بدست آوردن یک توافق هسته ای هستند.به گزارش ایرنا براساس
نظرســنجی های انجام شده توسط شرکت آمریکایی «مورنینگ
کانسالت» (یک شرکت خصوصی بین المللی پایگاه داده ها مستقر
در آمریکا) در تاریخ  ۲۷تا  ۲۸دســامبر ( ۷تا  ۸دی ماه) بسیاری
از آمریکایی ها خواهان مذاکره با ایران هســتند ،حتی اگر توافق
بدســت آمده از این مذاکرات نتواند مانع توقف ایران در دستیابی
به تسلیحات هسته ای شود.براساس نظرسنجی انجام شده توسط
این شرکت پایگاه داده ،بیشتر آمریکایی ها اگرچه از یک سو نگران
تسلیحات هسته ای می باشند ،اما آماده لغو تحریمها برای شروع
مذاکرات هستند ،هرچند به عقیده این شرکت کنندگان شکاف
حزبی شــدید در آمریکا دستیابی به توافق را پیچیده کرده است.
براساس نظرســنجی های انجام گرفته توسط شرکت مورنینگ
کانسالت ۷۷ ،درصد از رای دهندگان آمریکایی اگرچه از یک سو
نگران تسلیحات هسته ای می باشند ،اما از سوی دیگر خواهان لغو
مذاکرات برای از سرگیری مذاکرات بوده و بر این عقیده هستند که
توافق با تهران مانع دستیابی ایران به سالح هسته ای می شود .در
این میان  ۵۶درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی حامی
یک توافق هسته ای با ایران بوده و  ۶۵درصد هم با خروج «دونالد
ترامپ» رئیس جمهوری وقت آمریکا از توافق هســته ای با ایران
در ســال  ۲۰۱۸مخالف هستند.بر اســاس این نظرسنجی ،اکثر
آمریکایی ها همچنان از توافق هسته ای  ۲۰۱۵ایران حمایت می
کنند و معتقدند در صورت از سرگیری مذاکرات ،تحریم ها علیه
تهران باید کاهــش یابد حتی با وجود اینکه اکثریت اندک گفته
اند که توافق جدید ممکن اســت مانع از تولید ســاح هسته ای
ایران نشــود.با این حال ،با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای
و پررنگ شدن سایه ترامپ برای حضور در این انتخابات ،فرصت
«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام موثر در مذاکرات با
ایران در حال کاهش است«.تریتا پارسی» معاون اجرایی اندیشکده

ایران خرجشــود ،دولت بایدن را از اولویتهای مهم داخلی مانند
«طرح بازسازی بهتر» منحرف خواهد کرد .نصر تاکید کرد« :یک
سیاســتمدار خوب آنچه را که از نظر سیاسی کمهزینهتر است،
انتخاب میکند ،حتی اگر این سیاست خارجی بد باشد»«.الکس
وطنخواه» مدیر برنامه ایران در «موسسه خاورمیانه» گفت« :شکاف
حزبی و جدول زمانی انتخابات آتی ایاالت متحده باعث شده که
مقامات ایرانی باور چندانی به وعده های مقامات آمریکایی نداشته
باشند .به عبارتی اگر عمر دولت کنونی بیش از چهار سال به طول
نیانجامد چه؟ اگر دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای شکست
بخورند چه اتفاقی می افتد؟» به عقیده وطنخواه همین موراد سبب
شده مذاکرات با کندی پیش برود.

آمریکایی کوئینســی در خصوص تالش دولت واشــنگتن برای
پیوســتن دوباره به برجام توضیح داد« :بایدن از یک ســو با عدم
کاهش تحریمها و از سوی دیگر با تالش برای پیوستن مجدد به
توافق هســته ای با تهران از طریق یک فرمان اجرایی در روزهای
آغازین دوره ریاســتجمهوری ،در حال از دست دادن فرصت ها
است» .پارســی در عین حال خاطرنشان کرد« :راهبرد بایدن در
قبال برنامه هسته ای ایران تاکنون به هشت دور مذاکرات بینتیجه
و ادامه توسعه برنامه هستهای ایران تا غنیسازی  ۶۰درصد منجر
شده اســت» .وی افزود که رویکرد آزمایشی دولت کنونی آمریکا
منجر به هزینههای سیاسی بالقوه و تشدید چالش ها در مذاکرات
هسته ای شده است .یک مقام ارشد دولت آمریکا هم در پاسخ به
سواالتی در خصوص راهبرد دولت بایدن در قبال مذاکرات هسته
ای با ایران گفت« :آمریکا تنها به لطف تالش های دولت بایدن برای
متحد کردن ســایر طرف های توافق  ۲۰۱۵توانسته در مذاکرات
شرکت کند» .این مقام همچنین خروج ترامپ را از برجام عامل
قرار دادن ایران در مسیر تحریک آمیز کنونی دانست؛ مسیری که

گشایش باب نامزدی برای ریاست جمهوری عراق به دستور
رییس پارلمان

حلبوسی :نیاز به اصالحات داریم

محمد الحلبوسی ،رئیس جدید پارلمان
عراق پس از انتصاب مجدد در این سمت،
دستور گشایش باب نامزدی برای ریاست
جمهوری را صادر کرد.به گزارش ایســنا،
به نقل از شــفق نیوز ،الحلبوسی که پس
از برگزاری جلســه جنجالی روز یکشــنبه با اکثریت آرا بار دیگر
ریاست پارلمان جدید را عهدهدار شد ،اعالم کرد :طبق زمان بندی
قانون اساســی باب نامزدی برای پســت ریاست جمهوری ظرف
 ۱۵روز باز میشود.روز یکشنبه پارلمان جدید عراق پس از چند
ســاعت وقفه برگزار شد و طی آن محمد الحلبوسی برای ریاست
جدیــد پارلمان و حاکم الزاملی به عنوان معاون اول و شــاخوان
عبداهلل به عنوان معاون دوم وی تعیین شدند.طبق عرف سیاسی
عراق ،جایگاه ریاست جمهوری متعلق به کردها و در مقابل سمت
نخســت وزیری متعلق به شیعیان و ریاســت پارلمان از آن اهل
سنت اســت .نامزد ریاستجمهوری برای دستیابی به این پست
نیازمند رأی دوســوم اعضای پارلمان(دست کم  ۲۱۰نفر) است.
الحلبوســی پس از ابقا در پســت ریاســت پارلمان در نخستین
اظهاراتش گفت« :باید مســیرهای زیادی اصالح شود .زمان آن
فرا رسیده که اعتماد به روند سیاسی عراق بازگردانده شود».وی
افزود ،این «اولین گام در یک سفر طوالنی برای اصالح بسیاری از
نهادها و مشترکات» است.

رئیس آتی اتحادیه اروپا انگلیسی
بلد نیست!

منتقدان دولت در جمهوری چک هشدار دادهاند که دولت جدید
این کشــور ،با خطر انزوا ،خصوصا در اتحادیه اروپا مواجه است،
چرا که اعضایش به زبان کاری این اتحادیه ،یعنی زبان انگلیسی،
تسلط ندارند.به گزارش ایسنا ،به نقل از وبسایت روزنامه گاردین،
دولت جدید جمهوری چک به رهبری «پتر فیاال» چشــماندازی
بروننگر از دولت خود ایجاد کرده بود اما ضعف اعضای این دولت
در مکالمه به زبان انگلیســی ،این تصویر را خدشهدار کرده است.
این افشــاگری درباره سطح ضعیف مکالمه اعضای دولت به زبان
انگلیسی در حالی مطرح شده است که دولت فیاال قرار است از ماه
ژوئیه سال جاری ،ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد،
مسئولیتی که توانایی وزیران در برقراری ارتباط با سیاستمداران
خارجی را به چالش میکشد.
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به گفته وی در وهله اول مذاکرات را بیش از پیش دشــوار کرده
است«.روئل مارک جرکت» عضو ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسی
ها» (یک اندیشــکده مســتقر در آمریکا و تحت نفوذ البی های
صهیونیسم) در این خصوص گفت« :شمار کسانی که در واشنگتن
تمایل به مذاکره با ایران دارند ،کم است» .وی افزود« :دموکرات ها
خود را کامال آماده یک ایران هسته ای کرده اند و گمان می کنم
اکثر جمهوری خواهان نیز چنین هستند».هرچند به ادعای مارک
جرکت ممکن اســت چنین وضعیتی بر کنگره آمریکا حکمفرما
باشد ،اما نظرسنجی نشان می دهد که رای دهندگان آمریکایی به
گونه ای دیگر می اندیشند.از هر پنج رایدهنده آمریکایی شرکت
کننده در نظرسنجی مورنینگ کانسالت ،چهار نفر اعالم کرده اند
که نگران تولید سالح هستهای از سوی ایران هستند.به گفته «ولی
نصر» اســتاد مطالعات خاورمیانه و روابط بینالملل ،علیرغم این
نگرانیها ،تالش برای توافق با ایران بهویژه برای دولت بایدن منطقی
نخواهد بود.به عقیده این استاد مطالعات خاورمیانه با نزدیک شدن
به انتخابات میاندورهای امسال ،هر گونه سرمایه سیاسی که برای

اگر مذاکرات در وین با شکست مواجه شود ،چه اتفاقی می
افتد؟
از هر ســه رای دهنده در نظرســنجی مورنینگ کانسالت دو نفر
گفتند که در صورت شکست مذاکرات در وین ،از افزایش تحریم
هــای اقتصادی علیه ایران حمایت خواهند کرد ،حتی اگر برخی
کارشناســان این تحریم ها را بی ارزش دانسته اند.جرکت که از
مدافعان خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم ها علیه تهران بود،
تاثیر دو برابر کردن تحریمها را علیه ایران در برهه کنونی محدود
ارزیابی می کند.گزینه دیگری که در نظرسنجی مورنینگ کانسالت
از رای دهندگان آمریکایی مورد پرســش قــرار گرفته ،مداخله
نظامی است که کمترین رای را در میان شرکت کنندگان به خود
اختصاص داده است .به عبارتی در حالیکه  ۵۹درصد رای دهندگان
شرکت کننده در این نظرسنجی ،حامی دیپلماسی با ایران هستند،
تنها  ۳۶درصد از مداخله نظامی علیه ایران دفاع کرده اند.به عقیده
نصر هم «جنگ به خودی خود دیگر قابل اعتماد نیســت و ایران
با افزایش توان هســته ای خود قصد دارد آمریکا را به میز مذاکره
بکشاند و اگر آمریکا در این خصوص قدم مثبتی بردارد ،ایران نیازی
به بمب ندارد».

گزیده خبر
/نشست مجازی پیمان امنیت جمعی/

پوتین :نمیگذاریم سناریوی «انقالبهای
رنگی» در بیخ گوشمان تکرار شود

پوتین گفت نیروهای سازمان پیمان
امنیت جمعی تا زمانی که نیاز باشد
در قزاقستان خواهند ماند.به گزارش
ایسنا به نقل از اسپوتنیک ،والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهور روسیه در یک
کنفرانس ویدئویی با ســران سازمان
پیمان امنیت جمعــی ( ) CSTOدر
مورد زمان حضور نیروهای حافظ صلح در قزاقستان گفت :سازمان پیمان امنیت
جمعی توانست به سرعت و بدون مشکل تصمیم گیری کند تا از بحرانی شدن
اوضاع در قزاقســتان جلوگیری کند .نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی بر
تروریست های بینالمللی در قزاقستان پیشی گرفتهاند و تا زمانی که نیاز باشد
در این کشــور خواهند ماندوی خروج نیروهای حافظ صلح از قلمرو قزاقستان
را بــدون بدون قید و شــرط خواند و تاکید کرد :یک گــروه از نیروهای حافظ
صلح جمعی ســازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان اعزام شده است و من
میخواهــم بر این موضوع تأکید کنم ،برای مدت محدودی ،تا زمانی که رئیس
جمهور قزاقســتان ،رئیس دولت ... ،بخواهند.رئیس جمهور روسیه خاطرنشان
کرد که نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی از تضعیف پایههای قدرت دولت
در قزاقســتان ،فروپاشــی کامل اوضاع داخلی این کشور و در رأس قرار گرفتن
تروریستهای بین المللی جلوگیری کردند.وی افزود که نیروهای سازمان پیمان
امنیت جمعــی پس از انجام وظایف خود مطمئناً از قزاقســتان خارج خواهند
شد.پوتین هشدار داد که آنچه که با اعتراضات مسالمت آمیز علیه افزایش قیمت
بنزین آغاز شــد و به سرعت به شورش های خشونت آمیز و اقدامات تروریستی
تبدیل شد ،اولین تالش نیست و آخرین تالش برای مداخله در منطقه از خارج
نخواهد بود.رئیسجمهور روسیه با بیان اینکه رئیس جمهور قزاقستان در مواجهه
با «چالش بیســابقه امنیت ،تمامیت و حاکمیــت آن» برای کمک به اعضای
ســازمان پیمان امنیت جمعی مراجعه کرده است ،افزود که این تهدید ناشی از
اعتراضات خودجوش به قیمت سوخت نیست ،نیروهای مخرب داخلی و خارجی
از موقعیت اســتفاده کرده بودند.رئیس جمهور روسیه در صحبت از رویدادهای
قزاقســتان تاکید کرد که روسیه اجازه نخواهد داد که سناریوهای «انقالب های
رنگی» در بیخ گوشش تکرار شود .حمله به قزاقستان یک اقدام تجاوزکارانه بود
و باید بدون تأخیر به آن پاســخ داده میشد .وقایع اخیر توسط نیروهای برانداز
برنامه ریزی و ســازماندهی شــده بود حوادث قزاقستان اولین تالش نیست و
آخرین تالش برای مداخله خارجی نخواهد بود ،رویدادهای اخیر در قزاقســتان
تأیید میکند که برخی نیروها از استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
برای عضوگیری از افراط گرایان و تروریستها و تشکیل گروههای مخفی از شبه
نظامیــان دریغ نمیکنند.پوتین افزود :الزم می دانم به کمیته دبیران شــورای
امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی ،در چارچوب کارگروههای تخصصی امنیت
اطالعات و مبارزه با تروریسم وافراط گرایی دستور بدهم تا پیشنهاداتی را برای
مقابله مشترک با تالشها برای مداخله مخرب خارجی در منطقه سازمان پیمان
امنیت جمعی ارائه کنند.
استولتنبرگ:

ناتو برای درگیری با مسکو در اروپا
آماده است

تهران -ایرنا -ینس استولتنبرگ دبیر
کل ناتو به مســکو هشدار داد که در
صورت شکســت مذاکرات روسیه با
ناتــو ،این ائتــاف نظامی برای یک
نبرد جدید کامال مســلحانه در اروپا
آماده است.اســتولتنبرگ در آستانه
مذاکرات روســیه با ناتو به روزنامه
فایننشال تایمز گفت که مســکو همزمان با هفته فشرده دیپلماسی با هدف
گفــت و گو در مورد تنش بین روســیه و اوکراین ،پوشــش خصمانه خود را
کنار بگــذارد و با غرب همکاری کند در غیر اینصورت با اتحاد نیروی دریایی
که برای نبرد آماده شــده ،روبه رو شود.اظهارات دبیر کل ناتو پیش از آمادگی
غرب برای گفتوگو با مســکو در مورد کاهــش ابعاد تمرینات نیروی دریایی
ناتو ،مدیریت تسلیحات و تعهد به عدم استقرار موشکهای آمریکا در اوکراین،
مطرح میشود.وی در گفت وگو با این روزنامه یادآورشد که از گذشته تاریخی
روسیه آگاه هستم .صدها سال است که آنها نبرد با همسایگان را تجربه کردند.
[اما] روســیه یک گزینه جایگزین دارد :همکاری و کار کردن با ناتو.روسیه در
ماههای اخیر حدود  ۱۰۰هزار ســرباز را در مناطق نزدیک مرز خود با اوکراین
مســتقر کرده است که به اعتقاد غرب این اقدام از آمادگی روسیه برای حمله
به اوکراین خبر میدهد.والدیمیر پوتین رییسجمهوری روسیه هرگونه طرحی
برای حمله به این کشــور را رد کرده است .با این حال ،روسیه در مورد نادیده
گرفتن درخواســتهایش مبنی بر توافقنامههــای دفاعی جدید برای کاهش
قابلیتهای نظامی ایاالت متحده و ناتو در اروپا هشدار داده است.به عقیده مقام
های روس این تجهیزات و قابلیتهای نظامی تهدیدی برای مرزهایشان است.
استولتنبرگ توضیح داد که این امکان پذیر است که به طور جمعی به دنبال
یک مسیر ،یک ابزار سیاسی و همچنین رسیدگی به نگرانیهای روسیه باشیم.
با این حال خطر نبرد همچنان وجود دارد.وی افزود :بازدارندگی ناتو قدرتمند
و ثابت شده اســت .ما اکنون باید امیدوار باشیم و سخت در این مسیر تالش
کنیم ،اما برای بدترین ها هم آماده باشیم.
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گنجینه

حالدلشیپتوگفتم،هکتویارمباش
ی
هنباد ناتتوهبآشفتنکارمباشی
منهکسوزندهچوشمعمخودازینغصهتونیز
هچضرورتهکفروزندهٔانرمباشی؟
زینپسآنچشمناد رمهکمراخوابآید
کن مگرآنشبهکردآغوشوکنارمباشی
همچوبلبلهمهازدستتوف
م
اد
ی
ر
اتتو،ایدستهٔگل،باغوبهارمباشی
باهکآرامکنم؟یاهچقرارمباشد؟
هکتوسرماهیٔآراموقرارمباشی
نکنمیادبهشتوغمدوزخنخورم
گرتوفرداحکمروزشمارمباشی

چهره روز
نیکالس کیج
نیکالس کیم کاپوال (به انگلیسی)Nicolas Kim Coppola :
(زادهٔ  ۷ژانویهٔ  )۱۹۶۴که بیشــتر با نام هنری نیکالس
کیج (به انگلیســی )Nicolas Cage :شــناخته میشود،
هنرپیشــه ،تهیهکننده و کارگردان مشــهور آمریکایی
اســت.از فیلمهای اولیهٔ وی میتوان به این موارد اشاره
کرد :دختر دره ( ،)۱۹۸۳مســابقه با ماه ( ،)۱۹۸۴بردی
( ،)۱۹۸۵پگی سو ازدواج کرد ( ،)۱۹۸۶ماهزده (،)۱۹۸۷
بوســه خونآشــام ( ،)۱۹۸۹از ته دل وحشی (،)۱۹۹۰
ماه عســل در وگاس ( )۱۹۹۲و غرب رد راک (.)۱۹۹۳
او توانست جایزهٔ اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد ،یک
جایــزه گولدن گلوب و یک جایزه انجمن بازیگران فیلم
را بخاطر بازی در فیلم ترک الس وگاس بدســت آورد.
بعد از این اتفاق بود که با حضور در فیلمهای مشهوری همچون صخره ( ،)۱۹۹۶تغییر چهره (،)۱۹۹۷
هواپیمای محکومین ( ،)۱۹۹۷شهر فرشتهها ( )۱۹۹۸و گنجینه ملی ( )۲۰۰۴به شهرت بسیاری دست
یافت .نیکالس بخاطر بازی در فیلم اقتباس موفق شد برای دومین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شود.
وی همچنین در سال  ۲۰۰۲فیلم خود را با نام سانی کارگردانی کرد که به همین علت نامزد دریافت
جایزهای از جشنواره فیلم آمریکایی دوول (در فرانسه) شد.از دیگر فیلمهای موفق وی در هزارهٔ جدید،
میتوان به نقشش در فیلمهای مرد خانواده ( ،)۲۰۰۰هواشناس ( ،)۲۰۰۵ارباب جنگ ( )۲۰۰۵و کیک-
اس ( ،)۲۰۱۰اشاره نمود که مورد تحسین منتقدان قرار گرفت .فیلمهای دیگر نیز همچون گوست رایدر
و پیشــگویی از برترین فیلمهای باکسآفیس بهشمار میآیند .پیشگویی از بحثبرانگیزترین فیلمهای
نیکالس کیج است که با واکنش بسیار منفی از مردم و منتقدین روبهرو شد .علیرغم این موضوع ،راجر
ایبرت  ،منتقد مشهور سینما ،به این فیلم نمره کامل داد.

پیشنهاد

از هر دری خبری

خط پایان مسابقه اسکی  ۱۰کیلومتر استقامت زنان در ایتالیا /آسوشیتدپرس

ورزشی

قلعه مالویل
قلعه مالویل نوشــته روبر مرل نویســنده فرانسوی
( )۱۹۰۸-۲۰۰۴اســت که در الجزایــر بدنیا آمده و
دوران کودکی خود را در آن کشور که هنوز از فرانسه
مستقل نشده بود ،ســپری کرد .پدرش را در جنگ
جهانی اول از دســت داد و خــود نیز در طی جنگ
جهانی دوم توسط نیروهای آلمانی اسیر شد .پس از
آزادیاش به نوشــتن روی آورده و قلعه مالویل یکی
از آثار درخشــانش را به رشته تحریر درآورد .حوادث
داستان در مناطق روستایی کشور فرانسه و در اواخر
قرن بیســتم اتفاق میافتد .در  ۵۰صفحه نخســت
کتاب با امانوئل ،راوی داستان و روند زندگیاش آشنا
میشــویم ،امانوئل در قلعهای که از عمویش به ارث

برده زندگی میکند.
در بخشی از توصیفات قلعه ،چنین میخوانیم:
گفتم که از آبادی محوطه اول به جز سنگ چیزی باقی نمانده بود ،اما از آن سنگها که من هنوز
مقدار زیادی از آن را در اختیار دارم ،برایم بســیار مفید واقع شــدند ،زیرا به وسیله آنها توانستم
با تکیه به سمت جنوبی حصار که از یکی از قلههای کوه سنگی دفاع میکرد و بدون آن هم قله
خوب میتوانســت از خود دفاع کند و نیز با تکیه به سمت شمالی کوه سنگی ،قرارگاههایی برای
اســبهایم درست کنم .تقریبا در وسط محوطه اول و در دل کوه سنگی ،شکاف عظیم و عمیقی
باز شده است که در آن ،آثاری از سکونت انسانهای ماقبل تاریخ یافت میشود ،لکن نه چندان که
بتوان آن را غاری تاریخی به حساب آورد .ولی برای اثبات این اصل ،همین بس که آدمیان ،هزاران
سال قبل از ساختمان قلعه مالویل به عنوان پناهگاه استفاده میکردهاند.

فرهنگ

کاوانی تا پایان فصل در یونایتد ماندنی شد
با اعالم رالف رانگنیک مهاجم اروگوئهای تا پایان فصل در این تیم خواهد ماند.به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت ،رالف رانگنیک،
سرمربی موقت منچستریونایتد گفت ادینسون کاوانی مهاجم منچستریونایتد تا پایان فصل در این باشگاه می ماند.قرارداد کاوانی
در پایان ژوئن به پایان می رســد و این ملی پوش اروگوئهای مورد توجه بارســلونا و یوونتوس بود ،در حالی که برخی گزارش ها
حاکی از آن است که این بازیکن  ۳۴ساله ممکن است در پنجره نقل و انتقاالت ژانویه به آمریکای جنوبی بازگردد.رانگنیک به
وبسایت یونایتد گفت :ادینسون گفت که میتوانم تا پایان فصل به او تکیه کنم و او به بهترین شکل خود ادامه میدهد تا الگویی
برای بازیکنان جوانتر باشد .ادی یکی از آن بازیکنانی است که ذهنیت بسیار قوی دارد .او تجربیات فراوان و اخالق کاری خوبی
دارد که می تواند الگوی خوبی برای بقیه بازیکنان باشد.یونایتد در دور سوم جام حذفی بعد از ظهر دوشنبه میزبان استون ویالست
و روز شنبه در لیگ برتر به ویال پارک خواهد رفت.

پژوهشگران «دانشگاه پنسیلوانیا» در بررسی جدید خود نشان دادهاند
که برنامهریزی مجدد سلولهای ایمنی میتواند به درمان بسیاری از
بیماریهای شایع کمک کند.به گزارش ایسنا و به نقل از پن تودی،
بررسی جدید پژوهشگران «دانشکده پزشــکی پرلمن»(Perelman
 )School of Medicineدر «دانشــگاه پنســیلوانیا»( )UPennنشــان
میدهد که یک روش ایمنیدرمانی آزمایشــی میتواند سلولهای
ایمنی را به طور موقت برنامهریزی کند تا تنها با تزریق یک آرانای
پیامرسان مشابه واکسنهای کووید ۱۹-مبتنی بر آرانای پیامرسان
بتوانند به هدف خاصی حمله کنند.پژوهشــگران ،روش جدیدی را
با آمادهســازی آرانای پیامرسان نشان دادند که در آن ،سلولهای
 Tبرای حمله به سلولهای فیبروبالست قلب برنامهریزی میشوند.
نارسایی قلبی اغلب تا حدی توسط سلولهای فیبروبالست هدایت
میشــود که با تولید بیش از اندازه مواد فیبری ،به آسیب و التهاب
قلب پاســخ میدهند .این کار آنها ،عضله قلب را سفت میکند و به
اختالل در عملکرد قلب منجر میشــود .این شرایط ،بروز وضعیتی
موسوم به فیبروز را در پی دارد .در آزمایشهایی که روی موشهای
مبتال به نارســایی قلبی انجام شد ،برنامهریزی مجدد سلولهای ،T
کاهش فیبروبالستهای قلبی و معکوس شدن چشمگیر فیبروز را به
همراه داشت«.جاناتان اپستاین»( ،)Jonathan Epsteinاز پژوهشگران
ایــن پروژه گفت :فیبروز ،زمینهســاز بســیاری از اختالالت جدی
مانند نارســایی قلبی ،بیماری کبد و نارســایی کلیوی است .روش
ایمنیدرمانی ما میتواند راهی مقیاسپذیر و مقرون به صرفه برای
رسیدگی به یک بار سنگین پزشکی باشد.

تخت گاز
سیستم بافتبرداری جدید برای
تشخیص آسانتر سرطان کبد

برندگان جوایز گلدن گلوب ۲۰۲۲
اعالم شد
انجمن مطبوعــات خارجی هالیــوود برگزارکننده
جوایز ســاالنه گلدن گلوب ،فهرست برندگان سال
 ۲۰۲۲ایــن جوایز را در شــاخههای ســینمایی و
تلویزیونــی اعالم کرد.به گزارش ایســنا ،مراســم
اعطای جوایز هفتاد و نهمین دوره جوایز سینمایی
و تلویزیونــی گلــدن گلوب با وجود حواشــی یک
ســال اخیر برای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود
سرانجام بدون پخش تلویزیونی ،مراسم فرش قرمز
و ســتارههای هالیوودی برگزار شد و برندگان این
رویداد از طریق شــبکهاجتماعی و سایت این جوایز
معرفی شــدند .در انتها فیلم «قدرت سگ» ساخته
«جین کمپیون» در شاخه سینمایی جایزه بهترین
فیلم و کارگردانی درام و نقش مکمل مرد را به خود اختصاص داد و فیلم ســینمایی «داستان
وست ساید» ساخته «استیون اسپیلبرگ» هم سه جایزه شامل بهترین فیلم کمدی /موزیکال
را بــه خود اختصاص داد .در شــاخه بهترین فیلم خارجی نیز فیلم «قهرمان» ســاخته اصغر
فرهادی به نمایندگی از ســینمای ایران در کنار آثاری از کشــورهای ایتالیا ،اسپانیا ،فنالند و
ژاپن به جمع نامزدهای نهایی راه یافته بود که در نهایت جایزه این شــاخه به فیلم «ماشــین
منو بران» ســاخته «ریوسوکه هاماگوچی» از ژاپن رســید .در بخش تلویزیون نیز «وراثت» و
« َهکس» به ترتیب بهترین سریال درام و کمدی /موزیکال نام گرفتند و سریال «بازی مرکب»
تنها یک جایزه بازیگری دریافت کرد.

درمان بیماریها با برنامهریزی
مجدد سلولهای ایمنی

کانسپتهای جالب هیوندای موبیس در نمایشگاه 2022 CES
هیوندای موبیس هفتمین تأمینکننده بزرگ قطعات خودرویی در دنیا بوده و قب ً
ال هم کانسپت های جالبی را در نمایشگاه CES
معرفی کرده اســت .این شــرکت امسال هم دست پر وارد میدان شده و کانسپت های جدید  Mویژن پاپ و  Mویژن  ۲گو را به
 2022 CESآورده است .کانسپت  Mویژن پاپ یک خودروی الکتریکی دونفره و شهری است که دارای تمامی پارامترهای ضروری
برای سرویسهای اشتراک خودرویی از جمله تکنولوژی خودران سطح  ۴است .البته این خودرو توسط راننده نیز هدایت میشود
و غربیلک فرمان آن را میتوان حرکت داد تا سرنشــین هم بتواند پشت فرمان کانسپت موردبحث بنشیند!کابین این خودروی
مفهومی به عنوان یک وســیله نقلیه اشــتراکی که میتواند از طریق گوشیهای هوشمند شخصیسازی شود تجسم شده است.
آنگونه که هیوندای موبیس میگوید ،کاربران میتوانند پروفایل شــخصی خود در برنامه  Mویژن پاپ را خلق کرده و ســپس
گوشی هوشمند خود را به فرمان خودرو متصل کنند .این امر باعث میشود گوشی شما به پشت آمپرهای دیجیتال خودرو تبدیل
شود M .ویژن پاپ همچنین از نمایشگری عریض سود میبرد که به سه بخش مختلف تقسیم شده و میتواند با استفاده از برنامه
موبایلی موردبحث شخصیسازی شود.

پژوهشــگران روسی ،یک سیســتم بافتبرداری نوری ابداع کردهاند
که میتواند به تشــخیص آسانتر سرطان کبد کمک کند.به گزارش
ایســنا و به نقل از نیوز ایتیدبلیو ،پژوهشــگران «دانشــگاه ایالتی
اوریول»( )Oryol State Universityدر روسیه ،یک سیستم بافتبرداری
نــوری ابداع کردهاند که میتواند بین بافت ســرطانی و ســالم کبد
تمایز قائل شــود .این فناوری جدید میتواند تشخیص سرطان کبد
را که ششمین سرطان شــایع در جهان است ،آسانتر کند«.اوگنی
ژربتســوف»( ،)Evgenii Zherebtsovاز پژوهشــگران این پروژه گفت:
این فناوری به گونهای طراحی شــده اســت که با سوزنهایی که در
حال حاضر برای بافتبرداری کبد اســتفاده میشوند ،سازگار باشد.
بدین ترتیب ،شاید روزی بتواند به جراحان کمک کند تا دستگاههای
بافتبرداری را با دقت بیشتری هدایت کنند و تعداد اشتباهات هنگام
برداشتن نمونههای بافت که برای تشخیص استفاده میشوند ،کاهش
یابد.به گفته پژوهشگران ،این سیستم بافتبرداری نوری میتواند به
صورت قابل اعتمادی میان سلولهای سرطانی و سالم موشها تمایز
قائل شود .همچنین ،این سیستم در آزمایشهای ابتدایی انجامشده در
افراد مشکوک به سرطان کبد ،امیدوارکننده بود«.النا پوتاپووا»(Elena
 ،)Potapovaپژوهشگر ارشــد این پروژه گفت :روشهای بافتبرداری
نوری مانند روشــی که ما ابداع کردهایم ،تشــخیص بافتهای سالم
و بافتهــای دارای تومور را با دقت باالیی ممکن میســازند .اگرچه
سیستم ما به طور خاص برای استفاده در جراحی شکم طراحی شده
است اما نتایج پژوهش نشان میدهند که فناوریهای مشابه میتوانند
برای سایر کاربردهای پزشکی نیز سودمند باشند.

