امیرعبداللهیان در دیدار با همتای قطری؛

اولویت ایران ،توسعه مناسبات با همسایگان است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر امورخارجه در دیدار با همتای قطری خود ،توســعه مناســبات با همسایگان را اولویت اصلی جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و بر ضرورت گسترش
همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری با توجه به ظرفیتها و مزیتهای جمهوری اسالمی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل هیئت های عالیرتبه تاکید
کرد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا از روابط عمومی وزارت امور خارجه ،دور اول گفتوگوهای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور آغاز شد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان که به دوحه سفر کرده است امروز پس از دیدار با امیر قطر ،دو دور دیدار....
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سخنگوی دولت:

حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است

وضعیت قرمز کیفیت هوای تهران
در  ۱۸ایستگاه
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رییس مرکز تجارت الکترونیک خبر داد

کارمندان دیگر حق معامله
با دولت ندارند

رییــس مرکز تجارت الکترونیک میگوید با اجرای طرح جدید ،کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معاملهای با
دولت وارد شوند.به گزارش ایسنا ،علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان
در معامالت دولتی اظهار کرد :از ســالها قبل یکی از مســائل مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده ،بحث
مدیریت معامالت دولت اســت .در این راســتا برنامه ریزی شده معامالت دولت در بستر الکترونیک انجام شود تا
امکان فساد در آنها به حداقل برسد.وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای این موضوع از دهه  80و  90آغاز شده است،
بیان کرد :برای جلوگیری از فساد قید شده که در هر معاملهای که دولت در آن به عنوان خریدار یا فروشنده حضور
دارد ،باید فرایند به شکل الکترونیک انجام شود .در همین راستا ،سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)
کار خود را آغاز کرده و قواعد را مشخص میکند....
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خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد
4

جزییات افزایش تعرفه برق از اول بهمن
4

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

یارانه یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی
برای خانوار ۴نفره

احســان ارکانی با اشــاره به اینکه معادله اصلی در بحث حــذف دالر  ۴۲۰۰تومانی راهکارهای حمایتی
از خانوادهها اســت ،گفت :بر اســاس دیدگاه نماینــدگان ،حداقل ۶۰درصد منابع برآمــده از حذف ارز
ترجیحی(۳۰۰هزار تومان برای هر فرد) میبایســت در اختیار خانوادهها قرار بگیرد.اقتصادآنالین-مهدی
بیک؛ در شرایطی که ۱۷۶نماینده یکشنبه  ۱۹دیماه به کلیات بودجه  ۱۴۰۱رای مثبت دادند ،اما در عین
حــال از دولت تضمین گرفتند که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به گونهای برنامهریزی کند که اقالم
اساسی با نرخ ثابت و به صورت حمایتی در اختیار شهروندان قرار بگیرد .بر این اساس نمایندگان از دولت
تعهد گرفتند که مکانیســمی جایگزین برای حذف ارز ترجیحــی ارائه کند که از طریق آن مردم بتوانند
همچنان اقالم مورد نظر خود را بدون مشــکل خاصی تهیه کنند .رویکردی که نشــان داد ،هنوز موضوع
حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی مهمترین معادله پیش روی اقتصاد کشور است .در شرایطی که اغلب
تحلیلگران از ضرورت حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی سخن میگویند ،نمایندگان و گروهی دیگر از کارشناسان
نگران آســیب جدی به قدرت خرید مردم در اثر تکانههای تورمی برآمده از این تصمیم هســتند .به نظر
میرســد درحالحاضر میزان پرداختهای یارانهای مهمترین چالش پیش روی نمایندگان با دولت باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص سرنوشت نهایی دالر۴۲۰۰تومانی گفت :وضعیت الیحه
بودجه  ،۱۴۰۱دقیقا تحت الشعاع بحث مهم حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است .در واقع مهمترین بخش
در الیحه بودجه  ۱۴۰۱موضوع حذف یا تداوم تخصیص ارز ترجیحی اســت .هرچند اخباری در خصوص
تصمیم گیری نهایی در خصوص این مقوله منتشر شده ،اما این بحث همچنان در مجلس به صورت جدی
جریان دارد.ارکانی با اشاره به اینکه مقوله حذف ارز ترجیحی جدا از خود بودجه در معیشت روزمره مردم
به ویژه ســبد غذایی آنها اثرگذار اســت به اقتصادآنالین گفت :در این میان هرچند سازمان برنامه بودجه
اعالم میکند که حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی کمتر از ۱۰درصد در بازار تاثیرگذار است ،اما برآوردهای دقیق
تری از سوی مراکز پژوهشی وجود دارد که تبعات حذف این نوع ارز در تکانههای تورمی را بیشتر ارزیابی
میکند.این نماینده افزود :برای تداوم تخصیص دالر ۴۲۰۰تومانی در سال ،۱۴۰۱دولت میبایست ،حدود
۲۰میلیارد دالر در نظر بگیرد .به عبارت دیگر اگر این ارز حذف شود۲۰ ،میلیارد دالر منابع ارزی در حساب
دولت باقی خواهد ماند .اگر مابه التفاوت دالر ۲۵هزار تومانی بازار آزاد را با دالر  ۴۲۰۰تومانی محاســبه
کنیم ،رقمی حول و حوش ۴۰۰هزار میلیارد تومان نرخ ریالی حاصل از حذف ارز ترجیحی بهدست میآید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد :اگر قرار باشد این رقم به صورت سرانه بین ۶۰میلیون نفر یارانه
بگیر در کشور تقسیم کنیم ،رقمی حول و حوش ۵۵۰هزار تومان ماهانه به ازای هر ایرانی بهدست میآید.
این در حالی است که رقمی که وزیر اقتصاد در مجلس به عنوان افزایش در پرداخت یارانههای نقدی در
نظر گرفته ،حدود ۱۱۰هزار تومان است .تفاوت این دو عدد ،یعنی ۵۵۰هزار تومان بهدست آمده از حذف
ارز ترجیحــی و۱۱۰هزار تومان ،یارانهای که دولت تصمیــم دارد در قالب افزایش یارانهها پرداخت کند،
۴۴۰هزار تومان میشــود.او با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد تنها یک پنجم منابع برآمده از حذف ارز
ترجیحی(۱۱۰هزار تومان) را در اختیار شهروندان قرار دهد ،گفت :این مکانیسم مورد توجه نمایندگان قرار
نگرفته اســت .بسیاری از نمایندگان اعتقاد دارند ،به ازای هر فرد در خانواده میبایست ،حداقل ۳۰۰هزار
تومان یارانه پرداخت شود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم بعد از حذف ارز ترجیحی جبران شود.
ارکانــی ادامه داد :از ســوی دیگر ۲۵۰هزار تومان نیز در ازای هر فــرد یارانه بگیر باقی میماند که دولت
میتواند خرج کسری بودجه و سایر نیازهای خود کند .بین نظر دولت و دیدگاههای مورد نظر نمایندگان
در خصوص یارانه پرداختی ،تفاوت قابل مالحظهای وجود دارد .این امر یکی از دالیلی است که باعث شده
نمایندگان در خصوص ارز ترجیحی نتوانند نظر قاطعی اتخاذ کنند.نماینده نیشــابور در مجلس گفت :به
عبارت ساده تر ،حداقل ۶۰درصد منابع برآمده از حذف دالر  ۴۲۰۰تومانی باید در اختیار دهکهای یارانه
بگیر قرار بگیرد ،این در حالی است که دولت تنها ۲۰درصد برای این منظور در نظر گرفته است .محاسبات
مجلس نشــان میدهد با رقمی که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی در نظر گرفته(۱۱۰هزار تومان)،
جبران نوسانات احتمالی برآمده از حذف ارز ترجیحی ممکن نیست.ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار
اقتصادآنالین که در شــرایطی که درآمدهای نفتی دولت در بودجه تنها حدود۹میلیارددالر تخمین زده
میشــود ،آیا امکان کسب درآمد ۲۰میلیارد دالری برای دولت مقدور است؟ گفت :دولت در سال ۱۴۰۰
که ۹ماه از آن گذشته است ،حدود ۱۶میلیارد دالر صرف هزینه ارز ترجیحی کرده است .این رقم تا پایان
سال ،قطعا به ۲۰میلیارد دالر میرسد .اگر ارز ترجیحی برای سال آینده حذف شود ،دولت این منابع ارزی
را میتواند در بازار آزاد به نرخ حداقل ۲۵هزار تومان به فروش برساند.او گفت :در صورت حذف ارز ترجیحی
حداقل ۲۰میلیارد دالر آزادسازی میشود .این رقم بسیار بزرگی است .این منابع تا به امروز در قالب توزیع
ارز ترجیحی ،برای عمومی مردم به کار گرفته میشد ،با این ا ِشکال که بخش قابل توجهی از منابع توسط
ســوداگران در قالب رانت برداشت میشد .با حدف ارز ترجیحی ،منابع قابل توجهی در اختیار دولت قرار
میگیرد .اما دولت قصد دارد از این منابع قابل توجه تنها ۲۰درصد را در قالب یارانه نقدی در اختیار مردم
قرار دهد ،در حالی که نمایندگان معتقدنــد حداقل باید ۶۰درصد یعنی ۳۰۰هزار تومان ماهانه برای هر
یارانه بگیر در اختیار خانوادهها قرار بگیرد.

تداوم نقص اطالعات برای اخذ مالیات

اختالفها سر معرفی خانههای خالی باال گرفت!
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا مطرح کرد

اُمیکرون خفیف نیست

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا ضمن
تشــریح چرایی گرفتاری کشــورهای اروپایی در
پیک جدید با ســویه اُمیکرون و همچنین خطر
واکسننزدهها در ایجاد پیک ششم در کشور ،گفت:
بر خالف تصور ایجاد شده،اُمیکرون میتواند سنین
باال را هم گرفتار کرده و حتی منجر به بستری در
آیسییو و مرگ شود.دکتر حمیدرضا جماعتی در
گفتوگو با ایسنا ،درباره خطر جمعیت واکسننزده
در کشور برای بروز پیک ششم کرونا در کشور که
گفته میشود ،جمعیتی هشت میلیونی را شامل
میشود ،گفت :افرادی که واکسن تزریق نکردهاند،
هم احتمــال گرفتاری خودشــان و هم احتمال
گرفتاری خانوادههایشان وجود دارد .در عین حال
این احتمال وجود دارد که در صورت گرفتاری این
افراد ،منجر به ایجاد چرخه ویروس در جامعه شوند
و احتمال انتشــار ویروس در جامعه از سوی آنها
بسیار زیاد اســت .بر همین اساس توصیه ما این
است که حتما واکسیناسیون را در این افراد انجام
دهیم .به خصوص اینکه واکسیناســیون به میزان
باال ،منجر به کند شدن چرخه ویروس در جامعه و
تا حدود زیادی کنترل پاندمی میشود.
عدم واکسیناسیون و خطر ادامه پاندمی با
سویههای جدید
وی ادامــه داد :در حال حاضــر یکی از علتهایی
کــه در کل دنیا یا در جامعــه جهانی در کنترل
پاندمی کرونا معضل داریم،این است که یکسری
از کشورها به ویژه کشورهایی که از نظر اقتصادی
ضعیف هستند مانند کشــورهای آفریقایی و ...به
میزان کم واکســن تزریق کردهاند .به عنوان مثال
کشورهایی که واکسیناســیون در آنها به میزان
بســیار کمی مثال یک درصد یا  ۱۰درصد انجام
شده است .جالب اینجاست که چرخه ویروس در
داخل این کشــورها منجر به ایجاد پاندمی در کل
جامعه جهانی میشــود .به عنوان مثال سویه دلتا
یا اُمیکرون از کشــورهایی آمدند که میزان انجام
واکسیناســیون در آنها کم بــود و این موضوع
باعث شد که چرخه ویروس در داخل آن کشورها
افزایش یابد و وقتی که این افزایش انجام شــود و
ماندگاری ویروس در جامعهای زیاد شــود ،منجر
بــه جهش ویروس میشــود .در برخی مواقع هم
جهش ویروس به ســمت وحشیتر شدن ویروس
اتفاق میافتد و همین باعث میشــود که ویروس
جهشیافته که قدرت بیشتری دارد از آن جوامع
به جوامع دیگر گســترش یافته و باعث تشــدید
پاندمی یا پیک در کشــورهای مختلف شود .حال

این اتفاق درباره یک جامعــه و افرادی که در آن
جامعه واکسیناسیون را انجام نمیدهند ،هم برای
خودشــان و هم برای جامعهای که در آن زندگی
میکنند و هم برای جامعه جهانی میتواند خطر
آفرین باشند .بر همین اســاس تاکید ما بر انجام
واکسیناسیون بسیار زیاد اســت.وی گفت :البته
در کشور ما تعداد افراد واکسننزده نسبت به کل
جامعه زیاد نیست ،اما همین تعداد کم هم میتواند
خودش منشــاء چرخش ویروس و گرفتاری افراد
دیگر جامعه و ایجاد پیکهای بعدی باشد .در عین
حال ایجــاد محدودیت اجتماعی برای افرادی که
واکســن تزریق نکردهاند ،موضوعی اجرایی است،
اما مــا در کمیته علمی اعالم میکنیم که افرادی
که واکســن تزریق نکردهاند هم برای خودشــان،
هم برای خانوادههایشــان و هم برای جامعهشان
میتوانند خطرناک باشند.

اُمیکرون خفیف است؟
وی دربــاره تصور غالب در جامعه مبنی بر خفیف
بودن اُمیکرون ،گفت :این سادهانگاری است که فکر
کنیم اُمیکرون خفیف اســت و بنابراین همه چیز
را رها کنیم .اکنون در بســیاری از کشورها تعداد
بســتریهای ناشــی از ابتال به اُمیکرون به میزان
زیادی افزایش یافته اســت و میــزان مرگومیر
هم افزایش یافته اســت .بنابراین باتوجه به اینکه
اُمیکرون ســرایتزایی باالیــی دارد و تعداد افراد
زیادی درگیر میشــوند،همین تعداد زیاد باعث
میشود که حتی اگر درصد بستریشان هم نسبت
به دلتا کمتر باشــد ،اما از آنجایی که سرایتزایی
بســیار زیاد اســت و تعداد زیادی از افراد گرفتار
میشوند ،به همین دلیل تعداد بستریها میتواند
خیلی بیشتر باشد و تعداد مرگومیر هم افزایش
یابد.

ضرورت واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای
بهداشتی به صورت توامان
جماعتی تاکید کرد :در عین حال باید توجه کرد
اینکه بگوییم با تزریق دو دز واکسن ،دیگر نیازی به
رعایت پروتکلها وجود ندارد ،سادهانگاری محسوب
میشــود ،بلکه پروتکل های بهداشتی حتما باید
رعایت شــوند .در کشــورهایی مانند کشورهای
اروپایی و آمریکا که مجددا شاهد پیک بیماری با
اُمیکرون هستیم ،بحث عدم رعایت پروتکلهای
بهداشــتی یکی از عواملی بود که منجر به پیک
مجدد بود .دومین موضوعی که در آن کشــورها
وجود داشت ،این بود که فاصله بین دز دوم تا ایجاد
اُمیکرون بسیار زیاد بود و بیش از شش تا هشت ماه
فاصله بود که منجر شد که سطح آنتیبادی کاهش
یافته و با توجه به افزایش ســرایتپذیری ویروس
منجر به گرفتاری افراد شد .سومین دلیل هم عدم
وجود محدودیتهای اجتماعی بود .به طوری که
در ورزشگاهها و سینماها و  ...شاهد بودیم که حتی
افراد ماســک هم نزدند و کنار هــم به تعداد زیاد
نشستهاند .همین اتفاق نشــان میدهد که انجام
این اقدامات در کنترل بیماری بسیار حائز اهمیت
اســت و در صورت عدم رعــات ،می تواند عواملی
برای ایجاد پیکهای جدید ،ســویههای جدید و
پیکهای ناشی از آن شود .موضوع دیگری که به
ویژه در کشورهای اروپایی مطرح بود ،این بود که
واکسیناســیون سنین  ۱۲تا  ۱۳سال را اصال آغاز
نکرده بودند که باتوجه به اینکه افراد این ســنین
منبع وسیعی برای ایجاد پیک بودند ،این عامل هم
منجر به بروز پیک در این کشورها شد.

اُمیکرون هم میتواند منجر به بستری و مرگ
شود
جماعتــی تاکید کرد :در حال حاضر در ایران هم
بستری ناشی از اُمیکرون داشــتهایم .بسیاری از
بیمارانی که اکنون بستری شدند و دارند بررسی
میشــوند و حتی در آی ســی یو هستند ،مبتال
به اُمیکرون هستند .بنابراین نباید با سادهانگاری
فکر کنیم که اُمیکرون فقط منجر به یک بیماری
خفیف میشود .شــاید یکی از عللی که منجر به
بروز این ابهام شــده ،این است که تعداد افرادی
که گرفتار میشــوند ،تعدادیشان در سنین ۲۰
تا  ۴۰ســالهاند که ایمنی خوبی دارند و واکســن
زدند و شــاید خیلی عالمت نداشته باشند .با این
حال میدانیم که اُمیکرون میتواند ســنین دیگر
را هم گرفتار کرده و حتی منجر به بســتری در
آیســییو و خدایی نکرده مرگ شــود.جماعتی
دربــاره وضعیت افزایش اُمیکرون در کشــور نیز
گفــت :طبق گزارشها تقریبــا  ۲۷درصد از کل
تستهایی که در هفته گذشته انجام شده ،مربوط
به امیکرون بوده است .این افزایش زیاد با توجه به
اینکه ویروس اُمیکرون از نظر ماهیتی سرایتزایی
بیشتری دارد و سه برابر دلتا سرایتپذیری داشته
و هر یــک نفر مبتال به اُمیکرون میتواند  ۱۰نفر
را مبتال کند ،نشــان میدهد که اهمیت موضوع
بسیار زیاد است .وقتی در عرض یک هفته اینقدر
افزایش یافته ،میتواند در چند هفته دیگر به پیک
خودش برســد .باتوجه به اینکه پیشبینی ما این
اســت که طی چند هفته آینده احتماال با پیک
اُمیکرون مواجه باشیم،

3

در حالی کیفیت هماکنون هوای پایتخت  ۱۳۲و در شرایط ناسالم
برای گروههای حســاس اســت که کیفیت هوا در  ۱۸ایستگاه در
شرایط قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.به گزارش ایسنا ،بر اساس
آخرین اطالعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ،کیفیت هوا در
ایســتگاههای سوهانک( منطقه  ،)۱اقدسیه( منطقه  ،)۱شهرداری
منطقه  ،۲شــریف( منطقه  ،)۲پاسداران( منطقه  ،)۳دانشگاه علم
و صنعت( منطقه  ،)۴دانشــگاه تهران( منطقه  ،)۶تربیت مدرس(
منطقه  ،)۶ستاد بحران( منطقه  ،)۷شهرداری منطقه  ،۱۰شهرداری
منطقه  ،۱۱میدان امام خمینی( منطقه  ،)۱۲پیروزی( منطقه ،)۱۳
پارک شکوفه( منطقه  ،)۱۴شهرداری منطقه  ،۱۵شادآباد( منطقه
 ،)۱۸شــهرداری منطقه  ۱۹و شــهرداری منطقه  ۲۱در شرایط
ناســالم برای همه گروههــا قرار دارد.کیفیت هوای ایســتگاههای
شــهرداری منطقه  ،۴ژئوفیزیک( منطقه  ،)۶گلبرگ( منطقه ،)۸
مسعودیه( منطقه  ،)۱۵پارک رازی( منطقه  ،)۱۱شهرری( منطقه
 ،)۲۰فرمانداری شــهرری( منطقه  )۲۰و شهرک چشمه( منطقه
 )۲۲در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
دیروز شهرداری منطقه  ۱۵با شــاخص  ۱۷۱آلودهترین ایستگاه
ســنجش کیفیت هوای تهران بوده اســت.الزم به ذکر اســت که
کیفیت هوا در هیچ ایســتگاهی قابل قبول گزارش نشــد ه است.
در ایســتگاههای میدان فتح( منطقــه  ،)۹اتوبان محالتی( منطقه
 ،)۱۴پونــک ،شــهرداری منطقه  ،۱۶پارک قائــم( منطقه  )۱۸و
شــهرداری منطقه  ۲۲ذرات معلق کمتر از  ۲.۵میکرون به عنوان
آالینده شــاخص ثبت نشده است.آالینده شاخص در ایستگاههای
پونک و شــهرک چشــمه (منطقه  )۲۲نیتروژن دیاکسید است.
نیتروژن دیاکسید ( )NO۲از آالیندههای ناشی از احتراق سوخت
در وســایل نقلیه موتوری ،نیروگاههای زغا ل ســنگ ،نفت و گاز،
بویلرهای صنعتی و ســوزاندن زباله است.ســازمان هواشناسی در
این شــرایط جوی توصیه میکند پرهیز از هر گونه رفت وآمد غیر
ضروری در سطح شهرها بهویژه برای سالمندان ،کودکان و افراد با
ســابقه بیماری ،پرهیز از فعالیتهای فیزیکی و ورزشی در فضای
باز ،مدیریت مصرف سوختهای فسیلی و زمان فعالیت واحدهای
صنعتی در سطح و حومه کالن شــهرها در دستور کار قرار گیرد.
گفتنی است که شــاخص کیفیت هوا ( )AQIبه پنج دسته اصلی
تقسیمبندی میشود .بر اساس این تقسیمبندی از عدد صفر تا ۵۰
هوا «پاک» ،از  ۵۱تا  ۱۰۰هوا «قابل قبول(ســالم) یا متوسط» ،از
 ۱۰۱تا  ۱۵۰هوا «ناسالم برای گروههای حساس» ،از  ۱۵۱تا ۲۰۰
هوا «ناسالم برای همه گروهها» ،از  ۲۰۱تا  ۳۰۰هوا «بسیار ناسالم»
و از  ۳۰۱تا  ۵۰۰شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

وزیر کشور تشریح کرد

حذف محدودیت سفر از کشورهای
همسایه
وزیر کشور نحوه برداشته شدن محدودیت سفر به کشورهای همسایه
و همچنین بازگشایی مدارس را تشریح کرد.به گزارش ایسنا ،احمد
وحیدی در پایان جلسه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در
تشریح مصوبات این جلسه گفت :محدودیتهای موجود با کشورهای
مختلف در جلســه دیروز مورد بررســی قرار گرفت و محدودیت با
کشورهای همســایه به حالت قبل برگشت ،به شکلی که با داشتن
تستهای پی سی آر منفی ،افراد می توانند وارد کشور شوند .به این
ترتیب محدودیت با کشورهای همسایه حذف شد.وی افزود :برخی
کشورها که مسافران از آنها از طریق مرز هوایی وارد کشور می شدند
و بیماری در آنجا کنترل شده نیز محدودیتهایشان برداشته شده ،اما
محدودیتهای کشورهای اروپایی ،فرانسه و انگلیس همچنان برقرار
است و سایر کشورها نیز محدودیتهایشان در حال بررسی است .البته
کشــورهایی که رشد سویه امیکرون در آنها روی بدهد ممکن است
محدودیتهایشان اضافه شود.وی تاکید کرد :تردد در مرزهای زمینی
تنها با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،تزریق واکسن و داشتن تست پی
سی آر منفی امکان پذیر است و گزارشهای جلسه امروز از ارزیابی
مرزها نشــان داد که رعایت موارد باید بیشتر شــود.وزیر کشور در
خصوص موضوع بازگشایی مدارس نیز گفت :درصد باالیی از دانش
آمــوزان مدارس دز اول و دوم واکســن را دریافت کردند؛ لذا مانعی
برای بازگشایی آنها وجود ندارد و همانطور که پیشتر تصمیم گرفته
شــده به صورت قاطع باید بازگشایی مدارس انجام شود .همچنین
برای کالسهای دانشگاهها نیز منعی برای برگزاری کالسها وجود
ندارد؛ البته باید کار با رعایت پروتکلهای بهداشــتی انجام شود.وی
تاکید کرد :بی تردید باید بحث بازگشایی در وزارت علوم به ویژه در
ســطوح تکمیلی و همچنین برای برقراری رساله ها و پایان نامه ها
انجام شــود .دلیلی برای غیرحضوری رساله ها و پایان نامه ها وجود
ندارد.وزیر کشــور تاکید کرد :هنوز نیاز برای تزریق واکسن به افراد
زیر  ۱۲سال مشخص نشــده و سازمان جهانی بهداشت نیز توصیه
ای در این زمینه ندارد؛ البته موضوع در وزارت بهداشت نیز در حال
بررسی است؛ اما تاکنون ضرورت تزریق واکسن به افراد زیر  ۱۲سال
مشخص نشده است لذا بازگشایی مدارس ابتدایی نیز منعی ندارد.وی
در خصوص اعمال هوشمند محدودیتها نیز گفت :در حال حاضر وارد
مرحله چهارم محدودیتهای هوشمند شده ایم و مقرر شده هر هفته
یک فاز به اجرای محدودیتها اضافه شود .ناقضان اجرای این طرح
در فــاز اول در وزارت خانه ها و ادارات بود که باید این نکته رعایت
می شد که حتما واکسن می زدند و در غیر این صورت اجازه ورود به
آنها داده نمی شــد و برای آنها مرخصی بدون حقوق اعمال می شد.
در فاز بعدی نیز حمل و نقل درون و برون شهری مد نظر قرار گرفت
که رانندگانی که واکسن نزده بودند برای آنها پیامک ارسال شد .اگر
در طول زمان مشخصی برای این کار اقدام نکنند برابر قانون خدماتی
که قبال به آن اشتغال داشتند ،نمی توانند ادامه دهند.
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سرلشکر سالمی:

جای آمریکاییها در منطقه ما نیست

فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســامی گفت :جای آمریکاییها در منطقه ما نیست؛
مســلمانان به آمریکاییها اجازه نمیدهند سرزمین شان را اشــغال کنند.به گزارش ایسنا،
سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مصاحبه
با خبرنگار المیادین در واکنش به هشــدار آمریکا به تهران درباره پاســخ احتمالی به ترور
مجرمانه شهید سلیمانی تأکید کرد :جای آمریکایی ها در قلمرو خاک خودشان است و ایران طبق دستورات کاخ سفید عمل
نمیکند.فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اســامی گفت :من فکر میکنم خود آمریکاییها نیز به این نتیجه رسیده اند که
ماندنشــان در این منطقه به چیزی جز تلفات و تحمل خســارتهای بیشــتر منجر نخواهد شد .این مسئله چه به علت انتقام
ما باشــد یا سایر عوامل ،واقعیتی اســت که آمریکاییها باید آن را بپذیرند.سرلشکر سالمی افزود :جای آمریکاییها در منطقه
ما نیســت؛ آمریکاییها باید در ســرزمین آمریکا باشــند نه در عراق ،افغانستان ،بحرین ،کویت ،ســوریه و عراق .مسلمانان به
آمریکاییها اجازه نمیدهند سرزمین شان را اشغال کنند و ما طبق دستورات کاخ سفید عمل نمیکنیم بلکه طبق برنامههای
خود عمل میکنیم.

امیر حیدری:

«نزاجا» به گلولههای هوشمند زرهی ،توپخانه و
بالگرد دست یافت ه است
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :در حوزههای زرهی،
توپخانه و بالگردی به گلولههای هوشمند دست یافتهایم.
به گــزارش خبرگزاری مهر ،امیــر کیومرث حیدری
فرمانده نیــروی زمینی ارتش در دومین جشــنواره
تمرکــزی طرحهای لبیــک این نیرو اظهار داشــت:
تجهیزات در حوزه لجستیک مهم است ،اما توجه و اهمیت بخشیدن به نیروی
انســانی متعهد ،توانمند ،متخصص و مؤمن ،موجب افزایش و ارتقای تحرک در
سطح یگانهای نزاجا میشود.وی با بیان اینکه اصول فرماندهی در نیروی زمینی
ارتش بر ســه اصل والیتمداری ،عدالتمحوری و شایستهساالری استوار است،
افزود :فرمانده معظم کل قوا در حکم فرمانده نیروی زمینی ارتش بر «ارتقا ،تحرک
و کارآمدی یگانها» برابر نیازهای عملیاتی روز تأکید فرمودند؛ بنابراین اگر امروز
والیتمداری در نزاجا بهعنوان اصل مهم تبیین شده است ،باید تمام کارها نیز بر
اســاس منویات معظمله اجرایی شود.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد :در
زمینه تحرک نیز ،امروز این مؤلفه به یکی از مهمترین دغدغههای فرماندهان در
این نیرو تبدیل شده است.امیر حیدری خاطرنشان کرد :در حوزه تولید قطعات،
کارخانجات شهید «زرهرن» و در حوزه ارتقای سطح کیفی بالگردها صنایع «یا
علی» را راهاندازی کردهایم که امروزه به معنای واقعی شاهد خودکفایی در عرصه
تولید قطعات در حوزههای زرهی ،توپخانه ،بالگرد و… هستیم.وی با اشاره به اینکه
در حوزه مهمات ،کنسرواسیون و بازآماد برخی از تجهیزات نیز به دستاوردهای
مهمی دست یافتهایم ،گفت :تولید و نگهداری مهمات یک علم به شمار میرود
و نیــروی زمینی ارتش در این حوزه با یک حرکت جهادی و مؤمنانه توانســته
است در زمینه هوشمندسازی و نگهداری ،کارهای بزرگی را انجام دهد و تمامی
مهماتهای خود را از حالت ســنتی خارج کند تا جایی که بنابر فرمایش امیر
سرلشکر موسوی ،فرمانده کل ارتش ،جابجایی مهمات از فضای باز به زاغههای
سرپوشیده شبیه به یک معجزه تلقی شد؛ عالوه بر این در حوزه زرهی ،توپخانه
و بالگردی نیز به گلولههای هوشمند دست یافتهایم.فرمانده نیروی زمینی ارتش
دستاوردهای مهم حوزه تحرک را مرهون حمایت و پشتیبانی فرمانده بصیر و با
تدبیر ارتش دانست و تأکید کرد :اگر حمایتهای ستاد کل نیروهای مسلح ،صنایع
داخلی کشور و فرمانده کل ارتش نبود ،قطعاً دستاوردهای مهم این نیرو تحقق
نمییافت.امیر حیدری در پایان ،عملکرد معاونت آماد و پشتیبانی نیروی زمینی
ارتش را قابل قبول ارزیابی و عنوان کرد :امروز کارکنان آماد در سرتاسر یگانهای
نزاجا عالمانه ،متواضعانه و متعهدانه مأموریتهای مهم را انجام میدهند و در ارتقاء
تحرک این نیرو نیز گامهای بزرگی را برداشتهاند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

داعش دست پرورده غرب بود
کرمان  -سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با اشاره به اینکه
رژیم تروریستی آمریکا مهمترین مبارز با داعش را ترور
کرد ،گفت :آمریکا عامل ناامنی در جهان است.به گزارش
خبرنگار مهر ،سردار ابوالفضل شکارچی ظهر دیروز سه
شنبه در آئین اختتامیه جشنواره تئاتر سردار آسمانی
گفت :مکتب شهید سلیمانی پویا سر زنده و فعال در کشورهای جبهه مقاومت
شکل گرفته است و این راه ادامه دارد.وی افزود :شهادت سردار سلیمانی دشمن
را در انزوا و مشکالت فراوانی در منطقه فرو برده است و در حال ترک کشورهای
حوزه مقاومت هســتند و سربازان جبهه مقاومت نیز متحد و هوشیار تر از قبل
شدهاند.وی آمریکا را عامل ناامنی در منطقه دانست و گفت :آمریکا داعش را در
منطقه ایجاد کرد که روی کشورهای اسالمی اثر بگذارد اما این شهید سلیمانی
بود که با اتحاد کشــورهای مختلف توانســت داعش را شکست دهد و آمریکا را
ناکام کند و همین عامل هم موجب شد این فرد اندیشمند را به شهادت برسانند.
وی ادامه داد :امروز همه مردم باید تالش کنند که در مســیر این مکتب حرکت
کنند و هنرمندان نیز در این عرصه بسیار تأثیرگذار هستند که برگزاری جشنواره
تئاتر سردار آســمانی و تولیدات مؤثر میتواند در ترویج شهادت و فرهنگ ایثار
تأثیرگذار باشد.سردار شکارچی با تاکید بر لزوم تولیدات فاخر و ارزش محور گفت:
خوشبختانه بســیاری از هنرمندان و افراد مؤثر در عرصه فرهنگ در این زمینه
احساس تکلیف کرده و در حال تولید محتوای اثرگذار هستند که جای تشکر دارد.
حسینی خبر داد؛

دولت سه الیحه به مجلس تقدیم کرد
معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارســال ســه الیحه دولت به مجلس شورای
اسالمی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر ،سید محمد حسینی معاون پارلمانی
رئیسجمهور از تقدیم الیحههای موافقتنامه میان دولت ایران و دولت بالروس
درباره ارتقای نظام بازرگانی دو جانبه ،موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی
ایــران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابــل اداری در امور گمرکی و
مدیریت بدهیهای عمومی به مجلس شورای اسالمی خبر داد.وی با اعالم این
خبــر ،درباره ضرورت تقدیم الیحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت بالروس
در زمینــه ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه ،افزود :با عنایت به اهمیت گســترش
روابط اقتصادی در توســعه اقتصادی کشورها و نظر به ثمربخش بودن استقرار
بستر قانونی برای فعالیتهای تجاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت
جمهوری بالروس به منظور ایجاد تسهیالت مناسب در روابط اقتصادی بین دو
کشور و نیز در جهت ارتقای سطح همکاریهای دو جانبه و تحکیم مناسبات میان
آنها ،الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی گردیده است.
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امیرعبداللهیان در دیدار با همتای قطری؛

اولویت ایران ،توسعه مناسبات با همسایگان است

تهران -ایرنا -وزیر امورخارجه در دیدار با همتای قطری خود ،توســعه مناســبات با همسایگان را اولویت اصلی جمهوری اسالمی ایران عنوان کرد و بر ضرورت
گســترش همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاری با توجه به ظرفیتها و مزیتهای جمهوری اسالمی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل هیئت های عالیرتبه
تاکید کرد.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا از روابط عمومی وزارت امور خارجه ،دور اول گفتوگوهای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
و شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخســت وزیر و وزیر خارجه قطر در دوحه پایتخت این کشور آغاز شد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان که به دوحه سفر کرده است امروز پس از دیدار با امیر قطر ،دو دور دیدار و گفتگو با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون نخست وزیر ،وزیر امور خارجه قطر برگزار کرد و در خصوص
موضوعات مورد عالقه دوکشور به تبادل نظر پرداخت.وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیرخارجه قطر با اشاره به اهمیت روابط دو کشور بر پایه همکاری های دوجانبه و منطقه ای ،بر ضرورت
گسترش ابعاد همکاری ها به ویژه در حوزه تجاری ،اقتصادی و سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت ها و مزیت های جمهوری اسالمی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل هیئت های عالیرتبه تاکید
کرد .امیرعبداللهیان با تاکید بر اولویت همسایگی از نگاه دولت سیزدهم ،بر رویکرد ایران برای توسعه مناسبات با کشورهای منطقه و انجام گفتگوهای منطقه ای در جهت ثبات و استقرار منطقه
استقبال و آن را مهم ارزیابی کرد.وزیر خارجه قطر نیز در این دیدار با تشریح دیدگاه رهبری این کشور در زمینه تحکیم و توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران ،عالقمندی قطر برای گسترش
ی در حوزه مسائل منطقه ای و بین المللی ،خصوصا تحوالت افغانستان و یمن از جمله دیگر موضوعات مطرح شده
همکاریها ،خصوصا در حوزه فعالیت های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.همکار 
در گفتگوهای وزرای امور خارجه دو کشور بود.

سخنگوی دولت:

حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی دولت است

سخنگوی دولت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی تکلیف قانونی
دولت اســت و دولت متعهد به اجرای قانون است ،در عین حال
تأکید کرد :معیشــت و حفظ قدرت خرید مردم خط قرمز دولت
اســت و رییسجمهور تأکید دارد بدون درنظرگرفتن راهکارهای
کارآمد حمایتی اقدامی در این زمینه نشود.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا ،علی بهادری جهرمی در نشست
خبری دیروز سهشــنبه سخنگوی دولت ،با اشاره به بیانات مقام
معظم رهبری به مناســبت قیام تاریخــی  ۱۹دی  ۱۳۵۶مردم
قم گفت :رهبری همیشــه دولت را حمایت کردند و از ایشــان
سپاســگزاریم .بودن در کنار مــردم و کار جهادی ،اولویت اول و
آخر دولت خواهد بود.سخنگوی دولت با بیان اینکه حمایتهای
مقــام معظم رهبری از دولــت امیدآفرین اســت ،افزود :رئیس
جمهور با توجه به تاکیــدات رهبر معظم انقالب ،بر لزوم صادق
بودن وعدههای دولت و عمل به آنها تأکید ویژه داشتند و دستور
دادند اگر امکان عمل به وعدهای محقق نشد ،دالیل عدم تحقق
آن بهصورت شــفاف و روشــن برای مردم اطالعرســانی شود.
بهادری جهرمی با اشــاره به وقوع ســیل در چهار استان کشور،
گفت :هواشناســی از قبل به استانها هشدار داده بود و آمادگی
الزم نیز برای مقابله با ســیل تا حدودی ایجاد شــده بود .به هر
حال حوادث طبیعی مانند سیل تلخی آفرین هستند و ما شاهد
خسارات انسانی و مادی در حادثه سیل اخیر بودیم اما این تلخی
تاحدودی مدیریت شــد.وی افزود :بالفاصله بعد از وقوع ســیل
وزرای نیرو و کشــور به نمایندگی از دولت به مناطق ســیلزده
اعزام شــدند و با اندکی فاصله معــاون اول رییسجمهور هم به
همراه وزیر کشاورزی از این مناطق بازدید کردند .سخنگوی دولت
خاطرنشان کرد :متعاقب آن جلسه هیأت دولت با حضور مجازی
مسئوالن اســتانهای فارس ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان و
کرمان برگزار شد و گزارشی از اقدامات و عملیاتهای انجام شده
در این اســتانها ارائه شد که اتصال برق و جادههای موصالتی و
تأمین اقالم ضروری از ســوی دولت و استانداریها ،از جمله این
اقدامات بود.بهادری جهرمی ادامه داد :در همین راســتا قرار شد
پیشنهاداتی برای تصمیمگیری بهصورت جداگانه ارائه و تجمیع
شود و در اولین جلسه هیأت دولت بهصورت فوری بررسی شود تا
در حمایت از مردمی که از این حادثه آسیب دیدند ،عملیاتی شود.
اختصاص  ۲۰۰میلیارد تومان برای استانهای سیلزده از
سوی دولت
به گفته سخنگوی دولت ۲۰۰ ،میلیارد تومان تنخواه برای چهار
استان درنظر گرفته شد و همچنین سیمان رایگان و  ۱۵میلیارد
تومان نیز از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بهطور جداگانه در
اختیار این استانها قرار گرفت.بهادری جهرمی تشکیل کارگروه
ویــژه اقتصاد دیجیتال را از مصوبات اخیــر هیأت وزیران عنوان
کرد و پیگیری این موضوع را از اولویتهای کاری دولت دانست.
وی همچنین با اشاره به تشکیل شورایعالی امور ایرانیان خارج
کشور در دو هفته اخیر ،گفت :مسائل متعددی در جهت حمایت
از این هموطنان مطرح شده بود و گزارشهایی در زمینه اقدامات
صورت گرفته ارائه شد و سایتی برای پرسمان ایجاد شد تا سؤالی
اگر برای رفتوآمد به کشــور دارند ،بپرسند و پاسخ صریح دولت
را دریافت کنند .بهادری جهرمی این نکته را هم خاطر نشان کرد
که با حمایت مقام معظم رهبری تمهیداتی برای هموطنان مقیم
خارج کشــور که مشمول خدمت ســربازی هستند و با آمدن به
کشور شاید مشکل سربازی داشته باشند اندیشیده شده که دو بار
در سال میتوانند برای دیدار با خانواده و بستگان خود مجوز ورود
به کشــور دریافت کنند.سخنگوی دولت در بخش دیگری از این
نشست درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با کرونا ،توضیح داد:
جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا هر هفته شنبهها بهطور منظم
برگزار میشود.وی افزود :تاکنون  ۱۲۳میلیون ُدز واکسن تزریق
شده و آمار فوتیها در کشور به شدت کاهش یافته است.بهادری
جهرمی تصریح کرد :وضعیت تزریق واکســن و میزان رعایت و
مدیریت بحران کرونا وضعیت قابل قبولی دارد که با حمایت مردم
و تالش شبانه روزی همکاران وزارت بهداشت و همیاری دستگاه
دیپلماسی در تأمین واکسن ،امروز شاهدیم کرونا تا حدود زیادی
کنترل شده است.رییس شــورای اطالع رسانی دولت همچنین
درخصوص حــذف ارز ترجیحی در الیحــه بودجه ۱۴۰۱گفت:
دولت مصر به اجرای قانون است و قانون بودجه دولت را مکلف به
حذف ارز ترجیحی کرده است.وی افزود :مجلس با توجه به معایب
این شــیوه پرداخت ارز ،مخالفت خود را با این رویه اعالم کرد و
سقف منبع  ۸میلیارد دالر را برای نیمه اول سال معین کرد و به
طور شفاف نشان داد در نیمه دوم سال ارز ترجیحی به دلیل بحث
های کارشناسی حذف شود.
دارو و گندم از برنامه حذف ارز ترجیحی خارج است
بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی

رســانی دولت با بیان اینکه ما همواره خواســتار اســترداد این
مجرمین به کشور و بازگشــت اموال غارت شده بوده ایم ،گفت:
در این رابطه از مسیرهای دیپلماتیک مثل دیدارهای مستقیم با
مقامــات کانادایی یا از طریق حفاظت منافع و یا اینترپل موضوع
را به آنها منعکس کرده و خواســتار اقدام آنها شــده ایم .پلیس
بین الملل ایران در دیدارهایی که با طرف کانادایی داشــته این
موضوع را خواســتار شده ولی طرف کانادایی در این زمینه هیچ
اراده ای برای همکاری از خود نشــان نداده اســت.وی گفت :در
مورد مجرمین اقتصادی عالوه بر اســترداد خود مجرم ،استرداد
اموال مجرمین در دستور قرار دارد .لذا دولت از هیچ راهکار قانونی
برای صیانت از حقوق مردم و متضررین از جرائم فروگذار نخواهد
کرد.سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سفر رییس
جمهور به روســیه گفت :رییس جمهور بــه دعوت آقای پوتین
سفری به مسکو خواهند داشت .محوریت سفر اقتصادی و تجاری
اســت .سیاست ما نگاه متوازن است .پیش از این هم شاهد سفر
رئیس جمهور به سایر کشورهای منطقه بوده اید.

و تفاوت  ۲۷برابری ســهم دهــک اول و دهک آخر از این منابع
گفت :تورم و خلق پول ناشــی از این توزیع ارز یارانه ای  ،عامل
اصلی کاهش قدرت خرید مردم اســت .میزان تورم کاالی با ارز
 ۴۲۰۰تومانی بیش از تورم ســایر بخش هاست و مجلس هم به
این وقوف رسیده و دولت را مکلف کرد از شهریور این ارز را حذف
کند.ســخنگوی دولت یادآور شد :اما تدبیر جبران فشار به مردم
مستضعف پیشبینی نشده بود و دولت به همین دلیل الیحه دو
فوریتی را با دو هدف افزایش ســقف اعتبار ارز ترجیحی تا زمان
فراهم شدن امکان قانونی و پیشبینی جبران برای مردم پایین را
پیشنهاد کرد که مجلس با این فوریت مخالفت کرد و این برداشت
دولت و مجلس شــفاف نبود .وی تاکید کرد :تا زمان تغییر کامل
و مشخص نشدن منابع ،هیچ حذفی اعمال نمیشود .منابع الزم
در اختیــار وزارت جهاد قرار دارد .دارو و گندم اساســا از موضوع
بحث ما خارج است.رییس شورای اطالع رسانی دولت همچنین
درباره آخرین وضعیت رســیدگی به خانوادههای جان باختگان
کشتی سانچی و ضمن گرامیداشت یاد این جان باختگان اظهار
کرد :پرونده دو شرکت صاحب کشتی و شرکت های بیمه گر در
دعاوی بین المللی در حال رســیدگی و بررسی است .مشخص
کردن میزان تقصیر هر یک از کشــتی ها به دلیل پیچیدگی در
هنگ کنگ هنوز منجر به صدور رای نشده است.سخنگوی دولت
افزود :اما در کشور ،شرکت ملی نفتکش ایران قبل از روشن شدن
وضعیــت بیمه بین المللی ،غرامت الزم را به خانواده ها پرداخت
کرد و تسهیالتی هم مانند مجوز استخدام به آنان اعطا شد.
وضعیت بازگشت منابع ارزی قابل قبول است
وی همچنین درباره چگونگی بازگشت ارز حاصل از فروش نفت
گفت :همانطور که می دانیم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم
و شیوه ها قابل بیان نیست .اما وضعیت فروش نفت و محصوالت
نفتی به نسبت این جنگ اقتصادی و تحریم ،قابل قبول و وضعیت
بازگشــت منابع حاصل از فروش هم قابل قبول اســت .بهادری
جهرمی با تاکید بر اینکه مشــکلی در تامیــن منابع ارزی مورد
نیاز نداریم ،اظهار کرد :در هیچ جلسهای ،بانک مرکزی از تامین
منابع نفتی اعالم ناتوانی نکرد .وی ضمن تشکر از تالشهای وزیر
نفــت گفت :گزارشهای جواد اوجی بدون اســتثنا غرورآفرین و
شادی آفرین است و به سهم خودم در دولت از تالشهای وزارت
نفت تشکر میکنم.ســخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره
در خصــوص حذف ارز ترجیحی گفت :حذف ارز ترجیحی قانون
مجلس شورای اسالمی است و دولت مکلف به اجرای قانون است.
بدون در نظر گرفتن راهکار حمایتی تغییری در ارز ۴۲۰۰
تومانی صورت نمیگیرد
وی با بیان اینکه خط قرمز دولت معیشــت مردم اســت ،گفت:
نکته مهم این اســت که در قانون مجلس ،راهکار جبران حذف
ارز ترجیحی پیش بینی نشده است .رئیس شورای اطالع رسانی
دولت خاطرنشــان کرد :اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود
معیشــت مردم اســت و رئیس جمهور تأکید دارد بدون در نظر
گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی ،تغییری در اجرا صورت نگیرد.
بهادری جهرمی ادامه داد :مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه
 ،۱۴۰۰سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام
این منابع تا پیش از شــروع به کار دولت جدید هزینه شده بود.
دولت سیزدهم برای پرداختهای مربوط به چندماه باقیمانده تا
پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این
منظــور یک الیحه دوفوریتی به مجلس ارســال کرد که فوریت

آن مورد تصویب قرار نگرفت .لذا دولت عمال مکلف شد سیاست
اصالح نظام پرداخت یارانهها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
ســخنگوی دولت ادامه داد :خوشبختانه االن یک وفاق و وحدت
نظــری برای چاره جویی این مســئله با در نظــر گرفتن بهبود
معیشــت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و
دولت وجود دارد و همه برای اصالح امور بر مبنای یک سیاســت
اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند .وی افزود :علت اینکه دولت آن
الیحه را در آبان ماه با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد ،فوریت
و اهمیــت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود
تا خارج از نوبت رســیدگی و در دستور کار مجلس محترم قرار
گیرد نه اینکه در تصمیم گیری عجله و بی دقتی شــود یا بدون
بررســی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸
ساعته تصمیم گیری شود .بهادری جهرمی یادآورشد :مساله در
فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر
موارد در دســتور است که این الیحه هم طبیعتاً از موارد مهم و
ضروری جامعه اســت که باید تکلیف آن روشــن می شد.رییس
شــورای اطالع رســانی دولت اضافه کرد :تا زمان تصمیم گیری
نهایــی در خصوص اصالح تغییر شــیوه پرداخت یارانه ها ،هیچ
تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی گیرد و منابع الزم در
اختیار وزارت جهاد کشــاورزی قرار گرفته است.سخنگوی دولت
در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت برای بازگرداندن اعتماد از
دســت رفته مردم ،گفت :اصلیترین راهکار برای افزایش سرمایه
اجتماعی و اعتماد مردم ،کار برای مردم و عملکرد دولت است و
همین موضوع است که اعتماد را ایجاد می کند یا خدای ناکرده
اعتماد را از بین می برد.وی خاطرنشــان کرد :دولت همین بودن
کنار مــردم ،حذف دیوار بین مردم ،در کنــار مردم کار کردن و
شــنیدن حرف مردم را در دستور کار دارد .دولت بر خود واجب
دانســته میان مردم باشــد و با خود مردم حل مشکالت را تنها
اولویت خود قرار دهد.بهادری جهرمی ادامه داد :اعتماد مردم در
حوزه کرونا و تامین سالمت امروز ایجاد شد درحالی که قبال وجود
نداشت و امیدواریم با همکاری اصحاب رسانه و تالش شبانه روزی
دولتمردان شاهد افزایش اعتماد عمومی به دولت باشیم.
کانادا همکاری مناســبی برای برخورد مجرمین نداشته
است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص استرداد مجرمین
مالی ایرانی ســاکن کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته
گفت :در این زمینه یک همکاری مشترک میان دولت ،قوه قضائیه
و پلیس اینترپل نیروی انتظامی وجود دارد و همه برای استرداد
مجرمین متــواری مالی همراه و جدی هســتند و اثر این را در
ماه های اخیر با اســترداد برخی مجرمان دانه درشــت به کشور
مالحظه کرده اید و مابقی تبهکاران و غارتگران اموال مردم و بیت
المال نیز که به خارج از کشــور فــرار کرده اند ،قانون در تعقیب
شان اســت .وی گفت :در دولت نیز وزارت دادگستری بهعنوان
دستگاه مسئول در حوزه انعقاد موافقتنامههای دوجانبه حقوقی و
قضایی با سایر کشورها همواره انعقاد موافقتنامه استرداد مجرمان
را در اولویت قرار داده اســت و تاکنون تعداد ۲۸موافقتنامه در
زمینه اســترداد مجرمان با سایر کشــورها منعقد گردیده است.
بهادری جهرمی افزود :کانادا همواره در طول  ۱۰ســال گذشته
محدودیتهــای زیادی برای ایرانیان جهت نقل و انتقاالت پولی،
حتی در مواردی برای پرداخت قبوض آب و برق مربوط به اماکن
دیپلماتیک ایران اعمال کرده است ،کانادا همکاری مناسب برای
برخورد با مجرمین با ایران نداشــته است .رئیس شورای اطالع

محدودیتی برای تامین واکسن نداریم
رئیس شورای اطالع رسانی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص
واردات واکسن گفت :برای واکسن هیچ گونه محدودیتی نداریم.
 ۹میلیــون نفر تا االن ُدز ســوم را تزریق کرده اند .تا زمانی که
نیاز داشته باشیم چه از طریق واردات چه از طریق داخلی واکسن
تامین می شــود .بهادری جهرمی درباره حذف سه تیم ایرانی از
لیگ قهرمانان آسیا گفت :اعتقاد دولت اداره مردمی باشگاه های
ورزشی بویژه باشگاههای مردمی استقالل و پرسپولیس است.
باشگاههای استقالل و پرسپولیس هنوز فرصت استیناف
خواهی دارند
وی افــزود :این موضــوع از ســال  )۱۳۹۴( ۲۰۱۶مطرح بوده و
متاســفانه در داخل به طور جدی به موضوع توجه نشــده است.
همانطور که اهالی فوتبال میدانند «ای اف سی» استانداردهای
خاص خود را برای حضور باشگاهها در لیگ قهرمانان آسیا دارد و
امسال عالوه بر حذف دو تیم ایرانی ،شاهد حذف برخی از تیمهای
مطرح عربســتان ،امارات ،ژاپن ،و کــره جنوبی از لیگ قهرمانان
آســیا  ۲۰۲۲هستیم.سخنگوی دولت یادآور شــد :البته ظاهرا ً
عمده موارد خواسته شده  AFCمحقق شد اما متاسفانه مشکالت
متعددی از گذشــته باقی مانده و االن همه بخشهای دولت در
کنار مدیران هر دو باشگاه و مسئوالن فدراسیون در حل مسائل
باقیمانده فعال و دغدغه مند و پای کار هستند و امیدواریم مدیران
هر دو تیم و مســئوالن فدراســیون فوتبال نیز با انجام وظایف و
پیگیریهای خود بتوانند در جهت حل مشکل و حضور تیم های
پرطرفدار ما در لیگ قهرمانان آســیا قدم بردارند.رئیس شورای
اطالع رســانی دولت گفت :البته طبق گزارشــی که به من داده
انــد ،ظاهرا ً در این مورد هنوز فرصت اســتیناف خواهی را داریم
و اقدامات اصلی ســاختاری هم به همت وزارت ورزش و جوانان
و همراهی وزارت اقتصاد و دارایی و ســازمان خصوصیســازی و
سازمان بورس انجام شده است.
کره جنوبی باید در اسرع وقت نسبت به آزادسازی همه
پولهای ایران اقدام کند
سخنگوی دولت در پاسخ به ســوالی درباره این که کره جنوبی
اعــام کرده کــه پولهای بلوکه شــده ایــران را آزاد می کن،
گفت :آزادسازی بدهیهای انباشته شــده کره جنوبی به ایران،
ارتباطی به مذاکرات وین ندارد و کره جنوبی که تاکنون برخالف
مناسبات بین المللی ،داراییهای جمهوری اسالمی ایران را بلوکه
کرده اســت ،باید مطابق موازین حقوقی در اســرع وقت نسبت
به آزادســازی همه پــول های ایران  -و نه فقط بخشــی از آنها
 اقدام نماید.وی افزود :البته ســفر معــاون وزیر خارجه کره بهابتکار خودشــان بوده و بدیهی اســت که معاون محترم سیاسی
وزیــر خارجه از هر فرصتی برای مطالبه درســت این حق ملت
ایران اســتفاده خواهد کرد و مسئولیت حقوقی و سیاسی دولت
کره جنوبی را به آنها یادآور خواهد شد.بهادری جهرمی ادامه داد:
درباره حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین ،این سفرها تصمیم
مســتقل کشــورها و مربوط به روابط دوجانبه آنهاست و انجام
چنین رایزنیهایی ،مربوط به خودشــان است و فضای مذاکرات
را تحت تأثیر قرار نخواهد داد .طبیعی اســت که هیأت ایرانی در
چنین دیدارهایی دخالتی نــدارد و بنای اظهار نظر در این مورد
را هم نداشــته و ندارد.ســخنگوی دولت در پاسخ به سواالتی در
خصوص شایعه تغییر و ترمیم کابینه گفت :خواهش می کنم از
انعکاس هرگونه شــایعه به ویژه در حوزه هایی که دغدغه مردم
هست و با معیشت مردم سر و کار دارد پرهیز شود رابطه دولت با
مردم شفاف است و هر تصمیم که بخواهد اتخاذ شود اول با مردم
در میان گذاشته میشود.
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رییس مرکز تجارت الکترونیک خبر داد

کارمندان دیگر حق معامله با دولت ندارند

رییس مرکز تجارت الکترونیک میگوید با اجرای طرح جدید ،کارمندان دولت دیگر اجازه ندارند در معاملهای با دولت وارد شوند.به گزارش
ایسنا ،علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معامالت دولتی اظهار کرد :از سالها قبل یکی
از مسائل مهم نظارتی که در اقتصاد ایران مطرح بوده ،بحث مدیریت معامالت دولت است .در این راستا برنامه ریزی شده معامالت دولت
در بستر الکترونیک انجام شود تا امکان فساد در آنها به حداقل برسد.وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای این موضوع از دهه  80و  90آغاز
شده است ،بیان کرد :برای جلوگیری از فساد قید شده که در هر معاملهای که دولت در آن به عنوان خریدار یا فروشنده حضور دارد ،باید فرایند به شکل الکترونیک انجام شود.
در همین راستا ،سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) کار خود را آغاز کرده و قواعد را مشخص میکند.رییس مرکز تجارت الکترونیک درباره نحوه عملکرد سامانه ستاد
توضیح داد :طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته ،همه معامالت مشمول باید در بستر ستاد انجام شوند .تاکنون بیش از  10هزار دستگاه دولت در این سامانه ثبت نام کردهاند که
از این تعداد بیش از  8850دستگاه فعال هستند .همچنین  296هزار فعال بخش خصوصی در ستاد ثبت اطالعات وجود دارد.رهبری درباره جزییات معامالت صورت گرفته در
ستاد نیز گفت :از سال  91تا دی ماه سال جاری ،تعداد معامالت انجام شده در این بستر بیش از یک میلیون و  100هزار فقره بوده است .البته بخش مهمی از این معامالت از
سال  97به بعد انجام شده است.وی با بیان اینکه در بستر ستاد ،اجازه ورود کارمندان دولت به معامالت با دولت گرفته میشود ،توضیح داد :این کارمندان شامل وزرا ،نمایندگان
مجلس و کارمندان دولت در تمام ردهها میشود .با توجه به اینکه این افراد احتمال دستیابی به رانت و انجام تبانی را دارند طبق قانون نباید اجازه ورود به معامله را داشته باشند.

 8صفحه سال هفدهم شماره 4820
چهارشنبه  22دی  9 1400جمادی الثانی  12 1443ژانویه 2022

وزیر اقتصاد اعالم کرد؛

لزوم تدوین پیش نویس اصالح اصل ۴۴قانون

اولین جلســه شورایعالی سیاست گذاری همایش بررســی اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی امروز با حضور وزرای
اقتصاد که از سال  ۱۳۸۴تا امروز در اجرای این سیاستها مسئولیت داشتند و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو مجمع
تشــخیص مصلحت نظام ،برگزار شد .به گزارش اقتصاد آنالین ،سید احسان خاندوزی در پایان نشست خود با وزرای سابق امور
اقتصادی و دارایی و برخی صاحب نظران و مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،از جمله داود دانش جعفری ،سید
شمس الدین حسینی ،مسعود کرباسیان ،محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی و
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران اظهار کرد :پس از طی  ۱۵سال از ابالغ سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی و بویژه بند
(ج) این سیاست ها در مورد واگذاری شرکتهای دولتی ،نقاط قوت و ضعف سیاستها آشکار شده و به همین سبب رهبر معظم انقالب اسالمی نیز صراحتاً خواستار
بازنگری این قانون شدند.وی تصریح کرد :در همین راستا ،بالفاصله بعد از شروع بکار دولت سیزدهم ،کارگروهی در وزارت اقتصاد مأمور تهیه پیش نویس الیحه اصالح
قانون اجرای سیاست های کلی اصل  ۴۴قانون اساسی شد و ما برای غنای بیشتر الیحه مذکور تصمیم گرفتیم ،همایشی را در سالگرد ابالغ این سیاست ها در بهار
سال  ۱۴۰۱برگزار کنیم.وزیر اقتصاد اعالم کرد :امروز اولین جلسه شورایعالی سیاست گذاری این همایش بود که طی آن از تمام وزرای اقتصاد که از سال  ۱۳۸۴تا
امروز در اجرای سیاست های اصل  ۴۴مسئولیت داشتند ،دعوت شده بود و اتفاقاً آنها نکات و پیشنهادات خوبی را در این ارتباط ارائه دادند.

تداوم نقص اطالعات برای اخذ مالیات

اختالفها سر معرفی خانههای خالی باال گرفت!

بــا توجه به اینکه وزارت راه و شهرســازی باید در  ۱۷دی ماه
لیســت نهایی خانههای خالی را معرفــی میکرد ،جدیدترین
اظهارات مســئوالن سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که
اطالعات حدود  ۱۲هزار واحد مســکونی خالی در اختیار این
ســازمان قرار گرفته اســت اما باز هم این اطالعات برای اخذ
مالیات کافی نیســتند و نقص دارنــد .بنابراین ،اجرای مالیات
خانههای خالی همچنان درگیر اختالفات سر معرفی اطالعات
این خانههاست و نهادی کوتاهی در بالتکلیف ماندن این قانون
را برعهده نمیگیرد.به گزارش ایسنا ،پس از اینکه سازمان امور
مالیاتی در هفته گذشــته اعالم کرد که اطالعاتی ارســالی از
ســوی وزارت راه و شهرسازی درباره خانههای خالی ایراد دارد
و نمیتوان بر مبنای آنها نسبت به مطالبه مالیات اقدام کرد،
وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست نهایی خانههای خالی تا
 ۱۷دی ماه به ســازمان امور مالیاتی خبر داد .اکنون ،تازهترین
اعالم محمد مســیحی _ معاون سازمان امور مالیاتی که شب
گذشته در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد ،حاکی از آن است
که حدود  ۱۲هزار واحد مســکونی خالی به ســازمان مالیاتی
ارسال شده که  ۹۰۰۰واحد متعلق به اشخاص حقوقی و ۳۰۰۰
واحد نیز مربوط به اشــخاص حقیقی اســت و بررسیها نشان
میدهد ،اطالعات مربوط به این واحدها باز هم کامل نیست.

برگشــت مجدد اطالعات خانههــای خالی برای رفع
ایرادات
طبــق گفته وی ،واحدهای خالی معرفی شــده کمتر از ۱۲۰
روز خالی بودهاند و قرار شــده تا ایرادات آنها رفع شود زیرا،
طبق قانون ،یک ملک در یک ســال مالیاتی حداقل باید ۱۲۰
روز خالی باشــد و پس از این  ۱۲۰روز به ازای هر ماه سازمان
مالیاتی میتواند نسبت به اخذ مالیات اقدام کند .از سوی دیگر،
یکی از ابهامات در این زمینه این اســت که چرا سازمان امور
مالیاتی نسبت به اخذ مالیات از یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه
خالی که مربوط به قانون  ۱۳۹۴است اقدام نمیکند که معاون
ســازمان مالیاتی ضمن بیان اینکه با اطالعات موجود فقط از
 ۳۰۰۰خانه خالی میتوان مالیات گرفت ،پاســخ داد :مبنای
قانون برای شناســایی خانه خالی خود اظهاری است که یک
میلیون خانه خالی شناسایی شده مربوط به قانون سال ۱۳۹۴

خدمــات بانکی محروم کند ،آیا اجــرای این تکلیف از بانکها
پیگیری شده است؟وی افزود :از سوی دیگر ،سازمان هدفمندی
یارانهها موظف اســت یارانه کسانی که وضعیت سکونتی خود
را اعــام نکردند ،قطع کنند ،آیا اجــرای این تکلیف نیز مورد
بررسی قرارگرفته است؟ ما با تضارب اطالعات و مکاتبه با سیار
دستگاهها اطالعات سکونتی  ۶۰میلیون خانوار را ثبت کردهایم.
اجرای صفر تا صد قانون را نباید از وزارت راه و شهرسازی انتظار
داشت بلکه سازمان امور مالیاتی هم باید گامهای الزم را بردارد.

مبنای آنها از ســال  ۱۳۹۹براساس مراجعه نکردن است که
قرار شده این موضوع راستی آزمایی شود .عالوه بر این ،با توجه
به اینکه پیش از این نیز ســازمان مالیاتی اطالعات خانههای
خالی را ناقص دانسته بود ،مسیحی اطالعات الزم و دقیق برای
اخذ مالیات از خانههای خالی را اطالعات هویتی ملک ،مالک،
متراژ ملک و زمان خالی بودن اعالم کرد .یکی دیگر از ابهامات
اجرای مالیات خانههای خالی ،تعداد خانههای اعالمی از سوی
سازمان مالیاتی و وزارت مسکن است زیرا ،سازمان امور مالیاتی
میگوید که  ۱۲هزار واحد معرفی شــده اما وزارت مسکن از
شناسایی بیش از یک میلیون خانه خبر میدهد.
آخر دی ،لیست خانههای خالی نهایی میشود
در این زمینه ،محمود محمودزاده_ معاون وزیر راه و شهرسازی
میگوید کــه یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد مســکونی خالی
شناســایی شده و برای مالکان آنها برای بار سوم پیامک ارسال

بدهی زنجیره تولید به بانک ها نگران
کننده است
یک کارشناس بانکی گفت :طرح تامین مالی تولید در مجموع طرح خوبی
است اما بنظر میرسد بدهی بخشی از تولید کنندگان به بانکها مشکالتی
را ایجاد کند.اقتصادآنالیــن – صبا نوبری؛ طرح تامین مالی زنجیرهای که
از ۱۱دیماه به صورت پایلوت اجرایی شــد ،طرحی اســت که قصد دارد
ضمن تســهیل تامین مالی زنجیرههای تولید ،ریسک و فساد تامین مالی
را کاهــش دهد .در همین رابطه کامران ندری ،کارشــناس پولی و بانکی
در رابطه با شــیوه کار این طــرح به خبرنــگار اقتصادآنالین گفت :طرح
تامیــن مالی زنجیره تولید ،طرحی اســت که قصــد دارد تعهد راس هرم
توزیــع را تضمین بکند.وی افزود :معموال تقاضا بــرای نهادهها از بنگاهی
شــروع میشــود که محصول نهایی را تولید میکند .مثال یک شــرکت
بزرگ خودروســازی برای فوالدیها و قطعهســازان تقاضا ایجاد میکند
و چــون این شــرکت هزینه تامین مواد اولیه خــود را به صورت نقدی با
این تولیدکنندگان تســویه میکند ،باید تعهد بدهد که بدهی خود را در
سررســید معین پرداخت خواهد کرد.این کارشــناس ادامه داد :این طرح
به شــکل استاندارد شده و الکترونیکی شــده این تامین اعتبار را تسهیل
میکند؛ به این صورت که برای مثال هر یک میلیون تعهد ،بانکها ضمانت
میکنند که اگر روزی یک قطعهســاز در بــازار به نقدینگی نیاز پیدا کرد
بتواند با ضمانت بانکمرکزی آن را تنزیل بکند.این استاد دانشگاه در رابطه
با مزایای این طرح گفت :قرار اســت این طرح تامین مالی را برای زنجیره
تولید با کمک بانکها اســتاندارد بکند ،ریســک ها را کم کند تا زنجیره
تولید بتواند آسانتر و با ریسک کمتر فعالیت بکند.وی در پاسخ به ادعای
تورمزا نبودن این طرح گفت :به نظر من این که قرار اســت این طرح مانع
تورم شــود ،کمی بزرگنمایی اســت .زیرا به هرحال نوعی نقدینگی ایجاد
میشود .البته ممکن اســت از جنس  m۲نباشد اما به هر حال این شیوه
هم در کشــور تقاضا ایجاد میکند و اگر منابع کافی برای این تقاضا وجود
نداشته باشد،قیمتها افزایش خواهد یافت.این کارشناس در پایان با اشاره
به اینکه در مجموع ارزیابی مثبتی از این طرح دارد ،خاطرنشان کرد :البته
بعید میدانم به این ســادگیها بشــود آن را عملی کرد؛ زیرا مسئله مهم،
اعتبار راس زنجیره اســت که بانکها قصد دارند ضمانت آن را بکنند .من
فکر میکنم این تولیدکنندگان بزرگ ،اعتبار الزم را ندارند؛ زیرا بدهیشان
به بانکها زیاد اســت و اگر هم نکول بکنند ،فشــار بر سیستم بانکی وارد
میشود که ادامه مشکالت گذشته است.

اتاق بازرگانــی ایــران در جدیدترین
گزارش خود به بررســی ابعاد مختلف
حضور ایران در بــازار عراق پرداخته و
راهحلهایــی ارائه کرده تــا این بازار از
دست تجار ایرانی خارج نشود.به گزارش
ایسنا ،برآوردهایی که در طول سالهای
گذشته از وضعیت تجاری ایران منتشر
شده نشــان می دهد که عراق پس از
چین در این سالها دومین مقصد اصلی
صادرات کاالهــای ایرانی بوده و بخش
مهمی از تمرکــز صادرکنندگان ایرانی
برای به دســت آوردن بازار کشورهای
همسایه ،بر حضور در عراق قرار داشته
اســت.با وجود روند صعودی تجارت با
عراق در سالهای اخیر ،اما بهبود نسبی
وضعیت سیاسی و امنیتی در این کشور
باعث شده دولت بغداد محدودیتهایی
را بر واردات برخی کاالها به عراق وضع
کند تا تولیدکنندگان این کشور امکان
فعالیت بیشتری به دست آورند.هرچند
صادرات ایران به عراق تنوع باالیی دارد
امــا صرف اعمال برخــی محدودیتها
این نگرانی را به وجود آورده که شــاید
صادرکنندگان ایرانی یکی از مهمترین
مقاصــد صادراتــی خود را از دســت
بدهند .اتــاق بازرگانی ایران در گزارش
جدید خــود به این نگرانــی پرداخته
و راهکارهایــی را بــرای حفظ حضور
قدرتمند ایــران در این بازار ارائه کرده
است.پژوهش حاضر در دو بخش تدوین
شــده است .نخست دو روند اساسی در
عــراق امروز ،یعنــی گامهای تدریجی
این کشور برای بازســازی اقتصادی و
اولویت دادن به تنشزدایی در سیاست
خارجی مورد بررســی قرار گرفته و در

شده است تا اطالعات مربوط به خانههای خود را مجدد ویرایش
کنند که کمترین ریسک مبنی بر اشتباه و نقص اطالعات وجود
داشته باشد .وی با بیان اینکه تا آخر دی ماه اطالعات خانههای
خالــی نهایی و از ابتــدای بهمن از این خانههــا مالیات اخذ
میشــود ،گفت :یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه خالی شناسایی
شده عموما مربوط به قانون سال  ۱۳۹۴است زیرا ،برای قانون
جدید هنوز مهلت تعیین شده که  ۱۲۰روز سپری نشده است.
مقصر ،فقط وزارت مسکن نیست
عالوه بر این ،نکته کلیدی در راستای اجرای مالیات خانههای
خالی این اســت که کدام نهاد کمکاری کرده اســت؟ در این
زمینه ،معاون وزارت راه و شهرســازی از اینکه همه بار اجرای
این قانون بر وزارت راه و شهرســازی قرار گرفته انتقاد میکند
و میگویــد :در قانون ،نظام بانکی باید افرادی که نســبت به
خوداظهاری اطالعــات خانههای خود اقدام نکرده باشــند از

سازمان مالیاتی و مجلس :وزارت مسکن متولی اصلی
قانون
در واکنش به این صحبتها ،مســیحی بــه بندهایی از قانون
مالیات خانههای خالی اشــاره میکند که طبق آن وزارت راه
و شهرســازی با هماهنگــی وزارت ارتباطات باید به واحدهای
مسکونی انبوه ســازان که بیش از یک سال خالی باشند ،یک
ماه مانده به پایان مهلت اخطار بدهد و سامانه امالک و اسکان
باید به گونهای طراحی شده باشد که امکان عرضه واحدها برای
اجاره در آن پیشبینی شــده باشد که این موارد رعایت نشده
است .طبق گفته معاون سازمان مالیاتی ،براساس آنچه که قانون
تعیین کرده اســت اگر مردم نسبت به مالیات خانههای خالی
اعتراض داشته باشند ،نماینده وزارت مسکن باید متقاعد شود
که بنابراین ،وزارت راه و شهرســازی نماینده اصلی اجرای این
قانون است .عالوه بر این ،مهدی طغیانی نیز میگوید :با اینکه
باید تمام دستگاههای مربوطه نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام
کنند اما ستون اصلی اجرای این قانون مالیات خانههای خالی
وزارت مســکن است .بنابراین ،اظهارات مسئوالن درباره دالیل
اجرا نشــدن قانون مالیات خانههای خالی بیانگر این است که
اجرای این قانون همچنان درگیر اختالفات است و بر سر اینکه
متولی اصلی اجرای مالیات خانههای خالی کیست ،بحث است.
فارغ از این مســئله ،وزارت راه و شهرسازی مجدد وعده داده تا
پایان دی ماه اطالعات خانههای خالی راســتی آزمایی و نهایی
و از ابتدای بهمن نســبت به مطالبه مالیــات برای آنها اقدام
میشــود که این سوال را ایجاد میکند که با وجود بالتکلیفی
اجــرای این قانون تاکنون چه تضمینی وجود دارد که تا پایان
این ماه اطالعات تکمیل و برای اخذ مالیات اقدام خواهد شد؟

راهکار حضور قدرتمند ایران
در بازار عراق

بخش دوم نیز ،چالشها و فرصتهای
روابط اقتصادی ایــران و عراق بازبینی
و همچنین احتماالتی درباره روندهای
آتی این کشــور مطرح شده است.عراق
در دوران پســا صدام ،علیرغم انتظار
عمومی برای بهبود وضعیت این کشور و
جریان درآمدهای سرشار نفتی ،به دلیل
معضالتی مانند فســاد ،بخشینگری،
شــکافهای مذهبی و سیاسی ،ظهور
تروریسم ،تأثیر منفی منازعات بازیگران
خارجی ،طایفهگرایــی و کجکارکردی
دولت مرکزی ،نتوانســت نارساییهای
موجود را به نحو احسن مدیریت کند.
تصویب یک ســند راهبــردی باهدف
اصالح بخش عمومی و کاهش وابستگی
به نفت و تالش این کشور برای حمایت
از تولید داخلی نیز تاکنون نتوانسته راه
بهجایی ببرد .اما عراق همچنان با جدیت
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به دنبال بازســازی اقتصادی اســت .از
سوی دیگر ،درک گســترده مردم این
کشور از تأثیر منفی منازعات منطقهای
و بینالمللی بر ثبات و توسعه اقتصادی
عراق ،تقویــت گفتمانهای ملیگرایی
و عربگرایــی و نیــز محدودیتهای
ژئوپلیتیک این کشــور باعث شــده تا
رفع تنش از سیاســت خارجی ،بهویژه
در مــراوده با کشــورهای عربی نیز در
دســتور کار حاکمیت این کشــور قرار
گیرد.در باب روابط این کشــور با ایران،
اگرچه در دو دهه اخیر بنا بر توســعه
همکاریهای چندجانبه قرار داشــته،
اما پیچیدگیهای بســیاری نیز در این
میان هســت که ناشی از عوامل متعدد
اقتصادی و غیراقتصادی است .افتراقات
فرهنگــی و مذهبی ،القای نقش منفی
برای ایران در توســعه و بازسازی عراق

به دلیل مسائل سیاســی ،چالشهای
ایجادشده توســط احزاب و گروههای
سیاســی ســنتی در عراق ،عــدم به
روزرسانی سیاستهای اقتصادی ایران
در مقابل عراق ،بهویژه در مورد ناترازی
تجاری و ســایر موضوعات حلنشــده
در خــال ایــن روابــط ،ازجمله این
پیچیدگیها است که لزوم بازنگری در
سیاستهای تجاری و غیرتجاری ایران
را در قبال عراق یادآوری میکند.لذا بر
این اساس میتوان برخی احتماالت را
در مــورد آینده روندهای مؤثر بر روابط
ایران و عراق در نظر گرفت :اول اینکه
در صورت ادامه چندگانگی در سیاست
داخلی عراق ،مســیر ارتبــاط دوجانبه
ناهموار باقی خواهــد ماند؛ دوم اینکه
بازار عراق به دلیل توسعه همکاریهای
منطقهای و اولویت جذب سرمایهگذاری
خارجی برای بازســازی کشــور بسیار
رقابتیتر خواهد شــد که این مســئله
باید توسط ایران مدنظر قرار داده شود؛
سوم اینکه تنوعبخشی عراق در مبادی
ورودی بــرای تأمین نیازهای اساســی
خود ،بر ترکیــب صادراتی ایران به این
کشور اثرگذار خواهد بود؛ چهارم اینکه
عدم آورده اقتصادی قابلتوجه ناشی از
نفوذ ایران در عراق در ســالهای اخیر
نشان میدهد در نظر گرفتن راهکارهای
جایگزین برای توسعه روابط اقتصادی و
حفظ بازار عــراق از ضروریات اســت
و پنجــم و در پایان اینکه گســترش
چشمگیر روابط عربســتان و امارات با
عراق و لزوم رقابت ایران با این دو کشور
ازجمله مســائل تعیینکننده در آینده
روابط دوجانبه ایران و عراق است.

گزیده خبر
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

فراخوان نخستین جشنواره ایده های برتر
اشتغالزا و کارآفرینی منتشر شد
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز :فراخوان نخستین
جشــنواره ایده های برتر اشتغالزا و کارآفرینی از سوی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتشر شد.مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اعالم این
خبر اظهار کرد :معاونت توسعه ی کارآفرینی و اشتغال
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بر اســاس رسالت و رویکرد دولت سیزدهم و
تالش برای ایجاد و تثبیت اشتغال موجود و با هدف شناخت ایده پردازان خالق
و فرصت های ویژه اشتغال در مناطق مختلف کشور ،اقدام به شناسایی و کمک
به عملیاتی نمودن ایده های برتر اشــتغالزا کرده است .حسین فتحی با تشریح
اهداف راهبردی این جشنواره اضافه کرد :توسعه و ترویج فرهنگ ایده پردازی،
کارآفرینی و اشتغالزایی ،شناسایی ایده های برتر و تشکیل بانک اطالعاتی از ایده
های برتر و صاحبان ایده ،فراهم نمودن زمینه حمایت از ایده های برتر اشتغالزا و
عملیاتی نمودن آنها و کمک به اشتغال پایدار در کشور از جمله اهداف برگزاری
این جشنواره است.فتحی افزود :بر اساس این فراخوان ،صاحبان ایده در سراسر
کشور می توانند در بازه زمانی  20دی لغایت  10بهمن ماه سال جاری با مراجعه
به ســامانه کارآفرینان برتر به نشانی زیر نسبت به ثبت ایده خود اقدام و در این
رویکرد مهم کارآفرینی شرکت کنند:
.https://karafarinanebartar.mcls.gov.ir
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:

خدمترسانی به مناطق سیلزده هرمزگان
ادامه دارد
رییس دانشگاه علوم پزشــکی از تداوم خدمت رسانی
به مناطق ســیل زده ناشــی از بارندگی های اخیر در
هرمــزگان خبر داد و گفت :بخش بهداشــت و درمان
اســتان از ابتدای بحران ســیل در کنار سایر ارگانهای
دولتی و خدمات رسان بوده و این روند تا رفع مشکالت
ســیل زدگان ادامه دارد.حسین فرشیدی افزود :کارشناسان حوزه های مختلف
اورژانس ،بهداشــت و درمان از ابتدای شرایط بحران از مناطق سیل زده در اکثر
شهرستانهای اســتان بازدید کردند؛ همچنین ضمن اعالم آمادگی پایگاه های
اورژانس شهری و بین جاده ای ،اورژانس هوایی و دریایی بر تامین دارو ،تجهیزات
پزشکی و سوخت به میزان الزم جهت استمرار خدمات حداقل تا  72ساعت بعد
از وقوع بحران تاکید شد.رییس دانشــگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد:
همزمان با بحران سیل در استان پس از بررسی تیم های ارزیاب ،مشخص شد؛
محور جاسک به بشاگرد به علت طغیان رودخانه شریفی ،راه ارتباطی چند روستا
در بشاگرد به علت طغیان رودخانه های جگین و گابریک ،مسیر رویدر به علت
طغیان رودخانه آبنمای کرویه ،محــور بندرچارک به بندرلنگه به علت طغیان
آبنمای چارک مسدود و بازار قدیم قشم نیز دچار آبگرفتگی شده است.
شهردار گرگان:

مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی
کاهش یافت
شــهردار گرگان از کاهش محسوس مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی از
ســوی شهرداری خبر داد.مهندس محمدرضا سبطی در سی و ششمین جلسه
شورای اسالمی شــهر ابتدا به فرایند اجرای سازه میدان ورودی گرگان با بیان
اینکه بازدیدهای مســتمری از تجهیزات و سازه های شهری صورت می گیرد،
اظهار داشت :بخشی از نابســامانی هایی که در تجهیزات شهرداری وجود دارد
مربوط به مسائل حقوقی است که در حال پیگیری رفع آن هستیم.وی با تاکید
بر تسریع در فرایند خدمت رسانی بیان کرد :در حوزه خدمات رسانی شهرسازی،
مدت زمان فرایند اداری صدور پروانه های ساختمانی به یک هفته کاهش یافته
که حاصل تالش همکاران سختکوش ما در شهرداری بوده است.شهردار گرگان
ادامه داد :این کاهش مدت درحالی صورت گرفته که پیشتر این فرایند بین دو
تا چهار ماه به طول می انجامید.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان:

کارکنان بیمارستان فلسفی و مجتمع
سروش آموزش اطفاء حریق دیدند
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از آموزش اطفاء
حریق به کارکنان بیمارستان فلسفی و ساکنین مجتمع سروش خبر داد.موسی
الرضا صفری اظهار داشت :در ادامه طرح شهر ایمن با مشارکت شهروندان ظرف
یک هفته گذشته  16نفر از کارکنان بیمارستان فلسفی به صورت تئوری آموزش
اطفاء حریق دیدند.صفری افزود :برنامه آموزش نیمه حرفه ای پرسنل بیمارستان
فلسفی در قالب شهر ایمن و با محوریت تشکیل تیم واکنش سریع بین تعدادی
از پرســنل بیمارستان انجام شده است.وی خاطرنشان کرد :در ادامه طرح شهر
ایمن 24 ،نفر از ســاکنین مجتمع های مســکونی مرتفع در مجتمع مسکونی
سروش واقع در سروش چهارم آموزش ایمنی و اطفا حریق دیدند.رئیس سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان ،همچنین با پیگیری های انجام
شــده در قالب طرح شهر ایمنی و با محوریت آموزش نمازگزاران مساجد سطح
شهر ،اولین دوره آموزشی در مسجد حضرت امیر (ع) برگزار شد
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افزایش تولید بنزین در ونزوئال

افزایش  ۵۳درصدی صادرات نفت ایران
به چین در سال ۲۰۲۱
چین با وجود تحریمهای شــدید آمریکا علیــه بخش نفتی ایران و ونزوئال،
واردات نفت خام خود را از این دو کشور در سال  ۲۰۲۱به بیشترین میزان
در سه سال گذشته رساند.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ،
چین واردات نفت خام خود از ایران و ونزوئال را در سال  2021به بیشترین
میزان در ســه سال گذشته رساند.بر اســاس دادههای شرکت «کپلر» که
داده های بازار نفت را رصد می کند ،پاالیشگاه های نفت خام در بزرگترین
واردکننده جهان در سال  324 ،2021میلیون بشکه نفت از ایران و ونزوئال
خریدهاند که حدود  53درصد بیشتر از سال قبل از آن است .این بیشترین
میزان از ســال  2018که در آن چین  352میلیون بشــکه از این دو کشور
خریداری کرد ،محسوب میشود.بر اســاس این گزارش ،خریداران چینی،
بهویژه پاالیشــگاههای خصوصی ،از سیاست شدید واشنگتن در قبال ایران
و ونزوئال ســود بردهاند و پس از توقف خرید از سوی همتایان خود در سایر
نقاط آســیا ،مدتها بدون توجه به تحریمهای آمریکا علیه این دو کشــور
به خرید نفت ادامه داده اند.انبوه محمولههای نفت فروختهنشــده ،افزایش
قیمتهای بینالمللی و صدور ســهمیههای واردات نفت خام بیشتر توسط
پکن ،پاالیشگاههای خصوصی در چین را تشویق کرده است تا نفت بیشتری
را از این دو کشــور وارد کنند .این محموله ها معموالً در اطالعات رســمی
گمرک نشان داده نمی شوند.آنوپ سینگ ،رئیس تحقیقات درباره نفتکشها
در شــرکت کارگزاری کشتیرانی برائمر ایسیام  Braemar ACMگفت :این
افزایش (واردات) همزمان با افزایش قیمت نفت رخ داد.وی در ادامه مدعی
شد آمریکا که برای توافق هسته ای با ایران در حال تالش است ،سختگیری
تحریم های خود را تاحدودی کاهش داده اســت.به گفته سینگ ،حمل و
نقل نفت تحریم شده معموالً با کشتیهای قدیمی که باید اسقاط میشدند،
صورت می گیرد و این امر باعث صرفهجویی در هزینهها میشود.وی تأکید
کرد که محمولهها ممکن اســت مستقیماً از کشور مبدأ با نفتکشهایی که
تاریک شــدهاند  -به این معنی که فرستندههای آنها خاموش است  -حمل
شوند یا بین کشتیها در دریا منتقل شوند تا نفت خام از آنجا بپوشانند.
اغلــب نام تجاری نفت خام ایــران و ونزوئال تغییر می یابد و به عنوان نفت
عمان و مالزی عرضه می شود .داده های رسمی نشان می دهد که چین از
دســامبر  2020هیچ نفت خامی از ایران دریافت نکرده است ،در حالی که
واردات از عمان و مالزی افزایش یافته است.

تولیدکنندگان عربی نفت خلیجفارس در
چین دیدار میکنند
چین به دنبال ناآرامیها در قزاقســتان و به خطر افتادن امنیت انرژی خود،
در ایــن هفته میزبان وزرای امور خارجه عربســتان،کویت ،عمان و بحرین
و همچنین دبیرکل شــورای همکاری خلیجفارس خواهــد بود.بهگزارش
خبرگزاری تســنیم به نقل از اویل پرایس ،چیــن بهدنبال نگرانی در مورد
ناآرامیها در قزاقستان بهعنوان یکی از تولیدکنندگان نفت آسیای مرکزی،
در این هفته میزبان وزرای امور خارجه تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ
نفت خاورمیانه اســت تا در مورد تقویت روابط انرژی و قرارداد تجارت آزاد
مذاکره کنند.بیشاز  160نفر طی یک هفته اعتراضات گسترده در قزاقستان
کشته شدهاند .این اعتراضات تولید از میدان نفتی تنگیز ،بزرگترین میدان
نفتی این کشور را هم تحت تاثیر قرار دادهاست.شرکت شورون آمریکا ،اپراتور
این میدان نفتی در روز یکشــنبه اعالم کرد تولید در این میدان به ســطح
معمول بازگشتهاست.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان اعالم کرد؛

در دهه اخیر  10تصفیه خانه فاضالب در
استان اصفهان احداث شده است
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهــان احداث  10تصفیه
خانه فاضالب در مدت  10ســال را نشــان از روحیه
جهــادی و عزم کارکنان این شــرکت بــرای خدمت
رســانی بهتر به مردم عنوان کرد.هاشم امینی با بیان
این که خدمات رســانی بی وقفه با هدف ارتقاء سطح
رفاه و بهداشــت عمومی در دســتور کار این شــرکت قرار دارد اظهار داشت :از
مجموع28تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان  10تصفیه خانه در سال های
 1390تا  1400احداث شــده است .وی اعالم کرد :عالوه براحداث تصفیه خانه
فاضالب در شهرهای خوانسار ،داران ،چادگان ،نجف آباد ،نطنز ،هرند ،اژیه ،سده
ورنامخواســت ،تیران و بویین و میاندشت ،دو فقره پکیج تصفیه فاضالب نیز در
 10سال گذشته برای واحدهای مسکن مهر نطنز و فریدونشهر به روش تصفیه
لجن فعال احداث شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با
بیان این که فاضالب ورودی به تصفیه خانه ها در  9تصفیه خانه به روش لجن
فعال 13 ،تصفیــه خانه به روش الگون هوادهی و  8تصفیه خانه به روش برکه
تثبیت مطابق با اســتانداردهای زیست محیطی تصفیه می شوندتصریح کرد :با
احــدث تصفیه خانه های فاضالب ،حجم قابل مالحظه اي از آب هاي به ظاهر
زايد و غير قابل اســتفاده به چرخه صنعت ،كشاورزي غیر مثمر و توسعه فضاي
ســبز شــهری باز می گردد.امینی با بیان این که در حــال حاضر  73.5درصد
جمعیت شهری استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند گفت:هم
اکنون  3میلیون و 211هزار نفر در  36شهر و  5هزار و  900نفر در  5روستای
استان از خدمات جمع آوری ،انتقال و تصفیه فاضالب استفاده می کنند.
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افزایش قیمت نفت ازسرگرفته شد

ونزوئال پس از یک دوره طوالنی کمبود بنزین که باعث تشکیل صفهای طوالنی خودروها در مقابل پمپ بنزینها شده بود ،تولید بنزین
را افزایش داد.به گزارش ایسنا ،شرکت نفتی دولتی  PDVSAاز ایران برای تعمیر و تعویض تجهیزات پاالیشگاههای فرسوده کمک گرفت.
همچنین ظرفیت پاالیش خود را تقویت کرد تا از گریدهای نفتی بیشــتری برای تولید بیشتر بنزین و دیزل استفاده کند.پاالیشگاههای
شرکت  PDVSAهفته جاری حداقل  ۱۶۰هزار بشکه در روز بنزین و مواد دیگری شامل الکیلیت تولید کردند .این شرکت همچنین حدود
 ۳۸هزار بشکه در روز دیزل تولید کرد .تولید بنزین شرکت  PDVSAدر دسامبر  ۸۲هزار بشکه در روز بود.هنوز معلوم نیست تولید باالتر
چه مدت طول خواهد کشید زیرا بسیاری از تاسیسات فرسوده باید جایگزین شوند .همه واحدهای پاالیشی به صورت همزمان فعالیت می کنند که ممکن است نوع و کیفیت
سوختهای تولید شده را محدود کند.خرده فروشی بنزین که از سال  ۲۰۲۰بر اساس دالر است ،اکنون منبع اصلی درآمد شرکت  PDVSAاست .ونزوئال که از اعضای موسس اوپک
است ،با کمبود بنزین و دیزل دست و پنجه نرم می کند که به ایجاد صفهای طوالنی و سهمیه بندی بنزین منتهی شد با این حال این وضع از سال  ۲۰۲۰با واردات بنزین از ایران
بهبود پیدا کرده است.ال پالیتو که کوچکترین پاالیشگاه شرکت  PDVSAبا ظرفیت تولید  ۱۴۶هزار بشکه در روز است ،در پایان هفته گذشته پس از  ۱۲ماه توقف ،تولید بنزین را
ازسرگرفت .به گفته چهار منبع آگاه ،کارکنان موفق شدند چندین واحد این پاالیشگاه را که برای تولید بنزین ضروری هستند ،راه اندازی کنند.آموی که بزرگترین پاالیشگاه شرکت
 PDVSAبا ظرفیت  ۶۴۵هزار بشکه در روز در کرانه غربی ونزوئالست ،پس از این که فعالیتش را در دسامبر ازسرگرفت؛  ۶۴هزار بشکه در روز نفت پاالیش کرد .در پاالیشگاه پوئرتو
الکروز با ظرفیت  ۱۸۷هزار بشکه در روز در شرق ونزوئال هم تولید سوخت در هفتههای اخیر تثبیت شده و به حدود  ۳۳هزار بشکه در روز رسیده است.

گزیده خبر

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر بهبود ریسک پذیری سرمایهگذاران ،افزایش یافت.به گزارش ایسنا،
بهای معامالت نفت برنت با  ۴۰سنت معادل  ۰.۵درصد افزایش ،به  ۸۱دالر و  ۲۷سنت در هر بشکه رسید .نفت برنت روز گذشته
یک درصد نزول کرده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۵۲سنت معادل  ۰.۷درصد افزایش ،به  ۷۸دالر و ۷۵
سنت در هر بشکه رسید .شاخص نفت آمریکا روز دوشنبه  ۰.۸درصد کاهش پیدا کرده بود.افت ارزش دالر در معامالت روز سه
شنبه از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد چرا که نفت را برای خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.یک کمیته سنای آمریکا هفته
جاری جلسهای را برای انتصاب جروم پاول ،رییس فدرال رزرو و الئل برینارد ،معاون انتصابی وی برگزار می کند که ممکن است جزییات جدیدی درباره برنامههای
بانک مرکزی آمریکا برای تحکیم سیاست پولی به همراه داشته باشد.افت اخیر قیمتهای نفت تحت تاثیر نگرانیها پیرامون افزایش موارد ابتال به کووید  ۱۹در سراسر
جهان و متاثر شــدن تقاضا برای ســوخت اتفاق افتاده است .راویندرا رائو ،مدیر تحقیقات کاال در شرکت «کوتاک سکیوریتیز» گفت :افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹
مایه نگرانی است زیرا محدودیتها روی رفت و آمد و تقاضا برای سوخت تاثیر می گذارند .با این حال با وجود افزایش اخیر موارد ابتال ،هیچ اقتصاد بزرگی در دنیا به
دنبال اعمال قرنطینه ســخت گیرانه نیســت .وضعیت ویروس ،مسائل مربوط به عرضه و روندهای بازارهای سهام عامل کلیدی خواهد بود که روی قیمتهای نفت در
کوتاه مدت تاثیر می گذارند.دو منبع آگاه به رویترز گفتند :شرکت آرامکوی سعودی به حداقل دو خریدار شمال آسیا اطالع داده است که حجم نفت مورد تقاضای
آنها را در فوریه به طور کامل تامین می کند.

جزییات افزایش تعرفه برق از اول بهمن ماه
معــاون هماهنگی توزیــع توانیر جزییات افزایــش تعرفه برق
مشترکان پر مصرف از ابتدای بهمن ماه را تشریح کرد.به گزارش
ایسنا ،غالمعلی رخشانی مهر امروز در برنامه تلویزیونی ،با اشاره
به آغاز اجرای آئین نامه نحوه محاســبه تعرفه برق از بهمن ماه
تصریح کرد :در این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری
بوده و از پیشــتر هم در قبوض وجود داشت ،تغییری نکرده به
عبــارت دیگر الگوها و پایه قیمت گــذاری بر مبنای الگو هیچ
تغییری نکرده و آنچه که تغییر کرده ،پله های مصرفی است ،به
طوری که پله ها اکنون به مصرف تا سطح الگو ۱.۵ ،برابر الگو ،تا
 ۲برابر الگو و بیش از دو برابر الگو تقســیم شده است.وی درباره
عدم تغییر الگوی مصرف با اشاره به این که اکنون به طور مثال
در تهران و بیشتر مناطق کشــور الگوی مصرف  ۲۰۰کیلووات
ساعت در ماه بوده که نسبت به قبل تغییری نداشه است ،افزود:
براساس آمار سامانه های پرداخت قبوض ،در این فصل  ۸۵درصد
از مردم در سطح این الگو یا حتی کمتر ،برق مصرف می کنند
که به این گروه اطمینان می دهیم شاهد تغییری در مبلغ قبوض
برق نخواهند بود.معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشــاره به این
که در این فصل تنها  ۱۵درصد از مشــترکان هستند که بیشتر
از الگو مصرف دارند ،اظهار کرد :در تابستان نیمی از برق تولیدی
کشــور یعنی حدود  ۳۰هزار مگاوات ،در بخش خانگی مصرف
می شــود که  ۸۵درصد از مردم به اندازه نیمــی از این میزان
( ۱۵هزار مگاوات) از بــرق بخش خانگی را مصرف می کنند و
 ۱۵درصد به اندازه بقیه مصرف برق دارند.رخشانی مهر در عین
حال به رونمایی از گروهی پرداخت که با وجود تعداد قرار گرفتن
در اقلیــت به لحاظ تعداد ،به اندازه  ۴نیروگاه بزرگ برق مصرف
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران از
دســتیابی به رکورد تولید گاز از میدان
مشــترک پارس جنوبــی ،یعنی ۷۰۵
میلیــون مترمکعــب در روز و تحویل
روزانــه  ۹۸۰میلیــون مترمکعب گاز
به شــرکت ملی گاز ایــران در روزهای
اخیر خبر داد و با اشــاره به هزینههای
سرمایهگذاری در بخش تولید و توسعه
انرژی بر لزوم ســرمایهگذاری در بخش
بهینهســازی تأکیــد کرد.بــه گزارش
ایســنا ،محسن خجســتهمهر در آیین
تکریم علیرضا اطاعتی و معارفه حسین
آبنیکی -سرپرست شرکت بهینهسازی
مصرف ســوخت ،اظهار کــرد :میتوان
مفهوم بهینهســازی مصرف سوخت را
به لحاظ اهمیــت جایگاه ،معادل تولید
و توســعه تلقی کرد؛ با در نظر گرفتن
این موضوع که برای تولید  ۵۰میلیون
مترمکعــب گاز رقمــی در حــدود ۶
میلیارد دالر ســرمایهگذاری نیاز است.
او ادامــه داد :بنابرایــن برنامهریــزی و
هدفگذاری برای صرفهجویی به مقدار
 ۲۰میلیون مترمکعب در بخش مصارف
خانگی و تجــاری ،بــا در نظر گرفتن
هزینههای مرتبط با آن نهتنها منطقی
که ســودآور به نظر میرسد .با در نظر
گرفتن این اعداد و ارقام ،اهمیت موضوع
بهینهســازی را میتوان معــادل تولید
و توســعه در نظر گرفت ،بنابراین نگاه
کالن و هدفگذاری ما در این حوزه باید
ایدهآل و آیندهنگر باشد.
وی افزود :نگاه ما به مدیریت بهینهسازی

می کننــد و گفت :از بین  ۳۰میلیون مشــترک خانگی ،تنها
 ۶۰۰هزار مشــترک که  ۲درصد از مجموع جمیعت مشترکان
خانگــی را دربرمی گیرند ،بیش از  3000مگاوات از مصرف برق
کشور را به خود اختصاص داده اند که این میزان به اندازه تولید
برق  ۴نیروگاه بزرگ و مصرف برق میلیون ها مشــترک عادی

دستیابی به رکورد تولید گاز از
میدان مشترک پارس جنوبی

مصرف سوخت و انرژی نهتنها یک نگاه
ملی ،بلکه نگاهی بینالمللی اســت که
منافع آن بر کشورهای همسایه نیز تأثیر
میگــذارد و از این منظر این ســازمان
نیاز به نیروی انســانی خالق ،توانمند و
متخصص دارد که در درجه نخســت به
کار و اهداف سازمان ایمان و باور داشته
باشند.
بهینهسازی مصرف سوخت و منافع
ملی
وی با بیان اینکه مدیریت بهینهســازی
مصرف ســوخت به لحاظ بحث مصرف
و مســائل محیــط زیســتی بااهمیت
اســت ،گفت :این شرکت ،هرچند نهاد
درآمدزایی برای خود سازمان نیست ،اما
از دیدگاه ملی و برای کل جامعه بسیار
درآمدزا اســت و اگــر جنبههای فواید
زیستمحیطی و مدیریت مصرف را در

کنار درآمد کشــور از محل صرفهجویی
در نظر بگیریم ،اهمیت این حوزه و تأثیر
آن در منافع ملی قابل توجه خواهد بود.
ک ّمی کردن حوزه بهینهسازی؛ نیاز
اساسی کشور
وی بــا ابــراز مخالفت خود نســبت به
تقاضامحــور بــودن حــوزه مدیریت
بهینهسازی گفت :سازمان بهینهسازی
نبایــد منفعل و بهطور صــرف منتظر
تقاضا و درخواســت دیگر سازمانها در
این حوزه باشد ،بلکه باید با ایده و برنامه
عمل کند و به فکر ک ّمی کردن طرحهای
بهینهسازی باشد.مدیرعامل شرکت ملی
نفت ایران همچنین توجه به اثربخشی
طرحها را با مدنظر قرار دادن این موضوع
که کدامیک از طرحها برای کشور درآمد
و صرفه اقتصادی بیشــتری دارد ،مهم
دانســت و ادامه داد :نکته مهم در این

است.معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر این که اگر این ۲
درصد ،مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند ،بخش مهمی
از محدودیت های برقی در تابســتان از بین می رود ،خاطرنشان
کرد :همه تمرکز آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق که از بهمن
ماه آغاز می شود ،روی کنترل مصارف گروه هایی است که بیش
مقطع ،لجامگسیختگی مصرف سوخت
و انرژی اســت که در صورت تداوم این
شرایط باید معادل این حجم از مصرف،
واردات انرژی نیز انجام شود.
بهینهسازی مصرف سوخت بر پایه
فناوری
خجســتهمهر بیان کرد :بهینهســازی
مصرف سوخت باید مبتنی بر فناوری و
طرحهای آن ،دانشبنیان باشد .میتوان
گفت مهمترین ویژگی فناورمحور شدن
طرحها ،کاهــش قیمت و هزینه اجرای
طرحهاســت که بــرای اســتقرار یک
سیســتم فناورمحور ،اســتفاده از همه
ظرفیتهای کشور الزم است.
صنعت نفت؛ پیشگام بهینهسازی
مصرف سوخت
وی با اشــاره به لزوم الگو بودن شرکت
بهینهســازی مصــرف ســوخت در
حــوزه مأموریت آن ،گفت :الزم اســت
بهینهســازی را از خودمان و از صنعت
ن منظور
نفــت آغــاز کنیم و ب ه همیــ 
بررســی کنیم کــه برای مثــال چند
میلیون بشکه معادل نفت خام ،ظرفیت
برای صرفهجویی در کشور وجود دارد،
همچنین یکــی از کارهای مهم در این
حوزه ممیزی انرژی اســت که باید این
موضوع از خود صنعت نفت آغاز شــود
و بهترتیب پس از سیاســتگذاریهای
الزم ،مورد پایش و بررســی و اجرا قرار
گیرد.

جریمه و مسدودی کارت در انتظار فروشندگان سهمیه

خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با صدور اطالعیهای از ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتِگاز کارت هوشمند سوخت خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،امروز شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اطالعیهای در خصوص ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتِگاز
کارت هوشمند سوخت صادر کرد.
در این اطالعی ه آمده است:
«شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به اطالع همه دارندگان کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و نفتگاز میرساند ،بر اساس مواد ( )9و (« )16ضوابط اختصاصی
فرآوردههای نفتی» منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،خرید و فروش فرآوردههای نفتی یارانهای (نرخ اول و دوم) از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش
از محل سهمیه کارت هوشمند سوخت وسائط نقلیه ،ممنوع است.در صورت احراز تخلف از سوی مراجع صالح رسیدگی ،عالوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت ،متخلف
مشمول جریمهای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده (به نرخ بینالمللی ماه مربوطه) خواهد شد.بر این اساس و با توجه به اطالعرسانی به عمل آمده ،اشخاص حقیقی و
حقوقی دارنده وسائط نقلیه میبایست به منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی ،تمهیدات الزم را در حفظ ،نگهداری و عدم واگذاری به غیر کارت هوشمند سوخت
وسیله نقلیه به عمل آورده و مسئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده آنان خواهد بود».

از الگو مصرف می کننند.رخشــانی مهر با بیان اینکه از این پس
مردم به جای قیمت برق باید با اصطالح کیلووات ســاعت آشنا
شــوند چرا که همه مصارف وسایل برقی با این میزان سنجیده
می شــود ،اظهار کرد :استفاده متعارف و درست از وسایل برقی،
تنها راهکار کنترل مصرف و نگاه داشتن میزان مصرف در سطح
الگواست .به طور مثال وقتی دمای آسایش براساس اصول علمی
و پزشــکی  ۲۵درجه سانتیگراد اســت ،تنظیم کولر روی دمای
پایین تر از  ۲۵درجه ،به معنای مصرف و استفاده نامتعارف تلقی
می شود.وی همچنین با ارائه مثالی دیگر توضیح داد :استفاده به
اندازه از سیستم روشنایی در مکانی که حضور داریم ،متعارف و
روشن نگه داشتن المپ ها در مکانی که حضور نداریم ،نامتعارف
اســت و باعث خروج از الگوی مصرف می شود .آئین نامه نحوه
محاســبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش توجه مردم به میزان
مصارفشان است چرا که هرچه مصارف در سطح الگو باشد ،می
توان شبکه برق پایداری داشــت.معاون هماهنگی توزیع توانیر
همچنین در خصوص تاثیر اســتخراج غیرمجــاز رمز ارز نیز با
تقدیر از مراکز مجاز استخراج رمز ارز که در تابستان و زمستان
با صنعت برق همکاری می کنند گفت :بخش عمده اســتخراج
ها در فضای غیرمجاز اتفاق می افتد که به منظور شناسایی این
مراکز و افراد که باعث آسیب به وسایل برقی سایر مشترکان می
شوند ،توانیر اقدام به اختصاص پاداش به معرفی کنندگان و افشا
کنندگان کرده است.رخشــانی مهر همچنین از همه مشترکان
خواســت تا با نصب اپلیکیشــین «برق من» نسبت به مدیریت
مصارف خود اقدام و از سایر خدماتی که در این برنامه گنجانده
شده است ،استفاده کنند.

کاهش تولید نفت و میعانات گازی
قزاقستان در ناآرامیها

تولیــد روزانه نفت و میعانات گازی قزاقســتان اوایــل ژانویه که اعتراضات
گسترده ضد دولتی سراسر این کشور را فرا گرفت ،شش درصد در مقایسه
با سطح دســامبر کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،محاسبات انجام گرفته
و همچنین اظهارات منابع آگاه حاکی از آن اســت که تولید میادین نفتی
قزاقستان در  ۹روز نخست ژانویه ،به  ۱.۷۶۶میلیون بشکه در روز در مقایسه
با میانگین  ۱.۸۸۲میلیون بشــکه در روز در دسامبر کاهش پیدا کرد.با این
حال سه معاملهگر گفتند صادرات نفت قزاقستان تحت تاثیر کاهش تولید
قرار نگرفت .یک معاملهگر در شرکت بینالمللی مطلع از حمل نفت ترانزیتی
قزاقســتان از طریق بنادر روسیه گفت :نگرانیهایی وجود داشت که وضعیت
جاری ممکن اســت روی بارگیری نفت در اوایل مــاه میالدی جاری تاثیر
بگذارد.اعتراضات در قزاقستان که شاهد مرگبارترین خشونت در تاریخ ۳۰
ساله استقالل این کشور از مسکو بوده است ،مسیرهای حمل و نقل را مختل
کرد و بــه کاهش تولید در میادین نفتی از جملــه میدان نفتی تنگیز که
بزرگترین میدان نفتی قزاقستان است و توسط شرکت شورون اداره می شود،
منجر شد.شورون روز یکشنبه اعالم کرد این شرکت به تدریج تولید میدان
نفتی تنگیز را که در شمال غربی قزاقستان و نزدیک به محل آغاز اعتراضات
واقع است ،ازســرمی گیرد .اعتراضات در مناطق غربی نفت خیز قزاقستان
پس از حذف سقف قیمت دولتی بوتان و پروپان در روز سال نو آغاز شد.
منابــع آگاه به رویترز اظهار کردند :تولید روزانــه نفت در میدان تنگیز در
مقایســه با میانگین تولید روزانه در دســامبر ۱۳ ،درصد در  ۹روز نخست
ماه میالدی جاری کاهش پیدا کرد و تا  ۹ژانویه به ســطح عادی برگشــت.
میادین نفتی دیگر دورتر از محل اعتراضات بودند و موفق شدند تولیدشان
را افزایش دهند .تولید میدان نفتی فراســاحلی کاشاگان که توسط شرکت
 Nاداره می شــود ۰.۲ ،درصد در  ۹روز نخست ماه میالدی جاری در
 COC
مقایســه با دسامبر افزایش داشت در حالی که میدان نفتی کاراچاگاناک در
غرب قزاقستان به میزان شش درصد افزایش یافت.تولید تولیدکنندگان نفت
مستقل قزاقستان از ابتدای ژانویه تاکنون به میزان  ۱۷درصد نسبت به ماه
پیش کاهش پیدا کرده و به  ۲۱۰هزار و  ۹۱۸بشکه در روز رسیده است.
بر اساس گزارش رویترز ،قزاقســتان نفت خود را از طریق سه مسیر اصلی
شــامل بنادر روسی ،سیستم کنسرسیوم خط لوله کاسپین و از طریق خط
لوله به چین صادر می کند .هیچ کدام از این مســیرها تحت تاثیر ناآرامیها
قرار نگرفتند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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مبدا و مقصد تجارت تهران کجاست؟

@sobheqtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان تهران از رشد  ۶۵درصدی صادرات کاالهای غیر نفتی از گمرکات استان
تهران خبر داد و گفت :پنج بازار نخست صادراتی استان تهران عراق ،ترکیه ،افغانستان ،پاکستان و فدراسیون روسیه و کشورهای
اصلی مبدا واردات کاالها نیز امارات متحده عربی ،چین ،ترکیه و آلمان است.یحیی کیخا در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :ارزش
صادرات اســتان تهران در ســه فصل اول امسال از  ۸۰۰میلیون دالر گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۶۵درصد رشد
داشته است.معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت) استان تهران ،پنج بازار نخست
صادراتی اســتان تهران را عراق ،ترکیه ،افغانستان ،پاکستان و فدراسیون روسیه عنوان کرد و گفت :اقالم عمده صادراتی به این کشورها ،مواد پالستیکی ،محصوالت
صنایع شیمیایی و صنایع وابسته ،محصوالت نباتی ،فلزات معمولی و مصنوعات آنها و مواد نساجی ومصنوعات بوده است.به گفته وی ارزش کاالهای وارداتی در این
مدت نیز  ۸هزار و  ۷۰۰میلیون دالر بوده که رشــد  ۴۲درصدی داشــته و مهمترین کاالهای وارداتی مواد اولیه تولید واحدهای صنعتی ،ماشین آالت و قطعات بوده
است .کشورهای اصلی واردات کاالها نیز امارات متحده عربی ،چین ،ترکیه و آلمان است.کیخا در ادامه از ورود  ۵۰هزار و  ۹۴۷پرونده ثبت سفارش به سامانه خبر داد
ش در
و گفت :از این تعداد بیش از  ۴۲هزار و  ۹۹۰فقره به ارزش  ۱۵هزار و  ۳۵۳میلیون یورو تایید و مابقی آن رد شده است.وی با بیان اینکه  ۵۵درصد ثبت سفار 
کل کشور مربوط به استان تهران است ،اظهار کرد :همچنین در  ۹ماهه سال جاری  ۱۳هزار کارت بازرگانی صادر و تمدید شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل
 ۶۹درصد رشد داشته است .در حال حاضر تعداد کارت بازرگانی فعال استان بالغ بر  ۱۵هزار و  ۵۹۰کارت است.
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روند کاهشی طال معکوس شد

قیمت طال در معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر دالر و بازده اوراق خزانه ضعیفتر آمریکا ،افزایش یافت.به گزارش
ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۳درصد افزایش ،به  ۱۸۰۵دالر و  ۹۸سنت رسید.در بازار معامالت آتی آمریکا،
هر اونس طال با  ۰.۴درصد افزایش ،به  ۱۸۰۵دالر و  ۴۰سنت رسید .بهای معامالت این بازار شب گذشته با  ۰.۱درصد افزایش،
در  ۱۷۹۸دالر و  ۸۰ســنت بســته شد.مارگارت یانگ ،استراتژیست شرکت دیلی فارکس گفت :عقب نشینی دالر آمریکا و بازده
اوراق خزانه  ۱۰ســاله از قیمت طال پشــتیبانی می کنند اما این حقیقت که بازارها انتظار دارند امسال نرخهای بهره سه تا چهار
دور افزایش پیدا کند ،پتانسیل صعودی طال را محدود می کنند.بازده اوراق خزانه  ۱۰ساله از  ۱.۸۰۸درصد به  ۱.۷۷۸درصد کاهش یافت.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 .گلدمن
ســاکس اکنون انتظار دارد فدرال رزرو نرخهای بهره را امســال چهار دور افزایش دهد که این دیدگاه مطابق دیدگاه تحلیلگران جی پی مورگان و دویچه بانک بود.در
شرایطی که معاملهگران منتظر جلسه مربوط به انتصاب جروم پاول ،رییس فدرال رزرو هستند ،دالر در برابر سبدی از ارزهای رقیب عقب نشینی کرد.به گفته یانگ،
بازارها پیش بینی می کنند تورم بر مبنای سال به سال  ۵.۴درصد رشد کند و اگر آمار تورم باالتر از این حد باشد ،دالر صعود خواهد کرد و قیمت طال کاهش پیدا
می کند .با این حال حتی نرخ تورم پایینتر از حد انتظارات باشد ،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 دسامبر بر مبنای ساالنه  ۵.۴درصد و بر مبنای ماهانه  ۴.۹درصد رشد کرده باشد.

اجرای  ۶۰۰میلیون دالر تهاتر تا پایان سال

دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش تهاتر برای پیش
برد اهداف تجاری خود دارد که در همین راستا ،تا پایان سال پروژه
تهاتــری در حدود  ۶۰۰میلیون دالر اجرا خواهد شــد.به گزارش
خبرنگار مهر ،تهاتر مرســوم ترین شیوه تبادل در تجارت بوده که
به منزله مبادله محصول به محصول بدون وجود واسطهای به نام
پول اســت؛ قب ًال هم جابهجایی محصول با فلزات گرانبهایی مثل
نقره و طال یا با کاالهایی مثل نمک انجام میشد .تجارت متقابل
مجموعهای از روشهای تجاری اســت کــه در آن صادرکننده یا
واردکننده تعهد میکند در ازای کاال یا خدمات صادره به کشــور
خریدار یا وارده از کشور فروشنده ،کاال یا خدماتی را به ارزش کل
معامله یا بخشی از آن خریداری یا صادر کند.از سویی دیگر هر جا
که استفاده از ابزار مبادله دشوار بوده و یا نقد کردن داراییها سخت
باشد ،رغبت به تهاتر افزایش پیدا میکند بنابراین در مواردی که
کشــورها با تحریمهــای اقتصادی مواجه شــده و جابجایی پول
برایشان دشوار میشود ،به استفاده از ابزار تهاتر ترغیب میشوند.
نکته قابل توجه آنکه عالوه بر کشــورهای تحریم شده و یا دارای
محدودیت ،با توجه به ابعاد گسترده تجارت در دنیا ،تهاتر یکی از
روشهای به روز در تعامالت تجاری کشــورهایِ تحریم نشده نیز
محسوب میشــود که در اینجا میتوان به افتتاح مرکز تهاتر در
استانبول ترکیه اشاره کرد .همچنین شهر تهاتر به منظور توسعه
تجارت به زودی در کشــور چین راه اندازی خواهد شد .همچنین
بر اساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا ،در دنیا  ۳۰درصد معامالت
تجاری به شــیوه تهاتر انجام میشود که طبق برآوردها ،احتمال
رسیدن این رقم به  ۴۰درصد نیز وجود دارد.باید توجه داشت که
کشورهای دیگر همچون ایران با مساله تحریم در این حد و اندازه
مواجه نیستند ،بنابراین استفاده از روش تهاتر در کشورهای دیگر
مقبولیت این شیوه تجاری در عرصه بین المللی را نشان میدهد.
طی  ۳ســال گذشــته  ۵میلیارد دالر از محل تهاتر کار
کردهایم
بر این اســاس ،دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر استفاده از روش
تهاتر برای پیش برد اهداف تجاری خود دارد .در بسته حمایت از
صادرات غیرنفتی کشور که مهر ماه ســال جاری از سوی دولت

داشــتیم این بود که کشاورز داخلی آســیب نبیند و آسیب هم
نخواهد دید.پیمان پاک گفت :بحث اســتفاده از شیوه تهاتر را با
کشــورهای دیگر نیز دنبال میکنیم و تهاتر  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون
دالری پروژه بعدی است که جزئیات آن اعالم خواهد شد.

ابالغ شــد به صورت ویژه به موضوع تهاتر پرداخته شــده است.
همچنین «اســتفاده از ســازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل
مبادالت درصورت نیاز» بخشــی از بند دهم سیاســتهای کلی
اقتصاد مقاومتی است .در این بند بر «حمایت همهجانبه هدفمند
از صــادرات کاالها و خدمات به تناســب ارزش افزوده و با خالص
ارزآوری مثبت» تاکید شــده است و تهاتر ،یکی از روشهای این
حمایت است.در این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس کل سازمان
توسعه تجارت ایران در گفت و گو با مهر با بیان اینکه بحث ما این
است که در یک فضای غیرسیاسی ،موضوع تهاتر را توسعه دهیم،
اظهار کرد :یکی از ویژگیهای اصلی اســتفاده از شــیوه تهاتر در
عرصه تجارت ،پرداختهای ارزی است؛ به این معنا که تراکنشها
به راحتی انجام شــده و اتفاقاً کاسبیها و کسب و کارهای شکل
گرفته در تحریم با اجرایی شــدن بحــث تهاتر از بین میرود .در
تهاتر بسیاری از تعامالت تجاری ،اقتصادی میشود.وی افزود :طی
 ۳ســال گذشــته  ۵میلیارد دالر از محل تهاتر کار کردهایم و در
آینده هر تاجری که عالقمند به کار در حوزه تهاتر باشد ،کمکش
میکنیم .همچنین مصوباتی از نهادهای باالدســتی گرفتهایم تا

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛

جهش صعودی تخلیه و بارگیری و
صادرات کاالهای نفتی وغیر نفتی
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان
گفت :بندرلنگــه و بنــادر کوچک در
غــرب هرمزگان طــی  ۹ماهه ســال
 ۱۴۰۰بعنوان کانونهای مهم تخلیه و
بارگیری و صــادرات کاالی نفتی و غیر
نفتی روزهای پر رونقی را ســپری مــی کنند.به گزارش روابط
عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه ،قاسم عسکری نسب
ضمن اعالم این خبر گفت :بندر آفتاب ،بندر چارک ،ســیری،
بندر شیوء ،الوان ،بندرلنگه ،بندر خمیر و منطقه ویژه انرژی بر
پارسیان به ترتیب با صادرات بیش از  ۶هزار تن ۲۹۴ ،هزار تن
با رشد  ۴۱۱درصدی ،یک میلیون و  ۶۰۹هزار تن با رشد یک
هزار و  ۴۵درصدی ۱۴۱ ،هزار تن با رشــد  ۲۹۵درصدی ،یک
میلیون و  ۷۴۵هزار تن با رشد  ۳۴۷درصدی ۸۷۹ ،هزار تن با
رشد  ۲۲درصدی ۴۲۰ ،تن با رشد  ۱۰۰درصدی و  ۹۴هزار تن
کاالهای نفتی و غیر نفتی با رشــد  ۱۰۰درصدی در مقایسه با
سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه نموده اند.

چادرملو در تالش برای استفاده
حداکثری ازظرفیت ساخت داخل
مهندس فرهاد آذرین فر معاون امور مالی و ســرمایه انســانی
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفــت و گویی با اعالم
اینکه چادرملــو در تالش برای اســتفاده حداکثری ازظرفیت
یدکی مصرفی در مجتمع
ســاخت داخل تجهیزات و قطعات
ِ
هایِ معدنی و صنعتی خود می باشــد گفت  :در سال گذشته
بالــغ بر  1هزارو  446قلم قطعات و لــوازم مصرفی جدید در
بخش های اســتخراج  ،کارخانه فرآوری  ،گندله سازی  ،احیاء
مستقیم و فوالدسازی ،ساخت داخل شده و تا پایان سال 1399
منابع
در مجمــوع تعداد  28هزار قلم قطعات و لوازم یدکی ،از
ِ
ِ
ساخت خارج گردیده
جایگزین قطعاتِ مشابه
داخلی تأمین و
ِ
اســت .وی افزود  :تنها در سال  1399مبلغ  19میلیون یورو
از محل اســتفاده از قطعات داخلــی صرفه جوئی ارزی حاصل
شده اســت که در مقایسه با سال ) 1398به مبلغ  11میلیون
و  700هــزار یورو(  ،حــدود مبلغ  7میلیون و  300هزار یورو
افزایش داشته است.
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موضوع تهاتر به کل کاالهای صادراتی تعمیم داده شــود .بر این
اساس صادرکنندگان در حوزههای مختلف امکان استفاده از این
روش را خواهند داشت.
 ۶۰۰میلیون دالر تهاتر تا پایان سال
معاون وزیر صمت به تهاتر صورت گرفته با کشور سریالنکا اشاره
کرد و گفت :ما از طریق استفاده از شیوه تهاتر مطالبه  ۹ساله خود
از سریالنکا را زنده کردیم؛ بانک مرکزی سالیانه  ۳۵۰میلیون دالر
ارز برای واردات چای تخصیص میدهد ما به بانک مرکزی اعالم
کردیم که بخشی از این ارز را ندهد تا ما به جای مطالباتمان چای
از سریالنکا بگیریم .این مساله به معنای از بین بردن پول نیست
بلکه زنده کردن مطالبات کشور است.وی افزود :در سالهای گذشته
صرافان زیادی به منظور زنده کردن مطالبات ایران از ســریالنکا
پیش قدم شــدند و اعالم میکردند که  ۱۶درصد را میگیرند و
مطالبه را زنده میکنند .منتهی ما گفتیم با استفاده از شیوه تهاتر،
پول مملکت به جیب صراف نرود .روی خواب پول هم  ۳۵میلیون
دالر ســود گرفتیم .همچنین مهمترین نکتهای که در سریالنکا

معایب تهاتر
به گزارش مهر ،مزایای اســتفاده از شیوه تهاتر در اقتصا ِد تحریم
شــده غیر قابل انکار اســت اما بــا این حال انتقاداتی از ســوی
نهادهای مختلف به این سیاســت مطرح شده است.در این رابطه
عباس آرگون ،نایب رئیس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق
بازرگانی تهران با بیان اینکه تهاتر بهعنوان ُمسکن میتواند مورد
استفاده قرار بگیرد ولی اینکه دولت بخواهد برای بلندمدت روی
آن حســاب کند ،قطعاً راه مناسبی نخواهد بود ،اظهار کرد تهاتر
باعث محدودیت بیشتر در انتخاب کاال میشود و قدرت چانهزنی
را کاهش میدهد و باعث میشود تا کشوری که قرار است بهجای
نفت به ما کاال بدهد دســت پیش داشته باشد .این وضعیت حتی
منجر به این میشــود که کشور دوم کاالیی به ما بدهد که حتی
نیازی جدی به آن نداشته باشیم یا حتی کیفیت و قیمت مناسبی
هم نداشته باشــد.وی افزود :اساساً تهاتر ابزار مناسبی در شرایط
عادی اقتصاد نیســت؛ تهاتر باید به حد نیاز انجام شود نه بیشتر،
مگر کشور چقدر به چای ســریالنکا یا برنج پاکستان و هند نیاز
دارد؟ واردات بیش از نیاز اص ًال اقتصادی نیست و به تولید داخلی
هم آسیب میزند.آرگون گفت :ضمن اینکه با توجه به تحریم بودن
اقتصاد ما ،کشــورهای خریــدار ،کاال را با قیمت پایینتری طلب
میکنند و این مســاله میتواند به اقتصاد داخلی و تولید آسیب
جدی وارد کند چراکه با نبود قدرت چانهزنی کشــور خریدار هم
قیمتهای خودش را تحمیل خواهد کرد .بسیاری از کشورهایی
که ایران به آنها نفت میدهد در حقیقت تک محصولی هستند و
نمیتوانند کاالهای زیادی به ایران بدهند.نایب رئیس کمیسیون
بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانــی تهران تصریح کرد :باید توجه
داشت که تهاتر در اشل یک بنگاه شاید توجیه داشته باشد اما برای
کشور  ۸۰میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو میبرد و نمیتوان
تمام مبادالت اقتصادی را با تهاتر انجام داد.

گزیده خبر
در آئین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران رقم خورد؛

سایپا صادرکننده نمونه صنعت خودرو شد
گروه خودروســازی ســایپا موفق به کســب عنوان صادر کننده نمونه استان
تهران در حوزه صنایع خودرو شــد.به گزارش ســایپانیوز ،در آئین تجلیل از
صادرکنندگان نمونه اســتان تهران که با حضور اســتاندار تهران ،معاون وزیر
صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ،روسای اتاق های بازرگانی صنایع ،معادن
و کشاورزی کشور و استان تهران و جمعی از صادر کنندگان و فعاالن این حوزه
برگزار شد ،گروه خودروسازی ســایپا به عنوان صادرکننده نمونه معرفی و از
عملکرد صادراتی این گروه خودروســاز و مهندس سلیمانی ،مدیرعامل گروه
سایپا در راهبری این گروه خودروساز در حوزه صادرات با اهدای لوح و تندیس
این جشــنواره تقدیر به عمل آمد.بهمن حسین زاده ،عضو هیات مدیره و قائم
مقام مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا که در این مراسم حاضر شده و لوح
و تندیس این جشــنواره را به نمایندگــی از مدیرعامل گروه دریافت کرد ،در
این خصوص گفت :این مراسم از بین  ۴۹شرکتی که در سال  ۱۳۹۹صادرات
داشتهاند برگزار شد و دبیرخانه این جشنواره بر اساس معیارهای تعیین شده
 ۱۱شرکت را در رشته های مختلف حائز رتبه برتر در صادرات محصول معرفی
کرد که گروه خودروســازی سایپا در حوزه خودروسازی موفق به کسب صادر
کننده نمونه استان تهران شد.
در راستای تحقق اهداف ایمیدرو صورت گرفت؛

تعداد بیمه نامه ها  41درصد
افزایش یافت
مجموع ارزش بیمه نامه های صادره در صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت
های معدنی طی  9ماهه امسال  359درصد افزایش یافت و از  1488میلیارد
تومان فراتر رفت.رشــد  4.6برابری ارزش بیمه نامه های معدنی طی  9ماهه
امســال /تعداد بیمه نامه ها  41درصد افزایش یافت،به گزارش روابط عمومی
ایمیدرو ،عملکرد صندوق بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عنوان
زیرمجموعه ایمیدرو ،نشــان می دهد ،طی  9ماهه امســال ارزش بیمه نامه
های معدنی با رشد  4.6برابری به بیش از  1488میلیارد تومان افزایش یافته
است .این درحالی اســت که طی  9ماهه سال گذشته ارزش بیمه نامه ها به
 323میلیارد تومان رســیده بود.همچنین تعداد بیمه نامه های صادره توسط
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی مدت یاد شده ،بیش از
 41درصد افزایش یافته اســت .به طوری که از ابتدای امســال تا پایان آذرماه
سال جاری  41بیمه نامه صادر شد در حالی که در مدت مشابه سال قبل 29
بیمه نامه صادر شد.
مدیر دفتر فنی مجتمع گلگهر عنوان کرد:

دفتر فنی گل گهر در رفع موانع تولید
پیشگام است
مدیر دفتــر فنی مجتمع گلگهر گفت :شناســایی
گلوگاهها و نقاط قابل بهبــود به منظور همکاری در
بهینهسازی فرآیندهای تولید و بهرهبرداری تجهیزات
با انجام تحلیلهای فنی و اقتصادی ،همچنین طراحی
و تعریف پروژههای اصالح و بهینهسازی خطوط تولید
با هدف افزایش و استمرار کیفیت مطلوب محصوالت ،افزایش تولید و صیانت
از تجهیزات و محصوالت شرکت ،جزو اهداف کالن در مدیریت دفتر فنی است.
مهندس مجتبی عزتنیا در گفتگو با گهرپرس با اشــاره به برنامههای بهبود
عملکرد مدیریت دفتر فنی در سال جاری ،افزود :با طراحی فرآیندهای داخلی
مربوط به هر یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت دفتر فنی ،مســیر انجام
وظایف در محدوده تعهدات و اختیارات آنها تعیین گردیده و روابط ســازنده و
موثر هر کدام از واحدها با ســایر مدیریتها نیز به منظور افزایش همکاری و
همافزایی در شــرکت تبیین شده است.وی درباره عملکرد مدیریت دفتر فنی
در ۹ماهه اخیر گفت :این مدیریت با بررســیهای فنــی و اقتصادی و انجام
طراحی مفهومی و پایه و در مواردی طراحی جزئیات ،پروژههای متعددی را در
زمینههای بهبود عملکرد در حوزه بهرهبرداری ،پشتیبانی و سالمت نیروی کار
به مرحله اجرا رسانده است.

ارسال اولین محموله کمک های اهدایی
شرکت صبا فوالد خلیج فارس به مناطق
زلزله زده”
مدیر عامل شــرکت صبا فوالد خلیج فارس خبر داد  :ارســال اولین محموله
کمک های اهدایی شــرکت صبا فوالد خلیج فارس بــه مناطق زلزله زده به
گزارش روابط عمومی صبا فوالد خلیج فارس  ،مدیرعامل شــرکت صبا فوالد
خلیج فارس در حاشیه ارسال محموله های اهدایی به مناطق زلزله زده  ،گفت:
حســب دستور وزیر محترم کار  ،رفاه و تامین اجتماعی و همانند گذشته در
قبال مسولیت های اجتماعی که بر دوش خود می بینیم  ،اولین محموله کمک
های اهدایی شــرکت صبا فوالد خلیج فارس به مناطق آســیب دیده از زلزله
اخیر ارسال شد .وی با تاکید بر اینکه صبا فوالد خلیج فارس در گذشته نیز با
همیاری و همکاری دیگر دستگاه ها بسیاری از مشکالت عمرانی و زیرساختی
در اســتان هرمزگان را برطرف شد اظهار داشت  :تا آخرین لحظه و تا زمانی
که روال عادی زندگی به مناطق آسیب دیده از زلزله برگردد  ،در کنار مردم
خونگرم و مظلوم هرمزگان خواهیم ماند .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

سه ریسک بزرگ آسیا در سال۲۰۲۲

به گفته کارلوس کازانووا اقتصاددان ارشــد آسیا در بانک خصوصی سوییســی  UBPکشورهای آسیایی در سال  ۲۰۲۲با سه باد
مخالف بزرگ روبرو خواهند شد.اقتصاد آنالین – پرهام کریمی؛ به گزارش سیانبیسی ،کازانووا معتقد است که ما با موارد رو به
افزایش سویه او میکرون مواجه هستیم و همزمان رشد آهستهتر اقتصاد چین را در حدود  ۵درصد برآورد کردهایم به اضافه صورت
جلسه فدرال رزرو نشان میدهد که سرعت این کاهش سریعتر از حد انتظار خواهد بود .او افزود که این عوامل تهدیدی برای کل
منطقه هستند.بانک مرکزی ایاالت متحده هفته گذشته پس از نشست دسامبر اعالم کرد که اعضا آمادهاند تا سیاستهای پولی
خود را با شدت بیشتری نسبت به آنچه قب ً
ال انتظار میرفت ،تشدید کنند .این موضوع سرمایه گذاران را به وحشت انداخت.فدرال رزرو اعالم کرد که ممکن است آماده
شروع افزایش نرخ بهره ،بازگشت به برنامه خرید اوراق قرضه خود و شرکت در مذاکرات سطح باال در مورد کاهش داراییهای خزانهداری و اوراق بهادار با پشتوانه وام
مسکن باشد.او گفت« :فشردهسازی نرخ واقعی بین بازارهای نوظهور در آسیا و ایاالت متحده وجود خواهد داشت .او افزود که این ممکن است منجر به خروج بیشتر
اوراق قرضه در منطقه شــود ،به ویژه از اقتصادهایی که آســیب پذیرتر هستند.در سال  ،۲۰۱۳زمانی که فدرال رزرو شروع به پایان دادن به برنامه خرید دارایی خود
کرد موجب ایجاد به اصطالح کج خلقیهایی شد .سرمایه گذاران وحشت کردند و این باعث فروش اوراق قرضه و افزایش بازدهی خزانه داری شد.در نتیجه ،بازارهای
نوظهور در آسیا دچار خروج سرمایه شدید و کاهش ارزش پول شدند و بانکهای مرکزی در منطقه مجبور شدند برای محافظت از حسابهای سرمایهشان نرخهای
بهره را افزایش دهند.

گزیده خبر
بیش از  490فقره پرداخت تسهیالت بانک
آینده به آسیبدیدگان از ویروس کرونا
بوکارهای آسیبدیده از ویروس کرونا
بانک آینده بهمنظور حمایت از کســ 
امســال تا دوم دیماه ،مبلغ  139.430میلیــون ریال در قالب بیش از 490
فقره ،به صاحبان مشــاغل آسیبدیده ،تسهیالت اعطا کرده است.این روند با
هدف کمک به صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده ناشی از همهگیری کرونا
و بهمنظور حفظ رونق اشتغال و جبران بخشی از خسارات عملیاتی واحدهای
مختلف تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و سایر بخشهای اقتصادی کشور ،از سوی
بانک آینده انجام شده است.بانک آینده در قالب بستههای تسهیلگر حمایتی
و با ارائه تسهیالت اشتغالزا ،بستر الزم برای رونق تولید را فراهم کرده است تا
با ارائه خدمات مالی کارآمد و تامین مالی حوزههای تولیدی ،در حفظ اشتغال
موجود ،افزایش ظرفیتهای تولیدی بالقوه و ایجاد فرصتهای شغلی جدید،
عملکرد موثری را داشته باشد.
مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری این بانک و
بیمه رازی تاکید کرد:

انجام امور بیمه ای با ارائه خدمات
الکترونیک بانکی تسهیل می شود

دکتــر هادی اخالقی فیــض آثار ،مدیرعامل بانک تجارت در مراســم انعقاد
تفاهــم نامه همکاری این بانک و بیمه رازی بر لــزوم ارائه خدمات بانکی در
راستای توسعه صنعت بیمه کشور تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،در مراســمی با حضور دکتر اخالقی مدیرعامل بانک تجارت و علی
جباری مدیرعامل بیمه رازی  ،تفاهم نامه همکاری منعقد شد.در این مراسم
مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سابقه دیرین همکاری این بانک با صنعت
بیمه کشــور  ،گفت :ارائه خدمات بانکی به ویژه خدمات الکترونیک عالوه بر
تسهیل و تســریع انجام امور بیمه ای  ،فضای مناســبی را برای توسعه این
صنعت درکشور به وجود خواهد آورد.وی با تاکید برلزوم بسترسازی مناسب
خدمــات و راه حل های بانکی برای ارائه به صنعــت بیمه به عنوان یکی از
بازارهای متعامل با صنعت بانکی  ،افزود :تالش کارشناســان در بانک تجارت
معطوف این امر کلیدی اســت که با استفاده از ظرفیت های موجود بانک و
نیازســنجی دقیق ،بسته های خدماتی مورد نیاز شرکتهای بیمه ای از جمله
بیمــه رازی را طراحــی و ارائه کنند و انعقاد این تفاهــم نامه گام موثری در
راستای تقویت تعامالت فیمابین محسوب می شود.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات از
سه واحد تولیدی صادراتی فرش
مدیرعامل بانک توســعه صادرات ایران ،از ســه واحد تولیدی صادراتی فرش
بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،دکترسید علی
حسینی و هیات همراه با هدف توسعه تعامل با جامعه صادراتی شهر کاشان،
از کارخانه فرش قصر ایرانیان ،ریســندگی اطلس ریس و گلرنگ فرش بیدگل
بازدید و با مدیران ارشــد این واحدهای تولیدی تبادل نظرکرد.وی در دیدار با
مدیران ارشد این واحدهای تولیدی ،خوشنامی و خوش حسابی مشتریان را از
مهمترین عوامل تداوم همکاری با مشتریان دانست و گفت :اهلیت این واحدها
برای بانک توسعه صادرات ایران محرز شده است؛ بانک همواره در حوزه های
مختلف آمادگی همکاری با مشتریان خوش حساب را دارد.حسینی همچنین
بر اهمیت اســتفاده از ظرفیت های بازار سرمایه تاکید کرد و گفت :واحدهای
صنعتی با حجم تولید و صادرات قابل توجه ،امکان اســتفاده از ظرفیت تامین
مالی از طریق بازار سرمایه را دارند همچنین بانک توسعه صادرات نیز آمادگی
دارد از طریق شرکت تامین سرمایه زیر مجموعه ،شرایط الزم را برای این مهم
فراهم کند.وی اظهار امیدواری کرد بانک بتواند با جذب منابع جدید ،تسهیالت
بیشتری در اختیار صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات محور قرار دهد.

برندگان خوششانس وینکارت فصل پاییز
معرفی شدند
دور جدید قرعهکشی وین کارت برگزار و برندگان خوششانس  444جایزه
نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.به گزارش سامان رسانه،
سری جدید قرعهکشــی وین کارت مربوط به فصل پاییز با حضور مدیران
ارشــد بانک برگزار و  444برنده خوششانس این فصل مشخص شدند.در
این مراســم ،ابتدا قرعهکشــی  4جایزه  1میلیارد ریالی برگزار شد و پس
از مشــخص شدن اسامی برندگان خوششانس این بخش ،قرعهکشی برای
مشــخص شــدن برندگان  40جایزه  100میلیون ریالی و  400جایزه 10
میلیــون ریالی صورت پذیرفت که اســامی تمامی برنــدگان هماکنون در
وبسایت بانک سامان در دسترس است.بر این اساس ،عالقهمندان به شرکت
در قرعهکشــی فصل زمستان ،میتوانند با مراجعه به شعب بانک سامان در
سراســر کشور ،نسبت به افتتاح حساب و دریافت وینکارت اقدام و با انجام
هریک از فعالیتهای بانکی مانند پرداخت قبوض ،خرید از کارتخوانهای
سامان ،خرید شارژ ،انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعهکشی دور بعد،
امتیاز کسب کنند.گفتنی است ،همه دارندگان وینکارت برای احراز شرایط
شــرکت در قرعهکشــی باید در هر فصل حداقل  100امتیاز کسب کنند.
مشــتریان برای دریافت اطالعات بیشــتر راجع به این محصول ،میتوانند
بهتمامی شــعب بانک سامان در سراسر کشــور مراجعه و یا با مرکز سامان
ارتباط به شماره  0216422تماس بگیرند.

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir
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در سال  ۱۴۰۰پرداخت شد

 ۱۰۰هزار میلیارد تومان خسارت بیمه

رئیسکل بیمه مرکزی گفت :امسال  ۱۰۰هزار میلیارد تومان خسارت توسط بیمه پرداخت شده و پرتفوی صدور بیمهنامه به ۱۱۰
هزار میلیارد تومان رسیده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا« ،غالمرضا سلیمانی» در مراسم «تبادل فناوری صنعت بیمه»
که با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی در محل این صندوق برگزار شد ،افزود :صنعت
بیمه یکی از انواع خدمات مالی در کشور است و ضعفهایی دارد که برای رفع آن و ارتقای فناوری در صنعت بیمه باید از ظرفیت
شرکتهای نوآور استفاده کنیم.وی اظهار داشت :صنعت بیمه صنعتی آرام و در عین حال پیچیده و فنی است و افرد بهطور عام گمان میکنند که مبلغی از بیمهگر
دریافت میشود و در مقابل هنگام پرداخت خسارت به فرد مشکالت بسیاری وجود دارد.رییس کل بیمه مرکزی ادامهداد :امسال پرتفوی صدور بیمه نامه به  ۱۱۰هزار
میلیارد تومان میرسد و  ۱۰۰هزار میلیارد تومان نیز خسارت پرداخت شده است و در مجموع عملکرد صنعت بیمه  ۲۲۰هزار میلیارد تومان است ،اما باید این رقم
حداقل سه برابر شود و به عملکرد  ۶۰۰هزار میلیارد تومان برسیم و شرکتهای دانش بنیان میتوانند وارد این عرصه شوند زیرا بسیار سودآور است.وی بیانداشت:
صنعت بیمه با بخشهای مختلفی در ارتباط است ،برای نمونه بیمه شخص ثالث که با وزارت راه و شهرسازی ،پلیس ،قوه قضائیه و سازمانهای مختلف در ارتباط است
و با توجه به اینکه  ۲۵میلیون خودرو با این موضوع درگیر هستند ،همین بخش  ۳۵هزار میلیارد تومان از پرتفوی  ۱۱۰هزار میلیارد تومانی را دربرمیگیرد.سلیمانی
ی روشهای سنتی با اشکاالت زیادی روبهرو هستیم که باید آسانسازی شود.
تصریحکرد :اکنون در بخش صدور بیمه و خسارت به دلیل پیچیدگ 

ماجرای سودجویی دالالن از دالر آبی و سفید

این بازار به خصوص فعاالن غیررســمی ارزی نشسته باشید،
متوجه این موضوع شــدهاید که نزد دالالن ،دالر آبی یا همان
اســکناسهای  ۱۰۰دالری آبی رنگ قیمت و ارزش بیشتری
نسبت به دالر معمولی که سفید یا سبز رنگ است ،دارد.
همچنین ،برای خرید دالر بیشــتر خواهان دریافت دالر آبی
هســتند و بهانهای که از ســوی دالالن در این زمینه مطرح
میشــود ،این اســت که احتمال تقلبی بودن دالر ســفید
نسبت به دالر آبی بیشتر اســت و به جهت باال بودن امنیت
و پیچیدهتــر بودن جعل دالر آبی ،این اســکناس را با قیمت
باالتری میفروشــند.این در حالی اســت که پیگیریهای از
صرافها و فعاالن بازار رسمی حاکی از آن است که این دو نوع
دالر در خارج از مرزهای کشورمان (در صورتی که هر دو اصل
باشند) دارای ارزش یکسانی هستند اما به دلیل وجود دالالن
در بازار داخلی ارز ،دالر آبی به قیمت ریالی باالتری نسبت به
دالر سفید به فروش میرسد.

دالالن بــازار ارز به بهانــه اینکه احتمال تقلبــی بودن دالر
سفید نســبت به دالر آبی بیشتر است ،دالر سفید را ارزانتر
از دالر آبــی میخرند و تمایل بیشــتری بــه خرید دالر آبی
دارند؛ درحالیکه از نظر فعاالن رســمی بــازار ارز ،این دو نوع
دالر تفاوتی از نظر ارزشــی ندارند.به گزارش ایسنا ،دالر چاپ
قدیم از لحاظ ظاهری با دالر چاپ جدید تفاوتهای ظاهری
دارد که این تفاوت در رنگ آنها بارز و قابل مشــاهده است
زیرا ،دالر چاپ قدیم به دالر سفید و چاپ جدید به دالر آبی
معروف اســت.البته ،این دو نوع اسکناس تفاوتهای ظاهری
دیگری غیر از رنگ دارند که این تفاوتها شامل تغییر فونت
عدد  ۱۰۰به صورت متفاوت در قســمت باال ،پشــت و روی
اسکناسها ،قرار دادن یک خط آبی پهن جهت افزایش امنیت
در وسط اســکناس و تصویر بنجامین فرانکلین بدون دایره و
حاشی ه است.فارغ از تفاوتهای ظاهری بین این دو اسکناس،
اگر یکبار به بازار ارز ســر زده باشــید و پای صحبت فعاالن

شتغال به کار  300نفر در هتل قصرالضیافه
رکسان مشهد

جدیدترین خدمات بانکداری الکترونیک کشور در
بانک قرضالحسنه مهر ایران کلید خورد

امضای تفاهم نامه تامین مالی
زنجیره ای بنگاه های اقتصادی

مدیرعامل گروه هتلهای بین المللی رکسان گفت :برای هتل  5ستاره قصرالضیافه مشهد
مقدس با عنوان هتل «رکسان»  300نفر نیروی کار عمومی و تخصصی جذب میشوند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ،عباس شیریان افزود :با امضای قراردادی
بین شرکت «گروه سرمايهگذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران»سمگا» وآستان قدس
رضوی ،این شرکت از سال  1401به مدت  7سال از سوی آستان قدس به عنوان بهرهبردار
هتل قصرالضیافه مشهد انتخاب شده است.وی ادامه داد :با هدف جذب نیروی متخصص در
هتل  5ستاره قصرالضیافه ،آزمونی در روز جمعه گذشته از سوی گروه هتلهای بینالمللی
رکسان به عنوان مشاور بهره بردار با هماهنگی شرکت کاراد با حضور  600نفر از متقاضیان
که کارت آزمون دریافت کرده بودند ،در شهر مشهد مقدس برگزار شد.شیریان اظهار کرد:
از بین شرکت کنندگان در آزمون ،پس از مصاحبههای حضوری و تخصصی بین  290تا
 300نفر به صورت قطعی جذب کار در هتل مذکور خواهند شد.

در هر ساعت از شبانهروز و از هر جا که حضور دارید ،میتوانید برای خود حساب بانکی
افتتاح کنید .این خدمتی است که بانک مهر ایران به شما ارائه میدهد.به گزارش روابط
عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران ،هر چند بانکداری الکترونیک در طول سالهای
اخیر در کشور ما رشد روزافزونی داشته و باعث شده بسیاری از عملیاتهای بانکی بدون
مراجعه به شــعب بانکی قابل انجام باشد ،اما خدمات و محصوالتی که بانکهای مختلف
کشــور ارائه میکنند تا حد زیادی شبیه به یکدیگر بوده و تفاوتهای اندکی در آنها به
چشم میخورد.این در حالی است که بانک قرضالحسنه مهر ایران در حوزه ارائه خدمات
الکترونیک پیشــرو محسوب میشــود و چند محصول و خدمت از جمله افتتاح حساب
آنالین را برای نخستین بار در شبکه بانکی کشور به مشتریان خود ارائه کرده است .هدفی
که بانک از این رویکرد دنبال کرده ،افزایش سرعت ارائه خدمات و همچنین آسانتر شدن
دریافت خدمات برای مشتریان بوده است.

تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و هفت بانک
عامل با موضــوع تامین مالی زنجیره ای تولیــد با حضور وزرای
اقتصاد ،صمت ،رییس کل بانک مرکزی ،عضو مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام و مدیران عامل بانک های ملــت ،ملی ،صادرات،
تجارت ،پارسیان ،صنعت و معدن و مسکن به امضا رسید.به گزارش
روابط عمومی بانک ملت بــه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
دکتر صالح آبــادی رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع
تامیــن مالی تولید از اصلی ترین اولویت های نظام بانکی اســت
اظهارداشت :با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به
نقدینگی واحدها کمتر می شــود و در نتیجه آن فشار بر سیستم
بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم
بود.صالح آبادی با تاکید بر اینکه در این طرح به جای تمرکز صرف
بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شــد گفت :سیاست
مهم این است که از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی
و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.در
ادامه جلسه وزیر صنعت ،معدن و تجارت با تشکر از بانک مرکزی
و بانک های عامل در کار مشترک به منظور کمک به تولید گفت:
امروز شــاهد یک کار مشــترک و هماهنگ هستیم و این مثالی
مناسب و عینی برای هماهنگی تیم اقتصادی است.در آیین امضای
تفاهــم نامه ،وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با تشــکر از همکاری
بانک مرکزی و وزرات صمت این کار مشترک را نمونه هم افزایی
بین بانک ها و وزارت صنعت،معدن و تجارت خواند .

شاخصه های مدیریتی سال جاری
صندوق
همزمان با سالروز تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی کشور
در  23دی ماه  ،دکتر سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه
گران ایران در گفتگو با روابط عمومی صندوق تامین خسارت های
بدنی کشــور با گرامیداشت این روز و تقدیر از کارکنان خدوم این
نهاد اظهار داشت  :استفاده از سیستم های انفورماتیک و دیجیتال
جهت کوتاه کردن فرایندهای رســیدگی به پرداخت خسارت از
بارزترین شاخصه های مدیریتی ســال جاری صندوق می باشد.
کریمی صندوق تامین خســارتهای بدنــی را یکی از پدیدههای
مبارک صنعت بیمه و ناشی از شعار آرامش و آسایش صنعت بیمه
دانست و ضمن تشریح فرآیند خدمات صندوق به مردم خسارت
دیده حوادث مشمول تعهدات این نهاد اظهار داشت :بهواقع برای
افراد معسر که دچار خســارت شدهاند و افرادی که مقصر حادثه
هستند اما به دالیل قانونی از شرکتهای بیمه نمیتوانند خسارت
دریافت کنند ،مث ً
ال چند روز از اعتبار بیمه نامه گذشــته باشــد ،
صندوق نهاد راهگشا است .عم ً
ال قانون جدید شخص ثالث به نوعی
چرخــه و زنجیره ارزش را در صنعت بیمه کامل کرده اســت.این
مقام مسئول نقش صندوق در کاهش زندانیان ناشی از تصادفات را
مهم و جدی ارزیابی کرده و افزود :صندوق به کاهش آسیبهای
اجتماعی و اقتصادی ،کمک وافری کرده است.دبیرکل سندیکای
بیمه گران ایران به ســهم پرداختی شرکت های بیمه طبق قانون
بیمه شخص ثالث به صندوق اشاره کرده و افزود :شرکتهای بیمه
به میزان  ۸درصد از بیمهنامه شخص ثالث به حساب صندوق واریز
می کنند و خوشــبختانه در همین راستا عملکرد صندوق بسیار
مطلوب بوده و انسجام بسیار خوبی داشته است .حضور جناب آقای
مهندس بهزاد پور درصندوق تامین خســارت بدنی کشور بسیار
مغتنم اســت  ،توجه ایشــان به کوتاه کردن فرآیندهای پرداخت
خسارت و استفاده از سیستمهای انفورماتیک و دیجیتالی که بحث
روز صنعت بیمه است .

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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برای پست ریاست جمهوری عراق

اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان شد

به موجب حکمی که رئیسجمهوری قزاقستان دیروز (سهشنبه) به امضا رساند« ،علیخان اسماعیلوف» که هماکنون نخستوزیر موقت
است ،رسما رئیس دولت شد.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،پیش از صدور حکم اسماعیلوف به دست قاسم جومارت
توکایف ،رئیسجمهوری قزاقســتان ،مجلس این کشور آسیای میانه نامزدی او را تایید کرده بود.دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اعالم
کرد :آقای علیخان اسماعیلوف به عنوان نخستوزیر تایید شد.اسماعیلوف به دنبال اعتراضات ضد دولتی علیه افزایش قیمت سوخت که
با کنارهگیری دولت همراه شد ،به عنوان نخستوزیر موقت منصوب شد .این اعتراضات به خشونت کشیده شده است .توکایف امروز گفت که یک «جنگ تروریستی» علیه این
کشور در جریان بود.توکایف در جمع قانونگذاران قزاقستان گفت :جنگ تروریستی علیه کشور ما آغاز شد .دشمن نهایت ظلم و ستم را نشان داد و برای هر اقدامی آمادگی داشت.
او ترس را در بین مردم کاشت تا حتی ایده مقاومت را سرکوب کند .طرح حمله به قزاقستان شامل چند جنبه مختلف بود؛ نظامی ،سیاسی ،ایدئولوژیک ،اطالعات نادرست و
غیره.او همچنین با انتقاد از کمیته امنیت ملی کشورش گفت که این نهاد از شناسایی تهدید علیه امنیت ملی قزاقستان بازماند .توکایف با اشاره به اینکه «تالش برای کودتا»
شکست خورد ،گفت :افراد حرفهای روی آمادهسازی تصرف قدرت در قزاقستان کار کردند.همچنین دفتر ریاست جمهوری قزاقستان امروز با استناد به گزارش کمیته امنیت
ملی اعالم کرد ،وضعیت در قزاقستان به طور کلی در حال «تثبیت» است و هیچ گونه تظاهرات «مخرب حادی» ثبت نشده است.در همین حال رئیسجمهوری قزاقستان گفت
که خروج نیروهای صلحبان سازمان پیمان امنیت جمعی از کشورش بیش از  ۱۰روز زمان نمیبرد.

برهم صالح؛ تنها گزینه کردها

یک رهبر کرد عراقی از برهم صالح به عنوان تنها گزینه کردها برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور نام برد.به گزارش
ایسنا« ،ریزان شیخ» ،از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق در گفتوگو با شبکه روسیا الیوم اعالم کرد که برهم صالح ،رئیس
جمهوری فعلی عراق تنها گزینه کردها برای تصدی مجدد این پست و ابقا در آن است.وی در این باره گفت :احزاب کرد گزینهای
جز برهم صالح برای پست ریاست جمهوری ندارند و وی تنها گزینهای است که به پارلمان معرفی خواهد شد.ریزان شیخ ادامه
داد :این موضع در نتیجه مذاکرات میان احزاب کرد اتخاذ شده است.در همین حال ،شفق نیوز گزارش داد که دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق تصمیم به
معرفی برهم صالح به عنوان نامزد کردهای عراق برای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته است.یک منبع در این باره به شفق نیوز گفت :این تصمیم در جریان نشست
دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق اتخاذ شده است.طبق عرف سیاسی رایج در عراق از اولین انتخابات سال  ۲۰۰۵به بعد ،گروههای ُکرد باید نامزد ریاست
جمهوری عراق را مشخص کنند .ظرف  ۱۷سال گذشته سه رئیس جمهور کرد در عراق حکمرانی کردهاند که عبارتند از جالل طالبانی ،فؤاد معصوم و برهم صالح.
محمد الحلبوسی ،رئیس جدید پارلمان عراق در جلسه روز یکشنبه اعالم کرد که نامزدی برای پست ریاست جمهوری آغاز شده و تا  ۱۵روز ادامه دارد .در روز آخر
پارلمان جلسهای را برای رأی گیری درباره نامزدها برگزار خواهد کرد .گروههای سیاسی باید ظرف دو هفته گزینههای خود را قطعی کنند.قبل از برگزاری جلسه رای
گیری باید مذاکرات به توافقهای سیاسی منجر شود .باید دو سوم اعضای پارلمان یعنی  ۲۲۰نماینده از مجموع  ۳۲۹نماینده با نامزد مشخص شده موافقت کنند.

ماراتن مذاکرات وین در مراحل سرنوشتساز

وین  -ایرنا – با افزایــش تحرکات هیاتهای مذاکره کننده در
گفتوگوهایی که با محور رفع تحریمها در وین جریان دارد ،به
نظر میرسد که مذاکرات وارد مراحل حساس و سرنوشتسازی
شده اســت.به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به وین ،دیروز تمام
اعضای گروه  ۴+۱در قالب جلسات دوجانبه و چندجانبه با علی
باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران دیدار کردند .گفتوگوها
حوالی ســاعت  ۱۴به وقت محلی وین در هتل کوبورگ آغاز و
تقریبا تا ســاعت  ۱۸ادامه داشت.آخرین جلسه باقری با وانگ
کوان مذاکره کننده ارشــد چین بود کــه نامبرده پس از پایان
این دیدار نســبتا طوالنی ،به خبرنــگاران گفت که جمهوری
اســامی ایــران «با ارائه ایدههــای تازه و جامع نقش بســیار
سازندهای را در گفتوگوها ایفا میکند».وی بیان داشت :چین
و ایران گفتوگوهای دائمــی را در جریان مذاکرات دارند و دو
طرف درباره تمام مســائل مذاکراتی تبادل نظر میکنند.کوان
تصریح کرد :چیــن قاطعانه از مطالبات منطقی ایران در زمینه
فعالیتهای اتمی ،مادامی که خطر اشــاعه تسلیحات هستهای
نداشــته باشد حمایت میکند .دیپلمات چین خاطر نشان کرد
که این کشــور به حمایت از ایران برای اســتفاده صلح آمیز از
انرژی اتمی ادامه می دهد.وی در پاســخ به سوال خبرنگار ایرنا
درباره آخرین وضعیت گفتوگوها پیرامون رفع تحریمها گفت
که در جلســه امشب به طور مفصل در این زمینه صحبت شد.
کوان همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایرنا در خصوص دورنمای
دست یابی به توافق نهایی هم گفت که مذاکرات در این زمینه
جریان دارد.پیشتر میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه
نیز پس از دیــدار با رئیس هیات ایرانی در توئیتر نوشــت که
دو طرف « درباره طیف وســیعی از موضوعات مورد مناقشه که
بایــد برای اطمینان از احیای برجام و لغو تحریمها حل و فصل
شــود» بحث و تبادل نظر کردند.او در پیام دیگری از دیدارش
با انریکه مورا هماهنگ کننده کمیســیون مشترک برجام خبر
داد و عنــوان کرد که دو طرف در مورد راهها و ابزارهای ممکن
برای تســریع روند مذاکرات و رفع تحریمها گفت وگو کردند.
مذاکره کننده ارشــد روسیه همچنین به دیدار با رئیس جدید
هیات آلمان خانم«جورون بلمن» اشاره کرد و افزود که مشتاقانه

کرملین :به مذاکره با آمریکا
خوشبین نیستیم

در انتظار همکاریهای سازنده با وی در جریان مذاکرات است.
حوالی ساعت  ۱۸و  ۳۰دقیقه هیاتها به تدریج از هتل کوبورگ
خارج و راهی ســاختمان هتل ماریوت شــدند .علی باقری هم
پس از پایان جلســات با اعضای برجــام ،هتل کوبورگ را ترک
کرد.هتل ماریوت این روزها میزبان جلسات گروه  ۴+۱و هیات
امریکایی است .ایاالت متحده که هنوز اقدام ملموس و معتبری
را برای بازگشت این کشور به برجام و جبران اقدامات غیرقانونی
دولت ســابق صورت نداده است هیاتی را به ریاست رابرت مالی
به وین اعزام کرده تا راههای بازگشــت واشــنگتن به برجام را
بررســی کند.اما اطالعات چندانی دربــاره روند گفتوگوها در
جلسات دو هتل موجود نیست .مذاکره کننده ارشد ایران چند
روز پیش در اظهارنظری کوتاه و پیش از سوار شدن در خودرو،
به سووال خبرنگاری درباره تعداد پرانتزها که موارد اختالفی در

سخنگوی کاخ ریاستجمهوری روسیه اعالم کرد پس
از دور اول مذاکرات این کشــور با ایاالت متحده درباره
اوکراین و درخواست مسکو برای تضمینهای امنیتی
غرب ،دلیلی برای خوشبینی نمیبیند.به گزارش گره
بینالملل خبرگــزاری فارس« ،دیمیتری پســکوف»
ســخنگوی کرملین اعالم کرد پس از دور اول مذاکرات با ایاالت متحده درباره
بحران اوکراین و درخواست روسیه برای تضمینهای امنیتی غرب ،دلیلی برای
خوشبینی نمیبیند.وی گفت ،با این حال ،این که مذاکرات روز دوشنبه در ژنو
به صورت باز ،اساســی و مستقیم برگزار شــد( ،نکتهای) مثبت است.سخنگوی
کاخ ریاستجمهوری روسیه افزود مسکو برای این مذاکرات ضرباالجل تعیین
نمیکند ،اما به درازا کشــیده شــدن این روند را نمیپذیرد .پسکوف در ادامه
تصریح کرد وضعیت پس از دو دور دیگر از مذاکراتی که روسیه قرار است در این
هفته برگزار کند -با ناتو در بروکســل در روز چهارشنبه و در سازمان امنیت و
همکاری اروپا ( )OSCEدر وین در روز پنجشنبه ،روشنتر خواهد شد.به گزارش
رویترز ،مذاکرهکنندگان روسیه و ایاالت متحده هیچ نشانهای از کاهش اختالفات
خود در کنفرانسهای خبری پس از اولین جلســه در ژنو نشان ندادند.سرگئی
ریابکوف معاون وزیر خارجه روســیه و وندی شــرمن همتای آمریکایی او عصر
روز دوشــنبه مذاکرات امنیتی در ژنــو را برگزار کردند .معاون وزیر امور خارجه
روســیه پس از این نشســت در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت :متأسفانه ما در
رویکردهــای اصولی خود در این خصوص اختالف زیادی داریم .ایاالت متحده و
روسیه به نوعی دیدگاههای متضادی در مورد آنچه باید انجام شود ،دارند.معاون
وزیر امور خارجه ایاالت متحده هم گفت :ما در رد پیشنهادهای امنیتی (مسکو)
که صرفاً برای ایاالت متحده شدنی نیستند ،قاطع بودیم.ریابکوف اضافه کرد که
طرف آمریکایی اعتراض خود را به اســتقرار نیروهایمان در نزدیکی مرز اوکراین
اعــام کرد اما «ما به آنها اعالم کردیــم که هیچ قصدی برای حمله به اوکراین
نداریم».معاون وزیر خارجه روسیه گفت که به طرف آمریکایی نگرانی روسیه از
توســعه ناتو را ابراز کرده و هشدار داد« :به طرف آمریکایی توصیه میکنیم که
خطر درگیری را دســتکم نگیرد».وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا هم با
اشاره به مذاکرات هشت ســاعته خود با معاون وزیر خارجه روسیه تهدید کرد
در صورتی که روسیه به اوکراین حمله کند تحریمهای شدیدی علیه این کشور
اعمال خواهد شد.شــرمن از معاون وزیر خارجه روســیه خواست که این کشور
 ۱۰۰هزار نیروی خود را که به گفته او در مرز اوکراین مستقر کرده ،به پادگانها
بازگرداند.پیشتر« ،ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو (پیمان آتالنتیک شمالی)
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «دیمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین در
خصوص درخواست مسکو برای عدم عضویت کییف در این ائتالف نظامی گفت
ناتو هرگز در خصوص سیاست عضویت درهای باز خود مصالحه نخواهد کرد.

متن پیشنویس توافق محسوب میشود پاسخ داد و تائید کرد
پیشرفتهایی در این زمینه صورت گرفته است .سایر هیاتها
هــم پس از پایان جلســات در هتل کوبورگ بهســرعت راهی
ســاختمان هتل ماریوت میشوند و فرصت چندانی برای طرح
ســوواالت کلیدی و کسب خبر تازه نیست؛ اگر هم اظهارنظری
مطرح شود در حدکلیات و تائید روند مذاکرات است.این وضعیت
بشــدت عطش خبرنگاران رســانههای مطرح بینالمللی را که
ساعتها مقابل هتل کوبورگ برای کسب خبر انتظار میکشند
و رفت و آمد هیاتها را زیر نظر دارند ،بیشــتر کرده اســت .در
واقع این روزها سکوت سنگینی بر خیمه خبرنگاران خیمه زده
و نمایندگان رســانهها تالش میکنند تا از منابع مختلف اخبار
جدیدی را نســبت به روند مذاکرات کســب کنند.با این حال
افزایش تحرکات دیروز هیاتها ،به این معنا که روســای تمام

کشورهای مشارکت کننده در گفتوگوها پس از دیدار با مذاکره
کننده ارشد ایران راهی مالقات با هیات آمریکایی شدند ،یکی از
عواملی است که به تعبیر ناظران میتواند گواهی بر نزدیک شدن
به مراحل حساس و سرنوشتساز گفتوگو باشد.این درحالیست
کــه بر خالف برخی گمانهزنیها ،فعال صحبتی از وقفه یا پایان
این دور از گفتوگوها مطرح نیست.البته با وجود پیشرفتهای
صورتگرفته در گفتوگوها ،همچنان طرح برخی خواستههای
زیادهخواهانه و حتی بعضا تالش برای بازگرداندن متن به عقب
ادامه دارد و همین مســاله یکی از عوامــل کندی گفتوگوها
استآمریکا اردیبهشت سال  ۱۳۹۷به طور یکجانبه و غیرقانونی از
برجام خارج شد و عالوه بر تحریمهایی که به واسطه این توافق
رفع شده بود ،تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرد .دولت
دموکرات جو بایدن پس از روی کار آمدن در ژانویه  ،۲۰۲۱اقدام
یکجانبه دولت ســابق این کشور را برای خروج از توافق ایران و
گروه  5+1محکــوم کرد اما تاکنون دربرابر هرگونه اقدام معتبر
برای جبران رفتار نادرست گذشته کوتاهی کرده است.از سویی
سه کشــور اروپایی دائما در رسانهها از «ضرباألجل»« ،جدول
زمانی» و «زمان محدود» ســخن میگویند و از سوی دیگر در
میز مذاکره رویکردی دائما متغیر در پیش گرفته و تجدید نظر
در پیشــرفتهای حاصلشده را طلب میکند.این درحالیست
که تالش برای کشدار کردن برخی موضوعات و اعمال فشار
از طریق اهرم زمانی ،بــر موضع مذاکراتی ایران تأثیر نخواهد
گذاشت و همانطور که پیش از این هم بارها اشاره شده است،
جمهوری اســامی ایران خطوط قرمز و خواستههای اصولی
خود را فدا نخواهد کرد.جمهوری اسالمی ایران با موافقت برای
مشارکت در مذاکرات وین حداکثر شجاعت و بصیرت خود به
منصه ظهور گذاشته و انتظار دارد که طرفهای مقابل رویکرد
مسئوالنه و اقدامات معتبری را برای جبران اشتباهات گذشته
بردارند.هیات جمهوری اســامی ایران با جدیت و اختیارات
الزم بــرای حصول توافق پایدار و قابل اتکا در مذاکرات حضور
دارد و درصورتــی که طرف مقابل آمادگی جدیتری برای لغو
تحریمها داشته باشد زمان دست یابی به توافق نهایی کوتاهتر
خواهد بود.

پولیتیکو گزارش داد:

روابط آمریکا و اروپا؛ از وخاومت وضعیت دموکراسی واشنگتن
تا انتخابات ۲۰۲۲

دشــوارترین مانــع در روابط آمریکا-
اتحادیــه اروپــا وخامــت وضعیــت
دموکراســی در واشــنگتن اســت؛
ضمــن اینکه احتمال قــدرت گرفتن
جمهوریخواهــان در انتخابات ســال
جاری کنگره به نگرانیهــا دامن زده
اســت.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع
رســانی پولیتیکو ،اندکی تا پایان سال
اول دوره ریاست جمهوری جو بایدن،
رئیس جمهوری آمریــکا ( ۲۰ژانویه،
 ۳۰دی) باقی است؛ دولتی که با وعده
احترام و بازسازی روابط اروپا و آمریکا
بعد از سال ها بی توجهی به این روابط
روی کار آمد.ارشناس سیاست خارجی
در اندیشکدهای در واشنگتن میگوید:
البته انتظارات به ویژه بین آمریکاییهای
ی دوست بسیار زیاد بود مبنی بر
اروپای 
اینکه اروپا اولویت مهمتری برای دولت
بایدن اســت و ما شاهد روزهای جدید
و پربارتری در روابط خواهیم بود.یکی
از سفیران سابق آمریکا در ناتو در این
مورد میگوید :سال  ۲۰۲۱سالی پر از
چالش برای سیاســت خارجی آمریکا
بود؛ مساله افغانستان و خروج نیروهای
نظامــیآمریکا از این کشــور ،پیمان
دفاعی آکوس بین استرالیا ،انگلیس و
آمریکا برای رویارویی با چین ،مســائل
بین واشــنگتن و مسکو و پکن که باید
به این وضعیت تحوالت داخلی آمریکا
را نیــز اضافه کرد .همه این مســائل و
توجه به آنها نشان میدهد سطح روابط
دوباره بــه ســال  ۲۰۱۶برنمیگردد.
یک کارشــناس امور سیاست خارجی
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لهســتانی نیز در این مــورد میگوید:
آمریکا باید بداند غیر از اروپا دوســتی
ندارد ،اگر مذاکرات را با اروپا درســت
اداره نکنــد؛ موجب تضعیــف رابطه با
اروپا خواهد شد که برای آمریکا خوب
نیست.همچنین وقتی رویارویی محتمل
را با روســیه بر سر ماجرای اوکراین در
نظر بگیریم اروپایی ها نگران هســتند
که آمریکا هنوز درس عبرت نگرفته و
به ویژه کارشناسان لهستانی معتقدند
ممکن اســت توافقی صورت بگیرد که
به شــدت به ضرر آینده آنها باشد .از
این گذشــته پیمان آکوس آشکارا به
اروپایی ها نشــان داد چین مهم ترین
اولویت کاخ سفید است و آمریکا به اروپا
به عنوان شریکی مهم و مفید اهمیتی
نمی دهد.کارشناسی مستقر در برلین
معتقد است :نگرانی و بدبینی در مورد
سیاست چرخش به آسیا (که از دوران
باراک اوباما ،رئیسجمهوری پیشــین
آمریکا شروع شد) در همه اروپا شنیده
میشود .برخی از این بابت هراس دارند
که این سیاست باعث دورشدن بیشتر
اروپا و آمریکا شــده و در حالیکه توجه

واشنگتن هر روز بیشتر به آسیا معطوف
میشود ،رویدادهای بیشتری هم اتفاق
میافتد که نگرانی اروپایی ها را مبنی
بر کنار گذاشته شدن یا خیانت توسط
آمریکا تقویــت میکند .این گزارش با
ارائه مثالهایــی از این رویدادها مانند
ماجرای تاســیس ســفارت تایوان در
لیتوانــی و اعمال تحریمهای اقتصادی
علیه تایوان توســط چیــن ،می افزاید
ســال  ۲۰۲۲می تواند آزمایشی برای
وحدت نظر و عمل اروپا و آمریکا بر سر
تحریم های اقتصادی روســیه و چین
باشــد .با وجود این مهــم ترین تحول
در روابط دو سوی آتالنتیک می تواند
وخیم شــدن وضعیت دموکراسی در
خود آمریکا باشد و آنچه از این امر می
توان در مورد قابلیت اعتماد به آمریکا
به عنوان متحد نتیجه گرفت.موسسه
بین المللی دموکراسی و همکاریهای
انتخاباتی واقع در اســتکهلم ،آمریکا را
بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقاتی
پو دموکراســی واپسگرا خوانده است.
بر اساس نظرسنجی یادشده فقط ۱۸
درصــد از مردم  ۹کشــور اروپایی باور

دارند که دموکراســی آمریکا نمونه ای
خوب برای پیروی دیگر کشورهاست.
یک کارشــناس سیاســت خارجی در
نیویورک میگوید :دیگر کسی در اروپا
در مورد مــرد بیمار اروپــا حرف نمی
زند؛ بلکه این امریکاســت که امروز این
لقب را به دوش میکشد.یکی از اعضای
پارلمان اروپا معتقد است :آمریکا هنوز
ماننــد رهبر جهان عمــل میکند ،اما
پیششرط های رهبری بر اروپا و آمریکا
و رابطه آنها به شدت تغییر کرده است.
آمریکا به اندازه قبل در مقام برتری قرار
نــدارد و به متحدانی نیاز دارد بیشــتر
از اینکه آنها به او نیاز داشــته باشند.از
این گذشــته انتخابات کنگره آمریکا در
ســال  ۸( ۲۰۲۲نوامبر  ۱۷ /۲۰۲۲آبان
 )۱۴۰۱و آمار کاهشی میزان محبوبیت
بایدن نیــز اروپایی هــا را نگران کرده
است .یک کارشناس روابط اروپا-آمریکا
مستقر در واشــنگتن معتقد است :این
نگرانی وجــود دارد که جمهوریخواهان
در انتخابات سال آینده اکثریت مجلس
ســنا و نمایندگان را به دست بگیرند و
در سال  ۲۰۲۴دوباره به کاخ سفید راه
یابند.یک کارشــناس مسائل آمریکا در
اندیشکده ای انگلیســی نیز می گوید:
دولت بایدن واقعــا فرصت زیادی ندارد
تنها نزدیک به  ۱۱ماه وقت داریم و بعد
از یک انتخابات میان دوره امکان تغییر
شرایط وجود دارد .سوال اصلی این است
که آیا بایدن سرمایه سیاسی کافی برای
هزینه بر امــوری را دارد که برای اروپا
مهم به شمار می آیند یا خیر؟

گزیده خبر
زلنسکی:

کییف آماده مذاکره و توافق اساسی بر سر
دونباس است

رئیس جمهوری اوکراین امروز (سهشنبه) گفت که زمان دستیابی به توافق و
پایان دادن به درگیری در دونباس فرا رســیده است
و کییف آماده اســت تا تصمیمات الزم را در نشست
بعدی «فرمت نرماندی» اتخاذ کند.به گزارش ایسنا،
به نقــل از خبرگزاری اســپوتنیک ،دفتر مطبوعاتی
ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری اوکراین به نقل از
او گزارش داد :زمان آن فرا رسیده است که در خصوص پایان دادن به مناقشه
و درگیری دونباس توافق «اساسی» کنیم و ما برای تصمیمات الزم در جریان
نشست جدید سران چهار کشور (فرمت نرماندی) آماده هستیم.دفتر مطبوعاتی
زلنســکی همچنین اعالم کرد که اوکراین ،فرانســه و آلمان توافق کردند که
روابــط و تماسها را در فرمت نرماندی ب ه منظور توافق در خصوص روشهای
سازماندهی نشست بعدی ســران این کشورها ادامه دهند.اوکراین ،مسکو را
به حمایت از جداییطلبان روسگرا در دونباس و تشــدید ناآرامیها در شرق
این کشــور متهم میکند .در مقابل ،روسیه تاکید دارد که کییف توافقهای
مینســک برای حل و فصل ناآرامی در شــرق اوکراین را نادیده میگیرد و با
اجرای حمالتی ،صرفا تنشها را تشدید میکند.

افشاگری سیانان از کمک  ۲۰۰میلیون
دالری مخفیانه بایدن به اوکراین

افشاگری سیانان از کمک  ۲۰۰میلیون دالری مخفیانه بایدن به اوکراین
شــبکه خبری ســی.ان.ان گزارش داد ،دولت جو بایدن بی ســر و صدا ۲۰۰
میلیون دالر کمک امنیتی مضاعف را در اواخر دسامبر برای اوکراین تایید کرده
است.به گزارش ایسنا ،شبکه سی.ان.ان به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد،
بخش عمده ای از این بسته امنیتی  ۲۰۰میلیون دالری شامل تجهیزات نظامی
مانند سالح های ســبک ،مهمات ،بی سیم های امنیتی و تجهیزات پزشکی
است.سی.ان.ان تصریح کرد ،کنگره در اوایل ماه جاری میالدی از این تصمیم
کاخ ســفید مطلع شد ،اما سایر مقامات آمریکایی از طریق مجاری محرمانه از
این اتفاق مطلع شدند.این گزارش افزود که تحویل کمک های امنیتی جدید
به اوکراین مدتی طول خواهد کشید.همچنین در ادامه این گزارش با استناد به
دو دستیار وابسته به کنگره آمریکا آمده است که دولت بایدن خواستار آن شده
که این بســته امنیتی جدید در آستانه مذاکرات امنیتی روسیه-آمریکا که از
اوایل دوشنبه در شهر ژنو برگزار شد ،بی سر و صدا باقی بماند.یک منبع دیگر
به ســی.ان.ان تصریح کرد که این بســته  ۲۰۰میلیون دالر کمک مضاعف به
اوکراین برای آنکه جلوی هر نوع تشدید تنش از جانب روسیه را بگیرد کفایت
نمی کند اما با این وجود کییف تصریح کرده خواستار کمک امنیتی بیشتری
فراتر از تسلیحات دفاعی که آمریکا تا کنون ارائه کرده ،است.

info@sobh-eqtesad.ir
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جهدبکناتهکهبجاییرسی
ربسرآنکوهچبسیربگهاست
پیرهنیچاکنکردیهبعشق

چهره روز
آلبرت شوایتزر
آلبرت شوایتزر (به آلمانی)Albert Schweitzer :( ۱۴ژانویه
 ۴ – ۱۸۷۵سپتامبر  )۱۹۶۵پزشک ،فیلسوف ،عالم الهیات
پروتستانیسم و موسیقیدان آلمانی بود .وی در سال ۱۹۲۸
برندهٔ جایزه ادبی گوته و در سال  ۱۹۵۲جایزه صلح نوبل
شــد.آلبرت شــوایتزر در روز  ۱۴ژانویه ســال  ۱۸۷۵در
کایزرسبرگ ،منطقهای آلمانیزبان که پس از جنگ جهانی
اول به دســت کشور فرانســه افتاد به دنیا آمد .او کودکی
خود را در یکی از روستاهای گونسباخ که پدرش در آنجا
کشیش بود گذراند .وی به موسیقی عالقهٔ فراوان نشان داد
و در  ۹سالگی نواختن ارگ را فراگرفت.او در سال ،۱۸۹۳
در دانشگاه استراسبورگ تحصیالت خود را در رشتهٔ الهیات
و فلســفه آغاز کرد ،در حالی که آموختن ارگ را در شهر
پاریس ادامه میداد؛ و در سال  ۱۸۹۹دکترای فلسفه و در سال  ۱۹۰۰دکترای الهیات خود را گرفت .سپس
در کلیســای سنت نیکالس استراسبورگ به عنوان کشیش مشغول به کار شد .در سال  ۱۹۰۵تحصیالت
خود را در رشــتهٔ پزشکی آغاز کرد و در سال  ۱۹۱۰مدرک خود را گرفت.آلبرت شوایتسر در سال ۱۹۱۳
به همراه همسرش هلن که پرستار بود به المبرنی در گابن سفر کرد .در سال  ،۱۹۱۷درحالی که به فرانسه
ســفر کرده بود ،همراه با همســرش (که او نیز آلمانی بود) توسط نیروهای نظامی فرانسه دستگیر شد وتا
ســال  ۱۹۱۸در حبس به ســر برد .پس از آزاد شدن ،تا سال  ۱۹۲۴در اروپا ماند و به برگزاری کنسرت یا
شرکت در کنفرانسهای متعدد پرداخت ،آنگاه دوباره به المبارنه بازگشت و به تأسیس بیمارستان در این
شهر و روستایی برای سکونت جذامیان پرداخت.پس از آن آلبرت شوایتسر غالباً به اروپا سفر میکرد تا در
کنفرانسها شرکت و نیز با اجرای کنسرتهای خود منبع درآمدی برای این مخارج تأمین کند .او از دوستان
نزدیک ملکه الیزابت و آلبرت آینشتین بود .وی در واپسین سالهای زندگی خود گیاهخوار شد.

پیشنهاد

اتنشویافرغویکتا،کجا
بسهکهببوسیتوزمینشزدور
گرتوردآییزپیکاروان

فرهنگ

مسابقات سواری گرفتن از گاو وحشی در شهر نیویورک آمریکا

ورزشی

پیشنهاد  ۸میلیون یورویی الهالل برای بلوتی
باشگاه الهالل برای جذب مهاجم تورینو  ۸میلیون یورو به این باشگاه پیشنهاد داد.به گزارش ایسنا و به نقل از  onsideArاسپورت،
باشگاه الهالل باوجود در اختیار داشتن مهاجمان بزرگی مثل موسی مارگا و گومیس فرانسوی به دنبال تقویت خط حمله خود
است.دی مارزیو ،خبرنگار سرشناس ایتالیایی اعالم کرد که الهالل برای جذب اندرهآ بلوتی ،مهاجم گلزن تورینو  ۸میلیون یورو
به این بازیکن پیشنهاد داده است.بلوتی سابقه آقای گلی در سری  Aرا در کارنامه دارد .این بازیکن مورد توجه تیمهای نیوکاسل،
میالن و اینتر هم قرار گرفته اســت.دی مارزیو اعالم کرد که بلوتی دوســت ندارد فعال راهی فوتبال خاورمیانه شود و به احتمال
خیلی زیاد در سری  Aباقی بماند.

کیزرباوهبقباییرسی؟
ازسرآنزلفبتاییرسی؟
اتهکهببوسیدنپاییرسی
زودهبآوازرداییرسی

ابداع کوچکترین آنتن جهان با
استفاده از !DNA
پژوهشگران کانادایی با استفاده از  ،DNAیک نانوآنتن را ابداع کردهاند که
میتواند حرکات پروتئینها را به دقت مورد بررسی قرار دهد.به گزارش
ایســنا و به نقل از نانومگزین ،پژوهشگران «دانشگاه مونترآل»()UdeM
کانادا ،یک نانوآنتن را برای بررسی حرکات پروتئینها ابداع کردهاند .این
نانوآنتن ،یک روش جدید برای بررســی تغییر ساختاری پروتئینها به
مرور زمان است و میتواند به دانشمندان در درک بهتر نانوفناوریهای
طبیعی و طراحیشــده توســط انســان کمک کند«.الکســیس والی
بلیزل»( ،)Alexis Vallée-Bélisleاســتاد شــیمی دانشــگاه مونترآل و از
پژوهشــگران این پروژه گفت :نتایج این پژوهــش ،آنقدر هیجانانگیز
هســتند که ما میتوانیم آنها را در حال حاضر به یک اســتارتاپ ارائه
ن تجاریسازی شود و در دسترس بیشتر پژوهشگران و
دهیم تا نانوآنت 
صنایع دارویی قرار بگیرد.پژوهشگران بیش از  ۴۰سال پیش ،نخستین
ســنتزکننده  DNAرا برای ایجاد مولکولهایی که اطالعات ژنتیکی را
رمزگــذاری میکنند ،ابداع کردند .والی بلیزل ادامه داد :شــیمیدانان
در ســالهای اخیر دریافتهاند که از  DNAمیتوان برای ســاخت انواع
نانوســاختارها و نانوماشینها نیز اســتفاده کرد.وی افزود :ما با الهام از
ویژگیهای لگو مانند  DNAو با استفاده از قطعاتی که معموال  ۲۰هزار
برابر کوچکتر از موی انسان هستند ،یک نانوآنتن فلورسنت مبتنی بر
 DNAابــداع کردهایم که میتواند به توصیف عملکرد پروتئینها کمک
کند .نانوآنتن فلورســنت مانند یک رادیوی دو طرفه است که میتواند
امواج رادیویی را هم دریافت و هم ارسال کند ،نور را در یک رنگ یا طول
موج میگیرد و با توجه به حرکت پروتئین ،نور را به رنگ دیگری تبدیل
میکند که ما میتوانیم آن را تشخیص دهیم.

تخت گاز
پیوند قلب خوک به انسان برای
اولین بار!

زیان  ۱۰۰میلیون دالری «ماتریکس»
قسمت جدید فیلم سینمایی ماتریکس در حالی به فروش
 ۱۰۰میلیون دالری رســیده که تا جبــران هزینههای
ســاخت و تبلیغات فاصله زیادی دارد.به گزارش ایســنا
به نقل از ددالیــن ،در حالی که برخی از فیلمهای چون
«مرد عنکبوتی :راهی به خانه نیست»« ،زمانی برای مردن
نیست»« ،ونوم» و «زمانی برای مردن نیست» توانستند در
میان بحران جهانی ویروس کرونا عملکرد موفقی در گیشه
داشته باشند اما چهارمین قسمت از فیلمهای «ماتریکس»
با عنوان کامل «ماتریکس :رستاخیزها» از قافله عقب ماند
و از آغاز اکران از ماه دسامبر  ۲۰۲۱تاکنون تنها به فروش
 ۱۰۰میلیون دالری دســت یافته اســت« .ماتریکس :۴
رســتاخیزها» به کارگردانی «لنا واچوفسکی» و با حضور
«کیانو ریوز» در نقش اصلی با هزینه تولید  ۱۹۰میلیون دالری ساخته شده و صرف نظر از هزینههایی که
صرف تبلیغات این فیلم شده است هنوز  ۹۰میلیون دالر تا جبران هزینه ساخت فاصله دارد و پیشبینی
میشود حداقل کمپانی برادران وارنر را با زیان  ۱۰۰میلیون دالری همراه کند .قسمت جدید «ماتریکس»
چندان به مذاق منتقدان و طرفدارن این مجموعه فیلم نیز خوش نیامده و کابران  IMDbنیز امتیاز  ۵.۷از
 ۱۰را به این فیلم دادهاند .عدم موفقیت فیلم جدید «ماتریکس» ساخت دنبالههای سینمایی این مجموعه
را نیز با خطر رو به رو کرده است و شاید به این زودیها دیگر شاهد فیلمی در این مجموعه نباشیم.قسمت
اول «ماتریکس» در  ۳۱مارس  ۱۹۹۹اکران شد و بهخاطر جلوههای ویژه بصری فوقالعاده و جذابیت به
چهارمین فیلم پرفروش سال تبدیل شد .این فیلم در جوایز اسکار نیز موفق به کسب چهار جایزه از جمله
بهترین جلوههای ویژه بصری و تدوین شد« .ماتریکس» که با هزینه  ۶۳میلیون دالر ساخته شده بود در
نهایت به فروش  ۴۶۳میلیون دالر در گیشه جهانی دست یافت.

رددبکش،اتهبدواییرسی
خیزوربو،اتهبنواییرسی

از هر دری خبری

ایلیاد و اویسه
کتاب ایلیاد و اویسه را اثر هومر میدانند .شاعری که
اطالعات زیادی از زندگی او در دسترس نیست و حتی
تردیدهایی درباره او وجود دارد .برخی نیز درباره اینکه
آیا ایلیاد و اودیسه اثر یک شاعر است ،تردید دارند .با
این حال ،چیزی که روشن است ،جاودانگی اثر ایلیاد
و اودیسه است .سرودههایی که تاثیر عظیمی بر روی
تاریخ ادبیات سراســر جهان گذاشــته است .داستان
کتاب ایلیاد نسبت به داســتان کتاب اودیسه بسیار
مشهورتر است .براساس این کتاب فیلمهای مختلفی
نیز ساخته شده و کمتر کسی پیدا میشود که فیلم
 Troyرا ندیده باشــد .با این حال ،در اینجا به صورت
خالصه به اتفاقات کتاب ایلیاد اشاره خواهیم کرد.
داستان ایلیاد به ربوده شدن هلن ،زن زیباروی منالس ،یکی از چند فرمانروای یونان توسط پاریس
پسر پریام شاه ایلیون (تروا) اشاره دارد .این کار باعث شعلهور شدن خشم منالس و برادرش ،پادشاه
آگاممنون میشود .در پی این ماجرا ،جنگ اتفاقی اجتنابناپذیر خواهد بود ،بنابراین آنها به سمت
تروا حرکت میکنند و این شهر را محاصره میکنند.اما تصرف شهر تروا که دور تا دور آن دیوارهای
محکمی بنا شده است کار راحتی نیست .ضمن اینکه هکتور ،بزرگترین پسر شاه ،پهلوان نامآور،
از شهر دفاع میکند و کسی توانایی روبهرو شدن با او را ندارد .این جنگ که خدایان یونان نیز در
آن وارد شــدهاند تا سالهای سال ادامه دارد و در حال حاضر در کتاب دهیمن سال جنگ روایت
میشود.اما شروع داستان ایلیاد به کشمکش میان آگاممنون و آخیلوس میپردازد .آخیلوس از بوده
شدن بریزئیس توسط آگاممنون خشمگین شده و به کشتیهای خود بازگشته است .آخیلوس از
جنگیدن برای پادشاهی که غنیمت او را از آن خود کرده شانه خالی میکند.

گنجینه

فروش کادیالک فلیتوود بروگام  ۱۹۷۵الویس پریسلی
تنها چیزی که آمریکاییتر از کادیالک دهه  ۷۰میالدی بوده الویس پریسلی است .به همین خاطر کادیالکی که یک زمان توسط این فرد
بسیار مشهور رانده شده حتماً قیمت باالیی خواهد داشت .این کادیالک فلیتوود بروگام  ۱۹۷۵که مشاهده میکنید بهصورت صفرکیلومتر
در  ۲۶سپتامبر  ۱۹۷۴توسط خود الویس و با قیمت  ۱۲۵۱۲دالر خریداری شده که معادل  ۷۰۵۴۱دالر امروزی است.یکی از نکات جالب
درباره این کادیالک پوشش صندلیهای آن است که شبیه رومبلیهای مادربزرگها به نظر میرسند؛ اما خب واقعیت این است که کابین
خودرو در حالت خوبی قرار داشته هرچند برخی بخشهای آن مستهلک دیده میشوند .اگرچه این خودرو بخشی از عمر خود را به عنوان
محصولی نمایشی سپری کرده اما هنوز هم در بدنه میتوان آثار خط و خش را دید .همچنین فرمان فرسوده و نشان ناقص کادیالک روی
یکی از ستونهای  Cخودرو هم حاکی از سن باالی آن هستند.پیشرانه هم کار نمیکند اما فروشنده میگوید جای هیچ نگرانی از بابت
عیبهای مهم نیست و تنها دلیل عدم کارکرد آن به خاطر خاموش بودن طوالنیمدت است .به همین خاطر پیشرانه  ۸سیلندر  ۸.۲لیتری
فلیتوود بروگام یاد شده مشکلی از بابت غرش دوباره نخواهد داشت .خب در کل باید گفت وضعیت خودرو از حالت ایده آل فاصله داشته
اما خبری از زنگزدگی و خوردگی در بدنه نبوده و احتماالً بازگرداندن کادیالک به زندگی چندان زمانبر نخواهد بود.

در اولین جراحی در نوع خود ،یک بیمار  ۵۷ساله با بیماری العالج
قلبــی ،پیونــد موفقیتآمیزی با قلب اصالح ژنتیکی شــده خوک
دریافت کرد و پس از گذشــت سه روز در شرایط خوبی قرار دارد.به
گزارش ایسنا و به نقل از ساینسدیلی ،این قلب تنها گزینه موجود
برای این بیمار بود .این جراحی تاریخســاز توسط دانشکده پزشکی
دانشگاه مریلند انجام گرفت.این پیوند عضو برای اولین بار نشان داد
که یک قلب اصالح شده حیوان میتواند مانند قلب انسان عمل کند
و بدن آن را بالفاصله پس نمیزند.این بیمار که «دیوید بنت»(David
 )Bennettنــام دارد و ســاکن مریلند اســت به دقت طــی روزها و
هفتههای آینده تحت نظر خواهد بود تا مشــخص شود که آیا عضو
پیوندی میتواند فوایدی برای نجات زندگی او داشته باشد یا خیر.
او واجد شرایط دریافت عضو معمولی در مرکز پزشکی مریلند و سایر
مراکزی که سوابق پزشکی او را بررسی کردند ،نبود .آقای بنت روز
قبل از جراحی گفت :من یا باید این پیوند را انجام دهم یا جان خود
را از دســت میدهم .من میخواهم زنده بمانم .اگرچه این تیری در
تاریکی اســت اما آخرین شانس من است.او که چندین ماه اخیر را
بستری بوده اســت گفت :من مشتاق خارج شدن از تخت و بهبود
هستم.سازمان غذا و دارو ایاالت متحده آمریکا مجوز اضطراری این
جراحی را در شــب ســال نو داد .این مجوز زمانی داده میشود که
یک محصول پزشــکی تجربی که در این مورد قلب اصالح ژنتیکی
شده خوک بود ،تنها گزینه برای بیماری است که با وضعیت پزشکی
جدی که زندگیاش را تهدید میکند ،روبهرو است .این مجوز با امید
به نجات جان بیمار اعطا شد.

