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وال استریت ژورنال: 
عقب نشینی آمریکا در برجام

روزنامه وال اســتریت ژورنال مدعی شد، به نظر می رسد باال رفتن تورم در 
آمریکا دولت بایدن را مجاب کرده که به ایران برای رســیدن به یک توافق 
امتیاز بدهد.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به 
نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، موضع دولت بایدن درباره توافق هسته ای 
با ایران در مقایســه با یک سال پیش که روی کار آمد، تغییر کرده است. 
ژانویه سال 2021 دولت بایدن قول بازگشت به برجام و از سرگیری توافق 
هســته ای با ایران را که از سوی دولت پیشــین آمریکا ملغی شده بود، را 
داد.در آن زمان بایدن قول داده بود که از ســرگیری توافق هســته ای تازه 
اول گفت وگوهــا با ایران خواهد بود و جک ســالیوان که در آن زمان قرار 
بود مشــاور امنیت ملی دولت آمریکا شود، گفته بود که بازگشت به توافق 
هسته ای آغاز توافقات بلندمدت تر و قوی تر با ایران خواهد شد.وال استریت 
ژورنال می گوید: اما حاال با گذشت 12 ماه از آن زمان محتمل ترین نتیجه 
اقدامات دیپلماتیک آمریکا یک توافق محدودتر نســبت به آنچه قول داده 
بود است.بسیاری از جمهوریخواهان در آمریکا می گویند:  توافق محدود با 
ایران محدودیت های کمتری را برای فعالیت های هسته ای این کشور ایجاد 
خواهد کرد و از ســوی دیگر به لغو تحریم ها و امتیازاتی بیشــتر برای این 
کشور منجر خواهد شد. در واقع حقیقت سیاسی این است که برای دولت 
بایدن همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات کنگره حتی یک 
توافق بد با ایران می تواند نجات دهنده باشد.یکی از دالیلی که می تواند دولت 
آمریکا را به سمت توافق با ایران سوق دهد، نفت است. همان گونه که وزارت 
انرژی آمریکا اعالم کرده، قیمت نفت در بازار جهانی از متوسط 42 دالر در 
2020 به متوسط 71 دالر در سال 2021 رسیده است و هم اکنون قیمت 
این حامل انرژی حتی از 88 دالر هم عبور کرده است.این افزایش باعث باال 
رفتن قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی در آمریکا شده و روی محبوبیت 
رئیس جمهور آمریکا اثر منفی گذاشته است.مقامات آمریکایی هم اکنون 
برای رسیدن به یک راه چاره در راستای کنترل قیمت ها و پایین آوردن آنها 
به خصوص قیمت بنزین برای مردم کشور درمانده شده اند و توافق با ایران 
و متعاقبا بازگشت نفت ایران به بازار جهانی می تواند یکی از راهکارهای آنها 
برای پایین آوردن قیمت بنزین باشد.ایران یکی از بزرگ ترین و قوی ترین 
کشورهای نفتی در جهان به شمار می رود که به خاطر تحریم های آمریکا 
صادرات نفتش به میزان قابل توجهی کاهش یافت. در سال 2020 تولید 
نفت ایران حتی به کمتر از 2 میلیون بشکه در روز رسید؛ چراکه به خاطر 
تحریم ها دست ایران در بازارهای جهانی بسته شده بود.گزارش وال استریت 
ژورنال مدعی اســت که البته این شــرایط موقتی بوده و باید گفت، بدون 
اعمال فشارهای بیشتر به مشتریان نفت ایران این کشور به سرعت می تواند 
صادرات نفت خود را افزایــش دهد.                                                                                                                 ایران نفت زیادی دارد که می تواند به 
ســرعت وارد بازار جهانی کند. این ذخایر ایران به صورت شناور نگهداری 
می شــود و ارزیابی ها حاکی از آن است که حجم آنها معادل 120 میلیون 
بشکه نفت است که برابر بیش از یک روز مصرف کل جهان است.کارشناسان 
همچنین پیش بینی کرده اند که ایران می تواند در مدت زمان کوتاه تولید 
نفت خود را افزایش دهد.مقامات ایرانی به صورت رسمی اعالم کرده اند که 
می خواهند تولید نفت خود را تا بهار ســال آینده به سطح پیش از اعمال 
تحریم ها معادل 4 میلیون بشکه در روز برسانند.چنین افزایش تولید نفت در 
شرایط کنونی می تواند واقعا اوضاع بازار را تغییر دهد. در حال حاضر میزان 
تقاضای نفت در جهان از میزان عرضه پیشی گرفته و تولیدکنندگان نفت 
در تامین این کاالی اساســی با مشکل مواجهند.نیویورک تایمز هم اخیرا 
گزارش داده علیرغم تالش کشورهای تولیدکننده نفت برای باال بردن تولید، 
اعضــای اوپک پالس در باال بــردن حجم عرضه خود به بازار جهانی طبق 
برنامه افزایش 400 هزار بشکه ای روزانه به ازای هر ماه با مشکل مواجهند 
و نمی توانند این رقم را تامین کنند. بنابراین ورود نفت بیشتر ایران به بازار 
حجم عرضه نفت را باال خواهد برد و پیش بینی می شود، بتواند قیمت نفت 
را 10 درصد پایین بیاورد. البته این مسأله مشروط به لغو تحریم های آمریکا 
علیه ایران است که البته دولت بایدن توانایی این کار را دارد.این محاسبات 
هم اکنون پیش روی دولت بایدن بوده و می تواند مشوقی باشد که آمریکا را 
به سمت تعامل با ایران و امتیاز دادن به این کشور سوق دهد و حتی می تواند 
دلیل خوبی باشد که آمریکا در داخل برای احیای برجام به آن استناد کند.به 
گزارش رویترز، اخیرا بانک گلدمن ساکس آمریکا نیز پیش بینی کرده که به 
زودی و در سه ماه نخست سال 2022 شاهد رکورد شکنی قیمت نفت و سه 
رقمی شدن آن خواهیم بود.موسسه جی پی مورگان هم با پیش بینی مشابه 
رقم 90 دالر را برای قیمت نفت مطرح کرده است.کارشناســان می گویند: 
تولید نفت لیبی افزایش یافته و پتانسیل فزاینده قیمت به قدری قوی است 
که این مســأله هم نتوانسته جلوی باال رفتن قیمت نفت را بگیرد.از سوی 
دیگر بازار انتظار داشت شیوع اومیکرون با چشم انداز کاهش تقاضا قیمت 
نفت را پایین نگه دارد، اگرچه در روزهای نخست انتشار اخبار مرتبط با ظهور 
سویه اومیکرون ویروس کرونا شاهد بودیم که قیمت نفت روندی کاهشی 
را در پیش گرفته و حتی در یک روز 10 دالر ســقوط کرد، اما خیلی زود 
دوباره موتور افزایش قیمت نفت در بازار جهانی روشن شد و امروز حتی از 
رقم پیش از شیوع اومیکرون باالتر رفته است.به گزارش راشاتودی، یکی از 
ابزارهایی که تا پیش از این آمریکا برای اثرگذاری بر بازار جهانی نفت از آن 
استفاده می کرد، برداشت از ذخایر نفت استراتژیک این کشور بود. چند هفته 
پیش هم آمریکا اعالم کرد که می خواهد 50 میلیون بشکه نفت از این ذخایر 
برداشت کند، اما کارشناسان می گویند این مسأله هم نتوانست جلوی باال 
رفتن قیمت را بگیرد. بنابراین ابزارهای آمریکا برای اثرگذاری بر بازار جهانی 
بسیار محدود بوده و حتی اگر دوباره بخواهد از ذخایر استراتژیک این کشور 
استفاده کند، هم نمی تواند برای مدت زمان زیاد قیمت نفت را کنترل کند.

در واقع یکی از عواملی که طرف آمریکایی را به سمت توافق با ایران سوق 
خواهد داد همین بسته بودن دست آمریکا و نداشتن ابزار برای اثرگذاری بر 
بازار جهانی نفت است.کارشناسان می گویند: هم اکنون بازار با کمبود یک 
میلیون بشکه ای روزانه عرضه مواجه بوده و تامین این حجم حتی از سوی 
تولیدکنندگان بزرگ نفت هم بسیار دشوار خواهد بود؛  چراکه طی سال های 
گذشته و به خصوص در طول بحران کرونا، شرکت های بزرگ نفتی با کمبود 
درآمد به خاطر سقوط قیمت مواجه شدند و حجم سرمایه گذاری های نفتی 
در سراسر جهان به میزان قابل توجهی کاهش یافت و این مسأله ای نیست 

که بتوان در کوتاه مدت اثر آن را خنثی کرد.
لغو تحریم های ایران می تواند به ســرعت صادرات کشورمان را به رقم 2.5 
میلیون بشکه ای روزانه پیش از تحریم ها رسانده و حداقل برای مدتی بازار 

را متعادل کند.

نگــاه

ســفر آیت اهلل رئیســی به روسیه که به اعتقاد بســیاری از کارشناسان و 
رســانه های داخلی و خارجی از اهمیت باالیی برخوردار اســت، پس از دو 

روز به پایان رسید.
به گزارش گروه سیاســی خبرگزاری فارس، آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور 
کشورمان که از روز چهارشنبه 29 دی ماه 1400 به دعوت رسمی همتای 
روس خود و در راســتای گسترش تعامالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
به روسیه سفر کرده بود، ساعتی پیش مسکو را به مقصد تهران ترک کرد.
ســفر آیت اهلل رئیسی به روســیه از آنجایی که از اهمیت باالیی برخوردار 
بود از همان روزهای اخیر که خبر آن منتشــر شد، مورد توجه بسیاری از 
رســانه های داخلی و خارجی و چهره های مختلف سیاســی، بین المللی و 
اقتصادی قرار گرفت.رئیســی در این سفر ضمن دیدار با پوتین، با ایرانیان 
مقیم روسیه، نخبگان و دانشگاهیان و چهره های مختلف دیدار و گفت وگو 
کرد.ســفر آیت اهلل رئیسی و هیات همراه به مســکو در حالی آغاز شد که 
بسیاری از کارشناسان حوزه های سیاسی، بین الملل و اقتصادی و فرهنگی 
از اهمیت آن می گفتند،رئیس جمهور کشــورمان براســاس آنچه از قبل 
اعالم شــده بود به دعوت پوتین به روســیه ســفر کرد و در بدو ورود به 
فرودگاه وونکووا مسکو از سوی »نیکوالی شولگینوف« وزیر انرژی روسیه و 
رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه و »ایگور 

مارگولوف« معاون وزیرخارجه این کشور مورد استقبال قرار گرفت.

 دیدار آیت اهلل رئیسی با والدیمیر پوتین
تاکید طرفین به دوری از معنویت به عنوان مشکل اصلی جهان

اولین برنامه ســفر رئیس جمهور، دیدار با والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روســیه بود.رئیس جمهور در این دیدار به نقش تاثیرگذار دو قدرت ایران 
و روســیه در منطقه و جهان اشــاره کرد و گفت: هیــچ محدودیتی برای 
توسعه روابط با روسیه نداریم و روابط ممتاز تهران-مسکو در تراز مناسبات 
راهبردی اســت و ارتقا نیز خواهد یافت.آیت اهلل رئیسی ادراک مشترک دو 
کشور در مسائل منطقه ای و بین المللی را زمینه ساز همکاری های مشترک 
خواند و گفت: روابط ایران و روسیه در مسیر مناسبات راهبردی قرار دارد.

وی تعامل حداکثری با کشورهای همسایه و هم پیمان را جزو اولویت های 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران توصیف و خاطرنشان کرد: تقویت 
همکاری های دوجانبه ایران و روسیه، موجب رونق اقتصاد دو کشور و باعث 
افزایش امنیت منطقه و جهان خواهد شــد.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
همکاری ایران با دولت های مســتقل، فارغ از تحوالت بین المللی گسترش 
می یابد، مبارزه با تروریسم و قاچاق سازمان یافته مواد مخدر را از محورهای 
همکاری مشترک دانست و گفت: تجربه موفق همکاری علیه تروریسم در 
سوریه می تواند در قفقاز و افغانستان هم به کار گرفته شود.رئیس جمهور با 
تاکید بر تغییرناپذیری مرزها در قفقاز و حاکمیت ملی و ژئوپلتیک منطقه، 
به ضرورت همکاری برای توسعه اقتصادی منطقه اشاره کرد و گفت: نفوذ 
ناتو با هر پوششی در قفقاز و آسیای مرکزی تهدید کننده منافع مشترک 
کشورهای مستقل است.آیت اهلل رئیســی تنها راه ثبات و امنیت پایدار در 
افغانستان را تشــکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و گروه ها دانست و 
خطاب به همتای روس خاطرنشان کرد: ما از 40 سال گذشته همانند شما 
در برابر آمریکا ایستاده ایم.وی همکاری ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم 
در ســوریه را یک تجربه موفق خواند و ضمن تاکید بر حفظ تمامیت ارزی 
ســوریه گفت: حاکمیت کامل دولت مرکزی بر همه ســرزمین و مرزهای 
بین المللی ســوریه، تنها راه تامین امنیت در ســوریه است و چرخه باطل 

جابه جایی اشغالگر با تروریست و بالعکس در سوریه باید متوقف شود.
رئیس جمهور روند آستانه را چارچوب مناسبی برای حل دیپلماتیک مسئله 
سوریه توصیف کرد.همچنین والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در 
این دیدار گفت: از طرف من ســالم و آرزوی ســالمتی برای رهبر معظم 

انقالب را به ایشان منتقل کنید. وی ادامه داد: از زمان تحلیف جناب عالی، 
ما در تماس دائم هستیم اما در هر صورت ویدیوکنفرانس یا تماس تلفنی 
نمی تواند جای دیدار حضوری را بگیرد. از دیدار شــما بســیار خرســندم. 
می توانیم بگوییم دستورکار وسیعی را پیش رو داریم. در این دیدار، طرفین 

تاکید کردند که مشکل اصلی جهان، دوری از معنویت است.

 دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روسیه
 رئیسی: سهم ایران در بازار روسیه می تواند ارتقاء پیدا کند

دیدار با جمعی از ایرانیان مقیم روســیه برنامه دیگر آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی در ادامه برنامه های سفر خود به مسکو بود.رئیس جمهور در این 
دیدار گفت: در گزارشی که سفیر ایران در روسیه و فعاالن اقتصادی در این 
جلسه ارائه دادند، آسیب شناسی بسیار خوبی انجام شده بود اما ما نیازمند 
آسیب زدایی و رفع مشکالت هستیم.رئیس جمهور با اشاره به دیدار خود 
با والدیمیر پوتین خاطر نشــان کرد: احساس این بود که اراده جدی برای 
رفع موانع و مشکالت در مسیر ارتقا و توسعه همکاری های مشترک وجود 
دارد.رئیســی افزود: بخشی از این دیدار به مســائل مشترک دو کشور در 
زمینه های اقتصادی و توســعه روابط اختصاص داشت، اما بخش دیگر به 
نقش قدرتمند ایران و روســیه در منطقه و مسائل بین المللی مرتبط بود.
آیت اهلل رئیســی خاطرنشان کرد: برداشــت از این دیدار و گفتگو این بود 
که مسئولین هر دو کشــور بدنبال مرتفع کردن مشکالت و توسعه روابط 
هستند.رئیسی با تاکید بر تالش اعضای دولت برای رفع مشکالت صادرات 
اظهار داشت: باید تولید و صادرات قابل پیش بینی باشد و صادر کنندگان 
و تولیدکنندگان بتوانند با پیش بینی در این حوزه فعالیت کنند. ریســک 
پذیری درست اســت اما تا حدودی باید اقتصاد نیز قابل پیش بینی باشد 
تا فعاالن این حوزه هم دچار خســارات نشــوند.رئیس جمهور با تاکید بر 
ضرورت تســهیل صادرات، تصریح کرد: برخی از اقدامات برای اصالح نظام 
اقتصادی در آغاز راه اســت که برخی از آنها خود را در بودجه 1401 نشان 
خواهد داد.رئیس جمهور با اشاره به امکان ایجاد بستر مناسب برای کاالهای 
ایرانی در بازارهای روسیه، اظهار داشت: رییس جمهور روسیه هم گفت که 
سهم ایران در بازار این کشور حتما می تواند ارتقاء پیدا کند.رئیس جمهور 
با اشــاره به افزایش ســطح روابط با برخی از کشورها در ماه های گذشته، 
گفت: آمارها نشان می دهد به همت بازرگانان و تجار کشورمان و مسئولین، 
صادرات افزایش یافته است.رئیسی در مورد رفع مشکالت دانشجویان ایرانی 
خارج از کشور گفت: حتما وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اقدامات الزم را برای حل مشکالت این دانشجویان 
انجام دهند.آیت اهلل رئیســی با بیان اینکه ایرانیان خارج از کشور سفرای 
کشورمان هســتند، تصریح کرد: مردان و زنان بزرگ ایرانی در حوزه های 
علم و فرهنگ و هنر و همچنین عرصه مقاومت در مقابل دشمن تاریخ ساز 
شدند که می توان به آنها افتخار کرد.رئیسی افزود: ما چهره هایی در کشور 
داریم که زمانه ســاز و تاریخ ساز شدند. در جلسه با رئیس جمهور روسیه 
گفتم که اگر بخواهیم قهرمان مبارزه با تروریسم را به دنیا معرفی کنیم آن 
فرد قهرمان شهید حاج قاسم سلیمانی اســت.آیت اهلل رئیسی با اشاره به 
برخی تصمیمات شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: رفت و آمد برای 
ایرانیان خارج از کشور باید تسهیل شود و الزم است مشکالت دانشجویان 
خارج از کشــور نیز کاهش یابد.رئیس جمهور با اشــاره به برخی اظهارات 
پیرامون ارتباط با همسایگان و توسعه روابط با کشورهای منطقه گفت: آنچه 
در سیاست خارجی دولت ســیزدهم اتفاق می افتد توجه به ظرفیت هایی 
است که قبال مورد بی توجهی و کم توجهی قرار گرفته بود.رئیسی با تاکید 
بر اینکه سیاست ما سیاست متوازن با نگاه به همه دنیا است، اظهار داشت: 

اراده ایران و روسیه فعال سازی ظرفیت های هر دو کشور است.
ادامه در صفحه دوم

وزیر صمت:

سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت
یارانه برق عادالنه می شود

آغازحذف تدریجی یارانه 
برق پُرمصرف ها

رایزنی کره جنوبی با ایران برای پرداخت حق 
عضویت در سازمان ملل

مصوبه دولت در خصوص اجرای بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه ســال 1400 درباره آیین نامه تعرفه برق از اول 
بهمن اجرا می شــود که بر اســاس آن یارانه انرژی برق از این پس عادالنه و هدفمند خواهد بود.به گزارش ایسنا، 
یارانه برق تاکنون بر اساس میزان مصرف پرداخت می شد و مشترکانی که برق بیشتری مصرف می کردند از یارانه 
بیشتری برخوردار بودند، اما از این پس، آن بخش از انرژی برق که در چارچوب الگو مصرف می شود یارانه دریافت 
می کند و یارانه پرمصرف ها برای آن بخشــی که بیش از الگو مصرف می کنند به صورت پلکانی کاهش می یابد.بر 

اساس این آیین نامه که با هدف ترغیب....

زارع تشریح کرد؛

جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان

وزیر بهداشت:

نگران اومیکرون هستیم
وزیر بهداشت با اشاره به شیوع سویه اومیکرون در 
جهان، نســبت به غالب شدن این سویه جدید در 
کشور هشدار داد.به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام 
عین اللهی، در حاشیه اجالس رؤسای دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: وقتی آلودگی و 
سویه ای در یک کشور ایجاد می شود، به کشورهای 
دیگر نیز سرایت می کند و در کشور ما نیز به دلیل 
ورود و خروج مسافرین، اومیکرون وارد کشور شده 
است.وی افزود: با تست های تشخیصی انجام شده 
تا کنون بیش از دو هزار بیمار مبتال به اومیکرون 
در کشــور شناسایی شده اما از همه بیماران، تســت نمی گیریم بلکه به صورت اتفاقی این 
تست ها انجام می شود و میزان آلودگی در سطح جامعه، بیشتر از این موارد است. مراجعات 
سرپایی در دو هفته اخیر تقریباً 4 برابر شده و وقتی مراجعات سرپایی افزایش می یابد ممکن 
است موارد بستری و بیماران بدحال نیز افزایش یابد و نگرانی هایی در این زمینه داریم.وزیر 
بهداشت خاطرنشــان کرد: توصیه ما به مردم این است که در اسرع وقت، دوز سوم واکسن 
کرونا را تزریق کنند. تا کنون حدود 1۳ میلیون نفر، دوز ســوم را تزریق کرده اند و یکی از 
دالیلی که مرگ و میر بیماران کرونایی در این روزها در کشــور کمتر است، واکسیناسیون 
گسترده ای بوده که خوشبختانه تا کنون حدود 89 درصد از جمعیت هدف، یک دوز و حدود 
79 درصد نیز دو دوز را تزریق کرده اند.عین اللهی تاکید کرد: ایمنی واکســن ها، محدود به 
زمان اســت و به صورت مادام العمر ما را بیمه نمی کند و به همین خاطر کشــورهای غربی 
که واکسیناســیون را زودتر شروع کرده بودند، ایمنی در آنها کاهش یافته و شدیداً به مردم 
شــأن تزریق ُدز ســوم را توصیه می کنند. در ایران عمده واکسن های تزریق شده مربوط به 
ماه های شهریور، مهر و آبان بوده که نیاز است به سرعت، افرادی که سه ماه از واکسیناسیون 
شأن گذشته، ُدز سوم را تزریق کنند.وی تاکید کرد: یکی از مهم ترین نگرانی های ما، عادی 
انگاری توســط مردم است و نباید تصور کنند که همه چیز تمام شده است. مهم ترین نکته 
بهداشــت فردی، استفاده از ماسک است. ثابت شده که استفاده مداوم از ماسک، می تواند تا 
حد زیادی از ابتالء به اومیکرون پیشــگیری کند. متأسفانه در فضاهای جمعی می بینیم که 
بخشی از مردم، از ماسک استفاده نمی کنند.وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: امروز به رؤسای 
دانشــگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی دستور دادیم که مراکز درمانی باید آمادگی کامل 
برای مقابله با پیک جدید بیماری را داشــته باشــند چون ماه های بهمن، اسفند و فروردین 
را در پیش داریم. نیروهای بهداشــتی و درمانی در طول دو ســال گذشــته زحمات زیادی 
کشــیدند و تعدادی نیز شهید شــدند اما آنها آمادگی خدمت به مردم را دارند اما مهم ترین 
مســاله، تشدید رعایت پروتکل ها توسط مردم اســت.عین اللهی گفت: ستاد ملی مقابله با 
کرونا در مورد اعمال محدودیت ها تصمیم گیری می کند و وزارت بهداشــت در این زمینه، 
پیشنهادات کارشناسی خود را مطرح می کند. با توجه به شرایط کشور، ستاد ملی مقابله با 
کرونا تصمیمات الزم را می گیرد. اگر در اجتماعات، از ماسک استفاده و فاصله گذاری رعایت 
شود، تا حدی می تواند از ابتالء به اومیکرون جلوگیری کند.وی تاکید کرد: به مردم اطمینان 
می دهیم که هر واکســنی مورد نیاز باشد چه داخلی و چه خارجی را حتماً تأمین می کنیم. 
متأسفانه شایعاتی در فضای مجازی منتشر شده بود که واکسن خارجی دیگر به کشور وارد 
نمی شــود اما حقیقت این است که هر واکسنی که مورد نیاز باشد را وارد می کنیم. تا امروز 
حدود 185 میلیون دوز واکسن کرونا تأمین شده که حدود 152 میلیون ُدز، وارداتی و بقیه 
ســاخت داخل بوده است.وزیر بهداشت ادامه داد: در زمینه تولید داخلی واکسن کرونا، رشد 
بســیار خوبی داشته ایم و واکسن های فخرا، پاستوکووک، کووایران برکت، کووپارس رازی و 
اســپایکوژن تولیداتی داشته اند و این واکسن ها وارد سبد واکسیناسیون شده و واکسن نورا 
نیز در فاز سوم کارآزمایی بالینی قرار دارد. دانشمندان ایرانی تالش بسیار ارزشمندی در این 
زمینه کردند و باتوجه به جهش های ویروس، تولید واکسن داخلی، برای ما امیدوارکننده و 
اطمینان بخش است.عین اللهی خاطرنشان کرد: در عمل ثابت کرده ایم که هر واکسنی مورد 
نیاز باشد فارغ از داخلی یا خارجی بودن آن، تأمین می شود و شخص رئیس جمهور در این 
قضیه مصمم اســت و شخصاً وارد شده و بارها با رؤسای جمهور کشورهای مختلف از جمله 
چین، مذاکراتی داشته و دولت مصمم است که واکسیناسیون را با جدیت انجام دهد اما وقتی 

واکسن به مقدار کافی در کشور وجود دارد، مردم در تزریق ُدز سوم به سرعت اقدام کنند.
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سفری برای ایران قدرتمندتر: از قراردادهای تجاری تا توافقات دیپلماتیک
ادامه از صفحه اول

حضور در دومای روسیه
رئیســی: روابط و منافع ایران و روسیه مصون از 

مداخالت عناصر ثالث تنظیم خواهد شد
آیت اهلل رئیسی در اولین روز سفر خود در دومای روسیه 
حضــور پیدا کرد و به ایراد ســخن پرداخــت.وی اظهار 
داشــت: همان گونه که در دیــدار صمیمی و گفتگوهای 
ســازنده  با جناب آقای والودین، به هنگام شرکت هیات 
سیاسی روسیه در مراسم تحلیف اینجانب، اشاره کردم؛ 
جمهوری اســامی ایــران از اراده و آمادگــی الزم برای 
توسعه و گســترش روابط با فدراسیون روسیه برخوردار 
است.رئیس جمهور گفت: امروزه، افق  های بسیار روشنی 
برای همکاری  های دو کشور در سطوح دوجانبه، منطقه  ای 
و بین  المللی مشاهده می شود. تقویت روابط ایران و روسیه 
در قالب های دوجانبه و چندجانبه موجب رونق اقتصاد دو 
ملت و تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی می شود.وی 
افزود: ظرفیت های اقتصادی و تجاری فراوان و مکمل دو 
کشــور، در کنار قدرت و اثرگذاری هر یک از دو کشور ما 
در مناطق جغرافیایی خود، می تواند همگرایی بین مناطق 
را تقویت کند.رئیسی تاکید کرد: جمهوری  اسامی  ایران 
به دنبال »تعامل حداکثری« با همه کشــورهای جهان، 
بخصوص کشــورهای همســایه و هم  پیمان خود است.

رئیس جمهور ادامه داد: بدون تردید ریشــه آنچه جامعه 
بشری کنونی از آن رنج می برد جدایی سیاست از اخاق 
و معنویت است. خشونت، تروریسم، فروپاشی نهاد خانواده 
و گسترش مواد مخدر از اندیشه معنویت گرا بر نمی آید. 
هر بنایی که بر اســاس این انفکاک ایجاد شــود مصائب 
بشریت را تشــدید می کند و بجای ترویج عدالت، ظلم 
را ساختارمند می کند و موجبات سلطه را پدید می آورد.

رئیسی بیان داشــت: نمایندگان تجربه نظاِم بین  ا لمللی 
مبتنی بر اســتیا و سلطه نشان می دهد که برون  داد آن 
چیزی جز جنگ و خشونت و ناامنی و تفرقه میان ملت  ها 
نبوده است. شکست سیاست لشگرکشی و اشغال و مجبور 
شــدن آمریکا به فرار از عراق و افغانستان، ناشی از یک 
مفهوم است؛ مقاومت ملت  ها. اندیشه مقاومت، در خدمت 
استقال کشورهاست. در دوران جدید، مفهوم مقاومت، 
نقش محوری در معــادالت بازدارندگی ایفا می  کند.وی 
افزود: الگوی موفق همکاری ایران و روســیه در ســوریه 
نیز در ادامه   مقاومِت ملت و دولت سوریه، تضمین کننده   
اســتقال کشــورها و قوام بخش امنیت منطقه  ا ی بوده 
اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ علیه تروریسم 
بخشــی از جنگ علیه سلطه  طلبی بوده است، گفت: چرا 
که تروریســم، یکی از محصوالت جانبی ســلطه  طلبی 
اســت. اکنون راهبرد سلطه  گری شکست خورده است و 
آمریکا در ضعیف  ترین وضعیت خــود قرار دارد و قدرت 
کشورهای مستقل در ُرشدی تاریخ ساز قرار دارد.رئیسی 
تاکید کرد: مســئله   مهــم در این دوران آن اســت که 
امیال ســلطه  طلبانه از بین نرفته و شکل  های جدیدی از 
سلطه  گری در دســتور کار قرار گرفته است. مهم  ترین 
هدف این دســتور کار، تضعیف حکومت  های مستقل از 
درون است؛ که از طریق تحریم اقتصادی، بی  ثبات سازی، 
ترویج ناامنی و روایت ســازی های جعلی از وقایع دنبال 
می شــود؛ به گونه ای که تاش می کننــد جای ظالم و 
مظلوم را در افکار عمومی تغییر دهند.وی بیان داشــت: 
ائتاف شــیطانی آمریکا با تروریست  ها، برای جهانیان به 
خصوص ملت های غرب آسیا از سوریه تا افغانستان چون 
روز، روشن است. اکنون برنامه  های پیچیده ای برای اعزام 
تروریست  های تکفیری به ماموریت  های جدید از قفقاز تا 
آســیای مرکزی در جریان است. تجربه نشان داده است 
که این اندیشــه ناب اسامی اســت که توان ممانعت از 
شــکل  گیری افراط  گرایی و تروریســم تکفیری را دارد.

رئیس جمهور با بیان اینکه از ســوی دیگر، ناتو به دنبال 
نفــوذ در حوزه  های جغرافیایی مختلف، با پوشــش  های 
جدید است که منافع مشــترک کشورهای مستقل را با 
تهدید مواجه می کند، گفت: ترویج حکومتهای غرب گرا 
و مقابله با دموکراســی  های مستقل و مبتنی بر هویت و 
سنت  های ملی، بخشــی از پروژه  های ناتو فرهنگی است 
که بیانگر ریاکاری موجود در این الگوی رفتاری در حال 
افول، است.رئیســی افزود: تحریم ملت  ها، یکی از شکل 
های رایج سلطه  گری جدید است، و مقابله با آن نیازمنِد 
همکارِی کشورهاِی مستقل و پاسخ دسته جمعی است؛ 
در غیر اینصورت، تحریم بــه بهانه  های مختلف گریبان 
همه کشورها، حتی متحدین آمریکا را نیز خواهد گرفت.

وی تصریــح کرد: آمریکا ادعا می  کند که تحریم، به علت 
فعالیت  های هسته ای جمهوری  اسامی  ایران است. همه 
می دانند این فعالیت  ها، قانونی و تحت نظارت مســتمر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی است. اما واقعیت آن است 
که در ادوار مختلف تاریخی پیشرفت ایران، هر زمان ملت 
ما پرچم ملی  گرایی، اســتقال خواهی، یا توسعه علمی را 
برافراشــته است، با تحریم و فشــار دشمنان ملت ایران 
مواجه شده اســت.رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست 
جمهوری  اسامی  ایران طبق فتوای رهبر معظم انقاب، 
آن است که ما به دنبال ساح اتمی نیستیم و این ساح 
در استراتژی دفاعی ما هیچ جایگاهی ندارد، تاکید کرد: 
آمریکا به دنبال مقابله با حقوق ملت ماست. فلسفه ما نیز 
روشن اســت: »ما از حقوق ملت خود کوتاه نمی  آییم.« 
آن هایی که شعار می دهند »آمریکا برگشته است« هنوز به 
تعهدات خود در توافق هسته ای برنگشته  اند. ما به چیزی 
کمتر از حقوق خود رضایت نمی دهیم. جمهوری  اسامی  
ایران در رســیدن به توافق جدی اســت، اگر طرف  های 
مقابل بر رفِع واقعی و موثر تحریم ها جدی باشــند.وی 
در بخــش دیگری ادامــه داد:  توافق های اساســی بین 
جمهوری اسامی ایران و فدراسیون روسیه صورت گرفت 
که موجب جهش چشــمگیر روابط اقتصادی دوجانبه به 
نفــع رفاه دو ملت، و همکاری های موثر منطقه ای به نفع 
صلح و ثبات ملت ها در مناطق مختلف خواهد شد.رئیس 
جمهور تاکید کرد: موقعیت ممتاز جغرافیایی ســرزمین 
ایران، بخصوص کریدور شمال – جنوب، می تواند تجارت 
از هند تا روســیه و اروپا را کم هزینه  تر و پر رونق  تر کند. 
پایدارسازی و سودمند کردن روابط بین دو کشور نیازمند 
تســری همکاری ها بــه حوزه های علمــی، اجتماعی، 
فرهنگی و رســانه ای اســت و ما آماده توسعه حداکثری 
روابط پایدار و بلند مدت هستیم.وی افزود: معتقدیم باید 
روابط دو کشور، به گونه ای طراحی شود که ضمن تامین 
منافع متقابل، از مداخات عناصر ثالث نیز مصون باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد: ما نقش پارلمان ها برای توسعه 
روابط دو کشــور را بســیار مهم می دانیم و از آن، هم در 
حوزه دوجانبه و هم چند جانبه استقبال می کنیم.رئیسی 
با اشاره به ابتکار روسیه در زمینه   برگزاری اجاس مبارزه 
با تروریسم، گفت: جمهوری  اسامی  ایران، ابتکار روسیه 
در زمینه  ی برگزاری اجاس روســای پارلمان های ایران، 
روســیه، ترکیه، پاکســتان و چین، در زمینه  ی مبارزه با 
تروریسم را مهم می  داند و از این ابتکار حمایت می کند.

رئیس جمهور گفت: نشست بنده با آقای پوتین که قریب 
به ۳ ساعت به طول انجامید بر مواضع مشترک دو کشور 
نســبت به مسائل دوجانبه، چند جانبه منطقه ای و بین 
المللی تاکید شد و بنده بیش از پیش واقف شدم که در 
بسیاری از موارد مواضع دو کشور مواضع مشترک است.
رئیسی ادامه داد: تصور جدی اینجانب این است که با اراده 
ای که امروز در مسئولین دو کشور وجود دارد و با ظرفیت 
هایی که در ایران و روسیه هست زمینه ای برای توسعه 
همکاری های بسیاری بین دو کشور وجود خواهد داشت.

وی افزود: ما مصمم هستیم روابط در حوزه های سیاسی، 
اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی و در همه زمینه ها بین 
ایران و روسیه توسعه پیدا کند زیرا این میزان از روابطی 
که تاکنون وجود داشته است به هیچ عنوان کافی نیست 
و در جلسه دیروز با آقای پوتین بر قابل قبول نبودن این 
ســطح از همکاری ها تاکید شد.رئیس جمهور در پایان 
تاکید داشــت: حتماً می توانیم گام های بلندی را برای 

توسعه روابط بین دو کشور برداریم.

حضور در جمع دانشگاهیان دانشگاه ملی مسکو
 رئیســی: نخبگان ایــران و روســیه الگویی از 

»هویت گرایی تعاملی و سازنده« ارائه دهند
آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور کشورمان در ادامه برنامه 
های خود در جمع دانشــگاهیان دانشــگاه ملی مسکو 
هم حضور یافت.وی در این مراســم گفت: این دانشگاه، 
قدیمی ترین و معتبرترین دانشگاه روسیه، در زمره برترین 
دانشگاه های مشهور جهان قرار دارد و منشأ آثار و خدمات 
علمی بسیاری، برای روسیه و جامعه  جهانی و عاقه مندان 
به امر آمــوزش و تحقیق بوده است.رئیســی در بخش 
دیگــری تصریح کرد: مفهوم دیگر در ادبیات اســامی، 
مفهوم علم نافع است؛ به این معنی که نفع آن علم در بین 
مردم احساس شود که الزمه آن، پیوند میان علم با اخاق 
و معنویت اســت. علمی که نجات بشر را تضمین نماید.
رئیس جمهور ادامه داد: پایدارســازی و ســودمندکردن 

روابط دو دولت ایران و روسیه، نیازمند اراده جمعی است.
رئیسی تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران در سال های 
اخیــر، علیرغم وجــود تحریم های ظالمانــه، در زمینه 
تحقیقات و تجاری سازی دانش، در حوزه های مختلف از 
جمله نانو، برق و الکترونیک، ســلول های بنیادین، لیزر، 
دارو و تجهیزات پزشکی، تکنولوژی اطاعات، کشاورزی 
و ساختمان، توفیقات بسیار خوبی را کسب نموده است.

وی گفــت: هر زمان کــه برای اســتقال و آزادی خود 
تــاش کرد، ایاالت متحــده را در برابر خود دید. جامعه 
دانشــگاهی ما بعد از انقاب اســامی و رهایی از سلطه 
آمریکا، رشد قابل توجهی را تجربه کرده و علیرغم تحریم 
علمی، باالترین نرخ رشــد مقاالت علمی و تخصصی را 
به نام خود ثبت کرده اســت.وی در بخش دیگری ادامه 
داد: امروز بشریت با مسایل و چالش های مشترکی مواجه 
اســت. در عین اینکه غرب اعتــراف می کند که جهان 
به ســمت »غیرغربی شــدن«، حرکت می کند؛ ایاالت 
متحده، باورها، فرهنگی های ملی و سنت های راهگشایی 
که ریشه در هویت و تمدن کشــورهای مستقل دارد را 
نشانه گرفته است.وی گفت: نخبگان ایران و روسیه، برای 
در امــان ماندن هر دو ملت از ایــن هویت زدایی مخرب 
و ارتجاعی و جلوگیــری از اضمحال در فرهنگ بیگانه، 
باید الگویی از »هویت گرایی تعاملی و ســازنده« را ارایه 
دهند.رئیســی تاکید کرد: تجربه نشان داده که می توان 
تهدیدهــا را به فرصت تبدیل کــرد. تحریم های ظالمانه 
نه تنها مانع رشــد علمی ما نشــده، بلکه موجب توسعه 
مجــات تخصصی و افزایش شــتاب در تجاری ســازی 
فناوری ها در ایران شــده است.رئیس جمهور اضافه کرد: 
دســتاوردهایی از این دســت، ما را مصمم می سازد تا با 
توجه به نیاز روزافزون کشور، با سرمایه گذاری در زمینه 
نوآوری و تجاری سازی روابط خود را در زمینه های علمی 
و تخصصی توســعه دهیم. همکاری در حوزه های علمی 
و فنــاوری برای ما یک اصل است.رئیســی افزود: مبارزه 
با سیاست های یکجانبه گرایی، تبعیض بین المللی، جرایم 
سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، بی ثبات کردن کشورها 
و بازگرداندن افراط گرایی و تروریســم، بدون همکاری و 
هماهنگی کشورهای منطقه میسر نخواهد شد.وی اظهار 
داشــت: روابط خوبی بین دو کشــور جمهوری اسامی 
ایران و فدراســیون روسیه برقرار اســت و هر دو کشور 
در مســیر پیشــرفت و تعالی، گام برمی دارند. مناسبات 
سیاســی و امنیتــی و تجربه موفق همکاری دو کشــور 
بــرای مقابله با تروریســم و افراطی گری خشــونت آمیز 
در ســوریه و هماهنگی برای کمک بــه برقراری صلح و 
تشــکیل دولتی فراگیر در افغانستان، راهگشای مناسبی 
برای توسعه روابط دو همسایه در دیگر زمینه ها می باشد.

وی گفت: توافقات خوبی برای ســرمایه گذاری و اجرای 
طرح های اقتصادی مشترک صورت گرفته است. دو طرف 
عاقمنــد به همکاری در زمینه حمــل و نقل و ترانزیت 
جــاده ای، ریلی، دریایی و هوایی و همچنین عاقمند به 
همکاری در حوزه انرژی اعم از نفت، گاز، برق، تجارت و 
کشاورزی هستند. ما به دنبال ارتقاء سطح همکاری های 
اقتصادی هســتیم؛ اما به این مسأله نیز توجه داریم که 
بن مایه همه تاش ها، همکاری های علمی و پژوهشــی 
است.رئیســی ادامه داد: ما در برابر گفتمانی که به دنبال 

امنیتی کردن و نظامی کردن روابط میان ملت ها اســت، 
پیرو مکتبی هســتیم که دانش را منشأ قدرت می داند.

وی در بخش دیگری افزود: معتقدیم تسهیل تردد اتباع 
دو کشــور خصوصاً فرهیختگان و دانشگاهیان و آشنایی 
بیشــتر و کســب اطاع نخبگان از ظرفیت های موجود 
در روابط فی مابین، می تواند نقش بســزایی در پیشــبرد 
توافقات و توســعه مناسبات، ایفاء نماید.رئیس جمهور از 
اساتید دانشگاه و پژوهشگران، برای سفر به ایران دعوت 
کرد و گفت: وجود غنای تاریخی و تمدنی مشترک، بستر 
مناسبی برای توسعه همکاری های علمی و فرهنگی است.

وی در پایــان گفت: ما اکنــون در نطقه عطفی از تاریخ 
روابط دو کشور قرار داریم. از اساتید دانشگاه، اندیشمندان 
و مراکز مطالعاتی و پژوهشــی دو کشــور، انتظار می رود 
که نقش مهم و تاریخی خود را در این زمینه، ایفا کنند.

گفتنی اســت در پایان این مراســم دکتــرای افتخاری 
دانشگاه ملی مسکو به آیت اهلل رئیسی اعطا شد.

 دیدار با رئیس شورای مسلمانان روسیه
و  از رشد حرکت های تکفیری  رئیسی: جلوگیری 
از کارکردهای مهم مساجد جهان اسالم  انحرافی 

است
در ادامه این ســفر، »راویل عین الدین« رئیس شــورای 
مسلمانان روسیه در محل اقامت آیت اهلل رئیسی حضور 
پیدا کرد و با رئیس جمهور کشــورمان دیدار داشت.در 
این دیدار رئیســی بیان داشت: این سفر نقطه عطفی در 
روابط اقتصادی، سیاسی و به ویژه فرهنگی میان دو کشور 
خواهد بود.»راویل عین الدین« رئیس شورای مسلمانان 
روســیه از رییس جمهور برای حضور در مســجد جامع 
مسکو دعوت کرد.رئیسی که دعوت »راویل عین الدین« 
رئیس شــورای مفتیان روســیه را پذیرفته بود در جمع 
نمازگزاران مسجد جامع مسکو حاضر شد و با آنها دیدار و 
گفتگو کرد.رئیسی در این دیدار اظهار داشت: آنچه امروز 
از فساد و بداخاقی ها در جهان وجود دارد گواه این است 
که انسان امروز خدا را فراموش کرده است.آیت اهلل رئیسی 
گفت: هفتاد ســال ظلم و جنایت علیه مردم فلسطین و 
بیش از ۲۰ سال کشتار مردم افغانستان نتیجه سیاست 
بــدون معنویت و اخاق اســت.وی با اشــاره به اهمیت 
معنویت برای مسلمانان تصریح کرد: جنایات تکفیری ها 
در ســوریه، عراق، افغانستان و یمن با پرچم اسام انجام 
می شود، در حالی که این کار با نقشه و پشتیبانی آمریکا و 
صهیونیست ها صورت می گیرد.رئیسی یکی از کارکردهای 
مهم مساجد در جهان اسام را روشنگری و جلوگیری از 
رشد حرکت های تکفیری برشمرد و گفت: رمز مسلمان 
بودن، ســاختن خود و مسئولیت پذیری در قبال دیگران 

است.

 رئیس جمهور در مسکو هم پیگیر آخرین وضعیت 
سیل زدگان شد

آیت هلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سفر مسکو 
هم از حال روز ســیل زدگان جنوب کرمان غافل نشد و 
رئیس دفتر خود را موظف کرد تا آخرین وضعیت ســیل 
در جنوب استان کرمان و خدمت رسانی به سیل زدگان 

را پیگیری کند.

 دیدار با با فعاالن اقتصادی روسیه
 رئیس جمهور: مقدمات نهایی شــدن سند جامع 

همکاری های ایران و روسیه فراهم شده است
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در ادامه با جمعی از فعاالن 
اقتصادی و تجار روســیه هم دیدار و گفتگو کرد.رئیس 
جمهــور در این دیدار آشــنایی بــا دیدگاه های فعاالن 
اقتصادی در کشــور روســیه را بســیار مغتنم توصیف 
کــرد و گفت: آشــنایی ســران و مقامات دو کشــور با 
دیدگاه های فعاالن در حوزه تجــارت و اقتصاد می تواند 
در تصمیم گیری هــای کان و راهبــردی برای همکاری 
دوجانبه موثر باشد.رئیسی تصریح کرد: روسیه از تمدن و 
فرهنگ ارزشمندی برخوردار است و ظرفیت های بسیاری 
در دو کشور ایران و روسیه برای توسعه همکاری ها وجود 
دارد.رئیســی، همسایگی، منافع و دشمنان مشترک را از 
دالیل ضــرورت افزایش همکاری میان ایران و روســیه 
برشــمرد و گفت: عاوه بر منافع مشــترک دشــمنان 
مشــترکی هم داریم که رشد و پیشــرفت در منطقه را 
نمی خواهند اما ما باید رشد و توسعه را به حدی برسانیم 
که دیگران نتوانند برای تحقق اهداف سیاسی و فرهنگی 
خود در این منطقه نفوذ کنند.رئیس جمهور با تأکید بر 
ضرورت آسیب شناسی علل پایین بودن حجم تجارت دو 
کشور گفت: باید با نگاه آسیب شناسانه، مشکات و موانع 
را شناسایی و برطرف کنیم.وی با اشاره به دیدار با همتای 
روس خود، اظهار داشت: در این دیدار به مسائل دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی پرداختیــم و بنده و آقای پوتین 
هم نظر بودیم که باید از ظرفیت هــای همکاری ایران و 
روسیه بهتر استفاده کرد، کریدور شمال به جنوب فعال 
شود و مشــکات پیش پای فعاالن اقتصادی رفع شود.

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تحول در نظام پولی و بانکی 
بین ایران و روسیه، گفت: برای حل این مشکل بانک های 
مرکزی جمهوری اسامی ایران و روسیه می توانند توافق 
کنند بانک های ایران و روسیه در هر دو کشور فعال شوند 
تا فعاالن اقتصادی با سهولت مبادالت پولی و مالی خود 
را انجام دهند.رئیس جمهور با اشاره به پیشنهاد یکی از 
حاضران درباره ایجاد بستری برای شناخت ظرفیت های 
اســتان های ایران و روسیه، گفت: معرفی این ظرفیت ها 
مهم است و با رفع مشکات گمرکی، نباید مانعی در امور 
گمرکی پیش پای فعاالن اقتصادی باشد.رئیسی مواضع 
روسای جمهور ایران و روسیه را نزدیک و دارای اشتراکات 
فراوان توصیف کرد و گفت: مقدمات نهایی شــدن سند 
جامع همکاری های ایران و روســیه فراهم شــده است.

پیش از سخنان رئیس جمهور شماری از فعاالن اقتصادی 
روسیه دیدگاه های خود و مشکات ارتقای روابط تجاری 

بین دو کشور را مطرح کردند.

RT گفتگوی با شبکه 
رئیسی: سردار سلیمانی فقط متعلق به ایران نبود

 RT رئیســی در جریان سفر به مسکو با شبکه ماهواره ای
روســیه هم گفت وگو کرد و به سوال های مراد گازدیف 
خبرنگار ارشــد این شــبکه در خصوص روابــط ایران و 
روســیه و مســائل منطقه ای و بین المللی پاسخ گفت.
رئیس جمهور ایران در مصاحبه ای با تلویزیون راشاتودی 
با بیان اینکه ســردار ســلیمانی به جامعه اســام تعلق 
داشــته بر ضرورت محاکمه عامان ترور ایشــان تأکید 
کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »سید 
ابراهیم رئیســی«، رئیس جمهور ایــران در مصاحبه ای 
اختصاصی با تلویزیون راشــاتودی بــر ضرورت محاکمه 
قاتان سردار »قاسم ســلیمانی«، فرمانده شهید نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقاب اســامی ایران تأکید کرد.

وبگاه شــبکه خبری راشــاتوی نوشته رئیســی دراین 
مصاحبه که پنجشــنبه پخش شد گفت: »سلیمانی تنها 
متعلق به مردم ایران نبود او به جامعه مســلمانان تعلق 
داشــت.«او در ادامه تصریح کرد: »البته همه مردم، اعم 
از مســلمان و غیرمسلمان احترام زیادی برای کارهای او 
قائلنــد زیرا می دانند که او قادر بــود مردم را از حمات 
دشمنان بشریت یعنی داعش و گروه های تکفیری نجات 
دهد.«رئیس جمهور ایران در ادامه تأکید کرد هدف سردار 
سلیمانی از حضور در عراق و سوریه »مبارزه با تروریسم 
بود. او برای نجات دادن جان انســان ها در آنجا بود. همه 
در دنیا این را می دانند. بنابراین، قاسم سلیمانی قهرمان 
است.«ارتش آمریکا دی ماه سال ۱۳۹۸ طی یک عملیات 
تروریستی سردار سلیمانی و شماری از همراهان ایشان را 
در نزدیکی فرودگاه بغداد به شهادت رساند. ایران به تافی 

این اقدام تروریستی چند پایگاه آمریکا را هدف حمات 
موشــکی قرار داد، اما گفته که هنوز انتقام سخت علیه 
واشــنگتن تمام نشده است. آیت اهلل رئیسی در گفت وگو 
با راشاتودی گفت: »کســانی که مرتکب چنین جنایت 
بزرگی می شــوند و به آن اعتراف می کنند مســلماً باید 
در دادگاه مجازات شــوند. وعده محافظت از مظلومان و 
مجازات ظالمان، وعده ای صادق اســت و مطمئناً محقق 
خواهد شــد.«رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از 
این مصاحبه به مســئله مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
پرداختــه و گفته ایران این مذاکرات را »بســیار جدی« 
می گیرد. رئیسی همچنین تأکید کرده که امتناع آمریکا از 
عمل به تعهدات خود مانع برای از سرگیری اجرای کامل 
برجام است. او تصریح کرد: »چیزی که تا به حال شاهد 
آن بوده ایم نقض تعهدات از سوی آمریکایی ها بوده است. 
آمریکا رسماً این توافق را نقض کرده است.« رئیس جمهور 
ایران به عاوه یادآوری کرده که سه کشور اروپایی حاضر 
در برجام هم به تعهداتشــان ذیل برجام عمل نکرده اند.

آیت اهلل رئیســی تأکید کرد: »آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی ۱۵ بار اعــام کرد که ایــران تعهداتش را اجرای 
کرده و به آنها پایبند بوده اســت. بنابراین ما تعهداتمان 
را اجرا کرده ایــم اما آنها تعهداتشــان را نقض کرده اند. 
آنها باید به وظایفشــان عمل کنند. مــا چیزی را زیر پا 
نگذاشــته ایم.«جمهوری اسامی ایران تا یک سال بعد از 
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۷ به 
تمامــی تعهداتش پایبند بود اما بعــد از آن اعام کرد با 
توجــه به مفاد مندرج در برجام از حق خود برای کاهش 
تعهداتش در این توافق استفاده خواهد کرد.»جو بایدن«، 
رئیس جمهور آمریــکا در تبلیغــات انتخاباتی اش وعده 
مــی داد در صورت ورود به کاخ ســفید کشــورش را به 
برجام بازخواهد گرداند. او علی رغم اعتراف به شکســت 
حداکثــری، تا کنون همین سیاســت را علیه ایران اجرا 
کرده و از عمــل به تعهداتش برای بازگشــت به برجام 
خودداری کرده است.رئیسی به راشاتودی گفت: »چنانچه 
طرف ها آماده رفع تحریم ها باشــند زمینه برای رسیدن 
به توافق بر سر مسائل هســته ای کامًا فراهم است.«در 
حالی که شــواهد گوناگون از مذاکرات حاکی از آن است 
که بی عملی طرف های غربی در انجام اقدامات الزم جهت 
بازگشــت به برجام عامل اصلی کنــدی مذاکرات بوده 
مقام های این کشــورها همواره تاش می کنند از طریق 
جنجال های رســانه ای ایران را مقصر این موضوع نشان 
دهند.در روزهای گذشته، منابع مختلف تصریح کرده اند 
که تا به حال پیشــرفت های حاصل شده در گفت وگوها 
بیشــتر در موضوعاتی بــوده که به تعهدات هســته ای 
ایران مربوط می شــوند و گره کار در مســئله مربوط به 
رفع تحریم ها اســت که به تعهدات طرف مقابل مربوط 
می شود. دیپلمات های غربی از هشتم آذرماه که نخستین 
دور مذاکرات رفع تحریم ها در دولت سید ابراهیم رئیسی 
آغاز شده سعی کرده اند با ارائه چارچوب های زمانی تیم 
مذاکره کننده ایران را تحت فشــار قرار دهند.تحلیلگران 
می گویند هدف طرف های غربی از توسل به این تاکتیک، 
تحت فشــار قرار دادن تیم مذاکره کننــده ایران و وادار 
کردن آنها به عقب نشینی از خواسته های خود برای اخذ 

تضمین و راستی آزمایی از طرف غربی است.

دیدار با بانوان خانواده های ایرانی ساکن مسکو
رئیسی: شناخت حضرت فاطمه زهرا )س( یک الگو 

و سرمایه است
 ســید ابراهیم رئیسی در این ســفر به مناسبت میاد 
حضرت فاطمه زهرا )س( و گرامیداشت روز زن، با بانوان 
خانواده های ایرانی ســاکن مسکو، ضمن اشاره به جایگاه 
عظیم حضرت زهرا )س(، گفت: شناخت حضرت فاطمه 
زهرا )س( یک الگو و ســرمایه اســت.آیت اهلل رئیسی با 
تبیین گوشــه ای از فضائل حضرت زهرا ) س( افزود: در 
دنیایی که زن به یک وســیله تبدیل شده است، آشنایی 
با مکتب حضرت صدیقه طاهره )س( نیاز و الزام است تا 
بانوان بتوانند راه صحیح تعالی را پیدا کنند.رئیس جمهور 
با اشــاره به درخواســت برخی بانوان مبنی بر تســهیل 
بازگشت دانشجویان برای ادامه تحصیل به کشور، تاکید 
کرد: این موضوع حتما با کمک وزرای علوم، تحقیقات و 

فناوری و بهداشت و درمان پیگیری خواهد شد.
در این دیدار تعدادی از بانوان در ســخنانی دغدغه ها و 
مشــکات جامعه ایرانیان خارج از کشــور را با آیت اهلل 

رئیسی مطرح کردند.

گروه استان هاـ  یکی از مراجع عظام تقلید با بیان اینکه هرگونه فعالیت ربوی در نظام بانکداری  حرام است، گفت:  از آقایان »سیف و همتی«  
خواستیم دیرکرد را بردارند، اما  نتوانستند .به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،  آیت اهلل نوری همدانی در دیدار رئیس کل بانک مرکزی با تاکید 
بر ضرورت بانکداری بدون ربا اظهار داشت: نگاه اسام به مسائل اقتصادی بر حول محور تولید و اشتغال می باشد، تقویت بنیه اقتصادی و 
خودکفایی کشور تنها در سایه رشد و شکوفایی صنعت، تجارت و کشاورزی ممکن می باشد از این رو الزم است به این موضوعات توجه 
ویژه ای داشته باشید.مرجع تقلید شیعیان با انتقاد از گرفتن دیر کرد از سوی بانک ها افزود: قرآن دو گناه را بسیار نکوهش فرموده، نخست 
پذیرش ذلت و قبول سلطه استکبار و دوم ربا؛ چرا که بر اثر این دو گناه کرامت انسان ها از بین می رود و سبب ایجاد فقر در جامعه می گردد از این رو در تدوین قوانین بانکی 
باید دستورات و موازین اسامی به دقت مورد توجه قرار بگیرد.وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکات بزرگ امروز بانک ها این است که در اسام پول گرفتن برای تأخیر ادای 
قرض، حرام است ولی متأسفانه این مشکل در بانک ها معمول است؛ در حالی که نباید چنین باشد و بارها گفته ایم که دیر کرد نوعی ربا بوده و حرام است، بنده تا ریشه کنی 
ربا در این کشور برای تذکر دادن در هر زمانی مصمم هستم و به رؤساء قبلی بانک مرکزی هم گفته ام.با آقایان سیف و همتی مسئله اخذ دیر کرد تسهیات توسط بانک ها را به 
عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند.آیت اهلل نوری همدانی  یکی از مهمترین وظایف بانک ها را رونق بخشی به صنعت و تولید دانست 
و خاطر نشان کرد: مشی اول بانک ها سپردن سرمایه به دست افراد با تجربه و متعهدی باشد که با ایجاد زمینه های تولید، کار آفرینی و اشتغال زایی بوجود بیاورند تا هم وضعیت 

معیشت مردم بهتر شود و هم سبب رشد اقتصادی کشور شود.

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ با حضور یگان های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش، سپاه و نیروی دریایی 
کشورهای چین و روسیه از بامداد دیروز آغاز شد.به گزارش ایسنا، رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲ پس از برگزاری 
نشست های توجیهی، از بامداد امروز با حضور یگان های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ارتش و سپاه و نیروی دریایی کشورهای 
چین و روســیه در منطقه شــمال اقیانوس هند آغاز شد.امیر دریادار دوم مصطفی تاج الدینی سخنگوی رزمایش مرکب کمربند 
امنیت دریایی ۲۰۲۲ با اعام این خبر، اظهار داشــت: برابر برنامه ریزی های صورت گرفته انواع تمرینات تاکتیکی از جمله نجات 

شناور دچار حریق، آزادسازی شناور ربوده شده و تیراندازی علیه اهداف مشخص دریایی در شب و روز از جمله تمرینات تاکتیکی و عملیاتی پیش بینی شده جهت اجرا 
توسط یگان های سه کشور ایران، چین و روسیه در این رزمایش است.وی منطقه شمال اقیانوس هند را به دلیل وجود آبراه ها و تنگه های مهم باب المندب، ماالکا و 
هرمز بسیار حائز اهمیت برشمرد و گفت: از این سه تنگه بعنوان مثلث طایی در منطقه یاد می شود و همچنین دریای عمان و شمال اقیانوس هند نیز از جمله مناطق 
حیاتی تجارت جهانی اســت؛ لذا تاش جمهوری اســامی ایران و کشورهای چین و روسیه، تاشی جمعی برای رسیدن به امنیت دریانوردی پایدار در این منطقه و 
آبراه های حیاتی آن است تا منافع سه کشور حفظ شود.امیر دریادار دوم تاج الدینی با اشاره به برگزاری این رزمایش برای سومین سال متوالی، افزود: پیام برگزاری این 
رزمایش، رسیدن هر سه کشور به سطح معنادار و قابل توجهی از روابط نظامی است و همچنین نشان می دهد که امروز جمهوری اسامی ایران به سطحی از قدرت 

در عرصه دریا رسیده است که می تواند محوریت و فرماندهی رزمایش ها در کنار قدرت های بزرگ دریایی را عهده دار شود.

آیت اهلل نوری همدانی:  

فعالیت ربوی در نظام بانکداری  حرام است
با حضور ایران، روسیه و چین

آغاز رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۲
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گزیده خبر

اوضاع شاخص های اقتصادی در آذر ۱۴۰۰
 نقدینگی ۲۵ درصد رشد کرد

بانک مرکزی اعالم کرد که از سال گذشته با هدف جهت دهی صحیح به انتظارات 
تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت 
به رشد اقتصادی، به ارائه منظم روند ماهانه تحوالت اقتصادی منجر شده است.

به گزارش ایسنا، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن در راستای دستیابی 
به اهداف و ماموریت های یاد شــده در آذرماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:در آذرماه 
۱۴۰۰ در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با 
کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در 
پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه های اخیر به 
عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد.بررسی تورم ماهانه به تفکیک 
کاال و خدمت نشان می دهد که برخالف چند ماه اخیر، اقالم کاالیی در این ماه 
سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به گونه ای که کاالهای بادوام 
که نوسانات قیمت آنها همبستگی باالیی با نوســانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه 
نسبتاً باالیی را در آذرماه ثبت کردند.بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص 
داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت 
به رقم مشابه ســال قبل با نفت و بدون نفت به ترتیب ۳.۳ و ۲.۴ درصد افزایش 
یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت 
ارزش افزوده گروه های »خدمات« و »نفت« به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل است.از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه های 
»کشــاورزی« و »صنایع و معادن« در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره 
مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکالتی همچون کاهش میزان بارندگی ها و 
محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش 
افزوده فعالیت های ساختمانی به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد تحقق یافته 
است.اما در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار یافته از سوی گمرک 
ج.ا.ا، طی ۹ ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی ۳۵.۱ میلیارد دالر بوده که 
نشــانگر افزایش حدود ۳۹.۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ 
است. الزم به توضیح است که ارزش صادرات گمرکی در ۹ ماهه سال جاری فراتر 
از ارزش صادرات در کل ســال ۱۳۹۹ بوده است.همچنین ارزش واردات گمرکی 
در دوره مزبور در حدود ۳۶.۹ میلیارد دالر گزارش شده است که حاکی از افزایش 
حدوداً ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحوالت بازار رسمی 
ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دالر حواله ای و اسکناس 
در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۳۸.۹ و ۲۷۱.۴ هزار ریال بود که نسبت به ماه 
قبل از آن به ترتیب معادل ۲.۲ و ۰.۹ درصد افزایش نشــان می دهد. همچنین 
علیرغم افزایش نرخ دالر در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از 

اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد.

اوضاع قیمت مسکن و سهام
اما در ســایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، بررســی ها حکایت از آن دارد که 
شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است و بر اساس اطالعات 
اخذ شده از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور، متوسط قیمت خرید 
و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شده در شهر تهران طی 
آذرماه ۱۴۰۰ نســبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۲۱.۱ درصد افزایش را تجربه کرد.در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق 
بهادار در روز پایانی آذرماه ۴.۹ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. الزم 
به ذکر است سیاست گذار پولی با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به 
داللت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب 
را در دستور کار قرار خواهد داد.بررسی روند تغییرات بازار بین بانکی نشان دهنده 
تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده 
حجم روزانه معامالت بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک ها )ناشی از 
شکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها( 
از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از داالن نرخ سود و 
همچنین جلوگیری از افزایش بی رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز 
در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک ها کرد.ذکر این نکته ضروری است که 
هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه محور بودن آن از انضباط بیشتری 
برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی )از طریق افزایش خالص سایر اقالم 
دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایه پولی( است.به تبع تداوم رویکرد دولت 
در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسالمی دولتی از مسیر تعدیل نرخ های بازدهی 
این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز 
ادامه یافت و پــس از واگرایی نرخ های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ ها مجدداً 

در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده اند.

وضعیت نقدینگی و پایه پولی
حجم نقدینگی در پایان آذرماه ســال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل 
۲۷.۴ درصد رشــد یافته است. الزم به توضیح است که ۲.۵ واحد درصد از رشد 
نقدینگــی در ۹ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شــدن اطالعات 
خالصه دفتــر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به اطالعات خالصه 
دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک ســپه )بواسطه ادغام بانک های متعلق به 
نیروهای مســلح در بانک سپه( است و فاقد آثار پولی است.بر همین اساس نرخ 
رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۴۱.۴ درصد رسید که ۲.۷ 
واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشــش آماری مذکور است. به عبارت دیگر 
در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ 
نســبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴.۹ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه 
۱۴۰۰ معادل ۳۸.۷ درصد بود.رشــد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه 
۱۴۰۰ به ۳۷.۶ درصد رسید. الزم به ذکر است پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ 
نســبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲.۲ درصد داشته که در مقایسه با 
رشد متغیر مذکور در دوره مشابه ســال قبل )۱۵.۵ درصد( به میزان ۶.۷ واحد 

درصد افزایش یافته است. 

وزیر اقتصاد تشریح کرد؛

دستاوردهای اقتصادی سفر به روسیه
وزیر اقتصاد گفت: در جلســه ای که بنده با وزیر اقتصاد روسیه صحبت کردم، بنا شد از 
طریق همان خط اعتباری که قباًل بین دو کشــور به توافق رسیده بود، فاینانس قطعه 
رشت - آستارا انجام شــود.به گزارش مهر، سید احسان خاندوزی در ارتباط مجازی از 
کشور روسیه با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، درباره مباحث اقتصادی که 
رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه در مورد آنها صحبت کردند، اظهار داشت: قبل 
از اینکه آقای رییس جمهور جلسه شــان را با رییس جمهور روسیه شروع کنند، مقامات 
اقتصادی، مقامات حوزه انرژی و نفت دو کشور جلساتی را با یکدیگر داشتند تا موضوعات 
با جمع بندی و توافق کامل خدمت رؤسای جمهور دو کشور ارائه شود.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با بیان اینکه جلســات حاشیه ای دیگری نیز قبل از مالقات آیت اهلل رییسی و 
پوتین، برگزارشده بود، افزود: عالوه بر جلسات وزرای دو طرف، من با تجار ایرانی فعال 
در بازار روســیه و وزیر نفت با شرکت هایی که در حوزه نفت و گاز کار می کنند، جلسه 
داشــتیم که نتیجه آنها قبل از شــروع مذاکرات رییس جمهور، خدمت آیت اهلل رییسی 
ارائه شد.وی با اشاره به خبرهای بسیار خوبی که بعد از جلسه دو رییس جمهور شنیده 
شــد، افزود: بخش اعظم و قریب به اتفاق موضوعاتی که توافق شده بود هم در خصوص 
همکاری های حوزه باالدستی نفت و گاز و هم در حوزه ترانزیت دو کشور و هم در حوزه 
نیروگاهی و اســتفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دالری بود که باالخره بعد از گذشــت 
چند ســال از تصویب آنها و ســرعت بسیار کندی که داشت، در مورد تسریع و تکمیل 
آنها توافقاتی صورت گرفت.خانــدوزی درباره این توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور 
شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران و خلیج فارس را به آسیای 
میانــه و اروپا متصل کند یکی از محورهای این توافق بود که بر اســاس آن تصمیمات 

بســیار خوبی برای خط آهن رشــت - آســتارا و خط آهن اینچه برون گرمسار اتخاذ 
شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیگر توافقات جنبی نیز اشاره کرد و گفت: در مورد 
تأمین نهاده های اساسی و غالت و همچنین خرید لوکوموتیو و موضوعاتی ازاین دست، 
بسیار بیشــتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می رسید، هم گرایی و هم نظری ها وجود 
داشت که خبرهای تکمیلی و تشریحی آینده، تأییدکننده توافقات حداکثری و راهبردی 
بین دو کشــور خواهد بود.خاندوزی در پاســخ به این سوال که آیا روس ها در خصوص 
قطعه خط آهن رشت آستارا سرمایه گذاری مشترک خواهند کرد؟ گفت: مطلع هستید 
که طول این قطعه خیلی زیاد نیســت اما بخش مفقوده یکی از مهم ترین کریدورهایی 
است که اگر شــکل بگیرد، می تواند تغییر مناسبات تجاری بین تمام کشورهای حوزه 
اوراســیا را با کشورهای حاشــیه خلیج فارس و همین طور پاکستان، هند و چین را به 
دنبال داشــته باشد.وی در ادامه پاسخش، افزود: در جلســه ای که بنده با وزیر اقتصاد 
روســیه صحبت کردم، بنا شــد از طریق همان خط اعتباری که قباًل بین دو کشور به 
توافق رسیده بود، فاینانس قطعه رشت - آستارا انجام شود؛ بنابراین از طرف روسیه به 
شکل خط اعتباری تأمین مالی خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این 
ســوال که این ۵ میلیارد دالر، عالوه بر تأمین مالی قطعه ریلی رشت به آستارا و احیاناً 
خرید ۲۰۰ لوکوموتیو، چه مصارف دیگری خواهد داشــت، تصریح کرد: بقیه اجزا خط 
اعتباری کریدور عبارت است از تکمیل نیروگاه سیریک که کارش آغاز اما جز کوچکی 
از ســرمایه اش پرداخت شده بود و با صحبتی که انجام گرفت، طرف روس موافقت کرد 
با سرعت خیلی بیشتری مابقی تأمین مالی نیروگاه سیریک را انجام دهد.خاندوزی در 
ادامــه گفت: خط آهن اینچه برون به گرمســار هم یک اصالح فنی کوچک نیاز دارد و 

باید بعضی از توافقات آن تجدید می شــد، در کنار این برای مدرن سازی نیروگاه رامین 
اهواز، برای افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند هم به توافق رسیدیم که هر چه زودتر این 
پروژه ها هم انجام شــود.»آیا زمینه توافق برای پیمان پولی دوجانبه وجود دارد یا خیر« 
سوال دیگری بود که خاندوزی در جواب گفت: یکی از پیشنهادهای جدی ما به هیئت 
روســی در مورد تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، چراکه همه این تجارت ها مبتنی بر 
این است که چقدر سهل تر، کم هزینه تر و سریع تر نقل و انتقاالت بانکی و ارزی را انجام 
داد؛ البته اینجا بیزینس بانک که یکی از بانک های مهم روسیه است، خیلی به مراودات 
تجار ایرانی کمک می کند که برای افزایش ظرفیتش پیشنهادی مشخصی را ارائه کردیم.

سید احسان خاندوزی در ادامه تأکید کرد: با توجه به اینکه حوزه مراودات بانکی نیازمند 
توافق بانک مرکزی طرفین هست، گرچه رویکرد کاماًل مثبت بود اما مقرر شد در سفر و 
جلسه ای که فی مابین رؤسای بانک مرکزی ایران و روسیه شکل خواهد گرفت، جزییات 
این توافق نهایی شــود؛ اما مجموعه تسهیل تمام این مراودات بانکی حتی مورد تأیید 

جناب آقای پوتین هم قرار داشت.

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق گفت: در شــرایط جدید عراق و بعد از انتخابات پارلمانی این کشور الزم بود وضعیت 
موجود روابط اقتصادی و همکاریهای آتی با دولت مرکزی عراق مذاکراتی صورت گیرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق، رئیس این اتاق گفت: در شرایط جدید عراق و بعد از انتخابات پارلمانی این کشور الزم بود در رابطه 
با بررسی وضعیت موجود روابط اقتصادی دو کشور و همکاری های آتی با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان این کشور مذاکراتی 
صورت گیرد بنابراین دو هیئت اقتصادی و تجاری به عراق اعزام شد.یحیی آل اسحاق افزود: در جمع هیئت اعزامی به جنوب عراق و همراه رئیس اتاق بازرگانی ایران، 
رؤسای اتاق های بازرگانی مرزی هم جوار عراق، اینجانب، رئیس کمیسیون اقتصادی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، مسئوالن سفارت کشورمان در بغداد 
و فعاالن حوزه عراق در زمینه های مختلف تجاری و اقتصادی حضور داشتند و جلسات کاری و همایش های تجاری مشترک در بغداد، کربالی معلی و نجف اشرف با 
فعاالن اقتصادی عراق برگزار شد.وی ادامه داد: در این سفر مذاکراتی با وزیر تجارت عراق، رؤسای اتحادیه صنایع و اتحادیه اتاق های بازرگانی این کشور و فعاالن بخش 
صنعت و بازرگانی عراق انجام گرفت و تفاهم نامه ای به منظور راه اندازی مرکز داوری مشترک به امضای رئیس اتاق ایران و رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق رسید.

آل اسحاق در مورد موضوعات مورد بحث در این سفر بیان داشت: مذاکرات کلی در رابطه با آتیه روابط اقتصادی ایران و عراق صورت گرفت. همچنین حل مشکالت 
مربوط به نقل انتقاالت ارزی، استاندارد، حمل و نقل و گمرکات و موارد اجرایی دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع 
مالی برای پرداخت حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده اند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، رحیم 
زارع با اشاره به دغدغه و گالیه مندی بازنشستگان نسبت به عدم اجرای همسان سازی حقوق ها افزود: مجلس در برنامه پنجساله 
ششــم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ منابعی را برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان قرار داد که این موضوع برای 

بازنشســتگان کشــوری و لشکری تقریبا انجام شد، اما برای بازنشســتگان تامین اجتماعی اجرایی نشده است.سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه تصریح کرد: اکنون 
نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری 
سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
تصریح کرد: حقوق بازنشستگان سنوات قبل نسبت به بازنشستگان هم رتبه خود در سال های اخیر بسیار کمتر است و آن ها در شرایط کنونی کشور و با افزایش تورم 
و حقوق پایینی که حتی از دریافت کارانه، اضافه کار و ... محروم هستند، دچار مشکالت جدی معیشتی شده اند.زارع با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
منابعی برای بازنشستگان کشوری و لشکری قرار داده است، اظهار کرد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادات خوبی را در بحث تامین منابع مالی برای پرداخت 

حقوق و همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرده اند.

آل اسحاق تشریح کرد؛

جزئیات اعزام دو هیئت اقتصادی ایران به عراق
زارع تشریح کرد؛

جزییات همسان سازی حقوق بازنشستگان

 میرتاج الدینی: 
 منابع تبصره ۱۴ برای حمایت از اقشار

 ضعیف کافی نیست
عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه دولت باید در مقابل 
حذف ارز ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد، گفت: سعی 
ما بر این اســت که منابع تبصره ۱۴ را تقویت کنیم چرا که منابع در نظر گرفته 
شده به خصوص در بحث بهداشت کافی نبوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، در محافل رسانه ای بحث هایی در مورد برنامه ارائه شده دولت 
در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شــده اســت. بر اساس گمانه زنی ها 
دولت برنامه جدیدی اعالم نکرده و همان اعداد قبلی را جهت حمایت از اقشــار 
مختلف پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است. در این مصاحبه برای 
بررسی بیشتر برنامه دولت با سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس شــورای اسالمی گفتگو شده است.میرتاج الدینی در گفتگو با خبرگزاری 
تســنیم و در پاسخ به ســوالی در خصوص برنامه ارائه شده از سوی دولت برای 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار دولت 
است. حرف دولت این اســت که ارز ترجیحی به مرحله ای رسیده که حذف آن 
اجتناب ناپذیر اســت.وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف 
یارانه ها نیســت بلکه یارانه ها را آشکار می کند، گفت: تاکید مجلس این است که 
دولت برنامه روشــنی را ارائه کند و دقیقا مشــخص کند که چگونه می خواهد از 
معیشــت مردم محافظت و قیمت ها را مدیریت کند.این نماینده مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: تاکید مجلس بر این است که دولت حتما باید در مقابل حذف 
ارز ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد. این کار را نیز باید به 
صورت کارت یارانه ای انجام دهد نه به صورت یارانه نقدی. این بدین معنا است که 
مردم می توانند با استفاده از کارتی که در اختیار آنها قرار می گیرد، کاالهایی که 
توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص می شود، به قیمت مصوب خریداری کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید به گونه ای مدیریت کند که کاالها به صورت گســترده 
در سطح جامعه وجود داشته باشد. فروشگاه ها نیز با توجه به اینکه این کارت در 
اختیار مردم قرار دارد، باید تخفیفات الزم را ارائه کنند. این مسئله طرح مجلس 

است که پیگیری می شود و نظر دولت نیز به این طرح نزدیک است.

منابع تبصره 14 برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست
نماینده مردم تبریز در پاســخ به ســوالی در مورد منابع در نظر گرفته شده در 
بودجه ســال ۱۴۰۱ برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه گفت: دولت در الیحه 
۱۷۲ هزار میلیارد تومان برای این مســئله در نظر گرفته اســت که از این رقم 
۱۰۶ هزار میلیــارد تومان برای دارو و گندم و ۶۶ هزار میلیارد تومان نیز برای 
نهاده های دامی است.وی افزود: البته سعی ما بر این است که منابع تبصره ۱۴ 
را تقویت کنیم چرا که منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از اقشار مختلف 
جامعه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خصوص در بحث بهداشت کافی نبوده 
است.میرتاج الدینی در پاسخ به سوالی در مورد اصالح نرخ گاز پتروشیمی ها در 
جلسه هیئت دولت و کسری احتمالی ناشی از آن در منابع تبصره ۱۴ گفت: به 
دلیل کاهش نرخ گاز از ۱۰۰ درصد نرخ خوراک به ۴۰ درصد، چند هزار میلیارد 
تومان کاهش منابع درآمدی را خواهیم داشت.وی گفت: از مجموع هزینه های 
تبصره ۱۴ که برابر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان به 
عنوان هزینه های تولید و مالیات به خود دولت بازمی گردد. در نتیجه یک سوم 
این کسری به دولت مربوط می شود و دو سوم آن باید از سایر مصارف تبصره ۱۴ 
کم شود.این عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه منتظر 
هستیم دولت برای تراز کردن بودجه اقدام کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه 
باید به طور دقیق مشخص کند چه مقدار منابع کم خواهد شد و دولت قصد دارد 

کدام مصارف را کاهش دهد.
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گزیده خبر
 سقوط سهم اوپک از واردات نفت هند

 به کف ۱۵ ساله
سهم اوپک از واردات نفت هند در سال ۲۰۲۱ به پایینترین حد در بیش از یک 
دهه گذشته ســقوط کرد.به گزارش ایسنا، بررسی و تحلیل آمار از سال ۲۰۰۷ 
تا ۲۰۲۱ توســط رویترز نشان داد اعضای اوپک که عمدتا کشورهای خاورمیانه 
و آفریقا هستند، شاهد افت سهمشان از واردات نفت هند به ۷۰ درصد در سال 
۲۰۲۱ در مقایسه با سهم ۸۷ درصدی در سال ۲۰۰۸ بوده اند.طبق آمار، واردات 
نفت هند در سال ۲۰۲۱ به میزان ۳.۹ درصد بهبود یافت و به ۴.۲ میلیون بشکه 
در روز رســید اما همچنان پایین سطح واردات پیش از پاندمی در سال ۲۰۱۹ 
ماند. انتظار می رود با بهبود تقاضا برای سوخت، واردات نفت هند امسال بهبود 
بیشتری پیدا کند. دولت با وجود افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹، قرنطینه های 
کرونایی را تســهیل کرده اســت. همین طور پیش بینی می شود حاشیه سود 
پاالیشگرها هم قوی بماند. پاالیشگاهها سال گذشته به دلیل قرنطینه هایی که 
به مصرف سوخت ضربه زدند، ناچار شدند نرخ پاالیش را کاهش دهند.در دسامبر 
واردات نفت هند به حدود ۴.۷ میلیون بشکه در روز رسید که باالترین میزان در 
۱۱ ماه گذشته بود و حدود پنج درصد باالتر از نوامبر بود اما همچنان ۷.۸ درصد 
پایینتر از مدت مشابه سال گذشته بود.ام کی سورانا، رییس هیات مدیره شرکت 
دولتی هندوســتان پترولیوم گفت: با فروکش کردن نگرانیها نســبت به شیوع 
اُمیکرون و پیش بینی ها برای فعالیت پاالیشگاهها با ظرفیت کامل، واردات نفت 
هند می تواند حدود پنج درصد رشد کند.سهم اوپک از واردات نفت هند کاهش 
پیدا کرده زیرا پاالیشگاههای هندی واردات از کانادا و آمریکا را افزایش داده اند. 
تحریمهای آمریکا، واردات نفت از ونزوئال و ایران را برای هند دشــوار کرده و در 
نتیجه خریداران هندی برای تامین نفت مورد نیازشان، به آمریکا، کانادا، گویان و 
بعضی از تولیدکنندگان کوچک در آفریقا روی آورده اند.نفت آمریکا ۷.۳ درصد و 
نفت کانادا ۲.۷ درصد سهم در واردات نفت هند داشتند که به ترتیب ۵.۵ درصد 

و ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش نشان دادند.

یارانه برق عادالنه می شود

آغازحذفتدریجییارانهبرقپُرمصرفها
مصوبه دولت در خصوص اجرای بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ درباره آیین نامه تعرفه برق از اول بهمن اجرا می شود که 
بر اساس آن یارانه انرژی برق از این پس عادالنه و هدفمند خواهد 
بود.به گزارش ایســنا، یارانه برق تاکنون بر اساس میزان مصرف 
پرداخت می شد و مشترکانی که برق بیشتری مصرف می کردند از 
یارانه بیشــتری برخوردار بودند، اما از این پس، آن بخش از انرژی 
برق که در چارچوب الگو مصرف می شود یارانه دریافت می کند و 
یارانه پرمصرف ها برای آن بخشی که بیش از الگو مصرف می کنند 
به صورت پلکانی کاهش می یابد.بر اساس این آیین نامه که با هدف 
ترغیب پرمصرف ها برای مصرف بهینه و در چارچوب الگوی برق 
اجرا می شود، تعرفه مشترکانی که در چارچوب الگوی برق انرژی 
مصرف می کنند با یارانه کامل و بدون تغییر محاسبه خواهد شد.  
بر اســاس این  گزارش، پنجم دی ماه هیئت وزیران با اســتناد به 
حکــم مندرج در بند )ی( تبصره )۸( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ 
کل کشور، نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین و 
اجرای آن از اول بهمن را به وزارت نیرو ابالغ کرده است.طبق این 
آیین نامه، مشــترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده برای هر 
منطقه برق مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نشده و 
همچنان برق را به قیمت یارانه ای استفاده می کنند؛ اما مشترکانی 
که بیشــتر از الگو برق مصرف می کنند به صــورت پلکانی و در 
سطوح ۱.۵، ۲ و بیش از دو برابر الگو، یارانه ایشان کاهش یافته و 
حذف می شود.گفتنی است، در حال حاضر بر اساس آخرین آمار 

و اطالعات، بیش از ۷۵ درصد مشترکان این صنعت تا سقف الگو، 
برق مصرف کرده و مابقی مصرف کنندگان باالتر از ســقف الگو از 

این انرژی مهم استفاده می کنند، که تعداد بسیار معدودی از این 
مشترکان با بی توجهی به میزان استفاده خود از انرژی کلیدی برق، 

بیش از ۲ تا چندین برابر باالتر از الگوی تعیین شده، برق مصرف 
می کنند.البته در این آئین نامه تغییرات انجام شده در بخش نظام 
تعرفه گذاری برق نسبت به تشویق مشترکان کم مصرف نیز اقدام 
کرده است، به طوری  که اگر مشترکان در ۴ ماه گرم سال مصرف 
خود را زیر الگوی مصرف منطقه خود قرار داده و نســبت به دوره 
مشابه سال قبل کمتر برق مصرف کنند، از پاداش مدیریت مصرف 
بهره مند می شوند.بر اساس این گزارش، برای نمونه اگر مشترکی 
که امسال ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه در فصل گرم برق مصرف 
کرده اســت و سال آتی در زمان مشابه ۲۰۰ کیلووات ساعت برق 
مصرف نماید و در نتیجه ۱۰۰ کیلووات ساعت کمتر از الگو از برق 
استفاده کند، از یک پاداش کم مصرفی برابر نرخ هزینه تامین برق 
برای هر کیلووات ســاعت صرفه جویی بهره مند خواهد شد، و در 
صورتی که این کاهش مصرف در ایام پیک مصرف برق کشور باشد 
این پاداش به ۲ برابر افزایش می یابد و حتی امکان رایگان شــدن 
قبض برق مصرفی این مشترک وجود دارد.طبق اعالم وزارت نیرو، 
تمامی مشترکان برق می توانند با پیش بینی و انتخاب پله مصرف 
خود کمتر از مصرف سال گذشته، ۵ درصد تخفیف در کل مبلغ 
صورتحساب خود دریافت کنند.الزم به ذکر است، الگوی مصرف 
در ماه های غیر گرم سال برای کل کشور ۲۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه بوده و در فصل گرم برابر ۳۰۰ کیلووات ساعت در مناطق عادی 
و برای مناطق گرمسیر با توجه به میزان دمای هوا و پایداری گرما 

و میزان رطوبت تا چندین برابر مناطق عادی تعیین شده است.

جواد اوجی از امضای چندین ســند مهم با روس ها در حوزه توســعه میدان های نفت و گاز، پتروپاالیشگاه و انتقال فناوری خبر 
داد و گفت: مردم ایران آثار توافق های نفتی با روســیه در حوزه انرژی را به زودی خواهند دید.به گزارش ایســنا، جواد اوجی در 
تبیین مهمترین برنامه های خود در روسیه با بیان اینکه به جرأت می گویم که یکی از پربارترین سفرها بود و بسیار بیشتر از آنچه 
انتظار داشــتیم، حاصل شد، اظهار کرد: دیدارهای خوبی با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر، نیکالی شولگینوف، وزیر انرژی و 
شــرکت های توانمند روســی در حوزه نفت و گاز داشتیم.وی با اشــاره به اینکه در زمینه مشارکت در توسعه میدان های نفتی و 
گازی، احداث پتروپاالیشــگاه، انتقال فناوری و تجهیزات فناورانه که به شــدت موردنیاز صنعت نفت اســت، توافق های بسیار خوبی انجام شد و اسناد مهمی به امضا 
رسید، تصریح کرد: مردم ایران به زودی اثرات این توافق ها را در حوزه انرژی خواهند دید.وزیر نفت با بیان اینکه با توجه به عزم جدی که در دو کشور به ویژه در حوزه 
وزارتخانه های نفت و انرژی ایران و روسیه وجود دارد، به زودی همه این توافق ها محقق می شود، یادآور شد: نقشه راه جامع همکاری مشترک در تمام زیرمجموعه های 
نفت و انرژی تدوین شده است. ما از یک ماه گذشته پیشنهادهای خود را به طرف های روسی ارائه کرده بودیم و شرکت های توانمند روسی نیز عالقمندی خود را برای 
همکاری اعالم کردند.وزیر نفت که در تلویزیون صحبت می کرد، اوجی به تحریم های ظالمانه آمریکا ضد ایران و روسیه اشاره کرد و با بیان اینکه هر دو کشور در کنار 
ظرفیت های بسیار خوب دارای ذخایر فراوان نفتی و گاز هستند که می توان از آن ها بهره ببرند، تأکید کرد: با توافق های بدست آمده، به طور قطع مردم و حوزه نفت، 

اثرات آن را خواهند دید.

 تهران-ایرنا- خبرگزاری رویترز با اســتناد بر داده های گمرگ چین نوشت، این کشور، در ماه دسامبر )آذر-دی( بیش از ۲۶۰ هزار تُن 
نفت خام )حدود ۱.۸ میلیون بشکه( از ایران وارد کرده است .به گزارش ایرنا، رویترز افزود: بر اساس داده های اداره عمومی گمرک چین، 

این کشور ۲۶۰ هزار و ۳۱۲ تن نفت خام ایران در ماه دسامبر )آذر( وارد کرده است.آخرین بار واردات نفت ایران به چین در دسامبر ۲۰۲۰ میالدی ۲۵۰ هزار تُن بوده است.
این رسانه افزود: معلوم نیست کدام شرکت آخرین محموله نفت وارداتی ایران که یک تانکر بزرگ حامل نفت خام را پُر می کند، خریداری کرده است و کدام پایانه نفتی آن را 
تحویل گرفته است.به نوشته رویترز، واردات غیررسمی نفت ایران در چین روزانه به طور میانگین بین ماه های آگوست واکتبر )مرداد و مهر( ۵۰۰ هزار بشکه در روز بوده است.

تجار نفتی می گویند به منظور اجتناب از قرار گرفتن در معرض تحریم های آمریکا نفت ایران با نشان نفت عمان، امارات و مالزی به چین وارد شده است و عرضه نفت از سوی 
برزیل و غرب آفریقا را کاهش داده اســت.رویترز به نقل از برآورد تجار نفتی و داده های کشــتیرانی نوشت: واردات نفت ایران حدود ۶ درصد از واردات کلی نفت خام چین را 
تشکیل می دهد.به گزارش ایرنا، وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین در پایان دیدار روز جمعه ۲۴ دی ماه آغاز اجرایی شدن برنامه همکاری جامع 
ایران و چین را اعالم کردند.ایران و چین همزمان با سفر رسمی رئیس جمهور چین به ایران در بهمن ۱۳۹۴، روابط خود را به سطح مشارکت جامع راهبردی ارتقا بخشیدند..

رویترز: مردمبهزودیآثارتوافقهاینفتیباروسیهرامیبینند

چیندرماهدسامبر۱.۸میلیونبشکهنفت
ازایرانواردکردهاست

قطع برق کارخانه های ترکیه در پی توقف صادرات گاز ایران
ترکیه هشدار داد در پی توقف ۱۰ روزه جریان صادرات گاز از ایران، ناچار است تامین نیرو برای کارخانه ها را کاهش دهد.به گزارش ایسنا، شرکت بوتاس 
که اپراتور خط لوله دولتی ترکیه است، اعالم کرد فروش گاز به سایتهای صنعتی و نیروگاههای برق پرمصرف را محدود خواهد کرد اما به میزان کاهش 
حجم عرضه اشاره ای نکرد. وزارت نیروی ترکیه هشدار داد کسب و کارها در نتیجه عرضه کمتر گاز، با قطعی برق روبرو خواهند شد.این اختالل ضربه 
جدیدی به ترکیه وارد می کند که در ماههای اخیر به دلیل افزایش قیمت عمده فروشی و افت ارزش لیر، با افزایش هزینه های مربوط به واردات انرژی 
روبرو شده است. دولت و بانک مرکزی ترکیه ناچار شده اند میلیاردها دالر را به شرکت بوتاس وام داده یا بفروشند تا توانایی خرید این شرکت را حفظ 
کنند.ایران مشکالت فنی را عامل توقف صادرات گاز از روز پنج شنبه اعالم کرده است. ترکیه برای حدود ۱۰ درصد  واردات گاز در ماههای زمستان، به 
ایران متکی اســت.طبق اعالم شرکت بوتاس، توقف صادرات گاز ایران با افزایش مصرف گاز در خانه های ترکیه به دلیل برودت شدید هوا همزمان شده 
است.بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات ترکیه اعالم کردند قطعی برق و محدودیت عرضه گاز شامل حال مصرف کنندگان خانگی نمی شود. ترکیه در 
زمان پایین بودن قیمت معامالت نقدی نســبت به قراردادهای بلندمدت با صادرکنندگانی شــامل جمهوری آذربایجان، روسیه و ایران، گاز طبیعی مایع 

)LNG( را برای متنوع کردن منابع تامین گاز و بهینه کردن هزینه ها وارد می کند.

مارات:
اوپک پالس نمی تواند چالش های بازار نفت را حل کند

وزیر انرژی امارات متحده عربی اعالم کرد اوپک پالس نمی تواند به تنهایی چالشهای بازار نفت را حل کند زیرا جهان به سرمایه گذاری بیشتری در حوزه انرژی برای جلوگیری 
 WAM از افزایش شدید قیمت نفت در آینده و تاثیر منفی آن بر رشد اقتصاد جهانی دارد.به گزارش ایسنا، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی به خبرگزاری دولتی
گفت: جهان به سرمایه گذاریهای بیشتر در گریدهای نفتی مختلف سراسر جهان نیاز دارند و شرکتهای نفتی بین المللی که در این بخش کار می کنند، باید به کارشان ادامه دهند 
و مشوقهای سرمایه گذاری نفت و گاز باید وجود داشته باشد تا از افزایش چشمگیر قیمت نفت جلوگیری کند.وزیر انرژی امارات گفت: امارات متحده عربی که سومین تولیدکننده 
بزرگ عضو اوپک اســت، متعهد اســت از اوپک پالس پشــتیبانی کرده و با این گروه در افزایش ماهانه تولید نفت همکاری کند تا توازن عرضه و تقاضا برقرار شود.اوپک پالس در 
راستای تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای که سال ۲۰۲۰ در اوج پاندمی به اجرا گذاشت، هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدش اضافه می کند اما این روند بازار را آرام 
نکرده و بهای معامالت نفت برنت به باالی ۸۸ دالر در هر بشکه صعود کرده که باالترین قیمت در هفت سال اخیر بوده است.اوپک پالس که هر ماه جلسه برای ارزیابی وضعیت 
بازار برگزار می کند، جلسه بعدی خود را دوم فوریه تعیین کرده است تا درباره سطح تولید نفت این گروه در مارس تصمیم گیری شود.آژانس بین المللی انرژی روز چهارشنبه در 
جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت پیش بینی کرد با فروکش جدیدترین نگرانیها نسبت به شیوع ویروس کرونا، تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ از سطح پیش از 
شیوع پاندمی عبور خواهد کرد و احتماال سال پرنوسانی را برای قیمتهای نفت به وجود می آورد.این آژانس برآورد خود از تقاضا برای نفت در سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به میزان 
۲۰۰ هزار بشکه در روز باال برد که منعکس کننده تاثیر نسبتا ضعیف شیوع اُمیکرون بر فعالیت اقتصادی و تقاضا برای نفت است.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، تقاضای 
جهانی برای نفت ۵.۵ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ رشد کرده و به میزان ۳.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ رشد می کند و از سطح ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز تقاضا 
پیش از شیوع پاندمی در سال ۲۰۱۹ عبور می کند.آژانس اعالم کرد تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ برخالف انتظارات، به میزان ۱.۱ میلیون بشکه در 

روز رشد کرد و به ۹۹ میلیون بشکه در روز رسید که ۳۴۵ هزار بشکه در روز باالتر از برآورد قبلی این سازمان بود.
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گزیده خبر
احتمال افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات سیگار

رئیس انجمــن تولیدکنندگان، واردکننــدگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانی از احتمال افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات سیگار در کمیسیون تلفیق 
مجلس خبر داد و گفت که تولیدکنندگان توان پرداخت این مبلغ را ندارند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تاجدار، در نشستی خبری در واکنش به مصوبه 
کمیســیون تلفیق درباره تصویب دوباره مالیات نخی برای ســیگار، گفت: 
تصویب مجدد مالیات نخی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی بدون 
توجه به تجمیع عوارض و مالیات در قالب قانون دائمی ارزش افزوده و پیش 
بینی افزایش پنج درصدی واحد درصدی ســاالنه در آن که از سیزدهم دی 
ماه اجرایی شده قابل تامل اســت.وی افزود: بنا بر اطالعاتی که به دست ما 
رسیده، مبنای تصمیم گیری، ارائه اطالعات یک پژوهش غیر قابل استناد و 
غیر قابل انتشار از سوی پیشنهاددهندگان در جلسه بوده است. البته باز هم 
همانند گذشته و برخالف نص صریح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، 
هیچ گونه نظر خواهی از انجمن تخصصی هنگام بررسی و تصویب آن نشده 
اســت.به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی، این در حالی اســت که تولید کنندگان داخلی برندهای 
ایرانی در پرداخت عوارض و مالیات مصوب فعلی با مشــکالت جدی مواجه 
بــوده و  در ۹ ماهه امســال میزان تولید و فروش آن هــا حداقل ۱۰ درصد 
کاهش یافته اســت.وی با اشــاره به افزایش ۸۰۰ درصدی مالیات و عوارض 
ســیگار درصورت تصویب این مصوبه، تصریح کرد: در این شــرایط فقط با 
رونق قاچاق از تولیدکنندگان محصوالت دخانی در کشــور های همسایه از 
جمله امارات متحده عربــی، عمان، عراق، آذربایجان و غیره حمایت خواهد 
شــد و سیگار قاچاق با نرخ های بسیار پایین تری در اختیار مصرف کنندگان 

قرار خواهد گرفت.

وزیر صمت:

سال آینده قرعه کشی خودرو نخواهیم داشت
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ســال آینده بیش از نیاز داخل 
خودرو تولید می کنیم که سبب می شود قرعه کشی نداشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا فاطمی امین بعد از ظهر روز پنج 
شنبه ۳۰ دی ماه در گفت وگو با خبر سیما درباره بازار خودرو اظهار 
کرد: من هم در ســفرهای استانی و هم در بازدیدها و مالقات هایی 
که از فعالیت های تولیدی اقتصادی دارم با مردم گفت وگو می کنم 
کــه به من ایده و انگیزه می دهــد.وی افزود: ما در خصوص خودرو 
دو بازار و دو قیمت داریم، یکی قیمتی اســت که بازار آزاد اســت 
که التهاب دارد؛ دیگری قیمتی است که خودروسازان می دهند که 
فاصله زیادی است و یک رانت ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت آشفتگی بازار خودرو را هم سان 
نبودن عرضه و تقاضا عنوان و بیان کرد: ۵۰۰ هزار دستگاه کمتر از 
نیاز تولید می کنیم که به ســرعت برطرف خواهد شد؛ نکته دیگر 
این اســت که خودرو به کاالی سرمایه ای تبدیل شده؛ به این معنا 
که بســیاری از افرادی که خودرو می خرند، به آن نگاه سرمایه ای 
دارند.وی خاطرنشــان کرد: یک ماه قبل ثبت نام خودرو در یکی از 
شرکت های خودروساز انجام شد که برای ۱۰ هزار خودرو، ۴ میلیون 
نفر ثبت نام کردند این در حالی اســت که این ۴ میلیون ثبت نام، 
واقعی نیست؛ کل نیاز بازار خودروی ایران، یک میلیون و ۵۰۰ هزار 

دستگاه در سال است که نشان می دهد بازار خودرو، یک بازار واقعی 
نیست بلکه رانتی و سوداگرانه است.فاطمی امین ادامه داد: اول باید 
تولید را افزایش دهیم که امسال این اتفاق رخ خواهد داد و تا پایان 
امسال، ۱۳۰ هزار دستگاه بیشتر از سال گذشته عرضه خواهد شد؛ 
۱۳۰ هزار دســتگاه هم برای سال آینده پیش فروش می شود که 
مجموعاً ۲۶۰ هزار دستگاه امسال بیشتر عرضه می شود.وی یادآور 
شــد: صنعت خودروی ما بیمار است و ناکارآمدی های زیادی دارد 
البته این ناکارآمدی ها به یکی دو سال اخیر برنمی گردد بلکه ناشی 
از انباشت ناکارآمدی ها در یک دوره طوالنی بوده است. من قول ۲ 
ساله برای رفع ناکارآمدی های صنعت خودرو می دهم. یک دوره ۳ 
ساله برای اجرای ۹ پروژه ای که شروع کرده ایم نیاز داریم ولی نتایج 
آن بعد از ۲ سال مشخص می شود؛ سال آینده قرعه کشی نخواهیم 
داشت و به این سمت می رویم که بیش از نیاز داخلی، خودرو تولید 
کنیم که قرعه کشی را از بین خواهد برد.وزیر صمت گفت: اما اینکه 
تمام ناکارآمدی های صنعت خودرو را حل کنیم، یک دوره ۲ ساله 
می طلبد که زمان معقولی است. خودرو برای همه مردم اهمیت دارد 
و همه درباره آن دغدغه دارند. مردم، کارگران صنعت، تولیدکننده، 
قطعه ساز و سهامداران را در نظر داریم. سال آینده خبرها و چشم 

انداز خوبی از صنعت خودرو خواهیم داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برنامه حداقلی را تعریف کرده ایم که بر اساس آن تا ۴ سال آینده صادرات ما به روسیه به ۷.۵ میلیارد 
دالر برســد یعنی ۱۵ برابر افزایش پیدا کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شــبکه خبر، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه 
تجارت در برنامه تیتر امشــب چهارشنبه ۲۹ دی ماه شبکه خبر گفت: مراودات تجاری روسیه با دنیا حدود ۶۰۰ میلیارد دالر است، اما 
سهم ایران از واردات ۳۰۰ میلیارد دالری روسیه، از حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر بیشتر نیست.پیمان پاک با بیان اینکه اقتصاد روسیه 
و ایران می تواند مکمل هم باشد، افزود: ایران ظرفیت خوبی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی برای صادرات و تأمین کاالها و محصوالت مورد نیاز روسیه دارد و می تواند 
بخش عمده ای از واردات ۸ میلیارد دالری روسیه در بخش کشاورزی را تأمین کند.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم فراهم شدن و توسعه زیرساخت های الزم برای 
صادرات افزود: برنامه ما افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی کشور و رساندن آن به عدد ۷۰ میلیارد دالر است و ظرفیت های خوبی برای رسیدن به این هدف داریم.وی ضمن 
مهم شمردن طرح کریدور شمال - جنوب در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه گفت: ما در حوزه های صنعت و کشاورزی و نفت و پتروشیمی و گردشگری ظرفیت های 
خوبی برای توسعه روابط و تقویت همکاری ها با روسیه داریم.مهدی امیری - کارشناس مسائل بین الملل نیز با تمجید از حرکت دولت سیزدهم در جهت متوازن سازی روابط 
خارجی گفت: امروز امکان طراحی توافق راهبردی جدید متناسب با وقایع و شرایط و تحوالت روز با روسیه وجود دارد.امیری گفت: روابط با روسیه را باید در سطح سیاست و 

مناسبات بین الملل مورد توجه و ارزیابی قرار داد.

در آذر ماه امسال، بیشترین سهم شکایات مردمی از تخلفات صنفی در بخش کاال به نان، میوه و سبزیجات، گوشت مرغ و دربخش 
خدمات به تعمیرگاه های خودروهای سبک، حمل و نقل درون شهری و رستوران های غذاخوری اختصاص داشته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطالعات جدید منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در آذرماه امسال، 
بیش از ۱۴ هزار گزارش و شــکایت مردمی مربوط به تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ســتادهای خبری مستقر 
در اســتانها دریافت و بررسی شده است.از مجموع شــکایات رسیدگی شده،  ۴۶۱۹ مورد منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی، 

۶۲۱۶ فقره منجر به احراز نشدن تخلف و ۴۰۵۸ فقره تحت بررسی کارشناسی از سوی است.همچنین از مجموع شکایات دریافتی به صورت تلفنی، حضوری، کتبی 
و پورتال سازمان حمایت، تعداد ۸۷۹۷ فقره از طریق تماس با سامانه ۱۲۴، تعداد ۲۲۳۳ فقره حضوری و  تعداد ۳۸۶۳ فقره شکایت ها به صورت مکتوب بوده است.

در این میان در آذر ماه امسال، ۱۲ هزار و ۶۷۰ مورد از کل شکایات در بخش کاال و ۲۲۲۳ مورد در بخش خدمات بوده است. بیشترین سهم شکایات در بخش کاال به 
نان، میوه و سبزیجات، گوشت مرغ و دربخش خدمات به تعمیرگاه های خودروهای سبک و حمل و نقل درون شهری و رستوران های غذاخوری اختصاص داشته است.

در مورد نوع شــکایت و تخلفات بازار نیز آمارها نشــان می دهد، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم درج قیمت مهمترین تخلف صورت گرفته از سوی واحدها بوده 
است. مردم می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و شهرستان های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن )۱۲۴(، 

پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت )ir.۱۲۴( و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

معاون وزیر صمت خبر داد:

مردم بیشتر از کدام صنوف شکایت می کنند؟برنامه ریزی برای صادرات ۸ میلیارد دالری به روسیه
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گزیده خبر
تصاویر تازه از افزایش نیرو در نزدیکی 
اوکراین و آمادگی برای یک جنگ ۹ ماهه

چند ســاعت پس از آن که جو بایدن گفت والدیمیر پوتین »باید کاری انجام 
دهد«، شواهد جدیدی از افزایش نیروهای نظامی در نزدیکی اوکراین برای یک 
»جنگ ۹ ماهه« افشا شد.به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل، تصاویر ماهواره ای 
بــه تاریخ ۱۹ ژانویه یک گروه جنگی را در پایــگاه ورونژ در حدود ۲۰۰ مایلی 
)۳۳۰ کیلومتری( مرز اوکراین با ردیف هایی از تانک و تجهیزات پشتیبانی جمع 
آوری شده در یلنیا، ۷۷ مایلی )۱۲۵ کیلومتری( از مرز روسیه با بالروس نشان 
می دهد.تصاویر دیگر تجهیزات نظامی جمع آوری شده در دو پایگاه کلینتسکی 
و کلیموو را نشان می دهند که تنها در ۱۸ مایلی )۳۰ کیلومتری( از مرز بالروس 
و بیش از ۳۱ مایلی )۵۰ کیلومتری( از مرز روســیه با اوکراین قرار دارند.منطقه 
از اواخر ســال گذشته که مسکو ۱۰۰ هزار سرباز و همچنین تانک و موشک را 
به نزدیکی مرز منتقل کرد، پرتنش اســت. به خانواده های نظامی هشدار شده 
که سربازان ممکن است تا ۹ ماه پس از انتقال به هزاران مایل به غرب، از خانه 
دور باشــند و وارد درگیری در اوکراین شوند. ویدئوها، قطارهای حامل چندین 
موشک انداز، وسایل نقلیه جنگی، کامیون های ارتباطی و کامیون های حمل و 
نقل عمومی را در مرز روســیه در حال حرکت به پایگاه های بالروس در گومل 
و رشیتسا نشان می دهند که هر دو در کمتر از ۳۷ مایلی )۶۰ کیلومتر( از مرز 
در فاصله قابل توجهی از اوکراین قرار دارند.روســیه و بالروس ادعا کرده اند که 
جابجایی نیروها و تجهیزات مربوط به تمرینات نظامی مشــترک بین دو کشور 
اســت که به سرعت ترتیب داده شده است - اما ناظران این توضیح را پوششی 
بــرای تدارک تهاجم به اوکراین می دانند کــه غرب اکنون انتظار دارد به زودی 
انجام شود. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته است که مرد قدرتمند روسیه 
اکنون باید کاری انجام دهد، اما او معتقد اســت که پوتین خواهان جنگ تمام 
عیار نیســت - و هشــدار داد که اگر مســکو تهاجم نظامی انجام دهد، روسیه 
»بهای گزافی« خواهد پرداخت.تحلیل های جدید نشان می دهد که تنها بخشی 
از ســخت افزار و نیروها به محل های آموزشی اعالم شده برای رزمایش می روند. 
بخــش دیگر در نیمه راه، در نزدیکی گومل، در منطقه ای که تنها ۴۰ کیلومتر 
با منطقه چرنیهیو اوکراین و ۹۰ کیلومتر از منطقه کی یف فاصله دارد، متوقف 

شده است.

بیانیه وزارت امور خارجه روسیه درباره دیدار الوروف و امیرعبداللهیان
وزارت امور خارجه روسیه درباره دیدار ورزای خارجه روسیه و ایران نوشت، دو طرف تأکید کردند سفر رییس جمهور ایران به روسیه برگ جدیدی در توسعه روابط دوجانبه 
محسوب می شود.به گزارش فارس، »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه با »سرگئی الوروف« همتای روس خود دیدار و درباره 
طیف گسترده ای از مسائل گفت وگو کرد.وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای نوشت، دو طرف تأکید کردند که سفر »سید ابراهیم رییسی« رییس جمهور ایران به مسکو 
برگ جدیدی در توســعه روابط دوجانبه و عامل تعمیق بنیان های مســتحکم همکاری ها میان دو کشور محسوب می شــود.در این بیانیه آمده است، در این دیدار، مسائل 
مختلف مسیاسی، جنبه های مختلف توسعه همکاری های ایران و روسیه از جمله توسعه گفت وگوهای سیاسی و همکاری در حوزه های تجاری، اقتصادی، فرهنگی و مسائل 
بشردوستانه، با تأکید بر اجرای پروژه های مشترک کلیدی به بحث گذاشته شد.این بیانیه می افزاید، در خالل این گفت وگو، درخصوص تقویت همکاری در زمینه مبارزه با 
همه گیری ویروس کرونا بر پایه گفت وگو میان وزارتخانه های مربوطه توافق شد.وزارت امور خارجه روسیه در ادامه می نویسد، در این دیدار، به وضعیت پیرامون برنامه جامعه 
اقدام مشترک )برجام( توجه دقیقی شد. این توافق همچنان مهم ترین توافق در زمینه منع اشاعه است. هردو طرف بر عزم خود برای تداوم گف وگوها در وین به منظور احیای 
توافق هسته ای به شکل اولیه آن بدون هیچ کم و زیادی تأکید کردند.در پایان این بیانیه آمده است، الوروف و امیر عبداللهیان دیدگاه های خود درباره مسائل منطقه ای از 
جمله در حوزه های افغانستان، سوریه، قفقاز جنوبی و دریای خزر را ابراز داشتند.عالوه بر دیدار امروز وزرای امور خارجه ایران و روسیه، رییسی و »والدیمیر پوتین« در مسکو 
دیدار و گفت وگو کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران شب گذشته در توئیتی درباره این دیدار نوشت: »در دیدار مهم، صمیمانه و طوالنی 

مدت دکتر رییسی و پوتین در کرملین، مناسبات تهران و مسکو در مسیر جدید، متنوع و پرشتاب قرار گرفت.

رایزنی کره جنوبی با ایران برای پرداخت حق عضویت در سازمان ملل
در شرایطی که امتناع کره جنوبی برای پرداخت بدهی خود 
به ایران ادامه دارد، خبرگزاری »یونهاپ« از رایزنی  ســئول با 
تهران و واشنگتن برای پرداخت حق عضویت ایران در سازمان 
ملل خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، یک 
رســانه دولتی در کره جنوبی خبر داد، سئول در حال رایزنی 
با تهران و واشــنگتن به منظــور پرداخت پول حق عضویت 
ایران در ســازمان ملل اســت.بدهی کره جنوبی به ایران در 
ازای خرید میعانات گازی در دو بانک این کشور، مجموعاً به 
ارزش هفت میلیارد دالر است که از سپتامبر ۲۰۱۸ میالدی 
)شهریورماه ۱۳۹۷( به بهانه تحریم های آمریکا پرداخت نشده 
است.خبرگزاری دولتی »یونهاپ« کره جنوبی روز پنجشنبه  
در گزارشــی نقل از منابع دولتی این کشــور خبر از رایزنی 
ســئول با تهران و واشــنگتن درباره پرداخت حق عضویت 
ایران در ســازمان ملل از محل بدهی کــره جنوبی به ایران 
اســت.طبق این گزارش،  سازمان ملل هفته گذشته به ایران 
و هفت کشور دیگر عضو سازمان ملل اطالع داد که حق رای 
آنها به دلیل عدم پرداخت حق عضویتشــان )به ارزش ۱۸.۴ 
میلیون دالر آمریکا( تعلیق شد.خبرگزاری یونهاپ به نقل از 
منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، ادعا کرد که سئول 
و تهران به دنبال اســتفاده از دارایی های بلوکه شده ایران در 
کره جنوبی برای رسیدگی به مشکل بدهی های معوق سازمان 
ملل هســتند.یک منبع دولتی کره جنوبی به یونهاپ گفت: 
»دولت ما در این زمینه با دولت ایران در حال رایزنی است و 

با آمریکا و سازمان ملل نیز در حال رایزنی است«.خبرگزاری 
یونهــاپ در بخش پایانی گزارش خود به موضوع تعلیق حق 
رای ایران در ســازمان ملل در سال گذشته میالدی پرداخت 

و مدعی شــد که پول این کار از محل دارایی های بلوکه شده 
ایران در یکی از بانک های کره جنوبی انجام شــده بود.طبق 
ادعای این رسانه کره جنوبی، »در سال ۲۰۲۱، سازمان ملل 

ایــران را به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق خود از حق رای 
محــروم کرد. ایاالت متحده موافقت کــرد که تهران را قادر 
سازد تا برخی از وجوه موجود در بانک صنعتی کره )IBK( را 
برای پرداخت هزینه احیای حق رای )ایران در سازمان ملل( 
استفاده کند«.شانزدهم دی ماه بود که در بحبوحه مذاکرات 
در وین، »چوی جانگ کان« معاون وزیر خارجه کره جنوبی 
که به شــهر اتریش سفر  و با علی باقری معاون سیاسی وزیر 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.

در این جلســه که به درخواســت طرف کــره ای و در محل 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در وین برگزار شد، معاون 
وزیر خارجه کره جنوبی با اشــاره به اهمیت روابط ســئول- 
تهران، توضیحاتی در خصوص پول های بلوکه  شده ایران نزد 
کره جنوبی ارائه و عنوان کرد که این کشور برای بازپرداخت 
بدهی خود به ایران تالش می کند. علی باقری معاون سیاسی 
وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی ایــران در این دیدار 
تأکید کرد که فــارغ از نتایج گفت وگوها در وین، دولت کره 
جنوبی موظف به آزادســازی پول های بلوکه  شده ایران است 
و تحریم های یکجانبه آمریــکا نمی تواند توجیهی برای عدم 
پرداخت بدهی ها به ایران باشد.در این جلسه همچنین تصریح 
شد که خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره جنوبی از 
بازپرداخت بدهی هــای خود به ایران، نقطه ای تیره در تاریخ 
روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هر چه سریع تر نسبت 

به آزادسازی منابع ایران اقدام کند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در گفتگویی ویژه با رسانه چینی 
ضمــن تاکید بر روابط تاریخی و عمیق بین دو طرف اعالم کرد 
که اکنون سطح جدیدی از همکاری ها پیش روی تهران و پکن 
قرار گرفته است.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در مصاحبه ای با خبرگزاری 
»شــینهوا« چین اعالم کرد که اکنون افق جدیدی از همکاری 
پیش روی ایران و چین اســت.خطیب زاده همچنین گفت که 
عالوه بر مجــاورت جغرافیایی ایران و چیــن، تاریخ، فرهنگ، 
سیاست و روابط مردمی است که این دو ملت را که از قدیم االیام 
توسط جاده ابریشم به هم مرتبط بوده اند، به هم پیوند می دهد.

وی گفت که برقراری مشارکت راهبردی جامع ایران و چین در 
ژانویه ۲۰۱۶ »لحظه بســیار مهم و نقطه عطفی از لحاظ ایجاد 
ستون هایی جدید برای روابط دوجانبه« بود.ایران و چین در سفر 

»وانگ یی«، مشاور دولتی و وزیر خارجه چین به تهران در سال 
گذشته میالدی به مناسبت جشــن پنجاهمین سالگرد روابط 
دیپلماتیک دو کشــور، یک طرح همــکاری جامع امضا کردند.
ســخنگوی وزارت خارجه ایران در ایــن باره گفت هنگامی که 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در اواسط ژانویه به 
چین سفر کرد، دو طرف پس از »مذاکره بسیار جامع و طوالنی 
بین وزرای خارجه دو کشــور« اجرای برنامه ۲۵ ساله را به طور 
مشــترک آغاز کردند.خطیب زاده افزود که با توجه به تحوالت 
اخیر در روابط دوجانبه، دو کشــور اکنون »شــروع خوبی برای 

ورود به جزئیات بیشتر« در مورد چگونگی اجرای اتفاق نظرها و 
اجماع خود در بخش ها و زمینه های مختلف دارند.وی گفت ایران 
همیشه از چین در دغدغه های اصلی پکن مبنی بر سیاست چین 
واحد و سایر موضوعات حمایت کرده است و همچنین چین نیز 
به ایران در زمینه های مختلف مانند مبارزه با کرونا در این دوران 
سخت کمک کرده است.سخنگوی وزارت خارجه همچنین افزود 
کــه روابط ایران و چین نه تنها به نفع دو کشــور، بلکه به نفع 
منطقه و کل جهان اســت، زیرا آنها به طور مشترک با یکجانبه 
گرایی و »سیاســت قلدرمآبی که واشــنگتن در تالش است به 

عرصه بین المللی دیکته کند«، مقابله می کنند.خطیب زاده ادامه 
داد که در نظر گرفتن تماس ها و ارتباطات مردم با مردم و تقویت 
روابط در دیپلماســی عمومی ضروری است.وی با تاکید بر لزوم 
درک بهتر مردم ایران و چین از یکدیگر گفت که هر دو کشــور 
تصمیم به همکاری برای نزدیک تر کردن مردم خود به یکدیگر 
گرفته اند.دو کشور به طور فعال مبادالت مردم با مردم را ترویج 
می کنند. ایران تصمیم به لغو روادید برای گردشــگران چینی 
گرفته است و اکنون فیلم های جدید چینی در ایران به روی پرده 
ســینماها می روند. دوره های جدید زبان چینی در دانشگاه های 

ایران و فارسی در دانشگاه های چین راه اندازی شده است.
خطیب زاده همچنین یادآور شــد که عــالوه بر این، چینی ها 
نمایشگاه های مختلفی در ایران برگزار کرده اند و ایران نیز در نظر 

دارد رویدادهایی مشابه را در چین برگزار کند.

خطیب زاده در مصاحبه  اختصاصی با »شینهوا«؛

افق جدید همکاری در مقابل ایران و چین

ســازمان جهانی بهداشــت با توجه به آن که فرانسه، آلمان و برزیل رکوردهای جدیدی از مبتالیان را در ۲۴ ساعت گذشته ثبت 
کردند، هشــدار داد که همه گیری کرونا هنوز به پایان نرسیده است.به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، تدروس آدهانوم رییس 
ســازمان جهانی بهداشــت در مقر این ســازمان در ژنو به خبرنگاران گفت: این همه گیری به پایان نزدیک  نشده است و سویه 
اومیکرون ممکن است به طور متوسط  شدت کمتری داشته باشد، اما روایت رایج که این یک بیماری خفیف بوده ، گمراه کننده 
است.رئیس بهداشت سازمان ملل متحد همچنین نسبت به نادیده گرفتن اومیکرون به عنوان بیماری خفیف هشدار داد، زیرا سویه غالب کووید همچنان به شیوع های 
جدید از آمریکای التین تا شرق آسیا پس از اولین بار شناسایی در جنوب آفریقا در ماه نوامبر ادامه می دهد.شیوع گسترده سویه اومیکرون در سراسر جهان برخی 
از دولت ها را وادار کرده تا اقدامات جدیدی را اعمال کنند و در عین حال سرعت انتشار واکسن های تقویت کننده واکسن را افزایش دهند.اروپا در کانون شیوع های 
جدید هشدار دهنده قرار دارد، به طوری که تعداد موارد ابتال در آلمان به بیش از یکصد هزار نفر افزایش یافته است و فرانسه نیز نزدیک به نیم میلیون مورد مبتال را 
در روز سه شنبه گزارش کرده است.هفته گذشته پنج میلیون مورد ابتال در اروپا گزارش شد و سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که اومیکرون می تواند 
نیمی از اروپایی ها را تا ماه مارس )فروردین( مبتال و بیمارســتان های سراســر قاره اروپا را پر کند.به گفته مقامات آلمان روز سه شنبه ۱۱۲ هزار و ۳۲۳ مورد ابتال به 

ویروس کرونا و ۲۳۹ مورد مرگ و میر ثبت شده است که اومیکرون در بیش از ۷۰ درصد موارد مبتالیان دیده شده است.

وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه و در راستای رویکرد عدم امتیاز دهی به ایران، مدعی شد در صورت عدم حصول توافق در وین در هفته 
های پیش رو، بازگشت آمریکا به برجام ممکن نخواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه 
آمریکا طبق روال قبل و با استناد به بهانه ضیق وقت مدعی شد که در صورت عدم حصول توافق با ایران در مذاکرات وین در هفته های آتی، 
ایاالت متحده نمی تواند به اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( در مورد برنامه هسته ای ایران بازگردد.بلینکن در کنفرانس خبری پس 

از دیدار با »آنالنا بائربوک« همتای آلمانی خود در این باره گفت: چنانچه طی هفته های پیش رو توافقی حاصل نشود، آمریکا قادر به بازگشت به برجام نخواهد بود.وزیر خارجه 
آمریکا در توضیح این مسئله مدعی شد که ایران در این مدت ممکن است بیش از حد در برنامه هسته ای خود پیش برود تا دیگر بازگشت به برجام ممکن نباشد.پیشتر »جو بایدن« 
رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره مذاکرات وین برای برچیدن تحریم های ایران گفته بود: االن وقت ناامید شدن در مذاکرات هسته ای ایران نیست و پیشرفت هایی 
در این زمینه به دست آمده و ما هنوز ناامید نشده ایم.اظهارات فوق پس از آن بیان می شود که به اذعان طرف های روسی و چینی حاضر در وین و دیگر ناظران بین المللی، روند 
مذاکرات پیشرفت های چشمگیری داشته و مسائل مهمی در این مدت حل شده است.فارغ از تاکتیک های غربی ها مبنی بر نبود وقت کافی برای ادامه مذاکرات، تیره و تار جلوه 
دادن فضای مذاکرات و فشــار و هجمه رســانه ای شدید برای پیشبرد اهداف آنها جهت گرفتن امتیازات هر چه بیشتر از طرف ایرانی، ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت 
فعلی آمریکا نیز تفاوت چندانی با دولت قبلی آن ندارد و فقط تاکتیک به کار رفته در دولت بایدن متفاوت از تاکتیک دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق این کشور است.

سازمان جهانی بهداشت:

کرونا در هیچ کجا به پایان نرسیده است
در کنفرانسی مطبوعاتی؛

بلینکن شرط بازگشت آمریکا به برجام را اعالم کرد

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد تقریبا ۲۴۴۳۲ تن شن و ماسه مازاد کارگاه عمرانی گاوشان متعلق به 
مزایده گزار واقع در روستای خوشینان واقع در شهرستان کرمانشاه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )setadiran.ir ( و با شماره مزایده )۱۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۱۱ ( به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند .
زمان انتشار در سایت : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ 

مهلت دریافت اسناد مزایده تا : ۱۴۰۰/۱۱/۰۶  ساعت ۱۲:۰۰
تاریخ بازدید ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در محل پروژه 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۰۰ 
زمان بازگشایی : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ساعت ۹:۰۰  می باشد 

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد : 
۱- برگزاری و کلیه مراحل  فرآیند مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 

۲- تضمین شــرکت در مزایده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ )پانصد میلیون ( ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز 
نقدی به حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد 

۱- اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن ، بارگذاری و امضا الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات 
الف حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تحویل امور قراردادها گردد .

 الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرایط مزایده می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت بارگذاری گردد.

شماره تماس : ۳۸۳۷۴۱۴۵ - ۰۸۳ 

آگهی مزایده عمومی
 شماره ۱۰۰۰۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۱۱

وم
ت د

نوب

فروش کلیه شن و ماسه مازاد کارگاه عمرانی گاوشان متعلق به مزایده 
گزار واقع در روستای خوشینان

شماره : م الف /۲۵/۲۵شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 
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مدیریت دیابت نوع اول کار دشواری است که شامل نمونه گیری از خون 
و تزریق انســولین برای کنترل ســطح گلوکز  می شود اما »لوزالمعده« 
مصنوعی می تواند امیدبخش بسیاری از افراد از جمله کودکان خردسال 
باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، دانشمندان دانشگاه کمبریج 
بــرای بیش از یک دهه  در حال کار در این حوزه بوده اند و اکنون خبر از 
رسیدن به نتایجی امیدبخش پس از انجام آزمایش بر کودکان می دهند 
و راه حل آن ها نتایجی متحول کننده در بر داشته است.در سال ۲۰۲۰، 
دانشمندان دانشگاه کمبریج از اولین اپلیکیشن موبایل پانکراس مصنوعی 
قابل دانلود را برای دیابت نوع اول رونمایی کردند. مشابه سایر فناوری های 
لوزالمعده مصنوعی که در دست ساخت هستند، هدف از ساخت آن پر 
کردن جای پانکراس در افراد مبتال به دیابت اســت که بدن آن ها دیگر 
قادر به تولید انسولین مناسب برای جذب گلوگز از خون نیست.اپلیکیشن 
»CamAPS FX« آن هــا با یک ناظر گلوکــز و یک پمپ کار می کرد و از 
الگوریتم های پیچیده برای تشخیص زمانی که فرد نیاز به انسولین داشت 
و رساندن این هورمون به فرد استفاده می کرد. این مطالعه جدید که به 
تازگی منتشر شده است برای بررسی اثرگذاری این فناوری بر خردساالن 
طراحی شــده بود که در آن ها مدیریت دیابت نوع ۱ به دلیل فعالیت و 
مصرف غذای نامنظم، کار دشواری است و عالوه بر آن انسولین مورد نیاز 
آن ها متغیر است.در این مطالعه ۷۴ کودک با دیابت نوع ۱ در سنین یک 
 CamAPS« تا هفت سال به مدت ۱۶ هفته از سیستم لوزالمعده مصنوعی
FX« استفاده کردند.سپس آن ها به مدت ۱۶ هفته دیگر از یک فناوری 

موجود به نام »درمان با پمپ حسگر تقویت شده«.

گروهی از محققان زیست شناســی در دانشگاه ایالتی جورجیا دریافتند 
که برخی از گونه های جدیدتر ویروس ایجاد کننده عفونت کووید-۱۹ 
برخالف سویه اصلی قادر به آلوده کردن موش ها است.به گزارش ایسنا 
و به نقل از ســاینس دیلی ، این مطالعه که در مجله  »Viruses« منتشر 
شــده است نشان می دهد که نوع آلفای ویروس که اولین بار در بریتانیا 
شناسایی شد و نوع بتای آن که در آفریقای جنوبی کشف شد می تواند 
در ریه موش ها تکثیر شود در حالی که نوع اولیه ویروس سارس-کوو-۲ 
قــادر به انجام این کار نبود.»موکش کومار« )Mukesh Kumar(، ویروس 
شناس و متخصص ایمنی که این مطالعه را رهبری کرده است می گوید: 
این تکامل ویروس بدان معناســت که اکنون موش های آزمایشــگاهی 
معمولی مدل های مفیدی برای محققان هستند تا ویروس را بهتر درک 
کنند و اثرات طوالنی مدت آن را دریابند و همچنین درمان های بالقوه را 
آزمایش کنند.کومار افزود: این نتایج همچنین پتانسیل تکثیر و جهش 
ویروس را در جوندگانی که اغلب در مجاورت ســاکنان شهرها زندگی 
می کنند، نشان می دهد.کومار گفت: این ویروس اکنون می تواند گونه های 
حیوانی را بسیار راحت تر از گذشته آلوده کند. بنابراین نگرانی ها در مورد 
خفاش ها، جوندگان و سایر حیوانات وحشی افزایش می یابد. ممکن است 
جهش خطرناک دیگری در حیوانات اتفاق بیفتد و در نهایت به انسان ها 
بپرد.کومار خاطرنشان کرد که بسیاری از حیوانات عالئم عفونت را نشان 
نمی دهند یا عالئم کمی نشان می دهند.کارشناسان و محققان بهداشت 
عمومی به طور کلی باور دارند که حیوانات وحشــی و حیوانات خانگی 
احتماال ویروس را از افراد یا حیوانات دیگر دریافت کرده اند و می گویند 

خطر انتقال از این حیوانات به انسان کم است.

لوزالمعده مصنوعی متحول کننده 
زندگی کودکان مبتال به دیابت

سویه های جدید کووید-19 
موش ها را آلوده می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نصب نماد بازی های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در شهر پکن/ رویترز

برابوس XLP ادونچر، یک پیکاپ لوکس جذاب 
پیکاپ مرسدس بنز X کالس یک شکست بود ولی بااین حال شرکت های زیادی مرسدس G کالس را به یک پیکاپ لوکس تبدیل کرده اند 
 G۶3 ادونچر است که بر اساس XLP و این ایده هنوز هم برای بسیاری جذاب به نظر می رسد. یکی از مصادیق این موضوع، پیکاپ برابوس
AMG ساخته شده است. با نگاه به قسمت جلویی این خودرو شاید فکر کنید این فقط یک G کالس معمولی با چند تغییر جزئی است 

زیرا در اینجا صرفاً شاهد سپر اصالح شده با گارد و وینچ به همراه یک باربند با چراغ های LED هستیم.پروفیل جانبی خودرو اما جایی 
اســت که نشان می دهد این یک G کالس معمولی نیست زیرا در این قسمت یک قسمت بار نسبتاً کوچک وانتی جایگزین اتاق عقبی 
خودرو شده است. باربند نیز از طریق پایه های لوله ای شکل در امتداد ستون های C و کمی عقب تر به قسمت بار متصل شده و به نظر 
می رسد محافظی برای چپ کردن باشد. یک چرخ زاپاس اندازه اصلی هم در قسمت بار نصب شده و بخش بزرگی از این فضای کوچک 
را اشغال کرده است. در بیرون کابین دو گالن بنزین ۲۰ لیتری نصب شده و درب پشتی هم برخالف اکثر پیکاپ ها به سمت بیرون باز 
می شود.در این پیکاپ هیچ تیونینگی از برابوس روی پیشرانه صورت نگرفته که این یعنی موتور ۴ لیتری V8 توئین توربوی G۶3 مثل 

نسخهٔ استاندارد ۵8۵ اسب بخار قدرت و 8۵۰ نیوتن متر گشتاور تولید می کند.

ادامه وضعیت بحرانی در استقالل

2 آبی پوش دیگر کرونایی شدند
نتیجه تست کرونای ۲ بازیکن دیگر استقالل مثبت اعالم شد.به گزارش ایسنا، باشگاه استقالل روز دوشنبه اعالم کرد که نتیجه 
تست کرونای تعداد زیادی از بازیکنان و اعضای کادر تیم فوتبال این باشگاه مثبت شده و به همین علت با تایید سازمان لیگ، بازی 
آبی پوشان پایتخت مقابل پیکان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی لغو شد.همچنین روز سه شنبه استقاللی هایی 
که تست کرونایشان در دو نوبت گذشته منفی بوده است، به ایفمارک رفتند و دوباره تست کرونا دادند تا وضعیت سالمتی شان 
مشــخص شود.نتایج این تست مشخص کرد که ۲ بازیکن دیگر اســتقالل که نتایج تست شان در ۲ نوبت قبلی منفی بوده، در 
ایفمارک مثبت شده است و این بازیکنان نیز همچون دیگر بازیکنان کرونایی استقالل باید به قرنطینه بروند.این در حالی است 
که امروز، سازمان لیگ دو بار زمان دیدار استقالل برابر هوادار در هفته شانزدهم لیگ برتر را تغییر داد و ابتدا آن را به ۵ بهمن 

و سپس به ششم بهمن موکول کرد.

دل رسارپده محبت اوست
دیده آیینه دار طلعت اوست

من هک رس ردنیاورم هب دو کون
رگدنم زری بار منت اوست

تو و طوبی و ما و اقمت یار
فکر ره کس هب قدر همت اوست

رگ من آلوده دامنم هچ عجب
همه عالم گواه عصمت اوست

من هک باشم رد آن رحم هک صبا
رپده دار رحیم رحمت اوست

بی خیالش مباد منظر چشم
زان هک این گوهش جای خلوت اوست

پیشنهاد

چهره روز

کتاب پرده
کتاب پرده با عنوان فرعی آخرین پرونده ی هرکول پوآرو 
اثری از نویسنده مشهور، آگاتا گریستی است. کتابی که 
نویسنده مایل بود بعد از مرگش منتشر شود و سال های 
سال آن را نزد خود نگه داشت. اما یکباره تصمیم اش را 
عــوض کرد و در نهایت کتاب را چاپ کرد. کتابی که به 
مجموعه کارآگاهی هرکول پوآرو خاتمه داد و همان طور 
که از عنوان مشــخص است، آخرین پرونده پوآرو است. 
آخرین پرونده هرکول پوآرو، هزارتوی تاریک قتلی مرموز 
اســت و در مکانی اتفاق می افتد که او اولین پرونده اش 
را در آنجــا انجام داد. خانه ای ییالقی به نام »اســتایلز« 
که اکنون به کلی تغییر کرده اســت.آرتور هیســتینگز، 
دوست و همراه همیشگی پوآرو، در کمال ناباوری نامه از 
او دریافت می کند تا به استایلز بیاید که اکنون به مهمانخانه بدل شده است. جودیت، دختر هیستینگز، 
نیز در آنجا حضور دارد و به نظر می رســد این دعوت برای تجدید دیدار و گذراندن اوقاتی خوش است 
اما پوآرو خیلی ســریع موضوع را برای هیســتینگز روشــن می کند: »آمده ام این جا تا قاتلی را به دام 
بیندازم.«برای حل این پرونده و گرفتن قاتل، پوآرو به دوســتش نیاز دارد چرا که او »درب و داغان و 
علیل« شده و حتی چند قدم راه رفتن از سخت ترین کارهای ممکن است. خوشبختانه هیستینگز که 
بسیار تحت تاثیر هوش و ذکاوت پوآرو قرار دارد و می گوید پوآرو زندگی اش را برای همیشه تغییر داده، 
با کمال میل او را همراهی می کند. هرچند که این همراهی و همکاری با پوآرو آن طور که باید و شاید 
پیش نمی رود.ماجرای اصلی از این قرار است که پوآرو با مطالعه ۵ پرونده مختلف که در هریک از آن ها 
فردی مرده اســت، به این نتیجه می رسد پای یک قاتل سریالی در میان است و دالیلی وجود دارد که 

پوآرو باور کند در آن مهمانخانه به زودی قتل دیگری اتفاق می افتد. ...

شهرام ناظری
شــهرام ناظری )زادهٔ ۲۹ بهمن ۱3۲8(موســیقی دان و 
خواننده اســت. او از خوانندگاِن شناخته شدهٔ موسیقی 
اصیل ایرانی و ملقب به »شوالیه آواز ایران« است. مجمع 
انجمن آسیا وی را »هنرمند برتر آسیا«،نیویورک تایمز 
او را »بلبل فارســی«و کریستین ســاینس مانیتور او را 
»لوچانو پاواروتی ایران« نامیده اســت. شهرام ناظری در 
کوچهٔ یخچالی در محله چمن در صحنه، در خانواده ای 
ُکرد آشــنا با موســیقی و شعر متولد شــد. وی صدای 
دل نشــینش را از پدر و مادر خویش به یــادگار دارد و 
از دوران خردســالی توســط مادرش با شعر و آواز آشنا 
شــد؛ پدرش نیز صدای لطیفی داشت و ضمن آشنایی 
با گوشه ها و ردیف های آواز ایرانی، سه تار هم می نواخت. 
وی از سبک قدما و خوانندگان آن دیار به خصوص »شیخ داوودی« خوانندهٔ بزرگ آن زمان بهره گرفته 
و نیز داشته هایش را در اختیار فرزندش گذاشت.بزرگ این خانواده، استاد پرویز خان پورناظری معروف 
به حاجی خان خود از شــاگردان درویش خان و کلنل وزیری بوده اســت. اکثر موسیقی دانان کرمانشاه 
توسط وی با نت و موسیقی اصیل ایرانی آشنا شده اند. این محیط مناسب هنری موجب شد تا شهرام 
ناظری بتواند در ســن ۷ سالگی اولین برنامهٔ هنری خود را در رادیوی کرمانشاه همراه با تار درویشی، 
از نوازندگان معروف آن زمان کرمانشاه، اجرا نماید. پس از آن در سن ۱۱ سالگی نیز توانست در رادیو 
تلویزیــون ایران چند برنامهٔ آواز ایرانی اجرا کند.ناظری همواره در پی بهره بردن از مکاتب و اســتادان 
مختلف بوده اســت. وی در سال ۱3۴۵ برای بهره گیری از محضر استادانی چون عبداهلل دوامی، نورعلی 
خان برومند، عبدالعلی وزیری، محمود کریمی عازم تهران شد و ضمن بهره گیری از محضر این استادان، 

سه تار را نیز نزد استادان احمد عبادی، جالل ذوالفنون و محمود هاشمی فرا گرفت.

فرهنگ

»بونگ جون-هــو« کارگردان برنده اســکار ُکره ای 
پروژه بعدی ســینمایی خود را برای کمپانی برادران 
وارنر با بازی »رابرت پتینســون« خواهد ســاخت.به 
گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، پروژه جدید سینمایی 
»بونگ جون-هو« یک فیلم علمی -تخیلی با اقتباس 
از رمان »میکی ۷« نوشته »ادوارد اشتون« خواهد بود 
و »رابرت پتینســون« در حال مذاکره برای پیوستن 
به این فیلم به عنوان بازیگر اصلی است. داستان این 
رمان درباره یک کارمند یکبار مصرف در یک ماموریت 
انسانی است که برای استعمار »دنیای یخی نیفهایم« 
فرســتاده شــده اســت که اجازه نمی دهد »کلون« 
جایگزیــن خود، با نام میکی 8، جای او را بگیرد. این 
رمان قرار است به صورت رسمی در فوریه ۲۰۲۲ منتشر شود. این دومین قراداد »بونگ جون-هو« 
با کمپانی برادران وارنر در چند ماه اخیر اســت. این کارگردان کره ای هم اکنون مشــغول ساخت 
یک مینی سریال بر اساس فیلم موفق »اَنگل« با همکاری »آدام مک کی« برای شبکه HBO است. 
فیلم »اَنگل« ســاخته »بونگ جون-هو« در ســال ۲۰۲۰ پس از کسب جایزه نخل طالی کن در 
جوایز اسکار نیز تاریخ ساز شــد و توانست جوایز مهم بهترین فیلم، کارگردانی و فیلم بین المللی 
را به خود اختصاص دهد. این فیلم پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای کره  جنوبی و نخســتین 
فیلم غیرانگلیسی زبان برنده جایزه شــاخه بهترین فیلم جوایز اسکار است.»خاطرات یک قتل«، 
»برف شکن«، »سگ هایی که پارس می کنند گاز نمی گیرند«، »مادر« و »اوکجا« از دیگر آثار این 

کارگردان کره ای محسوب می شود. 

 کارگردان »اَنگل« 
فیلم علمی-تخیلی   می سازد
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