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واکسیناسیون عمومی تا رسیدن به 
شرایط اطمینان بخش ادامه یابد

کید کرد: پرهیز از  رئیسی تا
دورهمی ها و عادی انگاری

شــهروند| آیــت اهلل ســیدابراهیم رئیســی روز 
شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
کادر بهداشــت  کاری  قدردانــی از تــاش و فــدا
مقابلــه  دســت اندرکاران  همــه  و  درمــان  و 
بــا کرونــا و نیــز همــت و همراهــی مــردم در امــر 
کسیناســیون خاطرنشــان کرد: »خارج شدن  وا
در  کرونایــی  قرمــز  وضعیــت  از  شــهرها  همــه 
دوز  تزریــق ۸4درصــدی  آثــار  از  مقطــع،  ایــن 
کســن  وا دوم  دوز  70درصــدی  حــدود  و  اول 
کروناســت و ایــن کار بایــد تــا رســیدن به شــرایط 
مطلــوب و اطمینان بخش ادامه یابد.«رئیســی 
کســن برای کادر  همچنین بر تزریق دوز ســوم وا
درمــان و افــراد مســن و دارای بیمــاری زمینه ای 
کیــد کرد و از شــهرداری ها و مســئوالن شــهری  تا
خواســت نســبت بــه رعایــت اصــول بهداشــتی 
در نــاوگان حمل ونقل بین شــهری به ویــژه مترو 
کیــد  و اتوبــوس حســاس باشند.رئیســی بــا تا
بــر رعایــت اصــول و شــیوه نامه های بهداشــتی 
و  دانشــمندان  توصیــه  اســاس  »بــر  گفــت: 
دســتورالعمل های  مراعــات  متخصصــان؛ 
بهداشــتی و پرهیز از دورهمی ها و عادی انگاری 
همچنان ضروری اســت، لــذا نبایــد از آن غفلت 
از  خرســندی  ابــراز  بــا  شــود.«رئیس جمهوری 
فراهم شدن زمینه بازگشــایی حضوری مدارس 
تصریــح کــرد: »بــر اســاس گزارش هــای رســیده 
تعدادی از مدارس از تجهیزات و تهویه مناسب 
برخوردار نیســتند کــه باید به ســرعت پیگیری و 
کید بر جدیت و دقت  برطرف شود.«رئیسی با تا
در کنترل مرزهای زمینی، هوایی و دریایی گفت: 
»کنتــرل تــردد از مرزهــا به ویــژه مرزهــای شــرقی 
کشــور ضــروری اســت و بایــد در کنــار قرنطینه با 

دقت و حساسیت انجام شود.«

ســازمان  کارشناســان   | شــهروند 
برگــزاری  از  پــس  بهداشــت  جهانــی 
نشســتی غیرعلنــی در روز جمعــه بــرای 
دربــاره  دریافتــی  اطاعــات  بررســی 
ویــروس  شــدۀ  کشــف  جدیــد  ســویۀ 
 کرونــا در آفریقــای جنوبــی بــا نــام اولیــۀ 
»B  1.1.529.«، ایــن ویــروس جهــش 
 )Omicron( »اومیکــرون«  را  یافتــه 
نامگذاری و در گروه ویروس های »نگران 
کننده« طبقه بندی کردند. این سازمان 
همچنیــن اعــام کــرد کــه ممکن اســت 
»اومیکرون« سریع تر از سایر سویه های 
ویــروس کرونــا گســترش یابــد.در بیانیه  
این ســازمان آمده است: »شــواهد اولیه 
کــی از خطــر بــاالی عفونــت اســت و  حا
اینکه تغییرات زیانباری در اپیدمیولوژی 
کووید-19 روی داده است.«با این وجود 
کارشناســان اعام کردند که تســت های 
پی ســی آر همچنــان قــادر هســتند این 

سویه جدید را شناسایی کنند.
تعــداد  دارای  کرونــا  جدیــد  ســویه 

باورنکردنی جهش است
مرکــز  رئیــس  گویــا،  محمدمهــدی   
وزارت  گیــر  وا بیماری هــای  مدیریــت 
بهداشــت بــا بیــان اینکــه ســویه جدیــد 
کرونا در جنوب آفریقا )بــی یک یک 529( 
دارای تعــداد زیــاد و باورنکردنــی جهــش 
اســت، گفــت: »تعــداد زیــاد جهش های 
ســویه جدیــد کرونــا ایــن احتمــال را زیاد 
می کنــد این ســویه هم شــدیدتر باشــد و 
کسن روی آن جواب ندهد.«رئیس  هم وا
گیــر وزارت  مرکز مدیریــت بیماری های وا
بهداشــت جمعه شــب با حضــور در یک 
برنامه زنــده تلویزیونی دربــاره تمهیدات 
کرونــای  ایــران بــرای جلوگیــری از ورود 
گــر ســویه  آفریقایــی بــه کشــور، افــزود: »ا
جدید ویروس کرونا منتشــر شود ممکن 
اســت نحوه مقابله و برخورد با آن بســیار 
ســخت باشــد و نمی توان در زمــان کمی 
این سویه را قضاوت کرد و باید چندهفته 
جهش هــای  و  ویــروس  ایــن  رفتــار  از 
جدید بگــذرد تا بتــوان نظــر قاطعانه تر و 

کارشناسی تری را مطرح کرد.«گویا با اشاره 
به اینکه رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
همچنان برای پیشگیری از ابتا به انواع 
ســویه های کرونا توصیه می شود، گفت: 
»در حــال حاضــر شــواهد نشــان دهنده 
این مســاله اســت که ایــن ســویه تبعات 
شــدیدتری نسبت به ســایر جهش های 
نیــز  بــه همیــن دلیــل مــا  و  کرونــا دارد 
تمهیدات متفاوتی را برای مواجهه با این 
ویروس در نظر گرفته ایم.«او با بیان اینکه 
افرادی که قصد مســافرت به کشــورهای 
نامیبیــا،  بوتســوانا،  جنوبــی،  آفریقــای 
زیمباوه، لسوتو و اسواتینی دارند مسافرت 
خود را به تعویق بیندازنــد، افزود: »ما نیز 
تمام اطاع رســانی های الزم به مسافران 
را بــه تمــام فرودگاه هــا و مرزهــای زمینــی 
و دریایی کشــور ابــاغ کردیم و مســافران 
گاهــی از کشــور خــارج نخواهند  بــدون آ
شــد.«گویا ادامــه داد: »مــا در ایــن مــورد 
نهایــت ســختگیری را اعمــال می کنیم تا 
اتفاقی در کشــور رخ ندهــد، همچنین با 
توجه به اینکه ما در کشور پرواز مستقیم 
از ایــن کشــورها نداریــم مانــع ورود افــراد 
غیرایرانی از این کشورها به ایران خواهیم 
شــد.«رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
کید کرد:  گیر وزارت بهداشت در پایان تا وا
گــر هموطنان ما کــه در این  »همچنین ا
کشورها حضور داشته و حاال به هر دلیلی 
قصد بازگشــت به ایران را دارند باید در دو 
نوبــت تســت پی ســی آر آنها منفی شــود 
کز  در غیــر این صــورت می بایســت در مرا
قرنطینه مــرزی ما بمانند و پــس از منفی 

شدن تست شان، وارد کشور شوند.«
کنش اتحادیه اروپا وا

پس از انتشار اطاعیه سازمان جهانی 
بهداشــت، مقامــات اتحادیــه اروپــا نیــز 
داده  تشــکیل  اضطــراری  جلســه ای 
کشــور  و تعلیــق ســفرها از مبــدأ هفــت 
آفریقایی را به 27 کشور عضو این اتحادیه 
توصیــه کردند.اریــک مامــر، ســخنگوی 
توییتــری  پیامــی  در  اروپــا  کمیســیون 
نوشــت: »کشــورهای عضو توافق کردند 
کــه به ســرعت محدودیت هایــی را برای 
همه سفرها از مبدأ هفت کشور بوتسوانا، 
اســواتینی، لســوتو، موزامبیک، نامیبیا، 
آفریقــای جنوبــی و زیمبابــوه بــه مقصــد 
اتحادیه اروپا اعمال کنند.«او همچنین 
اعام کرد که اجرای تدابیری مانند انجام 
تســت های کوویــد، قرنطینــه و ردیابــی 
تماس های مسافران از سوی کشورهای 
عضــو، مهــم است.انتشــار این اخبــار بار 
دیگــر منجر به ســقوط بازارهای ســهام، 
قیمت نفت و همچنین ارزش دالر در روز 
جمعه به دلیل ترس از وارد شــدن ضربه 
ســنگین دیگری به اقتصاد جهانی شد؛ 
بویژه آنکه دانشمندان هشــدار داده اند 
ســویه جدید ممکــن اســت عفونی تــر از 
ســویه دلتا و مقاوم تر از دیگر ســویه ها در 

کسن های کرونا باشد. برابر وا
کنش ایاالت متحده و کانادا وا

و  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  کشــور  دو 
کانــادا نیــز بــرای ســفرها از جنــوب آفریقا 
شــدند.یک  قائــل  محدودیت هایــی 
مقــام بلندپایــه در دولــت جــو بایــدن، 

رئیس جمهــوری آمریــکا اعــام کرد کــه از 
روز دوشــنبه ســفر از مبدأ هشــت کشــور 
آفریقــای جنوبــی، بوتســوانا، زیمبابــوه، 
نامیبیــا، لســوتو، اســواتینی، موزامبیک 
و مــاالوی ممنــوع اســت.این مقــام کــه 
نخواســت نامش فــاش شــود، افــزود که 
تنها شــهروندان ایاالت متحده و افرادی 
کــه اقامــت دائمــی ایــن کشــور را دارنــد، 
همچنان می توانند از این هشــت کشور 
بــه ایــاالت متحــده ســفر کننــد.ژان ایــو 
دوکلــوس، وزیــر بهداشــت کانــادا نیــز از 
ممنوعیت ورود مسافران از هفت کشور 
بوتسوانا، اسواتینی، لسوتو، موزامبیک، 
آفریقــای جنوبــی و زیمبابــوه  نامیبیــا، 
به دلیل نگرانی از شــیوع ویــروس جدید 
دســتورالعمل  داد.ایــن  خبــر  کوویــد 
کــه هیــچ پــرواز  در حالــی صــادر شــده 
مســتقیمی به کانــادا از هفت کشــور ذکر 
شده وجود ندارد و مســافرانی که به طور 
غیرمســتقیم از ایــن کشــورها وارد کانادا 
می شوند، باید نتیجه منفی تست کووید 
را که قبــل از پــرواز گرفته شــده، به همراه 
داشته باشــند و به محض ورود نیز برای 
مدت 14 روز قرنطینه شــوند.عمر الغبرا، 
وزیــر حمل ونقــل کانــادا اعــام کــرد کــه 
محدودیت هــای ســفر دســت کم تــا ۳1 

ژانویه ادامه خواهد داشت.
وضع قرنطینه ۱۰ روزه در ژاپن

ژاپــن روز جمعــه اعــام کــرد که پــس از 
کشف سویه جدید کووید-19 در آفریقای 
جنوبی، برای مسافرانی که از شش کشور 
واقــع در آن منطقه وارد ژاپن می شــوند، 
یــک دوره قرنطینــه 10 روزه در نظر گرفته 
شده است. بر اساس بیانیه دولت، از روز 
شنبه مســافرانی که از آفریقای جنوبی و 
کشورهای همسایه یعنی نامیبیا، لسوتو، 
اسواتینی، زیمبابوه و بوتســوانا وارد ژاپن 
می شــوند، باید بافاصله پس از ورود، به 
کز تعیین شده رفته و برای مدت 10 روز  مرا
در آنجا اقامــت کننــد و در دوره قرنطینه 
نیز دســت کم ســه بــار از آنها تســت کرونا 

گرفته خواهد شد.

خبر3

نقل قول3 چالش »اومیکرون« 
تمهیدات ایران برای جلوگیری از ورود جهش جدید کرونا چیست؟

کیوسک3

وزیر صمت خبر داد:
اتصال گمرک به سامانه جامع 

تجارت آغاز شد
فاطمی امیــن  ســیدرضا 
»ســامانه  داشــت:  اظهــار 
از  یکــی  تجــارت  جامــع 
مهم تریــن  و  بزرگ تریــن 
دولــت  پروژه هــای 
کیــد  الکترونیــک اســت و تا
رئیس جمهــوری از ابتــدای دولــت ســیزدهم بر 

نهایی سازی و تکمیل این سامانه بوده است.«
او با اعام پیشرفت ۸0درصدی این پروژه گفت: 
»70 اقدام باید تا پایان سال برای نهایی سازی و 

تکمیل این سامانه انجام شود.«
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه یکی 
از دســتگاه هایی که باید به این ســامانه متصل 
می شــد، گمرک بوده اســت، ادامه داد: »اتصال 
گمرک به ســامانه جامع تجــارت آغاز شــده و 14 
اقــدام از 70 اقــدام موردنظــر مربــوط بــه گمــرک 

جمهوری اسامی ایران است.«
فاطمی امینــی با بیــان اینکــه ۳0 دســتگاه االن 
بــه ســامانه جامــع متصــل شــده اند، تصریــح 
کــرد: »راهــداری، گمــرک، بانــک مرکــزی و وزارت 

کنون به سامانه متصل هستند.« بهداشت ا

معاون وزیر نفت مطرح کرد:
تا ۱۰ سال آینده تولید نفت به ۵ 

میلیون بشکه می رسد
مدیرعامــل شــرکت ملی 
کــرد:  مطــرح  نفــت 
ســال   100 تــا  »قادریــم 
آینــده از ذخایــر نفــت و 
شناخته شــده  گاز 
برداشت کنیم.« محسن 
خجســته مهر در نشســت خبــری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه اقتدار هر کشور بر 
فرهنگــی،  سیاســی،  مولفــه  چهــار  پایــه 
اســت،  اقتصــادی  و  نظامــی  اجتماعــی، 
اظهار داشت: »صنعت نفت و ذخایر نفت 
و گاز تعیین کننده مولفــه اقتدار اقتصادی 

کشور است.«
او افــزود: »شــرکت نفــت جــزو 10 شــرکت 
بزرگ اســت کــه بــه لحــاظ دارایــی فیزیکی 
جــزو بزرگ تریــن دارایی هاســت، عــاوه بــر 
ذخایر ســطح ارضــی، 1200 میلیارد بشــکه 
معــادل نفــت خــام در زیــر زمیــن، ثــروت 
گــی ممتاز  داریم کــه کمتر کشــوری این ویژ

را دارد.«
معاون وزیر نفت با اعام اینکه تا 10 ســال 
آینــده بــه تولیــد 1.5 میلیــارد مترمکعــب 
در روز خواهیــم رســید، از تولیــد 5 میلیون 
بشــکه نفــت طــی همیــن مدت)10ســال(  

خبر داد.

 هشتگ  روز

»کرونای جهش یافتــه آفریقایی هم اومــد. b.1.1.529 در آفریقای جنوبــی، نامیبیا. لزوتو، 
زیمبــاوه. بوتســوانا و چنــد جای دیگــه دیده شــده و ســازمان بهداشــت جهانی اعــام کرده 
کســن های موجود به این نوع جهش یافته اثری ندارند!« یا»ویروس آفریقایی اومیکرون،  وا
نام گــذاری شــد. ســازمان جهانــی بهداشــت کلمــه یونانــی omicron، را بــه کرونــای جدیــد 
شناسایی شده در آفریقای جنوبی اختصاص داد. مسئول فنی بهداشت جهانی: اومیکرون 
به معنای یک نوع نگرانی نام گذاری شده زیرا این سویه دارای برخی ویژگی های نگران کننده 
است.«یا»قرنطینه رو برای کسانی که وارد کشور میشن راه بندازین و مسافرایی که دو هفته 
اخیر کشــورهای آفریقایــی بــودن رو محدودیــت بیشــتری بذارین.«یا»با کرونــای آفریقایی 
کسن اثر 10درصدی فقط میتونه داشته باشه.«یا»هربار که  جدید آشنا میشیم هممون که وا

امیدوار می شیم وضع کرونا داره بهتر میشه یه بای جدید سرمون میاد.«

کــرات بشــیم یــک آشــوبی تــو کشــور راه میفته تا  »هروقــت قــراره بــا دســت برتــر وارد مذا
کره کننــده آمریکایــی بــا پیراهــن عثمــان ســرمیز بیاد. تصــور اینکــه ماجــرای اصفهان  مذا
کره کننده ایران  به خاطر آب بوده نهایت ساده لوحی است.« یا»طبق شنیده ها، هیأت مذا
کی از یک ابتکار برای رسیدن به  در این دوره با سطح متفاوت و ممتازی اعزام شده که حا
توافق خوب در کوتاه ترین زمان اســت.معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت 
کــرات حضور  خارجــه، معــاون بین الملــل وزارت اقتصــاد، معــاون حقوقــی و... در این مذا
کــرات وین، برخــی خبرنــگاران خارجــی گــزارش داده اند هیأت  دارند.«یــا»در آســتانه مذا
ایرانی بسیار پرشمار است و شامل حدود 40 نفر می شود.«یا»حقیقت روشنه. بازی های 
کرات وین نزدیک میشــه با هدف گرفتن امتیاز بیشتر از  سیاســی در حالی که ایران به مذا

ایران. این تلخک های سعودی هم خیلی وقته نخ نما شدن.«

#کرونای_آفریقایی
کرات_وین #مذا

نیویورک تایمز
برمی انگیــزد؛  را  شکســت  از  تــرس  جدیــد  »نــوع 
ممنوعیت های ســفر افزایــش می یابــد« و »پس از کشــف 
مــوارد ابتــا در آفریقــای جنوبــی، بازارهــا ســقوط کردنــد 
گــزارش اصلــی  کاهــش یافــت« عناویــن  و خوش بینــی 
نیویورک تایمز اســت. در گزارش آمده: »جهان به هشــدار 
روز جمعه درباره نــوع جدید و پرجهش کوویــد-۱9، که در 

کنش نشان داد.  آفریقای جنوبی شناسایی شده، وا

فایننشال تایمز
روزنامــه فایننشــال تایمز گــزارش می دهــد در بحبوحــه 
تــرس از کشــف نــوع جدیــد ویــروس کرونا کــه اومیکــرون، 
)Omicron( نــام گرفتــه اســت، قیمــت ســهام و نفــت روز 
( سقوط کرد. این روزنامه در گزارش اصلی  جمعه )26 نوامبر
خود توضیح می دهد که قیمت نفت و سهام جهانی ضربه 
دید و شــاهد »ســخت ترین ســقوط« خود در بیش از یک 

سال، پس از کشف نوع جدید ویروس کرونا بود.

واشینگتن پست
»بــا ظهــور نــوع جدیــدی از ویــروس، کشــورها شــوکه 
شــدند« عنــوان گــزارش اصلــی واشینگتن پســت اســت: 
»خبــر ظهور نــوع جدید ویــروس کرونــا زنگ خطــر را برای 
جهان به صدا درآورده، در حالی که سهام سقوط می کند 
و پروازهــا ممنــوع می شــود. کشــورهایی از جملــه آمریکا 
در حــال ِاعمــال محدودیت هــای ســفرند، در حالی کــه 
جهان از شکستی دیگر در راِه طوالنی خروج از همه گیری 

می ترسد.« 

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

محمدمهــدی گویــا: »تعــداد زیــاد جهش های ســویه 
جدیــد کرونا ایــن احتمــال را زیــاد می کند این ســویه هم 

کسن روی آن جواب ندهد.« شدیدتر باشد و هم وا

کــه قصــد مســافرت بــه کشــورهای آفریقــای  افــرادی 
جنوبــی، بوتســوانا، نامیبیــا، زیمباوه، لســوتو و اســواتینی 

دارند مسافرت خود را به تعویق بیندازند.

این سویه تبعات شدیدتری نسبت به سایر جهش های 
کرونا دارد و به همین دلیل ایــران نیز تمهیدات متفاوتی را 

برای مواجهه با این ویروس در نظر گرفته  است.

۱23
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مخبر به جلسه رأی اعتماد نوری می رود

صالحیت نوری در کمیسیون آموزش تایید شد
شهروند| عضو هیأت رئیسه مجلس جزئیات روند 
بررســی صاحیــت و برنامه هــای یوســف نــوری وزیر 

پیشنهادی آموزش وپرورش را تشریح کرد.
مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای 
اســامی در تشــریح جزئیــات بررســی صاحیــت و 
برنامه های یوســف نوری ســومین وزیر پیشنهادی 
آموزش وپــرورش در جلســه علنــی گفــت: »در ابتــدا 
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره برنامه ها 
و صاحیــت آقــای یوســف نــوری وزیــر پیشــنهادی 

آموزش وپرورش قرائت می شود.«
آقــای  حضــور  دلیــل  بــه  اینکــه  بیــان  بــا  او 
رئیس جمهوری در نشست ســازمان همکاری های 
اقتصــادی معــاون اول او در جلســه رأی اعتمــاد بــه 
آقای نــوری در مجلس حضور می یابد، افــزود: »پس 
از آن آقــای مخبر یــک ســاعت فرصــت دارد از برنامه 
صاحیــت وزیــر پیشــنهادی آموزش وپــرورش دفاع 

کند.«
عضو هیــأت رئیســه مجلس بــا بیــان اینکه پــس از 
آن دو مخالــف و دو موافق به مــدت 15 دقیقه درباره 

برنامه های آقای نوری اظهارنظر خواهند کرد، اظهار 
داشــت: »در نهایــت وزیــر پیشــنهادی ۳0 دقیقــه 

فرصت دارد تا به دفاع از برنامه های خود بپردازد.«
یوســفی تصریــح کــرد: »در نهایــت صاحیــت وزیر 
نماینــدگان  رأی  بــه  آموزش وپــرورش  پیشــنهادی 

گذاشته خواهد شد.«
به دلیل اینکه رئیس جمهــوری امروز بــرای حضور 
در نشســت ســازمان همکاری هــای اقتصــادی بــه 
ترکمنســتان ســفر می کند، محمدمخبر معــاون اول 
رئیس جمهوری در جلســه دفاع از وزیر پیشنهادی 

آموزش وپرورش در مجلس حضور خواهد یافت.
صاحیت نوری در کمیسیون آموزش تایید شد

و  آمــوزش  کمیســیون  ســخنگوی  همچنیــن 
تحقیقات مجلــس از تایید صاحیت یوســف نوری 
وزیــر پیشــنهادی آموزش وپــرورش در جلســه ایــن 

کمیسیون خبر داد.
رضا حاجی پور درخصوص جلسه دیروز کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس شــورای اســامی گفت: 
»در جلســه امــروز کمیســیون کــه بــا حضور یوســف 

نوری وزیر پیشــنهادی وزارت آموزش وپــرورش برگزار 
شد، به جمع بندی بررســی صاحیت او پرداختیم. 
در ابتدای این نشســت نمایندگان بــه دغدغه های 
خود و مطالبــات فرهنگیان اشــاره کردنــد و در ادامه 
نوری به مطالب مطرح شده پاسخ داد و برنامه های 
کــرد.«او افــزود: »در ایــن نشســت  خــود را تشــریح 
همچنین نماینــدگان مباحثی چــون ارتقــای فضا و 
سرانه آموزشی در کشــور، توزیع کتب درسی و بهبود 
محتــوای آن و ســاماندهی در برگــزاری کاس هــای 
حضــوری و غیرحضــوری، اصاح وضعیــت صندوق 
ذخیــره فرهنگیــان، ســاماندهی نیــروی انســانی در 
آموزش وپــرورش و اجــرای رتبه بنــدی فرهنگیــان را 

کید و اشاره قرار دادند.« مورد تا
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در پایــان عنــوان کــرد: »در پایــان بررســی ها میــزان 
رضایــت اعضــای کمیســیون از برنامه هــا، ســوابق و 
صاحیــت وزیــر پیشــنهادی بــه رأی گذاشــته شــد 
کثریــت اعضــای کمیســیون بــه صاحیــت وزیــر  و  ا

پیشنهادی رأی مثبت دادند.«

بخشنامه جدید بانک مرکزی دیروز وضعیت بازار 
ارز را دســتخوش تغییری جدی کرد و خریــداران ارز 
ســهمیه ای دســت خالی ماندند. بانک مرکــزی در 
بخشنامه ای که به شــبکه صرافی های کشور اباغ 
کیــد بر تــداوم روند تخصیص  کرده اســت، ضمن تا
خدماتــی  مصــارف  بــا  اســکناس  به صــورت  ارز 
کشــور  از شــبکه صرافی هــای  بیســت وپنجگانه، 
خواسته است درصورتی که متقاضیان درخواست 
خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده 
در فهرســت مذکــور دارنــد، بــه بانــک مرکــزی اعام 

کنند.
مصــارف  بــرای  تخصیصــی  ارز  میــزان   
بیســت وپنجگانه برابر بــا دوهزار یــورو یــا 2200 دالر 
اســت. البته در موردی اســتثنایی این ســهمیه به 

2200 دالر افزایش یافته است.
تخصیــص ارز در ســرفصل های خدماتی شــامل 
و  دانشــجویی  درمانــی،  زیارتــی،  مســافرتی،  ارز 
هواپیمایــی  شــرکت های  هزینــه  دانش آمــوزی، 
ایرانــی، هزینــه شــرکت های بیمــه ایرانــی، هزینــه 
شرکت در نمایشــگاه های خارجی، هزینه حقوق و 
مزایای کارکنان خارجی شــاغل در ایــران، رانندگان 
و  بین المللــی  همایش هــای  برگــزاری  ترانزیــت، 
اعطــای جوایــز جشــنواره ها، آزمایش هــای علمی 
و گواهینامه هــای بین المللی، خریــد امتیاز پخش 
فیلــم، فرصت مطالعاتــی، حق عضویــت و ثبت نام 
در سازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، 
شــرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و 
عمره مفــرده، ثبت نــام در آزمون هــای بین المللی، 
ک  اشــترا هزینــه  خارجــی،  دعــاوی  حق الوکالــه 
شبکه های اطاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی 
و پژوهشــی خــارج از کشــور، شــرکت در امتحانــات 
خدمــات  کشــور،  از  خــارج  تخصصــی  و  علمــی 
کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی 
شــرکت های مســافرتی و گردشــگری، هزینه هــای 
حمــل و ترانزیــت و توزیــع محموله هــای پســتی و 
تبدیل مانده ریالی ناشــی از خرید ارز اتباع خارجی 
و ارز ماموریتــی، کمــا فی الســابق و بــدون تغییــر در 
شــرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز 
مســافرتی و ارز موردنیــاز برای شــرکت در دوره های 

آموزشــی و پژوهشــی نیز از 2000 یــورو بــه 2200 یورو 
افزایش یافته است.

 ابــاغ ایــن بخشــنامه ســبب شــد شــرایط بــرای 
خریــداران ارز تغییــر کند. تا پیــش از این در دســت 
داشــتن دو کارت بانکــی و کارت ملی بــرای خرید ارز 
کافــی بود و همین امر ســبب شــده بــود بــازار اجاره 

کارت ملی برای استفاده از ارز سهمیه ای داغ باشد.
 افزایش شدید تقاضا در هفته های گذشته سبب 
شــد قیمت در بازار آزاد پیشــروی کرده و مرز 29هزار 
تومــان نیــز شکســته شــود. در آخریــن روز هفتــه 
گذشــته برخی معامله گــران حتــی دالر را به قیمت 
۳0هزار تومــان در کنار خیابان می فروختنــد، اما با 
اباغ بخشــنامه جدید، حجم تقاضای خــرد برای 

اسکناس ارزی فروکش کرد.
 عقب نشینی قیمت ها در بازار آزاد

 بــه موجب بخشــنامه جدید بانــک مرکــزی، بازار 
غیرقانونی اجــاره کارت ملی به طــور کامل دیــروز از 
کار افتاد. بررسی ها نشان می دهد کاهش تقاضای 
خریــد ارز توســط ســرمایه گذاران خــرد ســبب شــد 
قیمت هــا در بــازار آزاد نیــز بــا عقب نشــینی مواجه 

شود.
 روز گذشته قیمت هر دالر در بازار آزاد به 2۸هزار و 
200 تومان و بهــای هر دالر در صرافی های بانکی به 

27هزار و 100 تومان کاهش یافت.
 فعــاالن بازار معتقدند ایــن اقــدام در روزهای آتی 
حجم معامــات خــرد اسکناســی را بیــش از پیش 

کاهش خواهد داد.  
 تفاوت قیمت ارز در صرافی های بانکی و بازار آزاد، 
انگیزه باالیی به برخی سرمایه گذاران خرد می داد تا 
با استفاده از تفاوت هزار تا دوهزارتومانی قیمت ها با 
خرید دالر، سودی در محدوده دو تا چهارمیلیون را 
از آن خود کنند. اجاره کارت ملی در روزهای اخیر تا 

600هزار تومان نیز افزایش یافته بود.
تغییر شــیوه فروش ارز مسافرتی اولین گام عملی 
برای بازار ارز تلقی می شود. دولت پیشتر نیز تاش 
داشــت بــا تغییــر مکانیــزم عرضــه ارز 4200 تومانــی 
نســبت به مدیریت بازار ارز اقدام کند. به گفته وزیر 
امور اقتصــادی و دارایی اما حــذف ارز 4200 تومانی 

به تعویق افتاده است.
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اولین سالگرد شهادت محسن 
فخری زاده

« برنامه  »صندوقچه اسرار
هسته ای ایران

ســال گذشــته در چنین روزی بود کــه خبر ترور 
محســن فخــری زاده مهابــادی منتشــر شــد آن 
هــم نزدیــک بــه ســالگرد مجیــد شــهریاری دیگر 
دانشــمند هســته ای که در ســال 89 ترور شــده 
بود. شــهید فخری زاده شــاید برای چهره عموم 
مــردم ناشــناخته بــود، امــا بــرای سیســتم های 
امنیتــی کشــورهای مختلف شــخصی شــناخته 
شده و تحت نظر بود که حتی نامش در فهرست 
5۰۰ نفــر از قدرتمندتریــن افــراد جهــان از ســوی 

نشریه آمریکایی فارن پالیسی منتشر می شود.
او ســال۱336 در قم به دنیا آمد. از فرماندهان 
ســپاه پاســداران در زمینه موشــکی بــود و پیش 
از ورود بــه برنامــه اتمــی ایــران ســابقه همکاری 
بــا شــهید حســن تهرانــی مقــدم را داشــت. در 
زمانی که هدف ترور قرار گرفت ریاســت سازمان 
پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را برعهده داشت. 
نیویورک تایمز پیشــتر درمــورد او نوشــته بود که 
در قطعنامــه ۱747 شــورای امنیت کــه در تاریخ 
24 مــارس 2۰۰7، علیــه فعالیت های هســته ای 
ایران تصویب شــده، نــام فخــری زاده جــزو افراد 
تحریم شــده قرار داده شــده بــود. چندی پیش 
فرزند شــهید فخری زاده درباره پدرش گفته بود: 
»پروژه های عملیاتی شــهید فراتــر از این چیزی 
اســت کــه در دســترس عمــوم قــرار دارنــد، زیــرا 
اقدامات علمی فراملی توسط شهید به مرحله 
عمل رســیده که بنا بــه ماحظاتی علنی معرفی 

نشدند.«
فخری زاده در دوران فعالیت خود سروصدای 
خبــری نداشــت و آمریکایی هــا او را »صندوقچه 
اســرار« برنامه هســته ای ایــران نــام داده بودند 
کــه همــواره در تعییــن موضــع  و می دانســتند 
کــرات، نقشــی مخفیانــه ولــی  ایرانی هــا در مذا
موثری داشته  است. طبق نظر آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تا زمانی که با فخــری زاده گفت وگوی 
مســتقیم انجام نشــود، نمی توان در میزان ورود 

ایران به دانش هسته ای اظهارنظر کرد.
کبر صالحی، رئیس ســازمان انرژی اتمی  علی ا
وقــت دربــاره او گفتــه بود: »محســن فخــری زاده 
در پدافنــد هســته ای فعالیت هــای گســترده ای 
یــک  و  نیازمنــد زیرســاخت   کار  ایــن  داشــت. 
مسأله علمی جدی است که شهید فخری زاده 
و  برداشــت  کشــور  بــرای  بلنــدی  گام هــای 
زیرســاخت های پدافنــد هســته ای را بــه نحــو 

احسن ایجاد کرد.« 

عددخبر3چهره روز3

کاهش ۲۷هزار واحدی 
شاخص بورس

بازار سرمایه هفته جاری را با 
روند نزولی آغاز کرد و شاخص 

کل بورس بیش از ۲۷هزار 
واحد کاهش یافت. به گزارش 

ایسنا در معامالت دیروز بازار 
سرمایه شاخص کل بورس با 

۲۷هزار و ۴۴۲ واحد کاهش 
تا رقم یک میلیون و ۳۶۶ هزار 
واحد نزول کرد. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم با ۶۵۸۶ 

واحد کاهش در رقم ۳۷۶هزار 
و ۸۸۳ واحد ایستاد. 

معامله گران این بازار ۴۶۱هزار 
معامله به ارزش ۳۶هزار و 
۱۰هزار میلیارد ریال انجام 

دادند. فوالد مبارکه اصفهان، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 

سرمایه گذاری تامین اجتماعی، 
پتروشیمی پارس، سرمایه گذاری 

، سرمایه گذاری نفت و  غدیر
گاز و پتروشیمی تامین و پاالیش 

نفت بندرعباس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر 

منفی را روی بورس گذاشتند. 
در آن سوی بازار سرمایه 

شاخص کل فرابورس هم 
۳۴۱ واحد کاهش یافت و 

در رقم ۱۹هزار و ۶۲۵ واحد 
ایستاد. معامله گران این بازار 

۲۲۳هزار معامله به ارزش 
۱۸هزار و ۲۰۴میلیارد ریال 

انجام دادند. بیمه پاسارگاد، 
پلیمر آریاساسول، پتروشیمی 

گرس، پتروشیمی تندگویان،  زا
سهامی ذوب آهن اصفهان، 

فوالد هرمزگان جنوب و پاالیش 
نفت الوان نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی فرابورس گذاشتند.

عکس خبر3

کشــور بــه مناســبت  آزاد  تســنیم- دومیــن دوره مســابقات تیرانــدازی 
گرامیداشت هفته بسیج در شهر قنوات قم برگزار شد.

ایرنــا- امیــر دریــادار »شــهرام ایرانــی« فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهوری اسامی ایران روز شنبه به مناسبت هفتم آذر )روز نیروی دریایی 

ارتش( در نشستی خبری به سواالت خبرنگاران پاسخ داد.

ع  باشگاه خبرنگاران جوان- برداشــت محصول پنبه از 55۰۰ هکتار مزار
پنبه شهرستان داراب آغاز شده است. محصول پنبه داراب به دلیل شرایط 
آب وهوایی منطقه به جهت نازکی و لطافت از مرغوب تریــن نوع در ایران 
اســت. مهم ترین ارقام پنبه کشت شــده در شهرســتان شــامل گلســتان، 
کســا و لیدر اســت. در کارخانــه پنبه بعــد از جداســازی انواع  ســاجدی، ما
پنبه آنهــا را براســاس کیفیــت فشــرده می کنند و بــرای مصــارف مختلف به 
کارخانه های ریسندگی و نساجی به سراسر کشور ارسال شده و ضایعات 

ک دام استفاده می شود. آن برای خورا

باشــگاه خبرنگاران جوان- ششــمین مرحلــه رزمایش کمــک مومنانه 
نیــروی انتظامی صبح دیــروز شــنبه 6 آذر ۱4۰۰ بــا حضور ســردار رحیمی، 

فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد.
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز 

بازار اجاره کارت ملی کساد شد

 


