
۹۳ فوتی جدید کرونا در کشور
ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناســایی ۸۰۱۰ مورد جدید 
کووید-۱۹ در کشــور طی ۲۴ ســاعت گذشــته خبر داد. دکتر 
سیماســادات الری گفت: تا دیروز ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۸ هزار و ۱۰ بیمار جدید مبتال به 
کووید۱۹ در کشــور شناسایی شــد که ۵۷۰ نفر از آنها بستری 
شــدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به یک 
میلیون و ۶۸۹ هزار و ۶۹۲ نفر رســید.الری ادامه داد: متاسفانه 
در طول ۲۴ ســاعت گذشته، ۹۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از 
دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۰ هزار و 
۶۸۷ نفر رسید.به گفته وی، خوشبختانه تا کنون یک میلیون و 
۴۴۲ هزار و ۱۹۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها 

ترخیص شده اند.
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وزیر دفاع با اشاره به تهدیدات اخیر ایران توسط سران رژیم اعالم کرد که اگر غلط زیادی رژیم صهیونیستی سر بزند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم. امیر 
سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سیزدهمین جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر که صبح دیروز یکشنبه در مرکز همایشهای امام 
علی )ع( شهرک امام خمینی )ره( برگزار شد طی سخنانی اظهار کرد: جوان و دوران مقدس سربازی جایگاه بسیار باالیی دارد و این جشنواره به نام مستقیم متبرک 
جوان امام حسین )ع( حضرت علی اکبر )ع( است الگویی ماندگار برای همه نسل ها است. وی ادامه داد: در دنیای امروز قدرت در جهان حاکم و جز زبان زور نمی 
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مالیات، درآمد پایدار
 در یک مقاله ای میخواندم که  در کشورهای پیشرفته جهان اداره 
 کشــور با اخذ مالیات صورت میگیرد. در ایــن مقاله آمده بود که: 
» بر اساس گزارش مرکز بین المللی مالیات و توسعه  )ICTD(، د ر 
نیمی از کشور های جهان، بیش از ۸۰ د رصد د رآمد د ولت از محل 
مالیات است. د ر ایران، اما به د لیل تأمین د رآمد های د ولت از محل 
صاد رات نفت و بعضا فروش دارایی های ناشی از سرمایه گذاری های 
گذشــته باز هم از محل درآمد نفت، این رقم قابل توجه نیست«. 
بر اساس گزارش ســازمان امور مالیاتی، سال ۱۳۸۴ سهم مالیات 
د ر د رآمد هــای د ولت ۲/ ۱۸ د رصد بود ه اســت. پیرو ابالغیه رهبر 
انقالب د ر بند ۵۱ سیاســت های کلی برنامه چهارم توسعه و تأکید 
بــر »تالش برای قطع اتکای هزینه های جاری به نفت و تأمین آن 
از محل د رآمد های مالیاتی«، اقد اماتی صورت گرفت و تا ســال ۹۰ 
سهم مالیات د ر د رآمد های د ولت به ۶/ ۳۰ د رصد افزایش یافت. با 
تحریم صاد رات نفت ایران د ر سال ۱۳۹۰، اهمیت این تد بیر بیش 
از پیش روشن شد، گرایش به اخذ مالیات به عنوان منبع جایگزین 
نفت د ر ســبد د رآمد ی د ولت اند کی شتاب گرفت و سهم مالیات 
د ر د رآمد هــای د ولت د ر ســال ۱۳۹۸ به ۵۴ د رصــد بالغ گردید. 
 اما اوال فاصله این رقم تا شــرایط مطلوب بســیار است و ثانیاً رقم

 ۵۴ د رصد می تواند بیش از آنکه مربوط به افزایش سهم د رآمد های 
مالیاتی باشد، ناشی از کاهش سهم د رآمد های نفتی و رشد ناکافی 
رقم کل بود جه کشــور باشد )ســال ۱۳۹۰ نسبت بود جه عمومی 
به تولیــد ناخالص د اخلی ۲۶ د رصد بود. اما د ر ســال ۱۳۹۸ این 
نسبت به ۲۱ د رصد کاهش یافت(؛ لذا سهم مالیات د ر د رآمد های 
د ولت، شاید سنجه مناســبی برای حرکت ایران به سمت اقتصاد 
بد ون نفت نباشد. همین گزارش تاکید می کند که نسبت مالیات 
به تولید ناخالص د اخلی د ر ایران د ر وضعیت بســیار نامناســبی 
اســت که هرچند جای تأســف د ارد، اما چنان که معلوم گردیده، 
استقالل د رآمد های د ولت از نفت از طریق جایگزینی مالیات کاماًل 
ممکن اســت. طبق گزارشی که د ر ســال ۱۳۹۵ از سوی سازمان 
امور مالیاتی منتشر شد ه د ر ســال ۱۳۸۴ نسبت مالیات به تولید 
ناخالص د اخلی د ر ایران ۸ /۶ د رصد بود ه که د ر گذر زمان نیز تغییر 
چند انی نکرد ه است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تولید ناخالص 
د اخلی ایران د ر سال ۱۳۹۸ حد ود ۲۳۸۵ هزار میلیارد تومان بود ه 
است. گزارش سازمان امور مالیاتی نیز د رآمد های مالیاتی کشور د ر 
این ســال را ۱۶۸ هزار میلیارد تومان اعالم کرد ه اســت. در رابطه 
با پایین بودن نســبت مالیات به تولید ناخالــص داخلی در ایران، 
صاحب نظران مختلف دالیل متعــددی عنوان کرده اند. اما همگان 
اذعان دارند که حداقل رسیدن به میانگین جهانی در این موضوع، 
اوالً کاماًل ممکن است و ثانیاً باعث استقالل بودجه کشور از نفت و 
رفع بسیاری از گرفتاری های بودجه ای نظیر کسری بودجه که عامل 
بســیاری از مشکالت ماست، خواهد شــد. برای نمونه، اگر نسبت 
 مالیات به تولید ناخالص داخلی ما در سال ۱۳۹۸ به جای ۷ درصد،

 ۲۶ درصد یعنی حداقل به اندازه میانگین  اســتانداردهای جهانی 
بــود، درآمد مالیاتی ما از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان به بیش از ۶۲۰ 
هزار میلیارد تومان می رســید. این در حالی اســت که کل بودجه 
عمومی دولت در ســال ۱۳۹۸ حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان بود 
کــه بنا بود ۱۳۷ هزار میلیارد تومــان آن نیز از محل منابع نفتی 
تأمین شود! یعنی با رســاندن نسبت T/ GDP کشور به میانگین 
جهانی، درآمد مالیاتی  در کشــور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کل 
بودجه عمومی نیز بیشــتر می شد و نه کسری بودجه گریبان گیر 
دولت میشــد، نه نیازی به فروش نفت فراهم میگردید، نه انتشار 
اوراق بدهی، نــه گران کردن بنزین، نه گران کردن دالر توســط 
دولــت و ضربه زدن به ارزش پول ملی و نه حراج اموال دولت. اگر 
نظام مالیاتی ما هوشمند میگردید و تمامی فعالیت های اقتصادی 
و معامالت کشور و تمامی دستگاه  های ذیربط به سامانه  های نظام 
مالیاتی متصل شــوند و در یک کلمه این ســازمان بر جریان پول 
و کاال و خدمات در کشــور اشراف کامل داشــته باشد، نه تنها با 
تأمیــن بودجه از محل مالیات، اقتصاد ایران از وابســتگی به نفت 
نجــات خواهد یافت، بلکه دولت امکان اســتفاده از این ابزار برای 
جذابیت  زدایی از فعالیت های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت 
تولید را که یکی از دغدغه های مهم رهبر حکیم انقالب اســالمی 
اســت، خواهد یافت. مدیریت کالن اقتصاد در سیاســتهای کالن 
باید به مقررات پایدارســاز مجهز گــردد و نظام عملیات موظف به 
تبعیت از روند پایدار بوده باشــد تا بتوانیم مالیات را بعنوان درآمد 
پایدار جایگزین هر درآمد دیگری قرار دهیم. اقتصادی که با درآمد 
مالیات اداره میشــود اقتصادی مولد و پویاست و مردم درآمد دارند 

که میتوانند مالیات بدهند. 
والسالم

سـرمقـاله
حمید رضا نقاشیان

رئیس جمهور گفت: فعال شدن برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی منوط به لغو تحریم ها از سوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل 
همه اعضا اســت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی دیروز یکشنبه در دیدار، »سایمون کاوونی« 
وزیــر امور خارجه ایرلند، ضمن اعالم آمادگی ایران برای همکاری بــا نهادهای بین المللی برای حل و فصل بحران های منطقه، تاکید کرد: 
بهترین راه برای حل مشــکالت با همکاران اروپایی در ســطوح مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل 
و پرهیز از هرگونه تهدید و فشــار اســت.رئیس جمهور با اشاره به سابقه عضویت ایرلند در شــورای امنیت سازمان ملل و مشی بی طرفانه 
این کشــور، تاکید کرد: شورای امنیت می بایســت در برابر دولت قبلی آمریکا به دلیل نقض قطعنامه برخورد مناسب انجام می داد.روحانی 
با اشــاره به شکست تحریم های غیرقانونی و فشــار حداکثری آمریکا علیه ملت ایران و اعتراف دولتمردان جدید این کشور به این موضوع، 
اظهار داشــت: فعال شــدن برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بین المللی منوط به لغو تحریم ها از ســوی آمریکا و ایفای تعهدات کامل 
همه اعضا اســت.رئیس جمهور با انتقاد از بی عملی و بی تحرکی اروپا نســبت به تعهدات برجامی، افزود: جمهوری اسالمی ایران متعهد به 
برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفی اســت که برای آن هزینه پرداخته اســت اما این وضع نمی تواند به همین شکل تداوم یابد و برای حفظ 
و احیاء برجام اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای برجام ضروری است.روحانی در ادامه با اشاره 
به اقدام ایران در توقف اجرای پروتکل الحاقی بر اســاس مصوبه مجلس شــورای اسالمی، تاکید کرد: به رغم توقف اجرای پروتکل الحاقی، 
ایران همچنان مصمم به همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایفای وظایف این ســازمان بر اساس توافق صورت گرفته است.رئیس 
جمهور خاطرنشــان کرد: ایران آمادگی دارد پس از رفع تحریم های غیرقانونی آمریکا و دست کشیدن این کشور از سیاست تهدید و فشار، 
بالفاصلــه اقدامــات جبرانی خود را منطبق با مفاد برجام انجام داده و به تعهدات خود عمل کند.روحانی همچنین در این دیدار توســعه و 
تعمیق روابط تهران – دوبلین در همه زمینه ها بویژه روابط اقتصادی و تجاری را خواســتار شــد و با تاکید بر اســتفاده از همه ظرفیت های 
موجود در این زمینه، اظهار داشــت: دو کشور ظرفیت های استفاده نشده زیادی در همه ابعاد دارند که باید برای استفاده از آن تالش کرد.

وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار با اشــاره به نقش این کشــور به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل برای ۲ سال آتی 
و جایگاه تســهیل گری در اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد، گفت: خروج ترامپ از توافق برجام یک اشتباه تاریخی بود و 
دولت جدید آمریکا مصمم به بازگشت به برجام است.سایمون کاوونی با بیان اینکه برجام را به عنوان یک توافق بین المللی برای صلح بسیار 
ارزشــمند می دانیم، افزود: ما تمام تالش خود را برای حفظ برجام انجام خواهیم داد و حاضریم هر نقش ممکن که می تواند به بهتر شــدن 
شــرایط و آغاز دوباره گفتگوهای همه اعضای برجام کمک کند، ایفا کنیم.وزیر امور خارجه ایرلند با اشــاره به تغییرات ایجاد شده در دولت 
آمریکا و تمایل دولتمردان این کشــور برای بازگشت به برجام، اظهار داشــت: با شرایط جدید فرصت مناسبی برای مذاکره و گفتگو ایجاد 

شده که باید از آن به عنوان ملزم شدن همه اعضا به اجرای برجام استفاده کنیم.

مرکــز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده ای کشــور 
سناریوهای مختلف برای سفرهای نوروزی را بررسی و با توجه 
بــه اعمال هر یک از آن ها، وضعیت ترددهای بین اســتانی و 
سفرهای نوروزی مردم را پیش بینی کرد که چه تفاوتی با نوروز 
امسال خواهد داشت. درحالی که نوروز ۱۴۰۰ سومین نوروزی 
اســت که پس از ســیل نوروز ۱۳۹۸ و کرونا در نوروز ۱۳۹۹ 
شرایط سفر در تعطیالت همچنان فراهم نیست، اکیدا توصیه 
شده امسال هم مردم در نوروز در خانه بمانند.بر اساس گزارش 
مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و نقل جاده ای کشور، سه 
سناریو برای سفرهای نوروزی مردم قابل پیش بینی است که 
البته دیروز مسئوالن ستاد ملی مقابله با کرونا و رییس جمهور 
تکلیف آن را روشن کردند.حسن روحانی در جلسه روز گذشته 
ستاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اینکه سفر برای شهرهای 
قرمــز و نارنجی ممنوع اســت، گفت: طبــق تصمیم وزارت 
بهداشت و ستاد ملی کرونا، هیچکس برای سفر به این شهرها 
برنامه ریزی نکند. نیروی انتظامی هم به این مقررات و اجرای 
آن توجه دارد. بنابراین جز شهرهای قرمز و نارنجی برای سایر 
شهرها هم باید رعایت پروتکل های بهداشتی در جریان سفر 
انجام شود.وی افزود: گرچه برای مردم سخت است که امسال 
به سفر نروند اما مردم بدانند این خواهش و نکته ای که مطرح 
می شود برای ســالمت آنان است و نه چیز دیگر. نرفتن سفر 
بهتر از رفتن است. حاال اگر کسانی اصرار دارند که سفر بروند و 
یا برای شان واجب است باید خیلی مراقب رعایت پروتکل های 
بهداشتی باشــند. ما نمی توانیم به مردم بگوییم که شب عید 

خرید نروید اما از آنان می خواهیم که پروتکل های بهداشتی را 
رعایت کنند و در شلوغی و ازدحام وارد نشوند، حاال اگر جایی 
پنج درصد ارزان تر است نمی ارزد که به قیمت سالمتی به آنجا 
برویم. همچنین تا جایی که ممکن اســت از خرید اینترنتی 
باید استفاده کرد.علیرضا رئیسی –سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونــا- نیز در همین زمینه اظهار کرد: بحث های مختلفی 
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد، از جمله بحث 
تعطیالت عید نوروز و ســفرها. گرچه کــه روز قبل هم وزیر 
بهداشت درباره اینکه سفرها می تواند بسیار خطرناک باشد و 
منجر به انتقال ویروس شــود و این ویروس جهش یافته که 
قدرت سرایت باالیی دارد، اگر از استانی به استان دیگر جابجا 
شــود قطعا می تواند آن استان را درگیر کند و اگر این سفرها 
اتفاق بیفتد، استانی که اکنون وضعیت باثباتی دارد، می تواند 

قطعا وضعیتش بدتر شود و موج جدیدی شکل بگیرد.
وی افزود: به همین دلیل باید سفرها تا حد امکان انجام نشود. 
درست است که مردم واقعا تحت فشار بوده و هستند. اکنون 
سه عید می گذرد؛ سال ۱۳۹۸ سیل بود، ۱۳۹۹ کرونا و امسال 
هم کرونا و ویروس جهش یافته. گرچه شــاید فشار روحی و 
روانی و خســتگی مردم باعث شود که تحمل  و آسیب پذیری 
را داشــته باشند، اما خواهشــی که داریم این است که تا حد 

امکان این ســفرها به هیچ وجه انجام نشود تا امسال را هم با 
شرایط ثابتی بگذارانیم و از سال آینده که بحث واکسیناسیون 
کامل تر می شــود و قطعا ســال های بعد می توانیم تعطیالت 
بهتری داشــته باشــیم، آن هم همراه با عزیزان مان در کنار 
یکدیگر که مبادا به دلیل ســفرهای چنــد روزه عزیزان مان 
دیگر در کنار ما نباشــند که این ضایعه ای جبران ناپذیر است.

رییسی ادامه داد: در عین حال علی رغم صحبت هایی که شد 
در ســتاد ملی هم بحث شــد و نظر عزیزان این است که بر 
اساس مصوبه ای که در ستاد داشتیم این بود که در شهرهای 
قرمز و نارنجی ســفر کامال ممنوع شود و در سایر شهرها اعم 
از زرد و آبی با رعایت پروتکل های بســیار سختگیرانه بتوانند 
سفرهای ضروری خودشــان را انجام دهند. البته ما همچنان 
تقاضا داریم که از ســفر اجتناب کرده و سفرهای غیرضرور را 
تحمل کنند و امسال ممنوع باشد. البته بر اساس مصوبه ای که 
هست در شهرهای قرمز و نارنجی کامال ممنوع است و در سایر 
شهرها هم با رعایت شیوه ها و پروتکل های سختگیرانه بتوانند 
به سفر ضروری شان برسند.در چنین شرایطی سه سناریو برای 
ســفرهای نوروزی که زمان احتمالی آن از ۲۰ اســفند ماه تا 
۱۵ فروردین  ماه برآورد می شود، قابل تصور است که می توان 
به محدودیت هدفمند سفرهای با دیداری آشنایان به صورت 

عادی و سفرهای تفریحی برنامه ریزی شده و محدودتر اشاره 
کرد در این شــرایط تردد دو میلیون و ۱۰۰ هزار وسیله نقلیه 
مختلف در محورهــای مواصالتی به صورت روزانه پیش بینی 
می شود که نسبت به نوروز امسال ۱۳۱ درصد افزایش خواهد 
داشت.دومین ســناریو، محدودیت های سختگیرانه تر به ویژه 
برای سفرهای تفریحی است که در این وضعیت سفر با وسایل 
نقلیه شخصی ممنوع و دیدار با آشنایان به ویژه در هفته اول 
تعطیالت محدود می شود. در این سناریو ترددهای بین استانی 
تا یک میلیون ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه در روز پیش بینی شده 
که باز هم نســبت به نوروز امســال ۶۵ درصد افزایش  دارد و 
در سناریوی سوم نیز محدودیت های بسیار سختگیرانه اعمال 
خواهد شد یعنی با احتمال موج چهارم شیوع شدید بیماری 
و با تصمیم ســتاد کرونا مانند آذر ماه امســال همه سفرها از 
جمله دیدار آشنایان و سفرهای تفریحی ممنوع شود و کنترل 
و نظارت ها با اســتفاده از نیروی انســانی و دوربین به صورت 
توامان اعمال شــود در این وضعیت پیش بینی می شــود که 
روزانــه یک میلیون ۱۰۰ هزار وســیله نقلیــه در محورهای 
مواصالتی کشــور تردد داشــته باشــند که باز هم نسبت به 
نوروز ســال جاری با بیســت درصد افزایش ور به رو خواهیم 
شد.اســتان های مازندران، گیالن، گلستان، مشهد، اصفهان و 
استان های جنوبی مانند هرمزگان و بوشهر بیشترین تردد را 
داشته باشند که البته همه این سناریوها و اعداد و ارقام بسته 
به میزان سختگیری در اجرای پروتکل های بهداشتی و رعایت 

آن ها توسط مردم بستگی دارد.

کرونا و سناریوهای مختلف برای سفرهای نوروزی مردم

نوروز 1400 هم مسافرت نروید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

بازگشت اعتماد؛ رمز بهبود بازار سهام
با تصویب نمایندگان؛

 پرونده دخل و خرج دولت
 در سال آینده بسته شد

رییس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد؛

ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای مجازی

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، دخل و خرج کشور را در سال 
آینده را مشخص کردند.به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه صحن علنی  مجلس شورای اسالمی و پس 
از ۲۴ جلسه بررسی مستمر برای رسیدگی به الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، دخل و خرج سال آینده را 
تعیین و تصویب کردند.وکالی ملت ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ را در صحن علنی با ۱۷۰ رأی موافق، ۸ رأی 

مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده.....

رییس کل بانک مرکزی:

 تکالیف بودجه با کنترل رشد نقدینگی
 در تناقض است

جزییات افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان

  حداقل حقوق سال آینده 
۳.۵میلیون تومان شد

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی در مجلس مصوب شد که دریافتی 
های باالی ۱۰ میلیون تومان مشمول این ۲۵ درصد نشده و فقط به میزان ثابت دو میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان افزایش حقوق دارند.مژگان خانلو سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ و همچنین رییس امور پایش 
تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه- در رابطه با تغییرات حقوقی اعمال شده برای 

کارکنان و بازنشستگان در جریان بررسی الیحه بودجه در مجلس توضیحاتی ارائه کرده است.
وی با اشــاره به آنچه در تبصره ۱۲ الیحه بودجه ســال آینده از ســوی دولت برای افزایش حقوق 
کارکنان پیش بینی شده بود گفت که پیشنهاد دولت افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق 
بگیر در دســتگاه های اجرایی با ۲۵ درصد بود و  حداقل پرداختی ســه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
پیش بینی شد که این موضوع برای بازنشستگان نیز عمومیت داشت.خانلو با اشاره به تغییراتی که 
در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق اعمال و مصوب شده است 
افزود: در نهایت آنچه که مصوب شده به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان  و بازنشستگان بیش 
از ۲۵ درصد نیســت و نسبت به آخرین حکم کارگزینی آنها درسال ۱۳۹۹ اعمال می شود، اما این 
۲۵ درصد مشمول تمامی کارکنان و بازنشستگان نمی شود.سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به مصوبه 
مجلس مبنی بر اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نسبت به سال جاری نباید بیش از دو میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان باشــد توضیح داد: در این شــرایط حقوق های باالی ۱۰ میلیون تومان به هیچ 
عنوان مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق نشده و فقط رقم ثابت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 
آنها اختصاص پیدا می کند.به گفته خانلو با مصوبه مجلس نیز در هر صورت حداقل دریافتی در سال 
آینده  سه میلیون و ۵۰۰  خواهد بود.وی درباره پاداش پایان خدمت کارکنان نیز گفت که با مصوبه 
مجلس در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۷۲ میلیون تومان تعیین شده است.

این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که در هر حال آنچه که توسط شورای نگهبان 
تائید و به عنوان قانون ابالغ شــود الزم االجرا خواهد بود.این تغییرات درحالی اعمال می شــود که 
پیش از این در ســال ۱۳۹۸ هم افزایش حقوقی که مجلس مصوب کرد بدون ضریب و با رقم ثابت 
۴۰۰ هزار تومان بود که مدت ها مورد بحث قرار داشت.از سویی اکنون این موضوع مطرح است که 
با حذف درصد افزایش حقوق برای دریافتی باالی ۱۰ میلیون تومان تا چه حد پرداختی متناسب  با 
سوابق، تحصیالت جایگاه کاری و وضعیت کارکنان  و بازنشستگان اعمال شده و مبنای تعیین این 

رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان چیست؟

روحانی در دیدار وزیر خارجه ایرلند:

فعال شدن برجام منوط به لغوتحریم است
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وزیر دفاع: گزیده خبر

اگر غلط اضافی از اسرائیل سر بزند فرمان رهبری اجرا خواهد شد
وزیر دفاع با اشــاره به تهدیدات اخیر ایران توســط سران رژیم 
اعالم کرد که اگر غلط زیادی رژیم صهیونیســتی ســر بزند تل 
آویو و حیفا را با خاک یکسان میکنیم. امیر سرتیپ امیر حاتمی 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح در سیزدهمین جشنواره 
جوان ســرباز حضرت علی اکبر که صبح دیروز یکشنبه در مرکز 
همایشهای امام علی )ع( شــهرک امام خمینی )ره( برگزار شد 
طی ســخنانی اظهار کرد: جوان و دوران مقدس سربازی جایگاه 
بســیار باالیی دارد و این جشنواره به نام مستقیم متبرک جوان 
امام حسین )ع( حضرت علی اکبر )ع( است الگویی ماندگار برای 
همه نسل ها است. وی ادامه داد: در دنیای امروز قدرت در جهان 
حاکم و جز زبان زور نمی فهمند و اگر کسی دور و قدرت نداشته 
باشد در ضعف خواهد ماند.وزیر دفاع گفت: قدرت نرم جمهوری 
اسالمی ایران ابعاد مختلفی دارد که از وجوه آن می شود به قدرت 
منطقه ای جمهوری اســالمی ایران اشاره کرد و گفت که گروه 
های مقاومت میوه قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران هستند که 
در یمن ، عراق ، ســوریه و لبنان حضــور دارن و طعم این میوه 
را رژیم صهیونیســتی به خوبی چشیده است.وی ادامه داد: رژیم 
صهیونیستی تا ســال ۱۳۵۷ و پیروزی انقالب اسالمی با آرزوی 
واهی نیل تا فرات هر روز ظلم بیشتر می کرد و سرزمین های خود 
را توسعه می داد اما از لحظه پیروزی انقالب اسالمی همه توسعه 
های او متوقف شــد و نه تنها توسعه سرزمینی آنها متوقف شد و 
هیچ کس او را در منطقه نمی خواهد همه ملت های منطقه از این 
رژیم متنفر هستند و آنها خودشان بهتر این موضوع را می دانند 
و به همین دلیل مجبور شده اند دور سرزمین های اشغالی دیوار 
بکشند.امیر حاتمی با اشاره به تهدیدات اخیر ایران توسط سران 
رژیم صهیونیســتی گفت: گاهی اوقات از سر استیصال این رژیم 

ادعاهای واهی را مطرح می کنند و غلط بزرگتر از دهانشــان می 
کنند و جمهوری اسالمی و ایران بزرگ را به زعم خودشان تهدید 
می کند روشن است که این سخنان از سر استیصال است رهبر 
معظم انقــالب و فرماندهی معظم کل قوا در همان ســال هایی 
کــه آنها همین غلط هــای زیادی را می کردنــد فرمودند رژیم 

صهیونیستی دشمن اصلی ما نیست آنها حتی در اندازه جمهوری 
اسالمی ایران نیســتند و می دانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر 
غلط زیادی از آنها ســر بزند تل آویو و حیفا را با خاک یکســان 
میکنیــم. این امر فرماندهی معظم کل قوا با دقت اجرا شــده و 
تبدیل به طرح شــده است.وی تاکید کرد: اگر غلط اضافی از آنها 

سر بزند خودشــان میدانند و اگر نمیدانند بدانند که این بیانات 
مقام معظم رهبری تبدیل به طرح شده است و فرمان ایشان اجرا 
خواهد شــد من با آنها توصیه می کنم و تاکید می کنم حتی در 
زبان هم این غلط های زیادی را نکنند.وزیر دفاع در بخش دیگری 
از سخنان خود به اهمیت نیروی انسانی در موفقیت سازمان اشاره 
کرد و گفت: شــور و اشــتیاق جوانان ما با رشادت خود در دفاع 
مقدس توانســتند بعد از یک دوره که پادشاهان ناالیق ضعف را 
برای کشــور ما داشتند ، با رشــادت خود عزت و افتخار را برای 
کشــور ما به ارمغان آوردند و نگذاشتند که وجبی از خاک کشور 
در تصرف دشمن باشد.وی دوران سربازی را دوران بسیار مقدسی 
دانست و گفت: جوانان ما باید با الگو پذیری از حضرت علی اکبر 
ع، بصیرت و شجاعت او خود را آماده کنند، همانگونه که شهدای 
مــا با الگو پذیری از حضرت علی اکبر ع به نا ثابت کردند که این 
الگو دست یافتنی است.وزیر دفاع تصریح کرد: شهدای ما با الگو 
پذیری از حضرت علی اکبر ع عاقبت به خیر شدند و ما نیز باید از 
این شهدا الگو گرفته و مسیر آنها را طی کنیم.وی دوران سربازی 
را دورانی ضروری برای همه دانست و گفت: اصل سربازی بسیار 
مقدس است و کسی حق نداره این دوران را زیر سوال ببرد ، همه 
در کشــورهای دوران سربازی را به شــکل های مختلف دارند و 
نظام سربازی دوران بسیار با ارزشی برای جوانان است.امیر حاتمی 
خطاب به سربازان حاضر در مراسم خاطر نشان کرد: شما سربازان 
جوان قدردان این دوران و البته پدر و مادر خود را بدانید و قدردان 
زحمات آنها باشید و بدانید دعای پدر و مادر مستجاب می شود.

وی در پایان ایران را مهد تمدن اســالمی ایران دانست و گفت: 
ایران مهد امنیت و افتخار اســت و این موقعیت با تالش سربازان 

به دست آماده است.

سردار سالمی: 
 دشمنان را وادار می کنیم به اراده 

ملت ایران تن دهند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: ایستادگی در برابر فشارها جز 
با قدرت و قدرت ســازی ممکن نیست؛ ما هم می سازیم، هم می ایستیم و هم 
دشمنان را وادار می کنیم که به اراده ملت ایران تن دهند. سردار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در  حاشیه اولین رویداد تا ثریا که 
در تاالر ۱۳ آبان برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این دوران که ما 
شاهد پیشرفت های سریع در حوزه علم و دانش در دنیا هستیم، هدف اصلی ما 
آن است که بسیجیان پرچمدار و پیشگام این مهم در کشورمان باشند و بتوانند 
همه استعدادهای جوانان را برای پیشرفت در رشد علم و فناوری بسیج کنند.وی 
افزود: ما خواهان آن هســتیم که کشورمان از لحاظ پیشرفت و علم و دانش در 
رده کشورهای پیشرفته جهان قرار گیرد و ایران در خط مقدم این حوزه در دنیا 
باشــد. سردار سالمی همچنین با اشاره به حضور ایده های نوین در این رویداد 
گفت: امیدواریم که دســتاوردهایی که در این نمایشــگاه ارائه می شود بتوانند 
تجاری شوند.سردار سالمی همچنین در کنفرانس خبری در این نمایشگاه اظهار 
کرد: اســتقالل علمی و اقتصادی پیوندهای وابســتگی از دشمنان را می گسلد 
که جوانان ما در این ارتباط توانستند جهاد را به عرصه علم و فناوری ببرند.وی 
افزود: با وجود تحریم های همه جانبه علیه کشورمان ما توانستیم نیاز خود را در 
داخل کشور تامین کنیم که این توانایی از ذهن جوانان ما سرچشمه می گیرد.

فرمانده سپاه ادامه داد: جوانان ما در حال ساخت فردایی سرافراز و سربلند همراه 
با پیشرفت های علمی و دانشی در میان کشورهای جهان هستند که ما را از قید 
و بند کشورهای دیگر نجات می دهد؛ همین جوانان کارستان و غوغایی در کشور 
انجام دادند.ســردار سالمی گفت: زیر سایه قدرت دفاعی کشورمان امروز حرف 
های زیادی برای گفتن در جهان داریم و کشوری شاخص و برجسته در جهان 
هســتیم.وی تصریح کرد: ایستادگی در برابر فشارها جز با قدرت و قدرت سازی 
ممکن نیست؛ ما هم می سازیم، هم می ایستیم و هم دشمنان را وادار می کنیم 
که به اراده ملت ایران تن دهند.فرمانده سپاه گفت: رهبر ژرف اندیشی در کشور 
داریم که با بسیج کشور تالش و مکتبی را برای پذیرش پیشرفت کشورمان آماده 
می کند.سردار ســالمی ادامه داد: جوانان پرچمداران پیشرفت علمی و فناوری 
کشــورمان در آینده هستند که تمدن جدید بشری را بر اساس اخالق، کرامت 
انسانی و پیشرفت در همه عرصه ها استقرار می کنند. بنابر این گزارش، در پایان 
این مراسم، از کتاب مدیریت و بلوغ اندیشکده های سیاستگذاری توسط فرمانده 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی رونمایی شد.

زاکانی:
  FATF آسیب پذیری ایران

را چندبرابر می کند
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی گفت: تصویب FATF بندی 
به پای اقتصاد کشــور است.  از قم ، علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به بررســی جوانب FATF اظهار داشــت: اف ای تی اف کمکــی به رفع تحریم ها 
و انتقال پول به کشــور و تســهیل مراودات کاری و پولی نمی کند بلکه بندی 
به پای اقتصاد کشور اســت.رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
افزود: FATF آسیب پذیری ما را چندبرابر می کند و اگر راهکاری برای دور زدن 
تحریم های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل 
کنیم، پذیرش FATF مانع از آن می شود.وی تصریح کرد: در واقع با پذیرش آن 
و به اصطالح شفاف سازی، دست های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم ها برای 
دشــمن رو می کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی پذیرد.نماینده مردم قم در 
مجلس بیان کرد: دولت برای پذیرش FATF شروطی را مطرح کرد که باید گفت 
اصاًل شرط پذیر نیست و اگر کشــور به آن بپیوندد، در ابتدای بهانه جویی های 
دیگری قرار می گیریم، در حقیقت FATF موضوع سیاسی است و اصاًل تخصصی 
نیســت.وی خاطرنشــان کرد: حتی پذیرش آن، بهانه جویی برای دیگر مسائل 
ازجمله موضوعات هســته ای را به وجود می آورد و هرکدام از این بندها را اضافه 
کنیم، خود را گرفتارتر می کنیم و با ظلم مضاعفی مواجه می شویم.رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت 
نیز این موضوع موافقین و مخالفینی دارد و موافقین نتوانستند استدالالت کافی 
را برای پذیرش FATF بیاورند لذا در مجمع به دور کارشناسی افتاد و مخالفین، 
استدالل هایشان، قوی تر اســت.وی گفت: از طرفی موافقان نیز دلیلی منطقی 
ندارند به غیر از این که می گویند »مانند برجام، انتظاری ایجاد شده است و باید 
 FATF به آن پاسخ بدهیم«، من معتقدم تا بحث تحریم های ظالمانه وجود دارد
رأی نمی آورد و انتظار نداشــته باشند خودمان را گرفتارتر کنیم، این مسیری 
که دولت توصیه می کند کارشناسی نیســت.زاکانی در ادامه پیرامون برجام و 
بدعهدی دشمن ابراز کرد: مجلس دوشنبه قبل با توافق نامه ای که صورت گرفته 
اســت مخالفت کرد، قانونی که مجلــس ۱2 آذر تصویب کرد، قانونی مترقی و 
پیشرو بود و شرایطی را به وجود آورد که آمریکا و اروپا به انفعال بیفتند و نشان 
داد که مجلس تا چه میزان می تواند مؤثر باشد.نماینده مردم قم در مجلس بیان 
کرد: درواقع درجایی که با چشــم باز و هماهنگی دقیق با شورای امنیت ملی، 
قانونی مصوب شد نشان داد نمایندگان مجلس می توانند بسیار مؤثر واقع شوند 
و کشــور را در حوزه برتر قرار دهند.زاکانی عنوان کرد: دولت ایراداتی در مسیر 
اجرایی شدن قانون گرفت، درحالی که مجلس بسیاری از موضوعات را در این 
قانون مشــخص کرد، انتظار بود از ۵ اسفند، شرایط جدیدی به وجود بیاید که 
در ماده 8 به آن پرداخته شــده بود.وی تصریح کرد: در بستن پرونده پروتکل 
الحاقی و نظارت های فوق ان پی تی، کشور الزاماتی را از طریق قانون گذاشته بود 
که خروجی اش این بود تفاهم نامه ای شده است و این تفاهم نامه به پیوست هایی 
اشاره داشت، اما ابعادش مشخص نبود و با قانون و بیانات رهبری تناقض داشت.

زاکانی ادامه داد: اگر به این پیوســت ها دقت می شد چون در بازه زمانی فشرده 
اتفاق افتاده بود و تفاهمات شــکل گرفت و به مجلس منتقل نشــده بود، لذا 
اعتراضاتی شکل گرفت و نقاطی ذکر شد، ماحصل آن دولت بیانیه داد و سازمان 
انرژی اتمی و هم دبیرخانه شفاف ســازی کرد و نشــان داد مسیری که می رود 
به نوعی اگر نظارتی هست این نظارت بر همان ان پی تی متوقف و به همان اندازه 
نظارت می شــود.وی گفت: همچنین پروتکل های الحاقی و نظارت های اضافی 
در فیلم ها ضبط و اطالعات به مدت ســه ماه جمع آوری می شود و به شرطی که 
بعد از سه ماه تصمیمات اتخاذ شود، فیلم ها به طرف مقابل داده می شود و اگر 
تحریم ها برداشته نشود فیلم ها پاک می شود و راهی برای تفاهم بعدی نمی ماند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی افزود: این راهی بود تا ایران 
حقانیت خود را ثابت کند و فرصتی که در تضاد با قانون نباشــد می دهیم، روز 
۵ اسفند پرونده پروتکل های الحاقی بسته و بنا شد اگر تحریم ها برداشته نشود 
ازاین جهت مسیر مشخص و شفاف اســت.وی ابراز کرد: دراین باره گروهی در 
مجلس شکل گرفت و کمیســیون امنیت که در قانون از آن به عنوان ناظر یاد 
شده بود مسئولیتی پیش گرفته اند تا طبق قانون پیش رویم، آنچه اتفاق افتاد 
این بود که وقتی از داخل کشــور یک صدا و همبستگی بر مبنای قانون شکل 

می گیرد چقدر می تواند مؤثر باشد.

امیر سرتیپ نصیرزاده:
آماده دفاع از امنیت آسمان های 

کشور هستیم
فرمانــده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکــه جنگنده های نیروی 
هوایی در دفاع مقدس از مناطق اقتصادی کشورمان دفاع کرده اند، 
گفت: خلبانان نیروی هوایی آماده هستند تا از امنیت آسمان های 
کشــور دفاع کنند.به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر ســرتیپ 
عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش، با اشــاره به شجاعت، 
فداکاری و ایثارگری شهید خلبان بیرجند بیک محمدی در سالهای 
دفاع مقدس اظهار کرد: شــهید بیک محمدی از ابتدای جنگ تا 
انتهای آن، مقابل تجاوز دشمن بعثی مقاومت کرد و در خردادماه 
سال ۱۳۶۷ به شهادت رسید.وی ادامه داد: بعد از گذشت قریب به 
۳۰ سال، هنوز وجود این شهید با برکت است و در مراسم تشییع 
نیز شــاهد حضور پررنگ پرســنل نیروی هوایی بودیم. خلبانان 
نیروی هوایی ارتش آماده هســتند که راه شــهدای این نیروی را 
ادامه دهند و از امنیت آسمان های کشور دفاع کنند.امیر سرتیپ 
نصیرزاده با بیان اینکه هنوز پیکر مطهر برخی از شــهدای نیروی 
هوایی به کشــور برنگشته اســت، تصریح کرد: شهدای دیگری از 
نیــروی هوایی ارتش در مناطق عملیاتی وجود دارند که کشــف 
و شناســایی نشده اند. شهید سرلشکر خلبان هاشم آل آقا و شهید 
سرلشــکر خلبان محمد زارع نعمتی از جمله شهدای مفقوداألثر 
هستند.فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به نقش نیروی هوایی 
در دوران دفاع مقدس گفت: مأموریت های نیروی هوایی در دوران 
دفاع مقدس از تنوع باالیی برخوردار بود که پشتیبانی از نیروهای 
ســطحی، حفاظت از ســکوهای نفتی و جزایر جنوبی و اسکورت 
نفکتش را نیز به عهده داشت.وی افزود: جنگنده های نیروی هوایی 
در دوران دفاع مقدس عالوه بر دفاع از مناطق حساس و اقتصادی 
کشــورمان، مناطق نظامی و اقتصادی رژیــم بعث را موردحمله 
قرار می دادند.امیر ســرتیپ نصیرزاده اضافــه کرد: در دوران دفاع 
مقدس، بارها پاالیشگاه ها و تجهیزات نفتی دشمن بعثی زیر آتش 
بمب افکن هــای ما قرارگرفته بود و پایگاه های نظامی متعددی در 

عراق بمباران شد.

با صدور اطالعیه ای صورت گرفت؛
واکنش وزارت امور خارجه به 
اظهارات اخیر »محسن رضایی«

وزارت امور خارجــه در اطالعیه ای اعالم کرد: اظهارات اخیر دبیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام درباره ســوریه و عراق؛ دیدگاه 
شــخصی وی بوده اســت.روابط عمومی وزارت امــور خارجه در 
اطالعیه ای با اشــاره به اظهارات »محســن رضایی« دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در یک گفتگوی رسانه ای در خصوص 
عراق و سوریه، آورده است: آنچه گفته شده است دیدگاه شخصی 
مصاحبه شونده بوده و با نگاه جمهوری اسالمی ایران فاصله دارد 
و ایــران در همه موارد و مقاطع بر اســاس اصل برادری به کمک 
دولت های عراق و ســوریه شتافت که جلوه بارز آن را در مبارزه با 
داعش می توان دید.در این اطالعیه آمده است: ایران با درک خطر 
تروریســم بر منطقه و بنا به درخواست دولت عراق و سوریه برای 

مبارزه با داعش حضور پیدا کرد.

پاسخ رئیس جمهور روسیه به پیام 
رهبر معظم انقالب

ســفیر روســیه در ایران در دیدار با علی اکبر والیتی مشاور امور 
بین الملــل رهبر انقالب، پیام پوتین در پاســخ به پیام اخیر مقام 
معظم رهبری را تقدیم کرد.به گزارش خبرگزاری تســنیم، لوان 
جاگاریان سفیر روسیه در ایران در دیدار با علی اکبر والیتی مشاور 
امور بین الملل رهبــر انقالب، پیام والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه در پاســخ به پیام اخیر مقام معظم رهبری را تقدیم کرد. 
پیام رهبر معظم انقالب در جریان ســفر اخیر محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اســالمی به مسکو، تحویل نماینده پوتین 

)رئیس مجلس دوما( شده بود.

رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح گفت: 
امروز شــاهد ارتقای جذابیــت، افزایش 
نشــاط و رضایــت در دوره خدمــت و 
ارتقای اثربخشــی و مهارت های شغلی 
و تخصص محور شــدن خدمت سربازی 
هســتیم.رئیس ســتاد کل نیروهــای 
مســلح سرلشکر پاســدار محمد باقری 
در پیامــی به مناســبت ســیزدهمین 
جشــنواره حضرت علی اکبر )ع( اسفند 
ماه ۱۳۹۹ تاکید کــرد: با همت قرارگاه 
مرکزی مهارت آمــوزی کارکنان وظیفه 
نیروهای مسلح، شاهد ارتقای جذابیت و 
افزایش نشاط و رضایت در دوره خدمت 
و ارتقای اثربخشی و مهارت های شغلی و 

تخصص محور شدن خدمت هستم.

متن این پیام به شرح زیر است:
با ســالم به ارواح طیبه شهدای واالمقام 
و روح مطهر حضــرت امام خمینی )ره( 
معمار کبیر انقالب و بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران؛ ایام عیــد بزرگ مبعث 
پیامبر رحمــت حضرت محمد مصطفی 
)ص( را گرامــی می داریم، در آســتانه 
ماه معظم شــعبان و خجســته زادروز 
حضــرت علــی اکبر )ع( که جشــنواره 
جوان ســرباز در نیروهای مسلح متبرک 
به نام اوست، از خدای کریم و نعیم طلب 
می کنیم نسل جوان جامعه اسالمی را در 
عرصه های ایفای مســئولیت های خطیر 
اجتماعی و ملــی یاری بخشــد.دوران 
پرورش  موســم خودســازی،  سربازی، 
اســتعدادها و فراگیری مدیریت زندگی 

و نقش پذیری های اجتماعی و آراستگی 
جوانان سرباز به زیور فداکاری معنویت، 
بردبــاری و تــاب آوری در رویارویــی با 
ســختی ها و دشــواری های فرارو است. 
برگزاری ســیزدهمین جشــنواره جوان 
ســرباز در امتداد جشنواره های با شکوه 
گذشــته؛ فرصت ارزشــمندی است تا 
سیمای تابناک ســربازان مومن، شجاع، 
وظیفه شــناس،  ایمان مــدار  دیــن دار، 
قانون مدار، فداکار، وفادار و حماسه ســاز 
که در منظومه سازمانی نیروهای مسلح 
در ارتش قهرمان، ســپاه مقتدر، نیروی 
انتظامی سرافراز و وزارت دفاع ارزشمند 
به نظاره گرفته شود، نقش های بزرگ و 
انکارناپذیری که صحنه های اســتقالل، 
امنیت و تمامیت ارضی کشور و پاسداری 

از انقالب اسالمی تجلی گاه آن است.
ســالم بر جوانانی کــه جغرافیای ایران 
اسالمی از گام های اســتوار و جلوه های 
ســربازی آنان برکت و رفعت یافته است 
و دوشــادوش دیگر هم رزمان دالورشان، 
پیشران آرامش و افتخار پدران و مادران 
عزیزشان و ضامن عزت و عظمت ایرانیان 

فهیم و قدرشناس قرار گرفته اند.
امروز فراتر از نیروهای مسلح جای جای 
میهن عزیزمان گواهی می دهد، سربازان 

عالوه بر انجــام وظایف ذاتــی خود در 
صحنه های نیاز کشور چگونه به مجاهدت 
و حماســه آفرینی پرداخته اند؛ حضور در 
میدان های امداد، نجات و خدمات رسانی 
به مردم زلزله زده و گرفتار آمده در بالیای 
طبیعــی و تالش های خســتگی ناپذیر، 
متعهدانــه و ایثارگرانــه در همراهی با 
مجاهدان سالمت برای مقابله با ویروس 
منحوس کرونــا و کمک های مومنانه به 
محرومان و آسیب دیدگان از بلیه جاریه 
کشور، آوردگاه های سترگی است که بر 
فراز آن نام و نقش جوان ســرباز ایرانی 
پرورش یافته در مکتب اسالم نورافشانی 
می کند.در این فرصت گران سنگ خالی 
از لطف نیست، یادآور شویم که با همت 
و راهبری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی 
کارکنــان وظیفــه نیروهای مســلح و 
همکاری ســازمان ها و استقبال باشکوه 
شما جوانان عزیز از طرح ها و برنامه های 
پیش  بینی شده، شاهد ارتقای جذابیت و 
افزایش نشاط و رضایت در دوره خدمت 
و ارتقای اثربخشی و مهارت های شغلی و 
تخصص محور شدن خدمت و همچنین 
سرمایه اندوزی و دستیابی به آمادگی برای 
ورود به بازار کار و مسئولیت پذیری های 
متنوع و مهم در جامعه هســتیم که به 

شــکرانه ایــن نعمت، خدای بــزرگ را 
قدردانی  خاضعانه ســتایش می کنیم.با 
از دســت اندرکاران این رخــداد ماندگار 
و تجلیل و تکریم مقام شــریف سرباز و 
سربازی و تبریک به برگزیدگان جشنواره 
ســیزدهم الزم اســت رســالت خطیر 
شــما جوانان غیور و غیرتمند به عنوان 
مخاطبان خاص رهبر عظیم الشان انقالب 
اســالمی )مدظله العالــی( در بیانیه گام 
دوم انقــالب را در پیمودن مرحله نوین 
خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی 
یادآور شــوم.آنچه از کلیــات این بیانیه 
بعنــوان نقشــه راه و قطب نمای حرکت 
ایران و ایرانی در چهل ساله دوم انقالب 
برمی آید؛ بخش اعظم آن بردوش نســل 
جوان جامعه بویژه شما عزیزان است که 
به فضل الهی در آینده پیشرو بایستی در 
میدان های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
علمــی و بین المللی و نیــز عرصه های 
دین، اخالق، معنویت و عدالت به منصه 
ظهور برســد و کشــور عزیزمــان را در 
ریل پیشــرفت و تعالی و قوی شدن به 
آرمان های بلند و مقدس انقالب و نظام 
اسالمی نزدیک سازد.سالمتی، سرافرازی 
و موفقیــت یکایک ســربازان عالیقدر و 
جوانان پرشور و شــعور نیروهای مسلح 
در این صــراط مبارک، تحــت عنایات 
حضرت بقیه اهلل االعظم )عجل اهلل تعالی 
فرجه الشریف( و پیروی از رهنمودهای 
حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی 
کل قوا امام خامنه ای )مدظله العالی( را از 

درگاه کبریایی مسئلت می کنم.

سرلشکر باقری:
شاهد تخصص محور شدن و ارتقای 

جذابیت خدمت سربازی هستیم

نشست هم افزایی بین فرماندهان دو نیروی دریایی 
ارتش و ســپاه صبح امروز با حضور دریادار پاســدار 
علیرضا تنگســیری و امیر دریادار حســین خانزادی 
در ســتاد فرماندهــی نیروی دریایــی ارتش برگزار 
شــد. نشســت هم افزایــی بین دو نیــروی دریایی 
ارتش و ســپاه صبح دیروز با حضور ســردار دریادار 
پاســدار علیرضا تنگســیری فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه پاســداران و امیر دریادار حســین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایــی ارتش و جمعی از معاونان و 
فرماندهــان دو نیرو، در ســتاد نیروی دریایی ارتش 
برگزار شد.امیر دریادار خانزادی در این دیدار با اشاره 
بــه اینکه امنیت حاکم در مناطق خلیج فارس، تنگه 
هرمــز و دریای عمان و دریاهای با حضور پیوســته 
و مقتدرانه نیروهای دریایی ارتش و ســپاه به وجود 
آمده اســت، گفت: مدتی قبل که افتخار شرف یابی 

محضر فرماندهی معظم کل قوا را داشــتم، ایشان از 
همدلی و وحدت بین دو فرمانده و دو نیروی دریایی 
ارتش و ســپاه بسیار احســاس رضایت و خشنودی 
داشــتند.فرمانده نیروی دریایی ارتــش با تاکید بر 
اینکه دشمن همواره به دنبال مخدوش کردن اتحاد 
و انســجام بین نیروهای مســلح است، افزود: حضور 
مقتدرانه و با صالبت دو نیروی دریایی ارتش و سپاه 
در دریا باعث شــده است که دشــمن هرگز به خود 
اجازه دســت درازی به مرزهای آبی کشور را ندهد و 
این را می داند در صورت هرگونه تهدید جواب دندان 
شــکنی از سوی جوانان این کشــور دریافت خواهد 
کرد.دریــادار خانزادی همگرایی و هم افزایی بین دو 
نیروی دریایی ارتش و ســپاه را بسیار مهم و حساس 
دانســت و تصریح کرد: ایــن تعامالت موجب خنثی 
شــدن اقدامات ناامن کننده کشــورهای فرامنطقه 

ای و حفــظ امنیت خواهد شد.ســردار تنگســیری 
نیــز گفت: امروز همگرایــی و وحدت بین دو نیروی 
دریایی ارتش و سپاه از باالترین تا پایین ترین سطوح 
وجود دارد و این هم افزایی و یکپارچگی مایه افتخار 
نیروهای مســلح است.فرمانده نیروی دریایی سپاه با 
تاکید بر اینکه مســیر وحدت، همدلی و هم افزایی 
بــا همرزمانمان در نیروی دریایــی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران هرگز قطع نخواهد شد، خاطر نشان 
کرد: ظرفیت و تعامالت بســیار خوبی در حوزه های 
عملیاتی، اطالعاتی و آموزشــی بیــن دو نیرو وجود 
دارد کــه به حمداله امروز شــاهد آن هســتیم که 
دشمنان جمهوری اســالمی ایران در عرصه دریا در 
برابر این اقتدار دریایی مبهوت مانده اند.در این دیدار 
تفاهم نامه آموزشی، اطالعاتی و تحقیقاتی فیمابین 

دو نیروی دریایی ارتش و سپاه امضا شد.

در نشست فرماندهان نیروی دریایی ارتش و سپاه؛

تفاهم نامه آموزشی و تحقیقات بین نیروی دریایی سپاه و ارتش امضا شد

 سردار هوشی سادات جایگزین سردار سعید محمد
 در قرارگاه سازندگی خاتم شد

سردار سید حسین هوشی سادات با حکم فرمانده کل سپاه به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه منصوب 
شد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در حکمی سردار سرتیپ دوم پاسدار سید 
حســین هوشی سادات را به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( سپاه منصوب کرد.فرمانده کل سپاه همچنین با 
قدردانی از زحمات و تالش های سردار سرتیپ دوم پاسدار دکتر سعید محمد طی دوره تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم 
االنبیا)ص( وی را به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرد.گفتنی است سردار هوشی سادات پیش از این معاون مهندسی 

و پدافند غیر عامل سپاه را عهده دار بوده است.
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گزیده خبر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛

بازگشت اعتماد؛ رمز بهبود بازار سهام
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار، بــا تاکید بر ضرورت 
بازگشــت اعتماد به بورس، گفت: ورود به بازار رمز ارزها غیر 
قانونی بوده و این بستر به کانالی برای خروج سرمایه از کشور 
مبدل شده اســت.محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان 
بــورس و اوراق بهادار در آئین راه اندازی معامالت آتی نقره و 
تاالر حراج باز بورس کاال گفت: شتاب بورس کاالی ایران در 
مسیر توســعه بازارها، طراحی ابزارهای جدید و نوآوری های 
قابل تقدیر است و سازمان بورس از هرگونه حمایتی در این 
مســیر دریغ نخواهد کرد.وی افزود: ســازمان بورس و اوراق 
بهادار بدون شــک از توسعه فعالیت های بورس کاال حمایت 

می کند تا این بورس در مسیر هموارتری حرکت نماید.
دهقان دهنوی اظهار داشــت: باید از نوع نــگاه و از ادبیات 
سیاسی در بازار سرمایه دوری کنیم که راه حل همین است. 
البته ۶۲ میلیون نفر ســهامدار در بازار سرمایه وجود دارد و 
این موضوع سبب شده مقامات سیاسی هم نسبت به بورس 
و بازار سرمایه بی تفاوت نباشند و قطعاً کاندیداهای ریاست 
جمهوری هم باید سیاست هایی در این زمینه داشته باشند.

وی تصریح کرد: همه باید با کمک هم به سمت تقویت اعتماد 
و ثبات در بازار سرمایه حرکت کنیم و سهامداران نیز باید با 
ابزارهای مدیریت ریسک بهترین تصمیم را برای دارایی های 
خود داشــته باشند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه 
داد: بررسی ها نشان می دهد وضعیت سرمایه گذاری در طول 

ســال های اخیر مطلوب نبوده اما وقتی شفافیت در کار باشد 
قطعاً شاهد توسعه و امنیت سرمایه گذاری در کشور خواهیم 
بود. از سوی دیگر سیاست گذاران هم باید افق بلندمدتی را 
برای صنایع حاکم کنند و در نظر بگیرند تا ســرمایه گذاران 

بتواننــد برنامه خود را برمبنــای آن تدوین کنند.وی وزارت 
صمت را مسئول صنعت و معدن کشور خواند و گفت: تمامی 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان همواره با ریســک قیمت 
مواجــه اند که در این حوزه ابزارها و ظرفیت های بورس کاال 

می تواند آنها را در مدیریت ریســک و در نهایت بهره وری و 
تولید کمک نماید و قطعاً با مســیری که در حال طی شدن 
است به این نتیجه خواهیم رســید.دهقان دهنوی یک بعد 
توسعه را نیازســنجی مالی و مدیریت ریسک واحدها خواند 
و عنوان کرد: باید مطابق این نیازها و برای مدیریت ریســک 

بنگاه ها، ابزار پیشنهاد دهیم.
رئیس ســازمان بورس ادامه داد: تشکیل سهامداران حقیقی 
یا خرد جزو برنامه هاســت و شروع شده و هیئت موسسی از 
افراد صاحب نام و بی طرف تشــکیل خواهد شد. درخصوص 
مصوبه اخیر شــورای عالی بورس برای حمایت از سهامداران 
خرد نیز باید گفت این مصوبه چیزی جز اوراق اختیار فروش 
تبعی نیســت.وی افزود: بازدهی صندوق های سرمایه گذاری 
در روند صعودی بازار از متوسط بازار باالتر بوده و در شرایط 
کاهشی بازار نیز بازدهی آن ها کمتر از بازار افت داشته است؛ 
این یعنی مدیریت ریسک درنتیجه این صندوق ها به سرمایه 
گذاران خرد پیشنهاد می شود.دهقان دهنوی در پایان با بیان 
اینکه ورود به بازار رمز ارزها غیر قانونی بوده و این بســتر به 
کانالی برای خروج سرمایه از کشور مبدل شده، گفت: نوسان 
امسال بازار سرمایه در سایر بازارها نیز مشاهده شد و شاخص 
طال و ارز هم نزولی شــدند اما نزول این بازارها مقطعی بود 
که برای بازگشــت بازار سهام به روندی معقول نیز به اعتماد 

مجدد نیاز داریم.

معاون اول رییس جمهوری خبر داد؛
اختصاص ۶میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰تومانی 

برای کاالی اساسی
معــاون اول رییس جمهوری از اختصاص ۶ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
تامین کاالهای اساسی در ۶ ماه نخست سال آینده خبر داد. اسحاق جهانگیری 
دیروز یکشــنبه در جلسه تامین کاالهای اساسی که به ریاست وی برگزار شد، 
با تشــکر از بانک مرکزی برای تأمین ۱۰ میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی 
در ســال ۱۳۹۹ گفت: برای شش ماه نخست سال آینده هم ۶ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای تامین کاالهای اساســی مورد نیاز کشور  اختصاص می یابد. 
بــه گفته معاون اول رییس جمهوری یک میلیــارد و ۵۰۰ میلیون دالر از این 
اعتبار برای واردات دارو و تجهیزات مورد نیاز بخش بهداشــت و درمان و مابقی 
به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت برای تهیه کاالهای 
اساســی تخصیص یافته اســت.معاون اول رییس جمهــوری ضمن قدردانی از 
عملکرد وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در موضوع مقابله با کرونا،  از 
مسئوالن این وزارتخانه خواست تا حساسیت  و اهتمام ویژه ای نسبت به تهیه 
دارو بویژه برای بیماران خاص داشته باشند.معاون اول رییس جمهوری با اشاره 
به گزارش دستگاه های ذیربط در خصوص تولید،  توزیع و قیمت روغن در بازار 
گفت: با توجه به افزایش تولید و توزیع و نیز ذخایر روغن در کشــور، نهادهای 
متولی باید با آگاهی بخشی و استفاده از همکاری رسانه ها، فضای روانی ایجاد شده 
که منجر به خرید بیش از حد و احتکار کاال می شود، از بین ببرند.جهانگیری با 
اشاره به اجماع نظر همه مسوالن کشور برای تخصیص ارز به کاالهای اساسی و 
نیز دســتور رییس جمهوری مبنی بر لغو یک مصوبه در خصوص افزایش تعرفه 
واردات روغن، اظهار داشــت: البته این شرایط به دنبال برخی تنش های روانی 
ایجاد شــده اســت اما هیچ منطق و دلیلی برای کمبود روغن در کشور وجود 
ندارد.وی با تاکید بر ضرورت نظارت و رسیدگی دقیق سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و سازمان تعزیرات بر بازار و پرونده های تخلفاتی،  از استانداران کشور 
بویژه استانداران استان های مرزی کشور خواست با رصد و نظارت دقیق، موضوع 
قاچاق روغن را با توجه به افزایش قیمت جهانی این محصول در دستور کار خود 
قرار دهند.جهانگیری با تاکید بر اهمیت تنظیم بازار شب عید و تامین مایحتاج 
مردم در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، به مشکالت مردم در تهیه مرغ با قیمت 
مصوب اشــاره کرد و گفت: بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی روند تولید 
این محصول رو به افزایش اســت و در روزهای جاری نیز تالش شــده تا میزان 
عرضه این محصول در میادین میوه و تره بار افزایش یابد، باید با نظارت بیشتر بر 
نظام تولید و توزیع بازار به یک توازن برسد.معاون اول رییس جمهوری با تاکید 
بر اینکه استانداران در ارتباط با قیمت مرغ موظف به همکاری با وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هســتند، خواستار مسئولیت و دخالت بیشتر این وزارتخانه در 
بحث توزیع و خرده فروشی و نظارت در بازار شد.وی با اشاره به دغدغه و نگرانی 
رهبــر معظم انقالب از افزایش قیمت میوه،   از وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
جهاد کشــاورزی به عنوان دستگاه های متولی که وظیفه تعادل بخشی به بازار 
میوه را دارند خواست تا با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تولید،  انبار 
و توزیع میوه، تمام وقت و حتی در تعطیالت نوروز در بازار حضور داشته باشند.

ساماندهی پرونده های ملکی با راه اندازی 
اتوماسیون امالک

رئیس کمیســیون نظارت و تحول اداری شــورای شهر کرج گفت: راه اندازی 
اتوماسیون امالک شهرداری کرج فرایند ساماندهی پرونده های ملکی را تسریع 
می کند.محمدحسین خلیلی اردکانی در مراسم رونمایی از سامانه اتوماسیون 
امالک و مستغالت شــهرداری کرج )سامان شــهر(، بابیان اینکه این پروژه 
تأثیر بســزایی درروند مدیریت شــهری خواهد داشت، اظهار کرد: شهرداری 
مجازی شفاف ســازی فرایندها و فعالیت ها را به دنبال دارد که البته ســعی 
داریم نقص هایی که در این پروژه وجود دارد، برطرف شود.وی ضمن تقدیر از 
فعاالن اجرای این پروژه، گفت: پیش ازاین ۱۳۰ هزار پرونده با ۱۵۰ شــاخص 
مطرح و کار فیزیکی برای انجام این پرونده ها انجام شــده است که امیدواریم 
با اجرای پروژه فوق شــاهد تسهیل در رسیدگی به پرونده های امالک باشیم.

رئیس کمســیون نظارت شورای شــهر کرج بیان کرد: در ابتدا طرح تنها در 
ستاد مرکزی شهرداری انجام شد که با آموزش های دقیق به نیروهای مربوطه 
اجرای طرح به مناطق نیز رسید البته نقاط ضعف اجرای طرح با نظارت های 
صورت گرفته ارزیابی و برطرف شد.خلیلی اردکانی ضمن تأکید بر اینکه باید 
این پایش ها همچنان ادامه پیدا کند، یادآور شد: نباید بین پرونده های فیزیکی 
و ثبت در سیستم فاصله زمانی وجود داشته باشد تا بتوانیم اطمینان مردم را 
با تسهیل و تسریع امور کسب کنیم.وی در خصوص شفاف سازی یادآور شد: 
باید مشخص شود اطالعات پرونده ها در اختیار چه افرادی قرار خواهد گرفت 
و باید اطمینان حاصل شود که اطالعات صرفاً در اختیار مدیران قرار می گیرد 
یا مناطق شــهرداری، از طرفی میزان دسترســی مردم و صاحبان پرونده به 

اطالعات نیز باید مشخص شود.

نمایندگان مجلس تصویب کردند؛
اختصاص ۳۲هزار میلیارد از منابع حاصل از 

هدفمندی یارانه ها به توسعه اشتغال
با تصویب مجلس ۳۲هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به 

توسعه اشتغال با اولویت استان های با نرخ بیکاری باال اختصاص یافت.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز )شنبه ۱۶اسفند 
ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰، جزء ۱ تا ۶  بند )الف( تبصره )۱8( ماده واحده الیحه بودجه با ۱8۹ رأی 

موافق و ۱۱ رأی مخالف موافقت کردند.
در جزء ۱ تا ۶ بند )الف( تبصره )۱8( ماده واحده الیحه بودجه آمده است:

۱- مبلغ سیصد و بیست هزار میلیارد )۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰( ریال از 
منابع ردیف )۲8( تبصره )۱۴( این قانون، به ایجاد و توســعه، تولید، اشتغال و 

کارآفرینی با اولویت استان های با نرخ بیکاری باالتر اختصاص می یابد.
۲ - منابع یادشده از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک های توسعه 
ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به منظور ســرمایه گذاری برای تولید، 
اشــتغال و کارآفرینی با تأکید بر فعالیت ها و زنجیــره تولید و تأمین کاالهای 
اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بانک و با نرخ 
ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرائی مرتبط 

و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۳- نرخ ســود ســپرده گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد)۱٪( و نرخ سود 
تسهیالت اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی 
امید بر اساس دستورالعمل شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی ودارایی )رییس(، 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور، بانک مرکزی، وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت، جهادکشــاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع 
دستی، نفت، ارتباطات و فناوری ا طالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت 

علمی و فناوری رییس جمهور تعیین می شود.
یک نماینده از هر یک از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و 
اجتماعی به عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می یابند. یک نفر از سه نماینده 

مزبور از مناطق محروم می باشد.
۴- طرحهای مشــمول این بند بر اساس دســتورالعمل مصوب شورای یادشده 

توسط شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان تعیین می شود.
۵-  تــا ده )۱۰٪( درصد از منابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه 

سود می باشد.
۶- ســازمان هدفمندی یارانه ها مکلف اســت صد در صد ) ۱۰۰درصد( منابع 
مندرج در بند )۲8( مصارف تبصره )۱۴( را متناسب با میزان وصولی به صورت 

ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه  راسا پرداخت کند.

گام اول افزایش دستمزد جبران رشد حدود 
۲ میلیون تومانی سبد معیشت است

رئیس کمیته دســتمزد شورای اســالمی کار گفت: گام اول افزایش دستمزد، 
جبران افزایش یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومانی هزینه ســبد معیشت کارگران 
در ســال ۹۹ است.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دســتمزد شورای اسالمی کار، 
درباره جلســه ی فردای شــورای عالی کاربرای تعیین مزد ۱۴۰۰ گفت:فاصله 
بسیار زیادی بین هزینه زندگی و دستمزد کارگران وجود دارد. این فاصله همیشه 
وجود داشــته است. اما در سال ۹۹این فاصله بسیار زیاد شده است. به گونه ای 
که همگان اذعان به این موضوع دارند. اما تا کنون اقدامی برای حل این مشکل 
انجام نشده است. توفیقی با بیان اینکه دیگر صحبت درمانی و همدردی درباره 
وضعیت دشوار معیشت کارگران فایده ندارد گفت: زمانی که بررسی می کنیم. 
مطابق آماری که وزارت کار اعالم کرده است. به فرض اینکه بپذیریم. نرخ تورم 
تولید کننده در ســال ۹۹ حدود ۲۳.۶ درصد است. نرخ تورم مصرف کننده در 
ســال ۹۹ حدود ۳۵ درصد اســت. اگر این آمار را بپذیریم که اعتقاد داریم این 
تفاوت بســیار بیشتر است. اما بازهم طی سال ها همواره سود به جیب کارفرما 
رفته اســت. افزایش قیمت ها. نهاده ها. مواد اولیه و گران شدن ارز. کمبود مواد 
اولیه و... نه تنها کارفرمایان را متضرر نکرده اســت بلکه باعث شده است به این 
بهانه افزایش قیمت های آنچنانی در کاالی خود داشــته باشــند.رئیس کمیته 
دستمزد شورای اسالمی کار با اشاره به سبد معیشت کارگران که حدود ۴میلیون 
و ۹۴۰هزار تومان در ســال ۹۹بود گفت:امسال هزینه سبد معیشتی که کمیته 
دستمزد تصویب کرد حدود ۶میلیون و 8۵۰هزارتومان تعیین شد. اگر کارفرماها 
و دولت بعنوان کارفرمای بزرگ  بخواهند این مابه التفاوت را جبران کنند. تازه 
قدرت خرید از دست رفته کارگران در سال ۹۹ جبران می شود. یک میلیون و 
۹۵۵ هزار تومان افزایش هزینه سبد معیشت کارگران است که اگر بخواهند این 
رقم را افزایش دهند. تازه قدرت خرید از دست رفته کارگران درسال ۹۹جبران 
خواهد شــد. وی با بیان اینکه مالک کارگران در جلســات مزدی جبران قدرت 

خرید و تأمین سبد معیشت کارگران است.

بــا تصویب ماده  نمایندگان مجلس 
واحده الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل 
کشور، دخل و خرج کشور را در سال 
آینده را مشــخص کردند.به گزارش 
خانه ملت، نمایندگان در جلسه صحن 
علنی روز )شنبه ۱۶ اسفند( مجلس 
شورای اســالمی و پس از ۲۴ جلسه 
بررســی مستمر برای رســیدگی به 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ کل کشور، 
دخل و خرج ســال آینده را تعیین و 
تصویب کردند.وکالی ملت ماده واحده 
بودجه سال ۱۴۰۰ را در صحن علنی 
بــا ۱۷۰ رأی موافق، 8 رأی مخالف و 
۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده 
حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر 
بیست و پنج میلیون و یکصد و هفده 
هزار و پانصد و یک میلیارد و هشتاد و 

یک میلیون ریال به شرح ذیل است.
الف- منابع بودجــه عمومی دولت از 
لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های 
ســرمایه ای و مالی و مصارف بودجه 
عمومــی دولت از حیــث هزینه ها و 

تملک دارایی های ســرمایه ای و مالی 
بالغ بر ده میلیون و پنجاه و هشــت 
هزار و ششــصد و سی و نه میلیارد و 
دویســت و هفتاد و دو میلیون ریال 

شامل؛
۱- منابع عمومی بالغ بر نه میلیون و 
یکصد و هفت هزار و هشتصد و نود و 
نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون 

ریال.

۲- درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها 
و مؤسســات دولتی بالــغ بر نهصد و 
پنجــاه هــزار و هفتصد و ســی و نه 
میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها 
و مؤسســات انتفاعی وابسته به دولت 
از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تأمین 
اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و ششصد 
و چهل و هفت هزار و ششصد و پنجاه 
میلیارد و چهارصد و شــصت و شش 
میلیــون ریال و از حیــث هزینه ها و 
سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون 
و ششــصد و چهــل و هفــت هزار و 
ششــصد و پنج میلیارد و چهارصد و 

شصت و شش میلیون ریال است.

با تصویب نمایندگان؛

 پرونده دخل و خرج دولت
 در سال آینده بسته شد

رییس سازمان امور مالیاتی تشریح کرد؛

ساز و کار اخذ مالیات از 
اینفلوئنسرهای فضای مجازی

رییس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخد مالیات از اینفلوئنســرها ایده خوبی است و 
موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی از مردادماه 
ســال ۱۴۰۰ شروع می شود.امیدعلی پارسا درباره ساز و کار اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای 
فضای مجازی با بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده و تعیین و تکلیف موضوعاتی مانند صفحات 
غیرحقیقی و طرفدار یک شــخص و ... اظهار داشت: اخذ مالیات از اینفلوئنسرهای فضای 
مجازی پیشــنهاد نمایندگان مجلس است و دولت این پیشنهاد را نداده اما این موضوعات 
از جمله احراز هویت مالکان صفحات اینســتاگرامی یا اینکه نحوه اخذ مالیات از صفحات 
طرفداران یک شــخص )fan page(  که نسبت به انجام تبلیغات اقدام می کنند، مورد بحث 
است، در آیین نامه اجرایی باید این موضوعات به گونه ای تنظیم شود که قابل اجرا باشد.وی 
با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است اما اجرایی کردن آن به گونه ای که 
انصاف و کارایی رعایت شود، باید در آیین نامه به دقت دیده شود، ادامه داد: موافق این ایده 
هســتم چراکه فرقی نمی کند که منشا درآمد چه باشد، از حدی باالتر از حداقل معیشت 
باشــد باید مشمول مالیات شود.رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در 
بحث اخذ مالیات از خانه های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شــده 
از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی 
و تشخیص خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر 
اســاس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می رساند.پارسا افزود: با 
کالس چک اطالعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می شود. سازمان امور مالیاتی 
مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه های خالی ارایه می دهد.

وی با بیان اینکه اجرای خانه های خالی عمال در بودجه ۱۴۰۰ دیده می شود، گفت: با این 
قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید ۴ ماه در سال خانه 
خالی باشــد که مشمول مالیات شود.رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که 
اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می شــود، گفت: با توجه به قانون، عمال وصول 

مالیات از خانه های خالی از مرداد ماه سال ۱۴۰۰ آغاز می شود. 

زارع اعالم کرد؛
بودجه ۱۴۰۰ به شورای نگهبان ارسال شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بودجه به شورای نگهبان ارسال شد و در صورت 
ایرادات از سوی شورای نگهبان، در جلسه شنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق رفع می شود.، 
رحیم زارع دیروز در نشست خبری با بیان اینکه بررسی بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی شب 
گذشته به اتمام رسید، گفت: بر اساس تصمیم نمایندگان مقرر شد وزارت راه و شهرسازی 
از محل فروش امالک و اراضی به قیمت کارشناسی تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان در اختیار 
وزارت آموزش و پرورش برای ســاخت مدارس در مجموعه های مسکن مهر و مناطق کم 
برخوردار قرار دهد.وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای احیای سکونتگاه های غیررسمی و 
بافت های فرسوده و تاریخی اختصاص می یابد.سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: ۳۲ 
هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها برای احیای تولید، ایجاد اشتغال و کارآفرینی 
با اولویت اســتان های با نرخ بیــکاری باالتر و محروم تر در اختیار بانک های توســعه ای و 
تخصصی قرار می گیرد.زارع با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، افزود: بر اساس تصمیم 
مجلس بانک ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع شان برای ساخت ۴۰۰ 
هزار واحد مســکونی در روســتا و شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر و 8۰۰ واحد مسکونی در 

شهرهای کوچک و متوسط پرداخت کند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد:   
افتتاح پروژه عظیم گندله سازی سه 

چاهون در هفته جاری 

مدیرعامل صندوق بازنشســتگی فوالد اعالم کــرد: پروژه عظیم گندله 
سازی سه چاهون در هفته جاری به صورت رسمی توسط رئیس جمهور 
افتتاح خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فوالد، 
رضا مسرور گفت: این پروژه با ارزش سرمایه گذاری روز ۹۳۰۰ میلیارد 
تومــان ، ظرفیت تولید ۵ میلیون تن گندله را دارد که با بهره برداری از 
آن در ســال جهش تولید گام مهمی در تکمیل زنجیره صنعت فوالد در 
مجموعه شرکت ســنگ آهن مرکزی برداشته می شود. ضمن اینکه به 

صورت مستقیم برای 8۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

مناقصه شماره 6320 -9- 30408

روابط عمومی شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد شماره مجوز: 1399.7460

شركت ملي گاز ايران
شركت پااليش گاز شهيد 
)S.G.P.C( هاشمي نژاد

نوبت اول 1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزيابي كيفي 
 2- نوع فراخوان : عمومی .

 3 - نام ونشــاني مناقصه گذار : شــركت پااليش گاز شــهيد هاشــمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشــهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شــمالي، شماره 255، 
"شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد" دبيرخانه كميسيون مناقصات. 

* تلفن دبير كميسيون مناقصات : 37288016 -051 
* تلفن و نمابر دبيرخانه كميسيون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به مبلغ 500.000.000 ريال ) پانصد ميليون ريال ( .  )الزم 
به ذكر است در اين مرحله نيازی به اخذ و ارايه تضمين نمی باشد.(

 5- نحوه و مهلت دريافت اسناد : متقاضيان مي توانند تا ساعت 16 مورخ 99/12/28 ، نسبت به دريافت اسناد مناقصه از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت )سامانه 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000091 در سامانه اقدام نمايند. الزم به ذكر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طريق 

سامانه مذكور انجام خواهد شد.
مذكــور  ســامانه  از  مناقصــه  اســناد  دريافــت  از  بعــد  متقاضيــان  شــده:  تکميــل  كيفــي  ارزيابــي  اســتعالم  تحويــل  مهلــت  آخريــن   -6 
مي بايســت حداكثر تا ســاعت  12  مورخ 1400/01/17  ، اسناد مناقصه تکميل شده را به همراه مدارك مورد نياز در سامانه تداركات الکترونيکی دولت بارگزاری و ثبت 
نمايند. الزم به ذكر است پس از پايان مرحله ارزيابي كيفي اسناد شركت در مناقصه براي مناقصه گران تأييد شده در اين مرحله از طريق سامانه تداركات الکترونيکی دولت 

)سامانه ستاد(   ارسال و فرآيند انجام مناقصه وفق شرايط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گشايش پيشنهادات : پس از بررسی پيشنهاد فنی شركتها )ارزيابی فنی(، پاكتهای مالی شركتهای واجد شرايط در تاريخ 1400/03/19  ، در محل اتاق 
كنفرانس اداره مشــهد )دفتر آبکوه( به آدرس مشــهد، خيابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و حداقل با سه پيشنهاد 
تاييد شــده گشــايش خواهد يافت. الزم به ذكر است تاريخ و مکان اعالم شده )تاريخ گشايش پيشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي امکان تغيير وجود 

خواهد داشت. 
توضيح مهم: با توجه به اين كه اين مناقصه داراي ارزيابي كيفي مي باشد در اين مرحله صرفاً تکميل و ارسال اسناد ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مورد نظر مي باشد. 
بديهي است شركت هايي كه در فرايند ارزيابي كيفي تأييد شوند در مرحله بعد اقدام به ارسال پيشنهاد مرتبط در مواعدي كه متعاقباً از طريق سامانه تداركات الکترونيکی 

دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

 )ساخت  چهار صد عدد TUBE ELBOW  & TUBE RETURN BEND )توليد داخل كشور(
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استانها

در گفت وگوی مطرح شد:گزیده خبر

 بازگشت نفت ایران؛ همچنان در اما و اگر
یک کارشناس حوزه انرژی با اشــاره به بهره مندی روسیه از 
خوشــتن داری و مدیریت بازار از سوی دیگر کشورها، گفت: 
شرایط ایران بستگی به توافقاتی دارد که با 1+5 انجام می شود، 
اگر مذاکرات سیاسی به ســرانجام نرسد، به لحاظ اقتصادی 
تغییــری حاصل نمی شــود.محمدعلی خطیبــی در ارزیابی 
نشســت اخیر اوپک پالس اظهار داشت: در این نشست به دو 
دیدگاه جامه عمل پوشــانده شد، ابتدا اینکه کشورهایی مثل 
روسیه و قزاقستان بدنبال افزایش تولید هستند، برنامه دیگر 
نیز تداوم کاهش تولید از ســوی عربستان است.وی با اشاره 
به خوشــبینی کشورهایی مثل روســیه و امثال آن به بهبود 
بازار و افزایش تقاضا، افزود: کشــورهایی هم مثل عربســتان 
معتقدند کمــاکان باید احتیــاط را از دســت ندهیم چون 
شــرایط تثبیت نشده و شکننده اســت و  هرآن ممکن است 
به شــرایط قبلی برگردیم.این کارشناس حوزه انرژی با بیان 
اینکه بازگشــت به ثبات در بازار نفت نیازمند گذشــت زمان 
است، گفت: با توجه به اینکه کرونا بسادگی مدیریت نمی شود 
و ویروس جهش یافته هر لحظه ممکن است تمام معادالت را 
بهم بریزد، خوشبینی معنای زیادی ندارد و فعال نباید نسبت 
به مهار و رسیدن به شرایط عادی امید چندانی داشته باشیم. 

وی با اشاره به افزایش تولید از سوی روسیه و قزاقستان گفت: 
این موضوع به سیاست های آنها برمی گردد که در شرایطی که 
همه کشورها عالقه دارند که قیمت ها باال برود، در نظر دارند 

نفت بیشتری فروخته و درآمد باالتری کسب کنند، اما باید در 
نظر داشت که اگر همه کشورها این کار را بکنند قیمت نزولی 
می شود و همه ضرر می کنند در واقع این اقدام، بهره مندی از 

خویشتن داری و مدیریت بازار از سوی دیگر کشورها است.
خطیبی درباره احتمال بازگشت ایران به بازار نیز توضیح داد: 
فعال نمی توان نسبت به توافق با ایاالت متحده و لغو تحریم ها 
امیدوار بود، چون زمانبر اســت و به ســرعت اتفاق نمی افتد، 
دولت بایدن نشــان داد که اولویت های دیگری غیر از موضوع 
لغو تحریم ایران دارد. وی ادامه داد: قطعا بازگشت از تصمیمی 
که یک دولت می گیرد براحتی و در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد، 
شرایط ایران بستگی به توافقاتی دارد که با 1+5 انجام می شود، 
اگر مذاکرات سیاسی به ســرانجام نرسد، به لحاظ اقتصادی 
تغییری حاصل نمی شــود. بنابراین باید منتظر باشــیم، اگر 
توافقی حاصل شــد بیشتر می توان روی خروجی ها و تاثیرات 
اقتصادی اظهار نظر کرد، هنوز شــواهد جدی در مورد اینکه 
توافقی صورت بگیرد موجود نیست، ضمن اینکه دولت امریکا 
نیز بدون مذاکره تحریم را لغو نمی کند.  تمدید کاهش تولید 
داوطلبانه روزانه یک میلیون بشکه ای عربستان برای ماه آوریل 
۲۰۲1 و اجازه به روســیه و قزاقستان برای افزایش به ترتیب 
1۳۰ هزار بشــکه و ۲۰ هزار بشکه در روز از جمله مهم ترین 
خروجی های چهاردهمین جلسه اوپک پالس در روز پنج شنبه 

14 اسفند ماه بوده است.

در پی افزایش جذابیت در سرمایه گذاری رمز ارزها؛
 هشدار به استخراج کنندگان رمز ارز 

در منازل!
سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در 
منازل مسکونی عالوه بر ضبط این دستگاه ها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد.

به گزارش صدا و ســیما، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه افزایش نرخ 
رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری در این بخش شده است افزود: با 
توجه به این موضوع صاحبان سرمایه های خرد، به صورت غیرمجاز اقدام به خرید 
دســتگاه های کم بازده می کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف 
برق خواهد شد.وی با بیان اینکه نصب این دستگاه ها در منازل سبب بروز خسارت 
به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می شود گفت: 
درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به 
نرخ برق صادراتی که رقم بسیار باالیی است، محاسبه می شود.سخنگوی صنعت 
برق افزود: طبق برنامه ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می توانند در 
سطح گسترده این مزارع را در شهرک های صنعتی مشخص شده نصب کنند و 
البته برق آن ها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.رجبی 
مشهدی گفت: امیدواریم با همکاری مردم و شناسایی مراکز غیرمجاز، تابستان 

امسال را نیز بدون بروز محدودیت سپری کنیم

کسب رتبه عالي در ممیزي دستگاه ها اجرايي 
استان توسط توزيع برق زنجان

شــرکت توزیع برق اســتان زنجان در ممیزی دستگاه های اجرایی رتبه عالی را 
کســب کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، به 
دنبال کسب رتبه عالي در ممیزي نظام آراستگي در دستگاه هاي اجرایي استان 
با امتیاز 91.5 از مجموع 1۰۰ امتیاز ، مهندس رامین میرزایي رئیس ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزي اســتان زنجان از مهندس علیزاده رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل توزیع برق زنجان و تمامي پرســنل بابت مشارکت و عملکرد مطلوب 
دراین شرکت تقدیر و تشکر کرد.گفتني است مهندس علیزاده، کسب این افتخار 
را مرهون زحمات و تالش هاي مدیران ستادي، اجرایي و تمامي پرسنل زحمت 
کش این شرکت در طول سال عنوان کرد و از تمام دست اندرکاران خدمت رساني 

به مردم در عرصه صنعت توزیع برق استان زنجان قدرداني کرد.

99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه به 
روش قطره ای انجام می شود

بختیاری، مدیر مدیریت شــهری فوالد مبارکه با بیان 
اینکه بالغ بر 99 درصد آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه 
به صورت قطره ای انجام می شــود گفــت: از این محل 
هدر رفت آبــی وجود ندارد؛ بنابرایــن راندمان آبیاری 
بسیار باالست.وی افزود: جهت آبیاری فضای سبز از دو 
منبع عمده آب اســتفاده می شود. منبع اصلی پساب بهداشتی است که استفاده 
از آن با همت فوالد مبارکه و اقدام سنجیده این شرکت در دو سال اخیر اجرایی 
شــده است. به وسیله آن پساب بهداشتی زرین شــهر و مبارکه خریداری و وارد 
فوالد مبارکه می شود.مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه ادامه داد: بخش عمده 
مصارف آب در این بخش از پســاب بهداشتی و بخشی نیز از آب موردنیاز هم از 
منابع زیرزمینی استفاده می شود. بااین حال نهایت تالش و دقت ما نیز این است 
که اســتفاده از منابع آب زیرزمینی متناســب با ظرفیت آن ها باشد.بختیاری با 
بیان اینکه فعالیت های نگهداری از فضای سبز تقریبا به صورت ۲4 ساعته انجام 
می شود، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در این زمینه انجام می شود، تعریف 
پروژه های تحقیقاتی علمی و پژوهشی با همکاری مراکز علمی مانند دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتی اســت. طرح بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای 
فوالد مبارکه با همکاری دانشــگاه تربیت مدرس، ارزیابی جامع کیفیت فیزیکی 
شــیمیایی و بیولوژیکی خاک فضای ســبز فوالد مبارکه آبیاری شــده با پساب 
تصفیه شده با همکاری دانشــگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی محدودیت ها و 
تعیین قابلیت و استعداد خاک های سبز با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح 
بررســی علل زوال گونه های درختی جنگل کاری فوالد مبارکه با همکاری منابع 
طبیعی شهرکرد، طرح کاربرد گیاهان پوششی سازگار با شرایط زیست محیطی 
فوالد مبارکه به منظور صرفه جویی در مصرف آب با همکاری دانشگاه یادگار امام 
و طرح تهیه فلور گیاهی منطقه فوالد مبارکه به منظور شناسایی گیاهان بومی و 
اســتفاده در فضای سبز با همکاری دانشگاه اصفهان از این جمله است که مورد 
آخر اجرایی شــده و می تواند به عنــوان یک مرجع در اختیار کل منطقه و حتی 

استان قرار گیرد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:
بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ در تابستان 1400

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه گذر از بحران 
کم  آبی در ســال 14۰۰ گفت: پیش بینی می شــود فاز اضطراری سامانه دوم 
آبرســانی اصفهان بزرگ در اواســط تابســتان 14۰۰  در مدار بهره برداری قرار 
گیرد.ناصــر اکبری با بیان اینکه هم اکنون حجم ذخیره ســد زاینده رود  1۳.7 
درصد می باشــد اعالم کرد: در صورتی که تا پایان ســال آبی، بارندگی در حد 
نرمال نداشــته باشیم احتمال اینکه تابستان سختی را از لحاظ منابع آبی تجربه 
کنیم زیاد است. وی با اشاره به تامین پایدار آب شرب ساکنان شهرها و روستاها 
در اســتان عنوان کرد: سناریوهای گوناگونی باید با هدف تامین پایدار آب شرب 
شهرها و روستاها مد نظر قرار گیرد که یکی از مهمترین آنها مدیریت فشار و زون 
بندی شبکه آب است.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان 
با تاکید بر استفاده از سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی در شهرها و روستاها 
تصریح کرد: باید بستر اســتفاده از سیستم تله متری در تاسیسات آبرسانی در 
تمامی شهرها و روستاهای استان فراهم شود تا منابع آبی به بهترین شکل ممکن 
مدیریت و سپس بین متقاضیان توزیع شود.اکبری مدیریت مخازن آب را بسیار 
موثر در تامین پایدار آب شــرب مردم دانست و افزود: عالوه براینکه دبی مخازن 
به صورت آنالین رصد و بررسی می شود، کیفیت آب شرب نیزخط قرمز شرکت 
است که باید مطابق با استاندارد تعریف شده از سوی  نهادهای ذیصالح باشد.وی 
شناســایی منابع جدید را یکی دیگر از راهکارهای گذر از بحران کم آبی در سال 
14۰۰ برشمرد و اظهار داشت: شهرها و روستاهایی که منابع موجود پاسخگوی 
نیاز آبی آنها در نیمه اول سال نمی باشد باید درصدد شناسایی منابع جدید باشند 

تا با کشف این منابع بتوان نیاز آبی مردم آن منطقه را برطرف نمود.

آب شرب هیچ  مدرسه ای به دلیل بدهی آب بها قطع نشده است
معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران گفت: تا امروز آب شرب هیچ  مدرسه ای در استان تهران به دلیل بدهی آب بها قطع نشده است.بر اساس قانون، 
مدارس دولتی به ازای مصرف 1۶۰ لیتر آب در ماه برای هر دانش آموز معاف از پرداخت آب بها و تبصره های قانونی هستند. چنانچه مدارس دولتی بیشتر از این مقدار 
مصرف کنند، آب بهای آنها با نرخ قیمت تمام شده آب )نرخ دستگاه های اجرایی( محاسبه می شود و همچنین مصرف باالتر از ظرفیت قراردادی در ماه نیز مشمول 
محاسبه با نرخ آزاد خواهند بود. سید رسول باقری - معاون درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران در این باره گفت:  خدمات رسانی به ۳19۸ مدرسه دولتی در 
استان تهران درحال انجام است، هم اکنون 19۸۸ مدرسه دولتی و ۶۳9 مدرسه غیردولتی افزون بر 9۲ میلیارد ریال آب بها به شرکت آب و فاضالب استان تهران 
بدهکار هستند.وی با تاکید بر رایگان بودن آب بهای مدارس دولتی تا سقف 1۶۰ لیتر به ازای هر دانش آموز در ماه گفت: آب بهای مدارس غیرانتفاعی تا ظرفیت 

قراردادی با نرخ آموزشی و باالتر از آن به صورت نرخ آزاد محاسبه می شود.

اردکانیان:
  در سال 99 برای پرداخت بدهی ها 

مشکل داشتیم
وزیر نیرو گفت: با اجرای برنامه 1۸۰ روز پایانی کار دولت، طرح های بیشتری 
در ابتدای ســال14۰۰ به بهره برداری خواهد رســید.به  گزارش وزارت نیرو، 
»رضا اردکانیان« در حاشــیه افتتاح پروژه های صنعت آب و برق استان یزد، 
اظهار کرد: دیروز در هفته چهل و چهارم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران قطار 
این پویش به ایســتگاه استان یزد رسیده اســت. هر چند وعده ما از ابتدای 
ســال تاکنون در مجموع ۲5۰ پروژه بود، اما ۲94 پروژه بزرگ و مهم را در 
بخش های مختلف آب، برق و فاضالب چه در ساخت و سازها و چه در ساز و 
کارها با ســرمایه گذاری ۶۶ هزار میلیارد تومان به بهره برداری رساندیم.وزیر 
نیرو با بیان اینکه در اســتان یزد ۳9۰ میلیارد تومان پروژه با حضور معاون 
اول رئیس جمهور افتتاح شــد، گفت: این طرح ها شــامل سد مخزنی هرات، 
مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی مرور، دو خط آبرســانی به شهرســتان های میبد 
و اردکان و یــک خط ۲۳۰ کیلوولت در منطقه ابرکوه اســت.وی اضافه کرد: 
تاثیر مهم این پروژه ها این اســت که ما در شرایط تحریم ها نشان دادیم که 
کشــور قادر به برنامه ریزی دقیق برای به نتیجه رساندن طرح های زیرساختی 
اســت و تنوع بخشی خوبی به منابع مالی شده به نحوی که طرح های ما فقط 
متکی به منابع دولتی نیست و از طریق راه های مختلف نظیر مشارکت مردم، 
بخش خصوصی و ســرمایه گذاری بانک ها فراهم شده و یکی پس از دیگری 
به بهره برداری رســیده اســت.اردکانیان ادامه داد: این پویش تا پایان ســال 
ادامه داشــته و با برنامه دیگری تحت عنــوان 1۸۰ روز پایانی کار دولت، از 
اوایل دی ماه تدارک دیدیم که طرح های بیشــتری را در ابتدای سال 14۰۰ 
به بهره برداری برســانیم.وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ما در سال 99 مشکالتی 
در ارتباط با بازپرداخت بدهی ها داشتیم و عمدتاً هم به دلیل عدم دسترسی 
به منابع داخلی خودمان بود که خوشــبختانه با کمک دولت و تصویب الیحه 
بودجه گشایش خوبی برای ما ایجاد شده که تا ابتدای سال 14۰۰ دسترسی 
کامــل به منابع خودمان خواهیم داشــت. یعنی پــول آب و برقی که مردم 
پرداخت می کنند در اختیار شــرکت های وزارت نیــرو قرار خواهد گرفت تا 
بدهی هایشــان را پرداخت و طرح های دیگری را اجرا کنند.وی با بیان اینکه 
تا مرداد ســال 99 بدهی مربوط به این بخش از کار پرداخت شــده اســت، 

خاطرنشان کرد: مبالغی هم مانده که در اولین فرصت پرداخت خواهد شد.

گاز در زمستان کم نیاورد
معاون وزیر نفت در امور گاز اعالم کرد که شرکت ملی گاز ایران وظیفه خود 
را در زمینــه تأمین و انتقال پایدار گاز در زمســتان 99 به خوبی انجام داده 
است. حســن منتظرتربتی در آخرین نشست سوخت زمستانی این شرکت، 
ضمن قدردانــی از همه کارکنان حوزه تأمین، پاالیــش، انتقال و توزیع گاز 
طبیعی به ویژه مدیریت و کارکنان دیســپچینگ این شرکت که نقش مهمی 
در مدیریت جریان انتقال و توزیع گاز در سراســر کشــور دارند، عبور همراه 
با آرامش از زمســتان 99 را نتیجه تــالش گروهی و همت مضاعف کارکنان 
شرکت ملی گاز ایران دانســت.وی گفت: آرامش موجود در جامعه در فصل 
زمســتان به واســطه مدیریت خوب انجام شــده در صنعت گاز، برنامه ریزی 
مناسب، تالش مضاعف و اســتفاده از تجربه اندوخته شده در این شرکت در 
کنار اعتماد و همدلی مدیران بخش های گوناگون نســبت به یکدیگر و کاری 
کــه انجام می دهند به دســت آمد و با اینکه میانگین دما به نســبت پاییز و 
زمســتان 9۸، افت و خیز بیشتری داشت و مصرف گاز در بخش های مختلف 
افزایش یافت، اما هیچ مشکلی در تأمین و عرضه گاز به وجود نیامد.مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران ادامه داد: در واقع دو اتفاق شاخص در بخش انتقال و 
توزیع گاز سبب شد شرکت ملی گاز ایران امسال نیز مانند سال های گذشته، 
با وجود شرایط سخت شیوع ویروس کرونا، عبور موفقی را از زمستان تجربه 
کند. یکی از این اتفاق های شاخص این بود که ما به هیچ وجه در هیچ یک از 
میدان های تولید حبس گاز نداشتیم، یعنی هر مقدار گاز تولیدشده، بالفاصله 
برای انتقال و توزیع، برداشــت می شــد و نکته دوم و مهم بعدی آن بود که 
در ول ســال در هیچ نقطه ای از کشــور، افت فشار یا قطعی گاز نداشتیم که 
نشــان داد شــرکت ملی گاز ایران وظیفه خود را در بحــث تولید، انتقال و 
توزیع گاز به خوبی انجام داده اســت.  تربتی دســتیابی به این دستاوردها در 
ســال جاری را نتیجه برنامه ریزی مناسب، اســتفاده از تجربه های مدیران و 
همکاری و همدلی مناســب در همه بخش ها دانست و اظهار کرد: گاهی در 
جامعه احساس می شــود گاز بدون هیچ مشکلی تأمین و توزیع می شود، در 
حالی که در واقع این طور نیســت و دریافــت، پاالیش، انتقال و توزیع روزانه 
و دائمــی بیش از هزار میلیون مترمکعــب گاز طبیعی و برنامه ریزی مطلوب 
برای توزیع در بخش های خانگی، صنعتی، تجاری، صادراتی و دیگر بخش ها 
کاری بسیار دشوار، حساس، سخت و نفس گیر است و همه کارکنان، مدیران 
و دســت اندرکاران شــرکت ملی گاز ایران و بخش های باالدســتی به صورت 
شــبانه روزی برای تأمین پایدار و بدون دغدغه گاز طبیعی به مردم کشــور، 

تالش ویژه و مضاعفی دارند.

اوپــک و متحدانش درخواســت هند 
برای افزایش تولید را نادیده گرفتند و 
عربستان سعودی از دهلی نو خواست 
از نفتی که ســال گذشــته با قیمت 
فوق العاده ارزان خریده بود، اســتفاده 
کند. دارمنــدرا پرادهــان، وزیر نفت 
هند در آســتانه نشست چهارم مارس 
تولیدکنندگان اوپک پالس با اشــاره 
بــه افزایش قیمت نفت کــه به تقاضا 
برای ســوخت در این کشــور آسیب 
زده و فشــارهای تورمــی را افزایــش 
داده، از اوپک و متحدانش خواسته بود 
محدودیت عرضه خود را تسهیل کنند.

پرادهان پــس از تصویب عدم افزایش 
تولیــد نفت در نشســت پنج شــنبه 
وزیران اوپک پــالس، به رویترز گفت: 
به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای 
مصرف کننده نفت، هند نگران اســت 
که اقداماتی که از ســوی کشــورهای 
تولیدکننده دنبال می شــود، احیای 

مبتنی بر مصرف را تضعیف کرده و به 
مصرف کننــدگان به خصوص در بازار 
حســاس به قیمت هند آســیب بزند.

قیمتهای نفت هفته گذشــته در پی 
تصمیم اوپــک و متحدانش برای عدم 
افزایش تولید، به باالترین حد در بیش 
از یک ســال اخیر صعود کردند و نفت 
برنــت تا مرز 7۰ دالر پیشــروی کرد.

شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی در کنفرانس 
مطبوعاتی پس از نشست وزیران اوپک 
و متحدانشــان در پاســخ به پرسشی 
دربــاره تقاضای هند گفــت: دهلی نو 
باید بخشی از نفتی که سال گذشته با 
نرخ بســیار ارزان خریداری و انبار کرد 
را اســتفاده کند.وزیر انرژی عربستان 
سعودی گفت: درباره هند، بسیار ساده 

اســت. من از دوســتم می خواهم که 
بخشی از نفت ارزانی که در آوریل، مه 
و ژوئن ســال گذشته خریداری کردند 
را استفاده کند. برداشت نکردن از این 
ذخایر یک هزینه فرصت دارد. هند در 
فاصله آوریل تا مه سال ۲۰۲۰ به میزان 
1۶.71 میلیون بشــکه نفت خریداری 
کرد و هر سه ذخایر نفت استراتژیکی 
کــه در ویســاخاپاتنام آندراپرادش و 
مانگالور و پادور در کارناتاکا ایجاد کرده 
بود را پر کرد. به گفته پرادهان، قیمت 
خرید هر بشــکه نفت در آن زمان به 
طور متوسط 19 دالر بود.اگر شرکتهای 
نفتی تصمیم بگیرنــد افزایش قیمت 
جهانــی نفت را به مصــرف کنندگان 
منتقــل کنند، قیمت بنزیــن و دیزل 
که در حال حاضر هم در رکورد باالیی 

قرار دارد، افزایش بیشتری پیدا خواهند 
کرد. قیمتهای بنزین و دیزل در مدت 
پنج سال گذشــته تغییر نکرده اند و 
شرکتهای نفتی در گذشته در آستانه 
انتخابات در ســالهای ۲۰17 و ۲۰1۸ 
در ایاالتی مانند اوتارپرادش و گجرات، 
قیمتها را بازبینی نکردند.ایالتهای بنگال 
غربی، تامیل نادو، کراال، پوندی چری 
و آســام تا چند هفته دیگر انتخابات 
برگزار مــی کنند.پرادهان هفته پیش 
گفته بود هند که شاهد احیای تقاضا 
برای ســوخت و بازگشت آن به دوران 
پیش از شیوع پاندمی است، قیمتهای 
نفت معقول و مســئوالنه می خواهد.

هند که ســومین واردکننده و مصرف 
کننده بزرگ نفت در جهان است، سال 
گذشــته از تصمیم اوپک پالس برای 
کاهش تولید با در نظر گرفتن سقوط 
تقاضا در بحبوحه شیوع ویروس کرونا 

حمایت کرده بود

پاسخ وزیر سعودی به انتقاد هند از تصمیم اوپک پالس

از نفت ارزانی که خریدید استفاده کنید!
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گزیده خبر تعطیلی اصناف از 20 اسفندماه صحت ندارد

کاهش قدرت خرید مردم با افزایش تعرفه واردات موبایل
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی 
اظهار داشت: امروز با طرح ریجستری دیگر بحث قاچاق گوشی موبایل وجود ندارد و 
نیازی نبود که مجددا تعرفه واردات گوشــی افزایش پیدا کند.ابراهیم درستی با اشاره 
به مشکالت صنوف در بخش های مختلف گفت: مشکل اصلی امروز ما در تولید، مواد 
اولیه است و اگر قطعا مشکل مواد اولیه حل شود وضع بهتر خواهد شد و مشکل بعدی 
عرضه کاالها به صورت قاچاق اســت. ســوال مهم این است که چرا به جای اینکه در 
کاالی قاچاق با سرمنشأ برخورد شود با فروشندگان جزء برخورد می شود؟ یک کاالی 
قاچاق وقتی از مرز وارد می شود تا زمانی که به فروشگاهی مثال در تهران برسد حداقل 
از 32 مرحله چک و بازرسی عبور می کند چرا در این 32 مرحله کاال متوقف نمی شود 
و زمانی که به فروشــگاه می رسد ناگهان ماموران مبارزه با قاچاق به فروشگاه می آیند 
و آن اجناس را جمع آوری می کنند؟ وی با اشــاره به اینکه از اســفند 98 تا به امروز 
وضعیت صنوف از لحاظ درآمدزایی خوب نبوده اســت، گفت: باید با کاالی قاچاق در 
سرمنشأ برخورد کرد و حتی اگر در فروشگاهی نیز سهواً یا عمداً کاالیی عرضه شد که 
قاچاق بود، باید به شکلی رفتار کرد که به اعتبار و برند آن فروشگاه لطمه نخورد. امروز 
اولویت اول ما باید آرامش بازار باشــد زیرا گسترش ویروس کرونا و تحریم ها شرایط 
ســختی را برای بازار فراهم کرده است و همچنین در ماه های آینده انتخابات ریاست 
جمهوری را در پیش داریم و نباید اذهان مردم را آشــفته کنیم.نماینده وزارت صمت 
در اتاق اصناف ادامه داد: در شرایط موجود، اصناف در بخش های مختلف به خصوص 
تولید ماســک کمک زیادی کردند و توانستند با تامین نیاز بازار، قیمت آن را کاهش 
بدهند و هم اکنون روزی 200 میلیون ماســک در کشور تولید می شود.وی با اشاره به 
اینکه مسائلی همچون نرخ قیمت دالر و تثبیت آن تاثیر زیادی بر روی بازار دارد، افزود: 
در بحث کاالهایی همچون موبایل با اجرای طرح های ریجستری دیگر مشکلی به نام 
قاچاق موبایل وجود ندارد اما نباید تعرفه وارده موبایل به شکلی باشد که به فروشنده و 

خریدار فشار مضاعفی وارد شود.وی با اشاره به مصوبه مجلس در هفته گذشته درباره 
افزایش تعرفه واردات گوشی های موبایل باالی 600 دالر گفت: این تصور که با افزایش 
تعرفه واردات موبایل فقط قیمت گوشــی های الکچری گران می شود، اشتباه است و 
کامال بر روی قیمت همه گوشی ها تاثیر می گذارد و ای کاش نمایندگان محترم مجلس 
قبل از تصویب چنین قانونی مشورت و چاره اندیشی دیگری می کردند.درستی با اشاره 
به اینکه امروز با توجه به سیســتم های آموزشــی و تعطیلی مدارس، گوشی موبایل 
جزء ســبد خرید خانواده ها محسوب می شــود، افزود: امروز با طرح ریجستری دیگر 
بحث قاچاق گوشــی موبایل وجود ندارد و نیازی نبود که مجددا تعرفه واردات گوشی 
افزایش پیدا کند البته امروز گوشــی موبایل به اندازه نیاز بازار وجود دارد اما با توجه 
به تعرفه گذاری و قیمت ارز، قیمت آن کمی گران اســت.وی ادامه داد: فروشــندگان 
گوشــی موبایل، اجناس شان را به نرخ روز می فروشند و اینکه گفته می شود مثال آنها 
گوشی ها را احتکار می کنند و یا نمی فروشند تا گران شود، درست نیست.وی با اشاره 
به اینکه افزایش تعرفه واردات گوشــی موبایل با احتســاب 4 درصد حقوق و عوارض 
گمرکی باعث می شود تا تعرفه واردات از 5 به 12 درصد افزایش پیدا کند، گفت: با این 
مصوبه قدرت خرید مردم کمتر می شود و شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و قطعا این 
افزایش قیمت عالوه بر گوشی های الکچری بر سایر گوشی های متوسط و معمولی نیز 
اثرگذار خواهد بود.وی درباره وضعیت اصناف در بخش مالیات و بیمه تامین اجتماعی 
و وعده هایی که دولت برای ارائه تسهیالت و استمهال بدهی ها داده بود، گفت: من به 
عنوان نماینده اصناف در اداره مالیات کشور می توانم بگویم آنچه که انتظار اصناف بود 
برآورده نشد و فقط اعالم شد که دریافت مالیات و بیمه دو ماه به تعویق بیفتد اما بعد 
از دو ماه همان مالیات و بیمه از واحدهای صنفی با جریمه دریافت شــد. سوال مهم 
این اســت آیا در طی این دو ماه دریافت تعلیق مالیات عقب افتاده معجزه ای رخ داده 
است؟درستی ادامه داد: ارائه وام 12 الی 16 میلیون تومانی آن هم با سود 12 درصد 

هیچ کمکی به کســبه و اصناف نمی کند. توقع ما از سازمان تامین اجتماعی و وزارت 
کار این بــود که 23 درصدی که برای بیمه کارگران دریافت می کند کاهش بدهد تا 
بسیاری از صنوف بتوانند کارگران خود را حفظ کنند اما متاسفانه این کار را نکردند، 
نتیجه این شد که کارگران برخی از صنوف بیکار شدند و دولت امروز مجبور است بیمه 
بیکاری بدهد در حالی که هزینه ای که دولت برای بیمه بیکاری می دهد بسیار بیشتر از 
درآمدی است که از اجرای 23 درصد بیمه کارگران به دست آورده است.وی ادامه داد: 
در بحث مالیات براســاس اعالم ستاد مبارزه با کرونا نیازی به اصالح ماده 186 وجود 
ندارد اما متاســفانه اداره مالیات بدون توجه به این مصوبه کار خود را انجام می دهد و 
این دوگانگی در مصوبات باعث سردرگمی می شود.این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه 
در بخش تولید لوازم صوت و تصویر همچون تلویزیون و مانیتور در داخل کشور رشد 
بسیار خوبی داشته ایم، گفت: برخی شــرکت ها همچون سام الکترونیک توانستند با 
تولید کاالی تلویزیون و مانیتور بخش زیادی از نیاز بازار را فراهم کنند بلکه در مواردی 
همچون کرونا خط تولید مواد بهداشــتی و ضدعفونی کننده راه اندازی کرد و حتی به 
صورت رایگان در اختیار بازار قرار داد.درستی درباره شایعاتی پیرامون تعطیلی اصناف 
از 20 اســفند به بعد به دلیل موج چهارم کرونا گفت: چنین اخباری صحت ندارد و 
شایعه اســت اما قطعا از صنوف و مردم شریف تقاضا داریم که با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماسک فعالیت کنند و قطعا نیز از 
اصناف خواهیم خواست که پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل اجرا کنند در ثانی 
با تعطیل شدن اصناف، شهر تعطیل نمی شود بلکه به جای فروشگاه تعطیل شده یک 
دستفروش فعالیت خود را آغاز می کند و با وجود محدودیت ها شاهد حضور تعداد زیاد 
دستفروش ها در سطح شهر هستیم و هیچ اقدامی برای برخورد با آنها صورت نمی گیرد 
و همچنین بازرسی های ما از اصناف شدیدتر شده و یک ماه زودتر از سال های گذشته 

بازرسی های خود را آغاز کرده ایم.

وزیر صمت خبرداد؛
بازگشت 1420 واحد صنعتی راکد به چرخه 

تولید در کشور
ایســنا/اردبیل وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از یک هزر و 420 واحد 
صنعتی و تولیدی در کشور که در سال های اخیر راکد و تعطیل بودند به چرخه 
تولید بازگشته اند.علیرضا رزم حسنی در ســفر به اردبیل و در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: با پیگیری ســتاد تسهیل در شهرک های صنعتی مجموع واحدهای 
تولیدی راکد و غیرفعال شناسایی شده و به تدریج در مرحله ورود به چرخه تولید 
هستند تا زمینه اشتغال 24 هزار نفر در این واحدها فراهم آید.وی خاطرنشان کرد: 
در استان اردبیل نیز در سال جهش تولید 48 واحد صنعتی راکد به چرخه تولید 
بازگشته و زمینه اشتغال فارغ التحصیالن بیکار در استان اردبیل فراهم آمده است.

وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: تمام اهداف جهش تولید در بخش صنعت 
و معدن در کشــور اجرایی و عملیاتی شــده و ما گام های موثرتری را در تحقق 
شعار سال برداشته ایم.رزم حسینی به راه اندازی واحدهای متعدد صنعت نساجی و 
تولید ام دی اف در کشور اشاره کرد و افزود: به رغم تحریم ها و تعطیلی واحدهای 
تولیدی بسیاری از واحدهای تولید پوشاک در کشور با برند ایرانی محصوالت خود 
را به بازار عرضه کردند که با استقبال خوب مردم نیز مواجه شده است.وی ادامه 
داد: کارخانه ریس باف ابریشم آرتا که بعد ازز 10 سال توسط بخش خصوصی از 
حالت رکود خارج شــده در دو سال اخیر مورد بازسازی قرار گرفته و با همکاری 
مسئوالن استان و مجموعه قضائی و بانک عامل فعالیت خود را از سر گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ســرمایه گذاری انجام شده در این واحد تولیدی را 
بیش از 180 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 800 نفر اشــتغال جدید در این 
کارخانه فراهم شده تا بتوانند کسب رزق و روزی کنند.رزم حسینی افتتاح کارخانه 
ام دی اف اردبیل را نیز یادآور شد و بیان کرد: در این واحد تولیدی نیز با اشتغال 
420 نفر سرمایه گذاری یک هزار و 200 میلیارد تومانی به انجام رسیده است.وی 
اظهار کرد: در مجموع در اســتان اردبیل امروز به ارزش یک هزار و 380 میلیارد 
تومان واحدهای صنعتی با اشتغالزایی یک هزار و 220 نفر به بهره برداری می رسد 
که با به نتیجه رســیدن آنها تحول اقتصادی و اتشغال در اردبیل رقم می خورد.با 
حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کارخانه ریس باف ابریشم آرتای اردبیل افتتاح 
شد که رزم حسینی از بخش های مختلف این کارخانه بازسازی شده بازدید و در 

جریان طرح های توسعه ای آن قرار گرفت.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
خبر آزادسازی پول های بلوکه شده قیمت 

خودرو را کاهش داد
نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو اظهار داشــت: دیــروز که در مورد 
پول های بلوکه شــده ایران در عراق صحبت شد، دوباره دالر به 24 هزار و 500 
تومان رســیده و انتظار کاهش قیمت را در مصرف کنندگان بــه وجود آورده و 
قیمت ها با کاهش مواجه شــده است.اســد کرمی در مورد وضعیت بازار خودرو 
اظهار کرد: بازار خودرو دوباره دچار رکود و کاهش قیمت شــده است. ریشه کار 
کشــور ما وابسته به دالر شده است؛ همه چیز به دالر بستگی دارد. دیروز که در 
مورد پول های بلوکه شــده ایران در عراق صحبت شده، دوباره دالر به 24 هزار و 
500 تومان رســیده و انتظار کاهش قیمت را در مصرف کنندگان به وجود آورده 
و قیمت ها با کاهش مواجه شــده است.وی همچنین تصریح کرد: با توجه به این 
شرایط، بازار خودرو راکد شده، به نوعی قفل است و هیچ خریداری در بازار نیست. 
وقتی بازار کمی جنب و جوش پیدا می کند مردم لباس تن خود را هم می فروشند 
تا ماشین، ملک، سکه، دالر یا هر کاالی دیگری بخرند؛ ولی وقتی بازار راکد است 
اگر ده درصد هم زیر قیمت عرضه شود هم خریداری ندارد؛ اینطور عادت کرده اند.

رییس اتاق ایران و افغانستان خبر داد:
تردید برخی تولیدکنندگان برای ادامه 

صادرات به افغانستان
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار داشت: اتفاقات مرزهای 
افغانســتان همین االن هم تاثیرات منفی خود را روی تولیدکنندگان گذاشــته 
و می گویند کاالهای ما سوخته و خســارتی نگرفته ایم. تولیدکنندگان ما دارند 
کمی مقاومت می کنند تا ادامه کار موکول به زمانی شــود که امکانات بیشتری 
در محل مانند آتش نشــانی بهتر تامین شود.سید حسین سلیمی در مورد اثرات 
انفجارها در مرز افغانستان بر تجارت میان دو کشور اظهار کرد: اتفاقات در مرزهای 
افغانســتان همین االن هم تاثیرات منفی خود را روی تولیدکنندگان گذاشته و 
می گویند کاالهای ما سوخته و خسارتی نگرفته ایم. تولیدکنندگان ما دارند کمی 
مقاومت می کنند تا ادامه کار موکول به زمانی شود که امکانات بیشتری در محل 
مانند آتش نشانی بهتر  تامین شود.وی افزود:  تولیدکنندگان مراجعه می کنند و 
برای مثال می گویند که 200 هزار دالر یا 5 میلیون دالر خســارت دیده اند. این 
بالتکلیفی ها برای صادرکننده یا به طور کلی صادرات ما آسیب می زند. البته من 
نمی گویم که کســی به این موضوع رسیدگی نمی کند بلکه صحبت هایی شده و 
وعده هایی نیز داده شده است. در مجموع هر نوع اتفاقی در مرزها اثرات منفی در 
مرزها خواهد داشت.ســلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: انفجار دوم باعث می شود 
که عده ای احتیاط بیشتری در تجارت کنند تا قربانی انفجار سوم نشوند. ممکن 
است وقتی کسی خسارتی ببیند بتواند آن را بپذیرد اما وقتی برای بار دوم چنین 
خسارتی ببیند احتیاط بیشتری می کند و ممکن است ادامه کار را موکول به زمان 
دیگری کند. چنین چیزی در هر جایی اثرات منفی خود را می گذارد.رییس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و افغانستان در پاسخ به سوالی پیرامون احتمال تعمدی 

بودن این انفجارها گفت: من وارد این موضوعات نمی شوم.

موذن زاده، رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو: 
منطقه ویژه بهترین نقطه برای سرمایه گذاری 

در صنعت فوالد
اســتان هرمزگان، به دلیل قرارگیری در میانه دریای عمان و خلیج فارس، حتی 
می تواند شاهراه اتصال غرب به شرق و بالعکس نیز باشد و یکی از پل های توسعه 
سواحل مکران نیز قرار گیرد. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس، مصطفی موذن زاده، رئیس اسبق هیئت عامل ایمیدرو اظهار داشت: استان 
هرمزگان، به دلیل قرارگیری در میانه دریای عمان و خلیج فارس، حتی می تواند 
شاهراه اتصال غرب به شرق و بالعکس نیز باشد و یکی از پل های توسعه سواحل 
مکران نیز قرار گیرد. به همین دلیل، این استان یکی از نقاط جذاب سرمایه گذاری 
محسوب می شود و در اوایل دهه هشتاد، ایمیدرو سواحل بندرعباس را به عنوان 
بهترین نقطه برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد به مسئوالن دولتی معرفی کرد.

شرکت های فوالدی، با توجه به مزیت های موجود در این منطقه، به خوبی شکل 
گرفته اند که از جمله آن ها می توان به شرکت های فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد 

هرمزگان، صبا فوالد خلیج فارس، گندله سازی مادکوش و... اشاره کرد.

وزارت صمت باید سامانه  عرضه مستقیم کاال توسط کشاورز طراحی کند
وزیر اسبق صمت با اشاره به گالیه های مقام معظم رهبری از گرانی ها و نقش دالل ها در این زمینه گفت: وزارت صمت باید سامانه ای ایجاد کند که کشاورز محصول 
خود را در آن وارد سازد و مردم و بنکدار کاال را خریداری نمایند و از این طریق کل واسطه ها حذف می شود. مهدی غضنفری در رابطه با گالیه های مقام معظم رهبری از 
گرانی ها و نقش دالل ها در این زمینه گفت: در مناسبت ها نظیر ماه رمضان، عید نوروز و ایامی که کاال خواهان و مشتری دارد، سودجویی خودنمایی می کند.وی با بیان 
اینکه گرانی ها ریشه در گران فروشی و سایر عوامل دارد، افزود: این مسائل ناشی از قیمت ارز و هزینه های حمل و نقل است. باید این دو الیه ی دلیل را با هم پوشش داد.

وی گفت: وزارت صمت باید سامانه ای ایجاد کند که کشاورز محصول خود را در آن وارد سازد و مردم و بنکدار کاال را خریداری نماید و از این طریق کل واسطه ها حذف 
می شود.غضنفری با اعالم اینکه وزارت جهاد مشکل سهم خواهی در بازار دارد، افزود: این وزارت خانه با بازار دوست نیست چون همیشه سهمی در تولید داشته و قواعد 
بازار را نمی داند.وی با بیان اینکه هویت بازار در نزد وزارت صمت آشکار نیست، ادامه داد: عده ای در صدر می ایستند و دستوراتی می دهند تا وزارتخانه ها را جداسازی کنند 
که ناشی از عدم علم داشتن به قواعد حکمرانی است.غضنفری افزود: در این بین ناکارآمدی هایی دارند در حالی که عده ای توان خرید مرغ و گوشت و درآمدی برای خرید 
در اختیار ندارند.وی گفت: یکی از قواعد در جمهوری اسالمی که بر آن پا می گذاریم، نرخ رشد است و وقتی اقتصاد تا 8 درصد بزرگ نمی شود بدین معناست که ما رو 
به فقر می گذاریم.غضنفری یادآور شد: ناتوانی در قیمت خرید از تبعات این معضل است؛ دیگری هم عدم قدرت برای تنظیم گری است.وی افزود: ما باید تنظیم کنیم تا 

کاالها به مقصد برسند که می توان سامانه هایی ایجاد نمود تا تنظیم گری صورت گیرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد
تعیین ۸0 نقطه برای عرضه مستقیم میوه

دبیر ســتاد تنظیم بــازار از تعیین 80 نقطه در میادین میوه و تره بار شــهر تهران 
و شهرســتان های اطراف به عنوان غرفه عرضه مســتقیم میوه و همچنین افزایش 
خروجی سردخانه ها طی 10 روز آینده خبر داد و درباره وضعیت بازار روغن گفت: 
مشکلی در تامین و توزیع روغن وجود ندارد، اما زمان می برد تا به فراوانی در توزیع 
روغن برســیم.عباس قبادی در جلسه هماهنگی بازار میوه در ایام پایانی سال و ماه 
مبارک رمضان با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مشکالت معیشتی 
مردم و قیمت میوه در بازار شب عید، از استفاده از شبکه منتخب توزیع در کنار نظام 
توزیع و عرضه سنتی خبر داد و گفت: یکی از مسائلی که در این جلسه مورد تاکید 
قرار گرفت ایجاد بســتر مناســب برای باغداران و تولیدکنندگان در راستای عرضه 
مستقیم میوه و تولیدات خود به مصرف کننده بود، تا با حذف دالالن به عنوان یکی 
از عوامل افزایش قیمت، عالوه بر تعدیل قیمت ها در سطح عرضه، تولید کننده نیز 
منتفع شود.به گفته وی 80 نقطه در میادین میوه و تره بار شهر تهران و شهرستان 
های اطراف به عنوان غرفه عرضه مستقیم میوه، به صورت رایگان در اختیار اتحادیه 
ها انجمن ها و باغداران قرار خواهد گرفت.  در این طرح غرفه های منتخب در میادین 
میوه و تره بار مشخص می شوند که سیب و پرتقال را بصورت مستقیم از تولیدکننده 
تهیه کرده و آن را در اختیار شبکه منتخب توزیع خرد و واحدهای صنفی در سطح 
شهر قرار می دهد تا عالوه بر تعدیل قیمت، دسترسی مردم برای تامین این کاالها 

نیز راحت تر باشد.

عرضه گسترده میوه از 20 اسفند
قبادی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که مداخله دولت در بازار می تواند نتیجه 
عکس داشــته باشد، اظهار کرد: بنابراین ما تالش کردیم تا با ایجاد هماهنگی بین 
بخش های مختلف تولیــد، توزیع و عرضه کاال و در کنار نظارت، حداقل مداخله را 
داشته باشیم و تنها در شرایط ضروری ورود کنیم.  سیاست ما در بخش میوه، تعدیل 
قیمت ها با کمک عرضه زیاد، گســترده و مستقیم است تا با حذف واسطه اضافه و 
ایجاد اتصال بین حلقه های تولیــد، توزیع و مصرف، حقوق تمام زنجیره را تامین 
کنیم.وی با تاکید بر اهمیت حقوق مصرف کننده و لزوم توجه به منافع تولیدکننده 
از آغاز توزیع میوه شب عید در سراسر کشور از 20 اسفند خبر داد و درباره موجودی 
کاالها گفت: به جز کاالهای موجود در بازار بالغ بر 5 میلیون تُن کاال در بنادر کشور 
و حدود 5 میلیون تُن ذخیره استراتژیک داریم و علیرغم همه تالش های دشمنان 
برای ایجاد مشــکل و اختالل در این زمینه و با وجود فراز و نشــیب هایی که ایجاد 
شــد، اما خوشبختانه در بحث تامین کاال مشکلی وجود ندارد و با توجه به تذکرات 
ارزشــمند مقام معظم رهبری، خودمان را مکلف می دانیم که برای رفع مشــکالت 

موجود از هیچ تالشی دریغ نکنیم.

افزایش خروجی سردخانه ها طی 10 روز آینده
این مقام مســئول در حاشــیه جلســه تنظیم بازار میوه نیز گفت: با توجه به 
حساسیت و تاریخ مصرف محدود میوه ها در این جلسه مقرر شد حجم خروجی 
میوه از ســردخانه ها طــی یک هفته تا 10 روز آینــده افزایش پیدا کند تا هم 
تولیدکنندگان و هم افرادی که در سردخانه ها میوه دارند ضرر نکنند و با افزایش 
عرضه در ســطح بازار شــاهد تعدیل قیمت ها در بازار میوه شب عید باشیم.وی 
همچنین درباره وضعیت بازار روغن ابراز امیدواری کرد که مشــکل این بازار تا 
پایان سال برطرف شود و گفت: مشکلی در تامین و توزیع روغن وجود ندارد، اما 
زمان می برد تا به فراوانی در توزیع روغن برســیم و این محصول به راحتی همه 

جا در دسترس باشد.

تولید کنسانتره سنگ آهن در مجتمع معدنی 
چادرملو از مرز 11 میلیون تن عبور کرد.

مهندس جهانی مدیر مجتمع معدنی چادرملو با اعالم این خبر گفت: این موفقیت 
بی سابقه در مجتمع معدنی در حالی بدست آمد که عالوه بر مقابله با ویروس کرونا، 
در شــرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها نیز قرار داشته ایم ، جهانی افزود : مدیران 
و کارکنــان این مجتمع با یکدیگر عهد کرده اند با وجود همه این  دشــواری ها از 
هیچ کوششی برای تحقق » جهش تولید« براساس فرمایشات مقام معظم رهبری 
و قولی که به مدیرعامل محترم شــرکت داده بودند فروگذار نکنند و اکنون با ثبت 
رکوردهای مختلف، با وجود همه موانع و ســختی ها درکنار یکدیگر و با همراهی 
همه پرســنل عملیاتی و ستادی شرکت  که ما را در این زمینه یاری رسانیده اند و 
همچنین توصیه ها و مشوق های آقای مهندس تقی زاده مدیرعامل محترم شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو که همواره راه گشای حل مشکالت و معضالت تولید بوده 
اند  نشان دادیم که می توانیم به وعده های خود عمل نموده و اهداف مشترک مان 
را محقق نماییم.وی با تاکید بر ضرورت ثبت این شرایط و لزوم دستیابی به افتخارات 
باالتر افزود: رکوردهای تولید، فقط اعداد و ارقام نیست. بلکه نشان دهنده عزم و اراده 

و همبستگی همه همکاران گرامی است .
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رییس کل بانک مرکزی:گزیده خبر

تکالیف بودجه با کنترل رشد نقدینگی در تناقض است
رییــس کل بانک مرکزی اظهار داشــت: درحالیکه مجلس 
محتــرم همزمان درصــدد تصویب طرحی، بــرای اصالح 
ســاختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقالل و نیز 
پاســخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه 
مصــوب وتبصرہ های متعــدد آن دربرگیرنده احکامی برای 
تکلیف به بانک مرکزی و سیســتم بانکی اســت که نتیجه 
آن می تواند انتشــار پول پر قدرت و رشــد نقدینگی باشد.

عبدالناصر همتی در یادداشــت اینســتاگرامی نوشــت: از 
این که بودجه ســال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و 
مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رســید جای شکر 
دارد.فارغ از محاســن و ایراداتی که مــی توان به محتوای 
بودجه گرفت، یک نکته مشــخص شــد: همــه دولت ها و 
مجالس، علیرغم انتقاد از رشــد نقدینگــی وتورم، حتی با 
پرچم اصالح ســاختاری بودجه، نهایتآبه بودجه ای با توان 

رشــد باالی نقدینگی رضایت می دهند.درحالیکه مجلس 
محتــرم همزمان در صــدد تصویب طرحــی، برای اصالح 
ســاختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقالل و نیز 
پاســخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه 
مصــوب وتبصرہ های متعــدد آن دربرگیرنده احکامی برای 
تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن 
می تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد.کنترل 
نقدینگی و تورم مهمترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه 
به امکان تشــدید رشــد نقدینگی از ناحیه بودجه کشــور، 
یکی از راه های کنترل رشــد نقدینگی نیز تشــدید کنترل 
ترازنامه بانک ها است و این شاید درتناقض با تکالیف بودجه 
و همچنین برنامه خــروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی 
این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مســیر کنترل 

نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.

راه اندازی »بلیت امنیتی«در پرداختهای 
اینترنتی و موبایلی بانک ایران زمین

بانــک ایران زمین، به منظور ارتقای امنیت کاربران ســامانه های همراه بانک و 
بانکــداری الکترونیک خود و به منظور جلوگیری از برداشــت های غیر مجاز از 
سپرده های مشتریان، سرویس »بلیت امنیتی« را راه اندازی کرد.به گزارش روابط 
عمومی، بانک ایران زمین با هدف جلوگیری از کالهبرداری و به منظور افزایش 
امنیت حسابهای بانکی مشتریان خود، اقدام به راه اندازی سرویس بلیت امنیتی 
کرده اســت.کاربران اینترنت بانک و همراه بانک از این پس در زمان استفاده از 
سرویس انتقال وجه به صورت داخلی، پایا، پرداخت قبض و خرید شارژ از طریق 
سپرده، یک کد امنیتی با عنوان »بلیت امنیتی« به شماره تلفن ثبت شده آنها در 
بانک ارسال می شود و مشتری باید این کد را در قسمت مربوط به »بلیت امنیتی« 
وارد کند و صرفا در صورت صحیح بودن کد، انتقال وجه انجام می شــود.ضمنا 
مشتریان گرامی می توانند جهت سهولت برای دریافت بلیت امنیتی از اپلیکیشن 

رمز ساز ایران زمین هم استفاده کنند.

رییس و سخنگوی اداره سهام بانک دی اعالم کرد:
اقدامات دریافت مجوز افزایش سرمایه از 

سازمان بورس در حال انجام است
علیرضا محمدی، رییس و ســخنگوی اداره ســهام بانک دی، با اشاره به صدور 
مجوز افزایش ســرمایه بانک از ســوی بانک مرکــزی ج.ا.ا از انجام اقدامات الزم 
برای دریافت مجوز افزایش ســرمایه از ســازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد.

بــه گزارش روابط عمومی بانک دی، علیرضا محمدی، رییس و ســخنگوی اداره 
ســهام بانک دی، با اشــاره به انجام فرایند قانونی افزایش سرمایه بانک گفت: با 
توجه به صدور مجوز افزایش ســرمایه بانک از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در تاریخ 
۱399/۱۱/28، جلسات متعدد میان مسئولین ارشد بانک و سازمان بورس و اوراق 
بهادر به منظور دریافت مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی¬ها، 
مطالبات و آورده نقدی سهامداران برگزار شده است که به محض حصول نتیجه 
مذاکرات و پیگیری¬های به عمل آمده، اطالع رسانی الزم در این زمینه از طریق 
پایگاه اطالع رسانی کدال و مراجع رسمی بانک انجام می شود.سخنگوی اداره سهام 
بانک دی با اشاره به اتمام مراحل انجام حسابرسی صورت های مالی میان دوره ای 
بانک گفت: گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت های مالی 
میان دوره ای شش ماهه نخست سال جاری طی چند روز آتی ارائه و برای انتشار 
در پایگاه اطالع رسانی کدال قرار خواهد گرفت.وی همچنین با تأکید بر ضرورت 
شفاف ســازی اطالعات و اطالع رسانی مؤثر به سهامداران تصریح کرد: به منظور 
سهولت دسترسی ســهامداران محترم، به ویژه خانواده معزز شهداء و ایثارگران، 
اداره امور سهام بانک دی با ایجاد کانال¬های ارتباطی متعدد آمادگی الزم برای 

پاسخگویی به هرگونه سوال در ارتباط با سهام بانک را فراهم کرده است.

روز قرض الحسنه چگونه وارد تقویم رسمی 
کشور شد؟

ســال ۱398 برای نخستین بار تقویم رسمی کشور در میانه اسفند روز جدیدي 
را به خود مي دید. ۱۴ اسفند به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه نام گذاري 
شده بود. شاید این پرسش ایجاد شده باشد که اساساً روز قرض الحسنه چگونه سر 
از تقویم رســمي کشور درآورد؟به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، هر چند قرض الحسنه از دیرباز وجود داشته و پدیده جدیدي نیست، اما در 
کشــور ما دو نقطه عطف مي توان براي آن متصور بود. یکي دهه ۱3۴۰ شمسي 
و تشکیل صندوق هاي قرض الحسنه توسط بخشي از بازاریان تهران که برخي از 
آن صندوق ها هنوز هم فعالیت مي کنند. دیگري ســال ۱38۶ و تأســیس بانک 
مهر ایران به  عنوان نخستین بانک قرض الحسنه کشور که باعث شد مردم بتوانند 
خدمات گسترده بانکي و دریافت تسهیالت قرض الحسنه را به صورت یکپارچه و 
از یک ســازمان معتبر دریافت کنند.بانک قرض الحسنه مهر ایران الگوی موفقی 
در حوزه ترویج فرهنگ قرض الحسنه است و با تأسیس آن گام هاي مؤثري براي 
توسعه بانکداري اســالمي و به ویژه بسط عقد قرض الحسنه برداشته شده است. 
با عنایت به دغدغه هاي موجود در رویه و ســازوکار نظام بانکداري کشور، بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نخستین بانکي اســت که تنها در حوزه ترویج و اشاعه 
فرهنگ قرض الحسنه فعالیت مي کند و تالش دارد تا با بهره گیري از ظرفیت هاي 
خیرین جامعه براي رفع مشــکالت مالي و تأمیــن مایحتاج ضروري نیازمندان، 
تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کند.قرض الحسنه در نظام اخالقی مکتب اسالم 
دارای جایگاه واالیي اســت؛ به نحوي که خداوند منان در قرآن کریم مي فرماید: 
»کیســت که خدا را قرض الحســنه دهد تا خدا بر او چنیدیــن برابر بیفزاید.« 
قرض الحســنه به عنوان یکي از مهم ترین و اساسي ترین ابزارهاي تأمین مالي از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است و براي توسعه و ترویج آن نیازمند فرهنگ سازي و 
جلب مشارکت عموم مردم و همچنین حمایت هاي جامعه خیرین، سازمان هاي 
مردمي و نهادهاي حمایتي خواهد بود. بنابراین نامگذاري این روز اختصاصي به 
قرض الحســنه و تدوین برنامه هاي فرهنگي به ترویج و بسط این فرهنگ کمک 
مي کند.بر همین اساس بانک مهر ایران، به عنوان اصلی ترین متولي قرض الحسنه 
در کشــور، از سال ۱39۷ طي نامه نگاري هایي با شوراي فرهنگ عمومي کشور، 
درخواست نامگذاري روزي را در تقویم رسمي کشور به عنوان روز ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه داشته است.اهدافی که بانک مهر ایران از این موضوع دنبال می کرده 
عبارت بودند از ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه که به توسعه مشارکت عموم 
مردم و خیرین در اجراي آیه شریفه قرآن کریم و قرض دادن نیکو به منظور بهبود 
معیشت و شرایط اقتصادي هموطنان و به ویژه نیازمندان جامعه کمک مي کند. 
همچنیــن با توجه به اهمیت و جایگاه قرض الحســنه در قرآن و نظام بانکداري 
اســالمي به طور مشخص مي توان به اهداف مختلفي از این نام گذاري اشاره کرد 
از جملــه کمک مالي به نیازمندان از طریق وام هاي ارزان قیمت، برقراري ارتباط 
بهتر بین نیازمندان مالي و متمکنین، گردش ثروت بین آحاد مردم، تقویت اقتصاد 
ملي، حمایت از کارآفریني و ایجاد مشاغل و کسب وکارهاي جدید، کاهش نرخ 
بیکاري در جامعه، کاهش تبعیض هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه، ترویج و 
تقویت فرهنگ و نوع دوســتي و گذشــت مالي در جامعه، تخصیص منابع مالي 
به رفع مشــکالت و معضالت اجتماعي و اقتصادي منطبق با رهنمودهاي مورد 
تأکید خداوند و به تصویر کشیدن یکي از انسان دوستانه ترین رهنمودهاي مورد 
تأکید قرآن در جامعه.خوشــبختانه شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در نامه ای 
به تاریخ 2۷ بهمن ۱398 به بانک مهر ایران اعالم کرد که با پیشنهاد این بانک 
در شــوراي فرهنگ عمومي موافقت شده و در جلسه 82۵ شوراي عالي انقالب 
فرهنگي مورخ سوم دي ماه ۱398 نیز ثبت ۱۴ اسفند به عنوان روز ترویج فرهنگ 
قرض الحسنه در متن تقویم رسمي کشور به تصویب رسیده است.بانک مهر ایران 
امیدوار است اکنون که روزی در تقویم مختص قرض الحسنه و ترویج این فرهنگ 
نیکو نام گذاري شــده است، با یادآور شدن این موضوع براي همه ما و همچنین 
اجراي برنامه هاي فرهنگي مختلف، قرض الحسنه بیش از پیش در جامعه ایراني 
جاي خود را باز کرده و شاهد گسترده تر شدن بهره مندي مردم از این سنت نیکو 

و حسنه باشیم.

ناکامی مجدد بیتکوین در فتح کانال ۵۰ هزار دالری
ارزش بیشتر ارزهای دیجیتالی بار دیگر در مسیر کاهشی باقی ماند.به گزارش سی ان بی سی، ریزش اخیر ارزهای دیجیتالی عالوه بر بسیاری از سهامداران خرد باعث کاهش شدید ارزش سهام 
شرکت های بزرگی شده است که اقدام به سرمایه گذاری در آن ها کرده اند. با این حال به نظر نمی رسد که روند ورود شرکت های بزرگ به بازار ارزهای دیجیتالی متوقف شده باشد. تنها 
در چند روز اخیر ارزش سهام شرکت مایکرو استراتژی که سرمایه گذاری سنگینی در بیتکوین انجام داده، پس از کاهش اخیر ارزش بیتکوین از کانال ۵۶ هزار دالری یک سوم ریزش کرده 
است.  تیم بسکتبال داالس ماوریکز که از پرطرفدارترین تیم های ورزشی آمریکا محسوب می شود در بیانیه ای اعالم کرد از این پس هواداران باشگاه امکان خرید محصوالت تبلیغاتی و 
تجهیزات ورزشی این باشگاه را با استفاده از ارزهای دیجیتالی بیتکوین و دوج کوین خواهند داشت. هدف از این اقدام، حرکت در مسیر فناوری های آینده عنوان شده است. پیش از این نیز 

ایالن ماسک بارها از دوج کوین حمایت کرده بود.  شمار دیگری از شرکت های بزرگ جهان برای ورود به بازار رمزارزها اعالم آمادگی کرده اند.  

بانک مرکزی اعالم کرد؛
بیش از ۲میلیون کارتخوان فاقد 

پرونده مالیاتی غیرفعال شد
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بــا غیرفعال کردن حدود 
2.۵ میلیون ترمینال، تکمیل و صحت سنجی اطالعات بالغ بر ۴.۷ 
میلیون ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطالعات آن ها به سازمان امور 
مالیاتی در حال تکمیل آخرین مراحل اجرای مسئولیت های خود 
نسبت به قانون پایانه های فروشگاهی است. بانک مرکزی بر اساس 
ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه 
های کارتخــوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی 
انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه 
دارد. بنابــر  اعالم معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی تا کنون 
اطالعات چهار میلیون و ۷۰۰هــزار کارت خوان و درگاه پرداخت 
که پیش از این در ســامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود، پس از 
تکمیل و صحت ســنجی اطالعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به 
سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.همچنین زیرساخت های فنی و 
مقرراتی الزم نیز به گونه ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته 
هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشــکیل پرونده 
مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس 
از ثبت نام در ســامانه و دریافت کــد رهگیری ادامه خواهد یافت.

عالوه بر این دو میلیون و ۱۰۰ هــزار کارتخوان و درگاه پرداخت 
اینترنتی غیرفعال یا کم تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، 
قطع شدند.این تعداد عالوه بر 3۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت 
اینترنتی اســت که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و 

شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.

مدیرعامل بانک مسکن خبرداد:
تسهیالت مسکن جوانان جذاب تر شد

مدیرعامل بانک مســکن با اعالم تصمیم جدید این بانک درباره 
یکی از حساب های مورد استقبال مشتریان، شرایط تازه پرداخت 
تســهیالت مسکن جوانان را تشــریح کرد.محمود شایان درباره 
خبرخوش پایان ســال به دارندگان حســاب جوانــان به پایگاه 
خبری بانک مســکن اعالم کرد: براســاس مصوبه جدید هیات 
مدیره بانک، نرخ سود تسهیالت حساب پس انداز مسکن جوانان 
برای دوره بازپرداخت حداکثر ۵ ســاله، از 9 درصد به ۶ درصد 
کاهش پیدا کرد.حساب پس انداز مسکن جوانان یکی از حساب های 
مورد توجه قشــر زیادی از خانوارها است. خانوارها برای برنامه 
ریزی بلندمدت جهت خانه دار شــدن فرزاندشــان از امکانات و 
مزیت های حســاب پس انداز مسکن جوانان استفاده می کنند 
به این صورت که با سپرده گذاری تدریجی و کم هزینه از امتیاز 
بلندمدت دریافت تســهیالت خرید مسکن بهره مند می گردند. 
ســقف و نرخ سود تسهیالت مسکن جوانان به گونه ای است که 
در پایان مدت زمان ســپرده گذاری، تسهیالت مناسب به لحاظ 
قدرت پوششــی هزینه خرید خانه به جوانان دارای این حساب 
پرداخت می شود.مدیرعامل بانک مسکن درباره جزئیات تصمیم 
جدید درباره تغییر کاهشــی نرخ سود تسهیالت مسکن جوانان 
گفت: نرخ ســود تســهیالت پرداختي در قالب فروش اقساطي 
مسکن )اعم از خرید یا واگذاري سهم الشرکه ناشي از تسهیالت 
اعطایي مشارکت مدني( از محل حساب پس انداز مسکن جوانان 
با مدت بازپرداخت حداکثر ۵ ساله، از 9 درصد به ۶ درصد کاهش 
یافت. نرخ سود ۶ درصدی برای تسهیالت مربوط به این حساب، 
ناظر به آن دسته از قراردادهاي تسهیالتي است که از تاریخ ۱2 
اســفند سال 99 و بعد از این تاریخ،  با مدت بازپرداخت حداکثر 
۵ ســاله منعقد )ثبت قطعي قرارداد( می شــوند. شایان تصریح 
کرد، در خصوص نرخ سود سایر تسهیالت و یا تسهیالت از محل 
حساب پس انداز مســکن جوانان با مدت بازپرداخت بیش از ۵ 
سال، کماکان ضوابط و مقررات قبلي به قوت و اعتبار خود باقي 
است.حســاب پس انداز مسکن جوانان یکی از انواع حساب های 
ســپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت است که دارنده حساب قادر 
می باشــد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک 
در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیالت ویژه 
حساب مذکور برخوردار شود. مدت انتظار برای دریافت تسهیالت 
در این حســاب بین ۵ تا ۱۵ سال است و مدت زمان بازپرداخت 
تســهیالت به روش ساده2۰ ســاله و به روش پلکانی ۱2 سال  
تعریف شده اســت که در مقایسه با ســایر تسهیالت، مناسب 
ارزیابی می شــود. همچنین دریافت کنندگان تسهیالت مسکن 
جوانان برای نحوه بازپرداخت می توانند از یکی از دو مدل ساده 
یا پلکانی بهره ببرند.مدیرعامل بانک مسکن در ادامه گفت و گو با 
پایگاه خبری بانک مسکن تصریح کرد: از آنجا که خانوارها برای 
صاحب خانه کردن فرزندان شان در شرایط تورمی الزم است از 
مدل پس انداز تدریجی برای تجهیز منابع مورد نیازشان استفاده 
کنند، حساب مسکن جوانان یک خدمت مالی اعتباری مناسب 

به خانوارها است

یک کارشــناس اقتصادی با بیان اینکــه مهم ترین چالش 
در ســال آینده چگونگی تامین بودجه است، تصریح کرد: 
بانــک مرکزی باید از اکنون ســناریوهای مختلفی را برای 
مواجهه با کســری بودجه طراحی کند. سال دشوار ۱399 
رو به پایان اســت، سالی که تنها در حوزه اقتصادی آبستن 
اتفاقات زیادی بود که کشــور با آن دست به گریبان شد و 
فشار سنگینی را به سیاســتگذاران به ویژه در حوزه پولی 
و بانکی تحمیل کرد. تحریم و بلوکه شــدن منابع ارزی از 
یک سو و تاثیرات انکارناشدنی شیوع کرونا بر اقتصاد کشور 
از ســوی دیگر، باعث شــد که بانک مرکزی در این سال، 
یکی از سخت ترین چالش های مدیریتی را طی کند تا سهم 
خــود را در مدیریت اقتصادی کشــور ادا کند.هر چند این 
نهاد، بارها نســبت به عواقب بسیاری از سیاست های دیگر 
دستگاه ها هشدار داده بود و خواهان استقالل عمل بیشتری 
شــده است و در بسیاری از مراحل نیز خود وارد عمل شد، 
اما حاال بعد از دو ســال و نیم ســخت، تیم مدیریتی بانک 

مرکزی، این مهم ترین نهاد پولی کشــور، باید برای ســال 
۱۴۰۰ آماده شــود و از اکنون به فکر چالش های جدید در 
یک ســال پیش رو باشد. چالش هایی که به دور از هرگونه 
شعار و نگاه پوپولیستی باید واقع گرایانه از آن دم زد و درباره 
آن، به دیدگاه های کارشناسی بهای بیشتری داد. حاال سوال 
اینجاست که در سال آینده مهم ترین چالش اقتصادی کشور 
چیســت و بانک مرکزی در مواجهه با آن چه رســالتی بر 
عهده خواهد داشــت؟ و چقدر می توان به کاهش انتظارات 
تورمی در ســال ۱۴۰۰ خوش بیــن بود؟مرتضی مرتضوی، 
کارشــناس اقتصادی در این باره به گفت: مهم ترین بحث 
این است که بودجه سال آینده نهایی شود، امری که هنوز 
در کمیســیون تلفیق ادامه دارد. چرا که این منابعی که در 
بودجه دیده شده از آنجایی که به نظر نمی رسد محقق شود، 
ممکن است مجدداً فشــاری را برای تامین مالی و جبران 
کســری بودجه به بانک مرکزی وارد کند.وی تصریح کرد: 
به نظر می رســد اگر بانک مرکزی در سیاســت های خود 
برای سال آینده سناریوهای مختلفی را طراحی کند، بهتر 
می تواند با چگونگی جبران کسری بودجه دولت مواجه شود 
و برای تامین منابع الزم برای اداره کشــور در سال ۱۴۰۰ 
برنامه ریزی کند و از االن پیش بینی کند که این کار از طریق  
چه بازارها و ابزارهایی محقق می شود.مرتضوی خاطرنشان 
کــرد: اگرچنین اتفاقی بیفتد و ســناریوهای بانک مرکزی 
سناریوهایی باشــد که بتواند با کمترین انتظارات تورمی و 

کمترین ایجاد پول و نقدینگی، با قدرت کسری بودجه سال 
آینده را مدیریت کنــد، آن زمان می توانیم بگوییم که این 
انتظارات تورمی می توانــد پایین بیاید.وی در همین رابطه 
افزود: به نظر من، انتظارات تورمی برای ســال آینده اساساً 
هنوز انتظارات کاهش یافته ای نیست کما اینکه در مذاکرات 
اخیر در خصوص دســتمزد که البته هنوز توافقی برای آن 
صورت نگرفته، ما شاهد این هستیم که پیش بینی تورم برای 
سال آینده هم، نرخ باالیی است و کارگران به همین دلیل 
دستمزدهای باالتری طلب می کنند.این کارشناس اقتصادی 
یادآور شــد: مهم ترین مسئله در سال آینده این خواهد بود 
که رفتار بانک مرکزی با کسری بودجه ای که در دولت رخ 
می دهد، چه باید باشــد؟ و آیا این کسری بودجه از طریق 
پولی می خواهد حل شود و یا مسیر دیگری برای تامین آن 
در نظر گرفته می شود که تورم کمتری داشته باشد.مرتضوی 
با این حال، سیاست های کنونی بانک مرکزی را قابل توجه 
دانست و اظهار کرد: اقداماتی نظیر کنترل خلق پول توسط 
شبکه بانکی، توجه مجدد به ترازنامه بانک ها و کاهش دادن 
منابعی که مشکوک الوصول هســتند و مطالبات سوختی 
محسوب می شود، راهکارهای درستی است که می تواند در 
کنترل تورم موثر باشــد، کما اینکه می بینیم در این مدت 
بانــک مرکزی در صدد انجام آنها برآمده اســت و باید دید 
برای سال آینده نیز این سیاست ها را ادامه می دهد یا خیر.

تامین بودجه، 
مهم ترین چالش بانک 
مرکزی در سال 1400
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گزیده خبر

سنای آمریکا بسته کمک ۱.۹ تریلیون دالری 
برای مقابله با کرونا را تصویب کرد

مجلس ســنای آمریکا بســته ۱.۹ تریلیــون دالری برای کمک بــه اقتصاد و 
شــهروندان را در بحبوحه بحران همه گیری ویــروس کرونا تصویب کرد. جو 
بایدن، رئیــس  جمهوری دموکرات، حــاال در همین هفته های اول ریاســت 
 جمهوری اش به یکی از اولویت های خود رســیده است. بحث درباره این الیحه 
تازه ۲۴ ساعت قبل آغاز شده بود. درون فراکسیون حزب دموکرات اختالفاتی 
در مورد جزئیات بیمه بیکاری وجود داشــت که باعث تاخیر در تدوین شــکل 
نهایی الیحه شده بود. به نوشــته ایندیپندنت، مجلس سنا در حال حاضر ۵۰ 
به ۵۰ بین دموکرات ها و جمهوری خواهان تقســیم شده است و این امر باعث 
حساس و دشوار بودن روند تصویب الیحه ها می شود. رهبری مجلس در دست 
دموکرات ها اســت که از یک روند تســریع  یافته برای بررسی به لوایح استفاده 
می کننــد که پیچیدگی های خاص خــود را دارد. این الیحه اقتصادی نهایتا با 
رای ۵۰ به ۴۹ به تصویب مجلس ســنا رســید. تمام دموکرات ها )از جمله دو 
سناتور مستقل که جزو فراکسیون حزب دموکرات هستند، یعنی برنی سندرز و 
انگوس کینگ( رای مثبت دادند و تمام جمهوری خواهان هم رای منفی دادند. 
تنها سناتور جمهوری خواهی که در رای گیری حضور نداشت، دان سالیوان بود 
کــه به علت یک مورد اضطراری خانوادگی، روز جمعه از واشــنگتن رفته بود. 
اگر او حضور می داشــت و رای منفی می داد، نتیجه تساوی ۵۰ به ۵۰ می شد، 
اما در آن صــورت هم پیروزی با دموکرات ها می بود، چرا که رای تعیین کننده 
را کاماال هریس، معاون رئیس جمهوری، می دهد. طبق قانون اساســی آمریکا، 
معاون رئیس جمهوری، رئیس مجلس ســنا نیز محســوب می شود و در موارد 
تساوی، رای تعیین کننده با او است. این الیحه حاال به صحن مجلس نمایندگان 
می رود که اکثریت در آن با دموکرات ها است. مجلس که رای مثبت دهد، الیحه 
به میز بایدن می رود و پس از امضای او قانونی می شــود. مجلس هفته گذشته 
نســخه متفاوتی از این الیحه را تصویب کرده بود و حاال باید نسخه ترمیم شده 
توسط سنا را به رای مجدد بگذارد. مهمترین بخش این الیحه، ارسال چک های 
۱۴۰۰ دالری به تمام ساکنین آمریکا است که درآمد سالیانه شان زیر ۷۵ هزار 
دالر است. نظرسنجی ها نشان می دهد که الیحه نزد عموم مردم آمریکا محبوب 
اســت. از جمله اختالفات درون دموکرات ها این بود که سقف درآمدی کسانی 
که مشمول این کمک می شوند چقدر باشد و نهایتا رقم ۷۵ هزار دالر به عنوان 
سازش بین جناح های چپ  و میانه حزب دموکرات پذیرفته شد. پیش از رسیدن 
به تصویب نهایی، ۳۹ متمم در عرض ۲۵ ساعت به صحن مجلس سنا آورده و به 
رای گذاشته شدند. از جمله عوامل ایجاد تاخیر، جو مانچین، سناتور دموکرات 
از ایالت ویرجینیای غربی بود که به جناح میانه یا راســت حزبش متعلق است. 
جمعه شب مانچین پس از جلسه ای طوالنی با چاک شومر، سناتور نیویورک و 
رهبر اکثریت، باالخره با رهبری حزبش به توافق رسید.در نسخه نهایی الیحه، 
بیمه بیکاری تا روز ۶ سپتامبر به میزان هفته ای ۳۰۰ دالر پرداخت خواهد شد 
)در نسخه های قبلی این میزان هفته ای ۴۰۰ دالر بود.( در ضمن خانوارهایی که 
درآمد سالیانه شان زیر ۱۵۰ هزار دالر است، نیاز به پرداخت مالیات برای بیمه 
بیکاری زیر ۱۰۲۰۰ دالر ندارند. روند تصویب اما نشــان از دشواری های آینده 
دارد. ترکیب ۵۰ به ۵۰ سنا باعث شده است که حتی یک سناتور هم بتواند جلو 
تصویب لوایح را بگیرد و خواست های خود را وارد کند؛ چنان که در رفتار سناتور 
مانچین می بینیم. پیش از این به نظر می رســید این سناتور دموکرات متمایل 
به حمایت از متمم راب پورتمن، ســناتور جمهوری خواه، است که آن هم بیمه 
بیکاری را به هفته ای ۳۰۰ دالر کاهش می داد، ولی آن  را تنها تا ماه ژوئن تمدید 
می کرد. آن متمم با رای ۵۰ به ۴۹ )با حمایت مانچین( تصویب شــد، اما چند 
ساعت بعد با متمم جدیدی از سوی دموکرات ها )که مانچین به آن هم رای داد( 
عمال لغو شد. سناتور برنی سندرز، شاخص ترین چهره جریان سوسیالیستی در 
آمریکا، صبح روز جمعه متممی پیشنهاد کرده بود که حداقل دستمزد فدرال 
را )به ۱۵ دالر در ســاعت( افزایش می داد، اما آن متمم با مخالفت میانه روهای 

حزب دموکرات رای نیاورد. 

 مذاکرات ماه آینده ایران و آژانس 
درباره چیست؟

برخی رســانه های خارجی در هفته گذشته درباره نشستی که قرار است اوایل 
اوریل )اواسط فرورین ۱۴۰۰( از سوی ایران و آژانس برگزار شود گمانه زنی کرده 
اند که این نشست برای بحث درباره ›‹موضوعات جدید فنی‹‹ است. این در حالی 
اســت که نماینده ایران در آژانس در سخنان خود در شورای حکام به صراحت 
اعالم کرده است این نشست در ادامه تعامالت فنی ایران و آژانس است که از دو 
سال پیش وجود داشته است. کاظم غریب آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در 
آژانس هفته گذشته در سخنانی در نشست شورای حکام تصریح کرد: تعامالت 
فنی بین ایران و آژانس همواره وجود داشــته و دو طرف برای حل و فصل چند 
موضوع پادمانی، مدت هاست که در حال کار و تعامل هستند و در طول دو سال 
گذشــته نیز چندین نشست فنی برگزار کرده اند. از این رو، نشست اعالم شده 
فنی اوائل ماه آوریل از ســوی مدیرکل نیز در تداوم همین مسیر است و مبین 
تعریف یک فرآیند یا ترتیبات جدید نیست. ما به تالش های مشترک برای حل 
و فصل سریع چند موضوع باقی مانده پادمانی ادامه خواهیم داد.ایران و آژانس از 
دو سال پیش برخی موضوعات پادمانی را دنبال می کنند که مذاکرات و بررسی 
ها درباره این چند موضوع هم چنان جریان دارد و مذاکراتی که قرار اســت در 
فروردین سال آینده برگزار شود نیز در مورد موضوعات فوق است.مدیرکل آژانس 
در بخشی از اظهارات خود درباره »وجود ذرات چندگانه اورانیوم طبیعی با منشاء 
فعالیت انســانی از جمله ذرات تحول یافته ایزوتوپی در مکانی که توسط ایران 
اعالم نشده است« گفته است، با گذشت ۱۸ ماه، توضیحات الزم، کامل و معتبر 
از نظر فنی را درباره وجود این ذرات ارائه نداده اســت.نماینده ایران در پاسخ به 
این مطلب نیز گفته است که تاکنون چندین بازدید و تعامل و مکاتبه درباره این 
مکان انجام شــده و شفاف سازی ها و توضیحات ضروری توسط ایران ارائه شد. 
از طرف ما، کارشناسان فنی دیدگاه ها و ارزیابی متفاوتی نسبت به ارزیابی های 
آژانس دارند.در عین حال به نظر می آید آژانس در کشــاکش تعامالت سیاسی 
و مذاکراتی برجامی سعی دارد به ایران برای برخی همکاری ها فشار بیاورد. اما 
ایران ضمن اعالم آمادگی خود را برای تعامل با آژانس جهت ادامه مباحث فنی 
اعالم کرده است که »تعیین هرگونه ضرب االجل غیرواقعی برای هر نوع تعامل، 
به نفع هیچ یک از طرفین نیســت.«رفائل گروسی مدعی شده است که »ایران 
درباره سه محل دیگر که هیچ کدامشان به آژانس اعالم نشده بودند، به هیچ یک 
از ســوال های آژانس درباره وجود احتمالی مواد هسته ای در این محل ها پاسخ 
نداده است.«در نتایج نمونه گیری های محیطی که در سال ۲۰۲۰ از دو مورد از 
این محل ها انجام شد، اورانیوم طبیعی با منشاء فعالیت انسانی کشف شد.کاظم 
غریب آبادی هــم چنین درباره این موارد اظهار کرده اســت: در مورد اورانیوم 
طبیعی در قالب دیســک فلزی، باید یادآوری کنم که بازرسان آژانس دو بار در 
طول نیمه دوم سال ۲۰۲۰ فعالیت راستی آزمایی میدانی را در مکان مورد نظر 
انجام دادند. این عالوه بر »راســتی آزمایی موجودی فیزیکی« ساالنه است که 
معموالً در نیمه اول سال انجام می شود. با این حال، درخواست جدید آژانس در 
دســت بررسی است. در مورد دو مکان دیگر، آژانس فقط حدود دو ماه است که 
نتایج تجزیه و تحلیل و ســواالت مرتبط را به ایران ارائه کرده است. این تحلیل 
ها در حال حاضر تحت ارزیابی و بررسی توسط ما با هدف ارائه پاسخ های الزم 
به آژانس است.به نظر می آید، با وجود همکاری های گسترده و نزدیک ایران و 
آژانس، دو طرف بر سر اصل موضوع که یکی این مسایل را موضوعات ادعایی که 
با فعالیت های جاری هسته ای نیز ارتباطی ندارند و از هیچ فوریتی هم برخوردار 
نیستند، می داند و دیگری که کامال این مسایل را در پیشخوان موضوعات مورد 
بررســی خود قرار داده اســت، اختالف نظر جدی وجود دارد. یکی همکاری ها 
را گســترده و رو به جلو و سریع می داند و دیگری همچنان خواستار همکاری 
های گســترده تر در کوتاه ترین زمان ممکن اســت.آژانس در حالی خواستار« 
شفاف ســازی و حل وفصل مسائل بدون تاخیر بیشــتر« از سوی ایران است که 
ایران در پنج ســال گذشته گســترده ترین همکاری ها و بازرسی ها را به گفته 
مقامات آژانس داشته است. با وجود خروج آمریکا از برجام و اجرا نشدن تعهدات 
برجامی طرف های اروپایی، ایران اجازه نداده کمترین خللی در روند بازرسی های 
آژانس انجام شــود.حتی در مذاکرات اخیر رافائل گروسی در تهران که به تفاهم 
ایران و آژانس برای ادامه راســتی آزمایی ها تا سه ماه دیگر منجر شد، مقامات 
ایرانی درباره »تالش مشــترک برای حل و فصل سریع چند موضوع باقی مانده 
پادمانی« اعالم کردند.بنا بر این، جوسازی برخی رسانه های خارجی درباره این 
که مذاکرات ماه آینده ایران و آژانس درباره موضوعات جدید فنی است، با هدف 
افزایش سطح توقعات و گمراهی افکار عمومی آن هم در شرایط حساس سیاسی 
در رابطه با بحث برجام راه به جایی نخواهد برد و تنها می تواند فضای همکاری 
دو طرف را مبهم سازد.روشن است از آنجایی که مقامات آمریکایی نتوانستند از 
مسیرهای سیاسی برای بازگشت به برجام امتیازی دریافت کنند، سعی دارند از 
مسیر آژانس برای خود کیسه ای بدوزند، در حالی که روند همکاری ها در آژانس 
تاکنون با حسن نیت از سوی ایران ادامه داشته است و با این اقدامات صرفا مسیر 

همکاری تیره خواهد شد.

اعتراضات در میانمار ادامه دارد
ده ها هزار معترض دیروز )یکشنبه( به خیابان های میانمار آمده تا علیه کودتای 
نظامی فوریه و با وجود سرکوب و یورش های نیروهای امنیتی دست به اعتراض 
بزنند.به گزارش خبرگزاری رویترز، رســانه های خبــری محلی میانمار گزارش 
دادند اعتراضات دیروز بزرگترین اعتراضات در مانداالی، دومین شــهر میانمار 
به حساب می آید. روز شــنبه، نیروهای امنیتی میانمار معترضان در یانگون را 
ســرکوب کردند. اعتراضات در یانگون، کاله واقع در نزدیکی مرز با هند و شهر 
ساحلی »داوی« در جنوب میانمار نیز برگزار شد. گزارشی از خشونت در جریان 
این اعتراضات مخابره نشــده اســت.میانمار از اول فوریه سال جاری میالدی و 
کودتای نظامی علیه دولت مدنی آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتو و دموکراسی 
خواه این کشور در آشوب و ناآرامی به سر می برد. در جریان این کودتا، سوچی 
به همراه دیگر سیاستمداران از جمله رئیس جمهوری و اعضای پارلمان بازداشت 
شده و بر اساس اعالم سازمان ملل، نیروهای امنیتی میانمار، بیش از ۵۰ تن از 
معترضان را کشــتند.اوایل دیروز، ساکنان گفتند که سربازان و پلیس به نواحی 
مختلف یانگون وارد شده و گلوله شلیک کردند. آنها همچنین دست کم سه تن 
را در مرکز شــهر دستگیر کردند اما علت دستگیری ها مشخص نیست.سربازان 
همچنین به دنبال یک وکیل هستند که برای حزب لیگ ملی برای دموکراسی 
ســوچی کار می کرد اما نتوانستند او را پیدا کنند.بر اساس آمارهای ارائه شده از 
ســوی انجمن کمک رسان به زندانیان سیاســی، بیش از ۱۷۰۰ تن به دستور 
خونتا بازداشــت شده اند. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد در سرکوب های 
شب گذشته بازداشت شده اند.این گروه همچنین اعالم کرد: بازداشتی ها را مورد 
ضرب و شتم قرار داده و با چکمه های نظامی و باتوم های پلیس می زدند و سپس 
به خودروهای پلیس منتقل می کردند. نیروهای امنیتی نیز به مناطق مسکونی 
وارد شده و تالش کردند تا معترضان بیشتری را دستگیر کنند به همین دلیل، 
به سوی خانه ها تیراندازی کرده و دست به تخریب زدند.در این میان، مقام های 
میانماری روز شنبه، دستور دادند تا جسد یک نوجوان ۱۹ ساله را که در جریان 

اعتراضات کشته شد، 

رابطه آنکارا - واشنگتن؛

 چالش اس ۴۰۰ و اف ۳۵
تیم جو بایدن نشــان داده که برقراری تماس در ســطح ریاست 
جمهوری با ترکیه، در اولویت کنونی آمریکا نیست و موضوعاتی 
نظیر اس ۴۰۰ و اف ۳۵ نیز همچون کالف سردرگم، فعاًل الینحل 
مانده اســت.، سخنان جین ساکی سخنگوی کاخ سفید در مورد 
گفتگو بین بایدن و اردوغان، بازتاب گســترده ای در رسانه های 
ترکیه پیدا کرد.جین ســاکی در پاســخ به این سوال که چرا جو 
بایدن تا این لحظه تماســی با رجب طیب اردوغان برقرار نکرده 
گفته است:»روســای دولت های متعددی وجود دارند که رئیس 
جمهــور بایدن باید به آنها زنگ بزند. مطمئناً در یک مقطعی، با 
رئیس جمهور ترکیه نیز گفتگو صورت خواهد گرفت.«این سخن 
ســاکی از سوی رسانه های متصل به اتاق فکر آکپارتی، به گونه 
ای بازتاب داده شده که گویی واشنگتن برای نشان دادن اهمیت 
رابطه با آنکارا، چنین چیزی را بیان کرده اســت. اما رسانه های 
منتقد دولت اردوغان همچون روزنامه ینی چاغ ارگان حزب خوب 
به رهبری خانم مرال آکشــنر، نوشته است:»ساکی وعده تماس 
تلفنی داد اما تاریخ خاصی را مشــخص نکــرد.«در توضیح این 
روزنامه مخالف دولت، به این اشاره شده که اساساً این رابطه، بدتر 
از آن است که واشنگتن الزم بداند تاریخ خاصی برای گفتگو ذکر 
کند.تیم جو بایدن نشان داده که برقراری تماس در سطح ریاست 
جمهوری با ترکیه، در اولویت کنونی آمریکا نیست و موضوعاتی 
نظیر اس ۴۰۰ و اف ۳۵ نیز همچون کالف سردرگم، فعاًل الینحل 

مانده است.

چرا تماس تلفنی مهم است؟
رســانه های طرفدار حزب عدالت و توسعه، در هفته های اخیر، 
همواره نشان داده اند که دولت اردوغان، مهیای تقویت و بهسازی 
روابط با آمریکا اســت و بــه این منظور، نه تنها جدیداً ســفیر 
کارکشته و توانمندی به واشنگتن فرستاده، بلکه بارها نشان داده 
که به دنبال یک رابطه بهتر است.از دیگر سو، از منظر روانشناسی 
سیاســی نیز، این مسائل همواره برای اردوغان، آکپارتی و رسانه 
های وابســته به این حزب مهم بــوده و اصطالحاً حس »تحویل 
گرفته شــدن« برای تیم اردوغان، همواره مهم بوده و از بیان آن، 
ابایــی ندارند. اما در کنار این دالیــل، باید از دلیل مهم تری نیز 
سخن به میان بیاوریم که حاکی از برخی نگرانی های دولت ترکیه 
در مورد تصمیمات آتی تیم جو بایدن است. تصمیماتی که در یک 
طیف گسترده، بسیاری از منافع ترکیه را تحت تاثیر قرار می دهد.

اختالفات مهم
در چند سال اخیر و به ویژه در دوران اقتدار دونالد ترامپ، اختالف 
سیاسی بین  آنکارا و واشنگتن، به طور مداوم، عمیق تر و گسترده 
تر شد. به عنوان مثال، می توان به چند مورد مهم اشاره کرد که 

هر کدام از آنها به نحوی، برای دولت ترکیه اهمیت حیاتی دارد:
 رویکرد نهایی دولت جدید آمریکا نســبت به موضوعات مهمی 

همچون تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه.
 چنــد و چون هماهنگی با ناتو و اتحادیه اروپا در مورد رویارویی 

ترکیه با یونان و قبرس.
کــم و کیف رابطه ترکیه با روســیه و ایران در پرونده ســوریه و 

روند آستانه.
 تنظیم سیاست های آمریکا در قبال تحوالت مرتبط با سرنوشت 
سیاسی کردها در شمال سوریه و حمایت اطالعاتی و تسلیحاتی 

از نهادهای اقماری پ.ک.ک در سوریه.
مسائل مربوط به پرونده هالک بانک در آمریکا.

رویکرد نهایی تیم بایدن در مورد فعالیت پیدا و پنهان شاگردان 
فتح اهلل گولن در خاک آمریکا.

نگــرش آمریکا به برخی رایزنی ها و حرکت های مشــترک بین 
روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکیه در قفقاز.

دو اختالف تسلیحاتی مهم
اگر چه یکایک موضوعات باال، از اهمیت شایان توجهی برخوردارند 
اما بــه جرات می توان گفــت، در حال حاضــر، دو کانون اصلی 
اختالفات ترکیه و آمریکا، عبارت است از اس ۴۰۰ و اف ۳۵. آمریکا، 
از اقدام ترکیه برای خرید سامانه موشکی دفاعی اس ۴۰۰ ناراضی 
اســت، به همین خاطر، این شریک و متفق ناتویی خود را از پروژه 
مشترک تولید جنگنده اف ۳۵ بیرون نهاده و عالوه بر این، حاضر 
نیســت حتی یک فروند از این هواپیما را به ترکیه بفروشد.این در 
حالی است که رژیم صهیونیستی، به راحتی از آمریکا اف ۳۵ گرفت، 
امارات متحده عربی برای خرید در حال رایزنی اســت و به تازگی 
یونان هم طالب این سالح استراتژیک شده، اما پنتاگون اعالم کرده 
که زیرساخت های یونان هنوز مناسب  نیست و این کشور کوچک 
همسایه ترکیه، تنها در شرایطی می تواند صاحب اف ۳۵ شود که 

برخی از زیرساخت ها و تجهیزات الزم را ایجاد کند.

ناتو چه می گوید؟
ینس اســتولتنبرگ دبیرکل ناتو در دوران اقتدار دونالد ترامپ، 
بارها با لحنی دیپلماتیک، مخالفت خود را با خرید تسلیحاتی اس 
۴۰۰ از روســیه اعالم کرد و آشــکارا به سران ترکیه پیام داد که 
کل مجموعه ناتو، با این تصمیم آنکارا مخالف است. اما از آنجایی 
که اساس موجودیت ناتو در دوران ترامپ، عماًل به چالش کشیده 
بود، ترکیه از آن مهلکه بیرون جســت و به توصیه های قرارگاه 
مرکزی ناتو در بروکســل، توجهی نکرد.اما حاال، استولتنبرگ، به 
شکل قاطعانه تری بر مساله اس ۴۰۰ پافشاری می کند و خواهان 
آن است که در بازسازی سیاست تهاجمی آمریکا در برابر روسیه و 
چین، به مساله موشک های خریداری شده ترکیه نیز توجه شود.

نکته جالب توجه در سیاست های دبیرکل ناتو، این است که او در 
مصاحبــه هایش، مداوماً بر نقش مهم و بی بدیل ترکیه در حفظ 
امنیت اروپا تاکید می کند اما وقتی که پای رویکرد ضد روســی 
ناتو به میان می آید، روابط نزدیک آنکارا – مسکو را بر نمی تابد.

نگرانی در مورد یونان
ترکیه امیدوار اســت که مهم ترین اختالفات خود را با اتحادیه 
اروپا، در پناه سیاســت های کاخ سفید حل کند. به این معنی 
کــه آمریکا، نقش ترکیه در ناتو و امنیــت منطقه را به عنوان 
یک موضوع اســتراتژیک به متفقین اروپایی خود گوشزد کند 
تا آنان در مورد مســائل مختلف، مته به خشخاش نگذارند.اما 
به نظر می رســد که این انتظار، دســت کم در شرایط فعلی، 
بسیار خوشبینانه و ایده آلیستی است. چرا که اوالً آمریکا نگرش 
استراتژیک خاصی به یونان و قبرس دارد و دوم این که پذیرای 
نظرات و تصمیمات ترکیه در مورد بخش ترک نشــین قبرس 
نیست.ایشیک کانسو از تحلیل گران روزنامه جمهوریت ترکیه 
معتقد اســت که آمریــکا، در اژه و مدیترانه، عماًل ترکیه را در 
یک حالت محاصره مانند قــرار داده و حمایت های معنی دار 
واشــنگتن از یونان و کشــور اروپایی قبرس روم نشین، به این 
معنی است که یک سپر ویژه در برابر ترکیه قد علم کرده است.

در پایان باید گفت، سیاســت خارجی تیم بایدن، فعاًل اولویت 
های حیاتی و مهمی همچون روســیه و چیــن را در اولویت 
تصمیمــات و برنامه های خود قرار داده و تمام ســیگنال ها و 
رفتارهایش نشان دهنده این است که در میان مدت، رابطه گرم 

و نزدیک با ترکیه، دور از ذهن به نظر می رسد.

رئیــس جمهور فیلیپین در نشســت 
دولت با هــدف مقابله با کمونیســم 
گفت، به ارتش و پلیس دســتور داده 
شورشی های کمونیســت در کشور را 
بکشــند و کار آن ها را یکسره کنند.به 
گزارش اسپوتنیک، »رودریگو دوترته« 
گفت: بــه ارتش و پلیس گفته ام اگر با 
شورشیان کمونیســت دچار درگیری 
مســلحانه شــدند، آن ها را بکشند، از 
کشــتن آن ها اطمینــان حاصل کنند 
و اگر زنده بودند کار آن ها را یکســره 
کننــد.وی همچنین به آن ها دســتور 

داد »حقوق بشــر را فراموش کنند« و 
افزود ترســی از اینکه به زندان بیفتد، 
را  کمونیســت  شورشــیان  ندارد!وی 
مســتقیماً نیز خطاب قرار داد، آن ها را 
»راهزن« خواند و گفــت آن ها »هیچ 
ایدئولوژی ندارند«. بــا این وجود وی 
وعــده داد در صورتی که شورشــیان 
سالح های خود را کنار بگذارند، به آن ها 
شغل، مسکن و وسیله معاش می دهد.

دوترتــه بعد از آغــاز فعالیت به عنوان 
رئیس جمهور در ســال ۲۰۱۶، دستور 
مذاکرات مستقیم با کمونیست ها را داد 
اما به دنبال درگیری های بین نیروهای 
دولت و شورشیان در سال ۲۰۱۷، روند 
صلح را متوقف کرد و بعدتر اعالمیه ای را 
امضا کرد که به جنگجویان کمونیست 
لقب »تروریست« می داد.این نخستین 
بار نیست که رئیس جمهور فیلیپین از 

چنین لحن تندی نسبت به شورشیان 
کمونیست اســتفاده می کند.دوترته در 
سال ۲۰۱۸ پس از اظهاراتی توهین آمیز 
به ســربازان خود در مورد شــلیک به 
شورشیان زن، خبرساز شد و محکومیت 
بین المللــی از ســمت ســازمان های 
حقوق بشری، جنبش های فمینیستی 
و کاربــران شــبکه های اجتماعی را به 
خود جلب کرد.وی در همان ســال از 
برنامه هایی برای ایجاد »جوخه مرگ« 
به منظور مبارزه با شورشیان کمونیست 

در کشورش خبر داد.

دستور دوترته به ارتش و پلیس فیلیپین

 شورشیان کمونیست را بکشید

انتقام جویی  ترامپ از جمهوری خواهان 
حامِی استیضاح
رئیس جمهور سابق آمریکا در ادامه تالفی جویی با 
مخالفان خود در حزب جمهوری خواه اعالم کرد، 
در انتخابات ۱۷ آبان ۱۴۰۱ شــخصا علیه »لیزا 
مورکوفسکی« سناتور جمهوری خواه آالسکا دست 
به تبلیغات می زند و به این ایالت ســفر می کند. 

دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا وعده داد تمام تالش خود را برای 
نــاکام ماندن کارزار انتخاباتی یکی از ســناتورهای جمهوری خواهی که به 
اســتیضاح او به دلیل حمله ششــم ژانویه )۱۷ دی( به کنگره این کشور 
رای مثبت داد، انجام خواهد داد. رئیس جمهور ســابق آمریکا وعده داد که 
برای شکســت لیزا مورکوفسکی سناتور جمهوری خواه آالسکا در انتخابات 
هشتم نوامبر ۲۰۲۲ )۱۷ آبان ۱۴۰۱( شخصا به این ایالت سفر کند.بنا بر 
گزارش هیل، مورکوفسکی که از سال ۲۰۰۲ به عنوان سناتور ایالت آالسکا 
کار خــود را آغاز کرده اســت، در نظر دارد در انتخابــات نوامبر ۲۰۲۲ بار 
دیگر بر سر کرسی سنای این ایالت رقابت کند.این سناتور جمهوری خواه، 
منتقد جدی مواضع دونالد ترامپ بود و در جلســه رای گیری اســتیضاح 
او در مجلس ســنا بــه اتهام تحریک هوادارنش برای حمله ششــم ژانویه 
)۱۷ دی( به کنگره آمریکا، به اســتیضاح رئیس جمهــور هم حزبی خود 
رای مثبت داد.هفت ســناتور جمهوری خواه شامل لیزا مورکوفسکی و ۵۰ 
ســناتور دموکرات، ترامپ را در اتهام حمله به کنگــره آمریکا که حداقل 
پنج کشته بر جا گذاشت، گناهکار شناختند اما ۴۳ سناتور جمهوری خواه 
دیگر او را بی گناه خواندند و او به دلیل نرســیدن آرای اســتیضاح به حد 
نصاب ۶۷ رای تبرئه شد.مورکوفســکی تنها سناتور جمهوری خواهی است 
که از میان این هفت سناتور حامی استیضاح ترامپ، درصدد شرکت مجدد 
در انتخابات ســنای آمریکا است.ترامپ که پیشتر در مخالفت با این هفت 
ســناتور مواضع تندی گرفته بود، این بار با ارســال یک بیانیه برای وبگاه 
هیل خبر داد، برای شکســت مورکوفسکی در انتخابات، شخصا به آالسکا 
ســفر خواهد کرد.رئیس جمهور سابق آمریکا تصریح کرد: »من تحت هیچ 
شرایطی از نامزدی شکست خورده لیزا مورکوفسکی در ایالت بزرگ آالسکا 
حمایت نخواهم کرد. او نماینده بدی برای ایالت خود بوده و برای کشــور 
هم فاجعه بوده است. من نمی دانم سال آینده افراد دیگر کجا خواهند بود 
اما می دانم خودم در آالســکا علیه این ســناتور بســیار بد و بی وفا کارزار 
انتخاباتی برگزار خواهم کرد«.هشــدار ترامپ به مورکوفسکی در شرایطی 
انجام شده که رئیس جمهور سابق آمریکا پیش از این بارها به او و ۶ سناتور 
جمهوری خواه حامی استیاضحش تاخته بود.عالوه بر مورکوفسکی، »سوزان 
کالینز«، »پاتریک تومی«، »بیل کســیدی«، »ریچارد بور«، »میت رامنی« 

و »بن ساس« به محکومیت ترامپ در دادگاه استیضاح رأی مثبت دادند.

حسان دیاب: لبنان به مرز انفجار رسیده
 حاضرم کنار بروم

نخست وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان با هشدار درباره اینکه 
اوضاع کشــور به مرز انفجار رسیده است اعالم کرد حاضرم از 
منصب خــود کنار بروم.به گزارش خبرگزاری رســمی لبنان، 
»حسان دیاب« نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان در 
واکنش به بن بســت سیاسی این کشــور و نیز وخامت اوضاع 
اقتصادی و معیشتی که مردم را به خیابان ها کشانده اعالم کرد، چه کسی از کشور ما 
به عنوان صحنه تسویه حساب های خارجی استفاده می کند؟ گناه لبنانی ها چیست که 
باید بهای جاه طلبی ها و درگیری های سیاسی را بپردازند؟حسان دیاب خاطرنشان کرد، 
لبنان پس از فروپاشی اکنون به مرز انفجار رسیده است و بیم آن وجود دارد که نتوان 
خطرات دیگر را مهار کرد. آیا واقعا کشــور باید تجزیه شود؟وی گفت، لبنانی ها از یک 
بحران جدی اجتماعی رنج می برند و اگر دولت جدیدی با قدرت و شایســتگی تشکیل 
نشود و با حرکت سیاسی داخلی و حمایت خارجی جهت مقابله با بحران های پیچیده 
کشــور سازگار نباشد اوضاع وخیم تر نیز خواهد شد.نخست وزیر دولت پیشبرد امور در 
لبنان اظهار داشــت، برخی از دولت پیشبرد امور می خواهند تصمیمات مهمی که در 
حوزه اختیارات دولت دائمی اسرا به این بهانه که در شرایط استثنایی قرار داریم بر عهده 
بگیرد و در مقابل برخی دیگر هشدار می دهند که دولت پیشبرد امور نباید از حدودی 
که قانون اساســی برای اختیارات آن تعریف کرده خارج شود.حسان دیاب افزود، ما در 
ایفای نقش خود و انجام وظایف کوتاهی نکرده ایم و مســئولیتهای خود را در باالترین 
ســطح مطابق با قانون اساســی انجام می دهیم. بنابراین به جای بحث درباره مسائل 
تفرقه انگیز باید همه این تالش ها در جهت تسهیل در تشکیل دولت جدید متمرکز شود.

دیاب تاکید کرد، این معادله کامال واضح اســت: هیچ راهی برای حل بحران اجتماعی 
بدون حل بحرانی مالی، هیچ راه حلی برای بحران مالی بدون از ســرگیری مذاکرات با 
صندوق بین المللی پول، هیچ مذاکره ای با صندوق بین المللی پول بدون انجام اصالحات 
و هیچ اصالحاتی بدون تشــکیل دولت جدید ممکن نخواهد شــد. بنابراین هر بحث 
دیگری در خارج از این زمینه بی فایده اســت.وی تصریح کرد در این شــرایط ممکن 
است گزینه کنار رفتن و تعطیلی اوضاع پیش روی من قرار بگیرد و شاید بتوانم به این 
ترتیب مشارکتی در تحت فشار قرار دادن طرف های مربوطه جهت تشکیل دولت داشته 
باشم.حسان دیاب گفت، اگر کنار کشیدن از جایگاه نخست وزیر دولت پیشبرد امور به 
تشکیل دولت کمک می کند من آماده ام کنار بروم، هر چند که این موضوع با اعتقادات 
من مغایر بوده و معتقدم که کل کشــور را به هم می زند و به منافع لبنانی ها آســیب 
می رساند.وی در پایان تاکید کرد که لبنان در معرض خطر جدی قرار دارد و لبنانی ها 
مجبور هستند هزینه سنگین تاخیر در تشکیل دولت را بپردازند.طی روزهای گذشته 
لبنانی ها در اعتراض به افزایش قیمت دالر با برگزاری تظاهرات هایی در مناطق مختلف 
لبنان خواستار رسیدگی به بحران های پیچیده کشور شدند. معترضان مسیرهای اصلی 
را در بیروت از جمله مسیر منتهی به مرکز این شهر و مسیرهای منتهی به حومه آن به 

ویژه مسیر فرودگاه را با آتش زدن الستیک خودروها بستند.
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فناوری جدیــد درمان هدفمند تومورها بــا ربات های تزریقی کوچک 
می توانــد به مرور زمــان برای مقابله با بیماری های عصبی و شــرایط 
حاد ســازگار شــود.به گزارش آی ای، استارتاپی موســوم به »بایونات 
لبز«)Bionaut Labs( مســتقر در لس آنجلس آمریکا پس از ۴ سال کار 
مخفیانه اکنون به جهانیان نشــان داده اســت که در حال کار بر روی 
دســتگاه های کوچک قابل کنترل از راه دور اســت که می توانند درون 
بدن انســان برای ارائه دوزهای هدف دارویی حرکت کنند.این شرکت 
در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که ربات ها یا ماشــین های آن موسوم به 
»بایوناتس«)Bionauts( برای ایجاد انقالبی در درمان اختالالت سیستم 
عصبی مرکــزی)CNS( با درمــان دقیق طراحی شــده اند.این ربات ها 

کوچکتر از یک میلی متر هستند.

پژوهشــگران آمریکایی موفق شــده اند روش جدیدی را برای کمک به 
بهبودی آسیب های نخاعی ارائه دهند.به گزارش ساینس دیلی، پژوهشگران 
 Indiana University School of(»دانشــکده پزشــکی دانشــگاه ایندیانا«
Medicine( در آمریکا، نوعی سلول گلیالی)glial( در سیستم عصبی مرکزی 

را برای تقویت بهبودی پس از آسیب نخاعی دوباره برنامه ریزی کردند.»وی 
وو«)Wei Wu(، پژوهشگر ارشد این پروژه گفت: این نخستین بار است که 
دانشمندان از تغییر یک ســلول گلیالی به نورون های عملکردی پس از 
آسیب نخاعی خبر می دهند.آسیب های نخاعی، ساالنه صدها هزار نفر را 
در آمریکا تحت تاثیر قرار می دهد. نورون های نخاع پس از آســیب دیدن، 
دوباره تولید نمی شوند و همین موضوع، دلیل ابتال به بیماری های جسمی و 

عصبی دائمی به شمار می رود.

پژوهشــگران آمریکایی و هلندی در بررســی جدیدی، نقش قارچ های 
روده را در افزایش وزن مورد ارزیابی قرار دادند.به گزارش کانورسیشن، 
پژوهش جدیدی نشان می دهد موش هایی که نوع خاصی از قارچ ها در 
روده آنها ساکن هستند، پس از خوردن غذاهای فرآوری شده، بیشتر از 
موش هایی که میکروبیوم روده آنها میزبان جوامع گوناگون قارچی بود، 
 )UAB(»اضافه وزن پیدا کردند.پژوهشگران »دانشگاه آالباما در برمینگهام
در آمریکا و »دانشــگاه وریج آمستردام«)VUA( در هلند، به بررسی این 
موضوع پرداختند که آیا قارچ های میکروبیوم روده، واکنش متابولیکی 
میزبان خود را نســبت به غذای فرآوری شــده تغییر می دهند یا خیر. 
آنها برای این کار، موش هایی را که از نظر ژنتیکی یکســان اما میزبان 

قارچ های متفاوتی بودند، مورد بررسی قرار دادند. 

درمان هدفمند تومور با 
ربات های تزریقی کوچک

 روش جدیدی برای بهبود پس 
از آسیب نخاعی

کلید چاقی و الغری در دست 
قارچ های روده!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بارش برف برخی جاده های ترکیه را مسدود کرده است

معرفی جنسیس G70 النچ ادیشن 2022 سفارشی
همین چند ماه پیش بود که نسخه ارتقا یافته جنسیس G70 برای بازار کره جنوبی معرفی شد. این خودرو هم اکنون از زبان طراحی به روز 
جنسیس سود می برد، چیزی که در سایر محصوالت این کمپانی همچون سدان G80 و شاسی بلند GV80 نیز دیده می شود.جنسیس 
G70 2022 بازار آمریکا بهار ســال جاری میالدی عرضه خواهد شــد اما مشتریان آمریکایی ی توانند نسخه سفارشی و تولید محدود 
النچ ادیشن را نیز انتخاب کنند. اگر به دنبال یک سدان لوکس کره ای هستید هم اکنون شانس رزرو این خودرو را دارید.اما آنچه باعث 
تمایز G70 النچ ادیشن از سایر نسخه ها می شود رنگ های مات بدنه است که شامل نمونه های خاکستری ملبورن و سفید وربیر می شود. 
جنسیس می گوید این رنگ مات باعث بازتعریف بیشتر شکل خودرو شده و تکمیل کننده آن نیز رینگ های ۱۹ اینچی سبک وزن هستند.

از دیگر ویژگی های خاص این خودرو می توان به طرح کابین اشاره کرد که ترکیبی از تریم های مشکی اوبسیدین و قرمز سویال است. 
G70 النچ ادیشن تنها با پیشرانه ۶ سیلندر ۳.۳ لیتری توئین توربو عرضه خواهد شد. مشخصات این پیشرانه فعاًل اعالم نشده اما احتماالً 
همان قدرت مدل پیش از فیس لیفت یعنی ۳۶۵ اسب بخار و گشتاور ۵۱0 نیوتون متر را خواهد داشت. این پیشرانه با یک گیربکس 8 

سرعته اتوماتیک همراه شده و نیرو را به چرخ های عقب یا تمامی چرخ ها می فرستد.

من زالتان هستم چه پیروز شوم چه شکست بخورم
ستاره سوئدی گفت که همیشه نتوانسته پیروز شود و گاهی شکست را هم تجربه کرده و این اتفاقی عادی است.به گزارش آس، 
زالتان ایبراهیموویچ که این روزها از شرکت در فستیوال سن رمو لذت می برد و پنجشنبه ترانه ای را به همراه سینیشا میهایلوویچ 
خواند برای آخرین بار میکروفن را در دست گرفت و گفت: همه زالتان را پیش از این فستیوال می شناختند اما زالتان به اینجا آمد 
چون چالش ها، آدرنالین و پیشرفت را دوست دارد. زمانی که چالشی را می پذیرید ممکن است پیروز شوید یا شکست بخورید. 
ســتاره ســوئدی در ادامه اظهار کرد: ۹۴۵ بازی انجام داده ام و همه را با پیروزی پشت سر نگذاشته ام. یازده بار اسکودتو را فتح 
کردم اما در برخی از فصل ها قهرمانی را تجربه نکردم. عناوین زیادی به دست آوردم و برخی ها را از دست دادم. ۵00 گل به ثمر 
رســاندم و فرصت هایی را هم از دســت دادم. من زالتان هستم چه زمانی که پیروز شوم و چه زمانی که شکست بخورم. مهاجم 
میالن در پایان گفت: شکست مخالف پیروزی نیست، بلکه بخشی از آن است. کاری نکردن بدترین اشتباه است. مهمتر از همه 
این است هر روز تفاوت را ایجاد کنید در حالی که تعهد و تمرکز دارید. برای شرکت در این فستیوال برنامه ریزی کردم تا بگویم 

هر یک از شما می توانید زالتان باشید و من همه شما هستم. از ایتالیا تشکر می کنم، اینجا خانه من است.

قوتش فرمانده عالم شوداز محبت چون خودی محکم شود
پیر گردون کز کواکب نقش بست

غنچه اه از شاخسار او شکست
پنجه ی او پنجه ی حق می شود

ماه از انگشت او شق می شود اتبع فرمان او دارا و جمرد خصومات جهان گردد حکم رد سواد هند انم او جلیبا تو می گویم حدیث بوعلی
گفت با ما از گل رعنا سخنآن نوا پیرای گلزار کهن

پیشنهاد

چهره روز

 بلندی های بادگیر
 Wuthering کتاب بلنــدی های بادگیر با عنوان اصلــی
Heights تنها رمان امیلی برونته است که شهرتی جهانی 

یافته  است. امیلی برونته خواهر کوچک تر شارلوت برونته 
و خواهــر بزرگ تر ان برونته بود کــه آن ها نیز امروزه از 
بزرگ ترین نویســندگان کالســیک جهان به حســاب 
می آیند.کتاب بلندی  های بادگیر در سال ۱8۴7 منتشر 
شــد، اما آن زمان با اســتقبال فوری خوانندگان روبه رو 
نشد. بیش از ۱۵0 سال است که خوانندگان بیشماری در 
نقاط مختلف دنیا آن را می خوانند، انواع نقدها درباره اش 
نوشته اند و آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی بر اساس 
آن ساخته اند.بلندی های بادگیر یا به عنوانی دیگر »عشق 
هرگز نمی میــرد« بارها به عنوان عاشــقانه ترین رمان 
انگلیس برگزیده شــده است. این کتاب که شرح دلدادگی کاترین و هتکلیف را بیان می کند، تصویری 
واضح، دلنشین و در عین حال تلخی از این دلباختگی و سنگ هایی ست که بر سر راه آن دو افتاده است. 
رمان روایتی است عاشقانه که با لحنی شاعرانه تعریف شده است و به وضوح اوج تاثیر رفتارهای خوش 
و رفتارهای بد را در طی زمان به تصویر می کشد.کتاب از ورود آقای الکوود به عمارت وادرینگ هایست 
آغاز می گردد. او که برای اجاره عمارتی دیگر از متعلقات آقای هتکلیف به آن منطقه آمده، رســم ادب 
را بر این می داند که به عمارت صاحب خانه خود ســری بزند. او طی این دیدار با شــخصیت نچسب و 
نچندان دوست داشتنی صاحت خانه خود آشنا شده و بعد از خدمتگزار خانه خود، الن، جویای گذشته او 
و جویای سرگذشت فردی به نام کاترین ارنشاو می شود. روایت الن این چنین آغاز می گردد که، کاترین 
کودکی بود که پدرش هتکلیف را به خانه شان آورد. با ورود هتکلیف به امارت وادرینگ هایتس یا همان 
بلندی  های بادگیر، سرنوشت دو خاندان به طور کل تغییر یافت و وارد مسیری سرشار از ناخوشی شد.

نیکالی ریمسکی-کورساکف
نیکالی آندره یِویچ ریْمسکی کورساُکف )زادهٔ ۱8 مارس 
۱8۴۴ - درگذشتهٔ 2۱ ژوئن ۱۹0۴( آهنگساز و آموزگار 
موسیقی اهل روسیه و به همراه مودست موسورگسکی، 
میلی باالکیرف، الکســاندر برودین، و ســزار کوئی یکی 
از اعضای »گروه پنج« بود. او در ســازبندی قطعاتی که 
می ساخت، بی نظیر بود. پوئم سمفونیک شهرزاِد او یکی 
از مشهورترین آثار ارکسترالی است که تابه حال تصنیف 
شده اســت. نیکوالی ریمسکی-کورساکف در ۱8 مارس 
۱8۴۴ در تیخوین از شــهرهای اســتان لنینگراد و در 
خانواده ای متمول و اشــرافی به دنیــا آمد. مادرش پیانو 
می زد و به نظر می رســد عالقهٔ مادر به موســیقی به او 
منتقل شــد. در ۶ ســالگی آموزش پیانو را آغاز کرد و 
استعداد خود را در فراگیری موسیقی نشان داد.اگر چه نیکالی از ۱0 سالگی آهنگسازی را شروع کرد 
ولی ادبیات را ترجیح می داد. اما عشــق به دریا و تصمیم خانواده باعث شــد که در ۱2 سالگی به کالج 
نیروی دریایی امپراتوری روســیه در سن پترزبورگ برود. او در سال ۱8۶۱ با آهنگساز مشهوری به نام 
میلی باالکیرف آشنا شد و بدین طریق به گروه پنج نفری آهنگسازان جوانی که بعدها به » گروه پنج » 
مشهور شدند، پیوست. آشنایی با باالکیرف و راهنمایی های او موجب شد تا نیکالی جوان آهنگسازی را 
با جدیت بیشتری دنبال کند. ۱8 ساله بود که به عنوان افسر نیروی دریایی به مأموریتی ۳ ساله اعزام 
شد. او طی اولین سفر دریایی خود نخستین سمفونی خود را ساخت.پس از بازگشت به سن پترزبورگ 
با راهنمایی باالکیرف سمفونی را بازبینی و ویرایش کرد و این سمفونی اولین بار در همان سال اجرا شد. 
او که از بیماری آنژین صدری رنج می برد ســرانجام در 2۱ ژوئن ۱۹0۴ در لیوبنســک درگذشت و در 

گورستان تیخوین به خاک سپرده شد.

فرهنگ

فیلم »یدو«کــه به تازگی پروانه نمایش  
گرفتــه، فعــاًل اکــران نخواهد شــد و 
اولویت ســازندگانش شــرکت دادن آن 
در جشــنواره های خارجی است.»یدو« 
بــه کارگردانــی مهــدی جعفــری و 
تهیه کنندگی محمدرضا مصباح در سی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت 
و بــه همراه فیلم »بی همه چیز« با پنج 
سیمرغ برنده بیشترین جوایز این دوره از 
جشــنواره شدند.این فیلم با بازی ستاره 
پســیانی محصول کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان اســت و داســتان 
پسری نوجوان را در روزهای شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران روایت می کند که با مادر و نیز 
خواهر و برادر کوچکترش در آبادان زندگی می کنند.این فیلم که در جشنواره هم مورد توجه قرار 
گرفــت، به تازگی مجوز نمایش گرفته و محمدرضا مصباح )تهیه کننده( درباره اینکه آیا برنامه ای 
برای اکران آن بویژه در  نوروز دارد یا خیر به ایســنا گفت: فعال قصد اکران» یدو« را نداریم چون 
در حال برنامه ریزی برای حضور فیلم در چند جشــنواره هستیم، ضمن اینکه منتظریم وضعیت 
سینماها نیز کمی بهتر شود.او افزود: در حال حاضر شرایط سینما مبهم است و نمی توان تصمیم 
گیری کرد چون مشــخص نیست چه اتفاقی می افتد اما حتما فیلم هایی با رشادت صف شکنی و 
راه را برای سینما باز می کنند، چون در حال حاضر نزدیک به ۳00 فیلم در صف اکران هستند و 
همه فیلمی که کارهای جشنواره ای خود را انجام داده و فقط منتظر اکران هستند، فرصت خوبی 

برای نمایش در سینماها دارند.

فیلم  برگزیده فجر کی اکران می شود ؟
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