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سید محمد حسینی از نهایی شدن الیحه بودجه در دولت خبر داد.به گزارش ایسنا،  معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ۳۶ نماینده درباره انتصاب فامیلی تذکر 
داده اند. ما از آنها خواستیم مصادیق این انتصاب ها را به ما اعالم کنند ولی آنها گفتند نگاه ما این است که این چنین انتصاب هایی انجام نشود یا گفتند ما از 
رسانه ها شنیدیم که تقاضای ما بررسی دقیق از سوی نمایندگان است.سیدمحمد حسینی در نشست خبری دیرور )دوشنبه - ۱۵ آذر( خود با بیان اینکه ما بر 
تعامل مجلس و دولت تاکید داریم،  اظهار کرد: باید از حاشیه و مسایل تنش زا در رابطه بین دو قوا پرهیز کنیم تا دود برخی اختالفات به چشم مردم نرود.وی 

ادامه داد: در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی تعامل خوبی بین دولت و مجلس شکل گرفت؛ ....
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امیرعبداللهیان: 
مطالبات جمهوری اسالمی در مذاکرات 

فراتر از برجام نیست
 وزیر امور خارجه گفــت: آنچه هیات ایرانی به عنوان متن مکتوب به 
طرف های مقابل ارائه داده،  کاماًل در چهارچوب برجام هســت و هیچ 
چیزی فراتر از آنچه در برجام مــورد توافق قرار گرفته، در این متون، 
مورد درخواست طرف ایرانی قرار نگرفته است.به گزارش ایرنا، حسین 
امیرعبداللهیان دیروز دوشــنبه در نشست خبری مشترک با همتای 
ســوری خود در محــل وزارت خارجه با خوش آمــد گویی به همتای 
ســوری خود گفت: با توجه به شرایط جدید ســوریه گفت و گوهای 
رو به جلو و خوبی داشــتیم.وزیر امور خارجــه با تاکید براینکه روابط 
دو کشور راهبردی و ممتاز است، ایثارگری ها و جانفشانی های شهدای 
امنیت و مدافع حرم را گرامی داشت و گفت: شهدای ایرانی که در کنار 
نیروهای مسلح سوریه سهم مهمی در مبارزه با تروریسم و بازگرداندن 
امنیت به منطقه ایفا کردند و به طور ویژه یاد خاطره سردار حاج قاسم 
سلیمانی عزیز که نقش کلیدی در منطقه ایفا کرد را  گرامی می داریم.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: همچنین گرامی می داریم یاد و خاطره همه 
شــهدای مقاومت و شهدای سوریه را که آنها هم سهم مهم و کلیدی 
در دفاع از تمامیت ارضی کشــور خود و بازگرداندن امنیت به منطقه 
و ســوریه برعهده داشتند.وی با اشــاره به برگزاری نمایشگاه ایران در 
سوریه گفت: سفر آقای مقداد به تهران زمانی انجام می شود که یکی از 
بزرگترین نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران در سوریه جریان دارد 
و کمیســیون مشترک همکاری های مشترک دو کشور را در آینده در 
سطح عالی شاهد خواهیم بود.امیرعبداللهیان با بیان اینکه جمهوری 
اســالمی ایران حضور نیروهای خارجی در سوریه بدون هماهنگی با 
دولت مقتدر و برآمده از رای مردم ســوریه محکوم می کند، گفت: این 
حضــور را به نفع امنیت، صلح و ثبات منطقه نمی دانیم.وی در ادامه از 
بازنگری برخی کشورهای غربی و عربی در سیاست های خارجی خود 
در قبال ســوریه و راه اندازی سفارتخانه در این کشور ابراز خرسندی 
کرد و با اشــاره به مشارکت ایران در  بازسازی سوریه گفت: برنامه های 
جامع فنی مهندسی و مشارکت بازسازی سوریه در عرصه های مختلف و 
همکاری های بخش خصوصی در حوزه تجارت به عمل آمده است.وزیر 
امور خارجه بیان کرد: امروز همچنین درخصوص افغانستان گفت وگوی 
مفصلی داشتیم. دو طرف در تشکیل دولت فراگیر با همه گروه های ملت 
افغانستان در مبارزه با تروریسم و توجه به رای و نظر مردم افغانستان 
اتفاق نظر داریم و این یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه هیئت 
حاکمه موقت در افغانستان قرار بگیرد.وی افزود: برای همکارم توضیح 
دادم روزهای گذشــته هیئتی از جمهوری اسالمی به کابل سفر کرده 
اســت و در این سفر که تالش کردیم هیئت حاکمه افغانستان و سایر 
رهبران افغان را به  تشکیل دولت فراگیر تشویق کنیم. برای ما مباحث 
انسانی مهم است و امنیت مردم با  مسئولیت هیات حاکمه افغانستان 
است.وزیر خارجه با اشــاره به اتفاقی که طی روزهای اخیر در یکی از 
نقاط مشــترک مرزی ما با افغانستان رخ داد، گفت: نیروهای مسلح ما 
بــا قدرت این اقدام ناهماهنگ را پاســخ داد البته در وزارت خارجه بر 
اساس وظیفه دیپلماسی خود طی یادداشت رسمی سفارت افغانستان 
در تهران و سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل به اعتراض رسمی 
خود را به این تعرض محدود نشان دادیم و نیروهای مسلح با قدرت و 
به لحظه با این عوامل برخورد کردند.وی افزود:  البته شرایط افغانستان 
را درک می کنیم چون هنوز نیروهای مرتبط با هیئت حاکمه موقت به 
همسایگان شناخت الزم را ندارند اما اعالم می کنیم جمهوری اسالمی 
در  حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی خود با کســی شــوخی ندارد.

وزیر امور خارجه  در خصوص حمالت پراکنده رژیم صهیونیســتی به 
سوریه ، گفت: مایلم تأکید کنم رژیم جعلی و تروریستی اسرائیل عامل 
و ریشــه ناامنی در منطقه غرب آسیا است و تردیدی نداریم سوریه در 
سطح اول مقاومت در دفاع امنیت ملی و سرزمینی خود کوتاه نیامده 
و نخواهد آمد.ضمن اینکه سازش با رژیم صهیونیستی را به نفع صلح، 
ثبات و امنیت در منطقه نمی دانیم.وی با قدردانی مجدد از فیصل مقداد 
بابت حضورشان در تهران و گفتگوهای خوب و مفید انجام  شده گفت: 
توافقات بسیار خوبی امروز انجام شد و حرکت رو به جلو در مناسبات 
تهران در زمینه های مختلف در هفته های آینده بیش از پیش شــاهد 
خواهیم بود.امیرعبداللهیان ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک دیدار 
روســای جمهور دو کشور را در مکان مورد توافق داشته باشیم.رییس 
دستگاه دیپلماسی  در پاسخ به سوالی درخصوص فرایند اطالع رسانی 
از روند مذاکرات گفت: مشــاور رسانه ای بی نام و نشان نداریم و مطالب 
از طریق وزیر امور خارجه عضو ارشــد تیم مذاکره کننده و سخنگوی 
وزارت خارجه اعالم می شود.وی اظهار کرد: جمهوری اسالمی ایران با 
حسن نیت، مدیریت، ابتکار و برنامه در دور اول مذاکرات جدید در وین 
حضور یافته اســت.از چند روز قبل هم چه در تماس با وزرای خارجه 
عضو شــورای امنیت و چه در گفت و گوها با آقای جوسپ بورل اعالم 
کردیم که شما که آنقدر خود را در ماه ها و هفته های گذشته عالقمند 
به برپا شــدن میز مذاکرات نشان می دادید برای لغو تحریم های برجام 
هم حسن نیت و برنامه داشته باشید. امیرعبداللهیان با بیان اینکه هدف 
گــذاری دولت جدید لغو همه تحریم ها و بازگشــت به تعهدات کامل 
طرف های مقابل و اجرای آن تعهدات در برجام است، خاطرنشان کرد: 
سه کشور اروپایی ابتکار عمل جدی و اراده ای برای پیشرفت مذاکرات 
نداشتند. بلکه آنها بیشتر به دنبال  ارزیابی از تیم ما بودند.وی با اشاره 
به انفعال سه کشور اروپایی گفت: با توجه به حمایت چین و روسیه از 
جمهوری اسالمی ایران، سه کشور اروپایی تا این لحظه نتوانستند حرف 
یا ایده عملی ارائه دهند.امیرعبداللهیان تصریح کرد: به آنها گفتیم که 
دولت آقای رئیســی عمل گرا و نتیجه محور است و گفتگوهای بدون 
نتیجه کمکی به ما نمی کند همانطور که شما نسبت به فعالیت صلح 
آمیز هسته ای ما نگران هستید ما هم نسبت به تعهدات شما در برجام 
مالحظات خود را داریم.رییس دســتگاه دیپلماســی ادامه داد: رابرت 
مالی)نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران( در مذاکرات بدون هماهنگی 
و اخذ نظر جمع و به ویژه نظر هیات ایرانی پیامی را از طریق جلســه 
منتقل کرد که در نهایــت با تالش انریکه مورا این گفت و گوها ادامه 

یافت.  
ادامه در همین صفحه

رییس جمهور گفت: روابط حسنه با کشورهای منطقه از اولویت های سیاست خارجی در دولت جدید است و به همین دلیل از توسعه روابط با امارات استقبال می 
کنیم.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری دیروز دوشنبه در دیدار شیخ طحنون بن زاید آل نهیان 
مشاور امنیت ملی امارات با اشاره به سابقه روابط دوستانه ۲ کشور، گفت: روابط حسنه با کشورهای منطقه از اولویت های سیاست خارجی در دولت جدید است 
و به همین دلیل از توسعه روابط با امارات استقبال می کنیم.رئیس جمهور افزود: در روابط ۲ کشور مسلمان ایران و امارات، نباید مانعی وجود داشته باشد و این 
روابط تحت تاثیر القائات بیگانگان قرار بگیرد.آیت اهلل رئیسی گفت: سیاست دشمنان کشورهای منطقه، ایجاد هراس بین همسایگان است اما این توطئه با درایت 
و فهم مشترک خنثی خواهد شد.رئیس جمهور، سیاست قطعی جمهوری اسالمی را حمایت از مردم مسلمان منطقه برشمرد و افزود: صهیونیستها در منطقه به 
دنبال اهداف شوم خود هستند و هرجا بتوانند جای پایی پیدا کنند آنرا به وسیله ای برای توسعه طلبی و فتنه انگیزی تبدیل می کنند لذا کشورهای منطقه باید 
مراقب باشــند.آیت اهلل رئیســی تاکید کرد: امنیت کشورهای منطقه بهم گره خورده است و ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می کند.شیخ 
طحنون بن زاید آل نهیان نیز در این دیدار گفت: ما فرزندان این منطقه هستیم و یک سرنوشت داریم لذا توسعه روابط ۲ کشور در دستور کار ما قرار دارد.مشاور 
امنیت ملی امارات با اشــاره به مذاکرات تفصیلی خود با همتای ایرانی گفت: این دیدارها نقطه عطفی در روابط دو کشــور و موجب ارتقاء امنیت خواهد بود.شیخ 
طحنون بن زاید آل نهیان تاکید کرد: آماده توسعه همکاری ها هستیم و امیدواریم با سفر آیت اهلل رئیسی به امارات فصل تازه ای از روابط دو کشور اغاز شود.در 

این دیدار مشاور امنیت ملی امارات دعوت رسمی رئیس امارات را برای سفر آیت اهلل رئیسی به این کشور به اطالع رئیس جمهور رساند.

رییس جمهوری در دیدار وزیر خارجه سوریه:
افزایش چندبرابری حجم مبادالت اقتصادی ایران و سوریه امکان پذیر است

همچنین روز گذشــته  آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در دیدار فیصل مقداد وزیر 
خارجه سوریه با اشاره به اشــتراک منافع دو کشور در مسایل دوجانبه، منطقه ای و 
بین المللی اظهارداشت: امروز باید برنامه ریزی بلند مدت و همه جانبه ای برای توسعه 
و تعمیق روابط و مناسبات تهران و دمشق انجام شود و بر مبنای آن، در مسیر تامین 
منافع ملت های خود خصوصا در بخش اقتصادی گام برداریم.رییس جمهوری حجم 
مبادالت تجاری و اقتصای دو کشور را بسیار پایین تر از سطح مطلوب دانست و گفت: 
ظرفیت هــای زیادی برای افزایش حجم و میزان تبادالت اقتصادی دو کشــور وجود 
دارد که با فعال سازی همه ظرفیت های موجود می توان حجم تبادالت اقتصادی را به 
چندین برابر افزایش داد.رییسی در ادامه استمرار حضور غیرقانونی نیروهای بیگانه در 
منطقه و خاک سوریه را برای امنیت و ثبات منطقه خطرناک دانست و گفت: داعش 
دســت ساخته آمریکایی ها است و امروز حضور داعش و آمریکا در هر کجای منطقه 
خســارت بزرگی برای امنیت، ثبات و آســایش ملت ها خواهد بود.رییسی خاطرنشان کرد: شهدای بزرگواری همچون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، آمریکا و 
گروه های نیابتی آن در منطقه از جمله تروریسم داعشی و صهیونیستی را زمین گیر کردند.وی حفظ امنیت و ثبات سوریه و حضور مقتدرانه این کشور در معادالت 
منطقه ای را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: امروز سوریه با رویکرد ضد صهیونیستی در خط مقدم مقاومت در برابر صهیونیست ها قرار دارد و تاریخ، ایستادگی 
ستودنی ملت و دولت سوریه در مقابل تهاجمات ناجوانمرانه را با افتخار ثبت خواهد کرد.رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی سوریه بیان 

داشت: نادیده گرفتن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها از طرف هیچ کشوری قابل قبول نیست و بی تردید ملت سوریه آنرا تحمل نمی کند.

خون شهید سلیمانی ضامن پیوند عمیق روابط دو ملت است
وزیر خارجه سوریه نیز در این دیدار با تقدیم پیام بشار اسد رییس جمهوری سوریه و نیز دعوت از آیت اهلل رئیسی برای سفر به این کشور، اظهارداشت: سوریه 
مصمم است تمام ظرفیت های همکاری را برای تقویت روزافزون روابط تهران - دمشق در راستای منافع مشترک دو ملت فعال کند.فیصل مقداد با بیان اینکه ملت 
سوریه هرگز حمایت ها و کمک های جمهوری اسالمی ایران را فراموش نخواهد کرد، گفت: سوریه بر استمرار روابط پایدار و قدرتمندی که رهبران دو ملت آنرا ایجاد 
کرده اند، تاکید دارد و در این مسیر، خون شهید حاج قاسم سلیمانی ضامن پیوند عمیق روابط دو ملت است و معتقدیم شهید سلیمانی متعلق به همه ما است و 
فداکاری شهیدانمان را فراموش نخواهیم کرد.وزیر خارجه سوریه خاطرنشان کرد: آمریکا از خبیث ترین شیوه ها در روابط با برخی کشورهای منطقه استفاده می کند 
و با بی احترامی تمام و ذلیل کردن آنها به دنبال سروری و آقایی صهیونیست ها در منطقه هستند.وی گفت: با ایستادگی ملت سوریه و جبهه مقاومت، طرح های 

آمریکا، رژیم صهیونیستی و اذنابش در منطقه شکست خورده است و امروز آنها به این نکته رسیده اند که سوریه شکست نخورد و رویکرد خود را تغییر دادند.

خطیب زاده در نشست خبری:

 تــوافق مــوقت نــداریم
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

بهبود دسترسی به منابع ارزی

حقوق این مدیران قطع می شود!

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳۶ میلیارد دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: 
در سال جاری دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل مالحظه ای داشته 
است.»علی صالح آبادی« دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار 
خوبی هســتیم و پیش بینی من این اســت که در آینده نزدیک اوضاع روبه بهبود خواهد رفت.رییس کل 
بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۶ میلیارد دالر ارز عرضه شده است که برابر کل عرضه ارز در 
سال گذشته بود.  وی با بیان اینکه ما دو بازار مهم نیما و  متشکل ارزی در حوزه ارز داریم، اضافه کرد: در 
سامانه نیما صادرکنندگان ارز خود را عرضه می کنند.  رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا روز 
گذشته )۱۵ آذرماه( برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما ۲۲.۴ میلیارد دالر و عرضه ارز 

صادرکنندگان در سامانه نیما ۲۰ میلیارد دالر بوده است. 

مصرف گاز هر ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیاست

آغاز اجرای محدودیت های هوشمند کرونایی

  ممانعت از حضور واکسن نزده ها 
در اماکن تجمعی

معاون بهداشــت وزارت بهداشت با اعالم اجرای طرح محدودیت های هوشمند کرونا از امروز - ۱۵ 
آذرماه، درعین حال شرایط حضور در اماکن تجمعی را تشریح کرد.دکتر کمال حیدری در گفت وگو 
با ایسنا، گفت: شرط ورود به اماکن تجمعی با این الزام همراه است که افراد واکسینه شده باشند تا در 
کنار هم کمترین احتمال انتقال ویروس وجود داشته باشد و راه بعدی اجازه حضور در مراکز تجمعی، 
داشتن تست PCR منفی است تا افراد مطمئن باشند که یا سیستم ایمنی آنها متعاقب تزریق واکسن 
قوی است و یا با انجام تست مطمئن شوند ناقل ویروس نیستند.او با اشاره به اینکه ممانعت از حضور 
افراد واکســن نزده و یا بدون تست منفی PCR در ذیل طرح محدودیت هوشمند کرونا است، اظهار 
کرد: طرح محدودیت هوشــمند کرونا قرار بود از ابتدای آذرماه اجرایی شود ولی از آنجاکه به دنبال 
پوشــش ۷۰ درصدی واکسیناســیون بودیم، طرح دو بار به تعویق افتاد تا اینکه به پوشش منطقی 
رســیدیم و از نیمه آذر )امروز ۱۵ آذر( اجرایی خواهد شــد.وی افزود: سامانه امید )سامانه مدیریت 
هوشمند کرونا( در اختیار سازمان ها و نهادها در شهرهای کشور برای اجرایی شدن قرار گرفته است.

حیدری با اشاره به اجرای این طرح به شکل پایلوت در ۳ استان قزوین، آذربایجان غربی و کردستان، 
بیان کرد: گزارش های اجرای پایلوت طرح نشان داد با برقراری سامانه امید تعدادی موارد مثبت مبتال 
به کرونا که برای گرفتن بلیط حمل و نقل عمومی اقدام کرده بودند، شناسایی شدند و ما هم دنبال 
همین هســتیم که افراد آلوده وارد اماکن تجمعی نشوند.وی افزود: از طرفی با اجرای پایلوت طرح، 
نقاط ضعف را شناسایی کرده و در فرصت پیش آمده به رفع آنها پرداختیم. می خواهیم این سامانه 
بســتری باشد تا هوشمندانه فعالیت های اجتماعی را جهت کنترل ویروس، رصد کنیم.وی در ادامه 
در پاسخ به ایسنا درباره شرایط حمل و نقل عمومی بویژه مترو و گزارش های منتشر شده مبنی بر 
رعایت ناچیز دستورالعمل های بهداشتی، تصریح کرد: در مورد مترو اگر بتوانند در ابتدای ورود افراد 
با کد ملی بلیط بخرند، اهداف سامانه عملی می شود؛ که البته این موضوع بر عهده شهرداری است تا 
این ساز و کار را فراهم کنند.حیدری گفت: تخلف در همه قسمت ها وجود دارد، مهم این است که 
ما سهم و مسئولیت اجتماعی خود را دنبال کنیم. در مورد نحوه و میزان جرایم متخلفان، اطالعات 

تکمیلی باید از سوی وزارت کشور اعالم شود.

رئیس جمهور در دیدار مشاور امنیت ملی امارات:

ایران از امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس حمایت می کند
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امیرعبداللهیان: 
 مطالبات جمهوری اسالمی در مذاکرات فراتر

 از برجام نیست
امیــر عبداللهیان همچنیــن در خصوص مذاکرات برای رفع تحریم های ایــران گفت: ما برای این که 
طرف های مقابل بدانند با برنامه در وین حضور داریم، دو متن مکتوب ارائه دادیم تا یکی در کمیته لغو 
تحریم ها و دیگری در کمیته هسته ای مورد بررسی قرار بگیرد. وی اضافه کرد: آنچه که هیات ایرانی به 
عنوان متن مکتوب ارائه داده، کاماًل در چهارچوب برجام هست و هیچ چیزی فراتر از آنچه در برجام مورد 
توافق قرار گرفته، در این متون، مورد درخواست طرف ایرانی قرار نگرفته است. لذا این ادعا که برخی 
طرف های غربی می گویند ایران مطالبات حداکثری داشته، مطالبات ما کاماًل منطبق بر برجام هست و 
ذره ای در این دور از مذاکرات ما مطالبه ای فرابرجامی نداشته ایم. رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
اضافه کرد: در اثنای مذاکرات برخی از رسانه ها و البی ها تالش کردند القا کنند که جمهوری اسالمی 
ایران همزمان با مذاکرات غنی ســازی ۹۰ درصد خود را شروع کرده است. در تماسی که بامداد جمعه 
آقای جوزف بورل با من داشت، این موضوع و نگرانی را مطرح کرد. به صراحت به ایشان گفتم که این 
صرفاً جوســازی است جمهوری اسالمی در همان چارچوبی که با شفافیت اعالم کرده و در چهارچوب 
ان پی تی غنی ســازی ۲۰ درصد و باالتر را ادامه می دهد و برای غنی ســازی ۹۰درصد هیچ خبری را 
مورد تایید قرار نمی دهیم و کذب محض هست.وزیر امور خارجه یادآورشد: ما با جدیت و حسن نیت 
در مذاکره حضور پیدا کردیم و همزمان با میز مذاکره به عنوان پلن دو نخواهیم بود. منتظر می مانیم 
تالش می کنیم با مذاکراتی متین و قوی بتوانیم در راســتای لغو تحریم ها، پیشرفت های مورد انتظار 
ملت ایران حاصل شود.امیر عبداللهیان خاطرنشان کرد: ما توافق موقت را یک توافق خوب برای کشور 
ما نمی دانیم توافق باید جامع بوده و توافق باشد که جمهوری اسالمی ایران و مردم به طور ملموس از 
مزایای اقتصادی برجام و رفع تحریم ها استفاده کنند. تیم ما با همین رویکرد به وین برمی گردد و بحث 
کارشناســی خود را ادامه می دهد.وی افزود: دســتورالعمل این بود که رئیس تیم و تیم مذاکره کننده 
برگردند اما تیم کارشناس در وین حضور داشته باشد. ما به دنبال توافق خوب و از مسیر مذاکرات متین، 
منطقی و قوی هســتیم و از طرف های خود هم چنین انتظاری را داریم و امیدوارم به توافقی مرضی 

الطرفین که تامین کننده حقوق ملت ایران است، برسیم.

۷۷ فوتی و ۳۳۵۶ بیمار جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۲۷۷ نفر رسید.به گزارش ایسنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا دیروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و ۳۵۶ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۵۵۹ نفر از آنها بستری شدند.بر این اساس مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۸۲۱ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۲۷۷ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۵ میلیون ۹۳۰ هزار و ۵۰۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها 
ترخیص شده اند.سه هزار و ۲۳۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۳۹ میلیون و 
۴۱۵ هزار و ۴۷۹ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۲ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۹ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۵۳ شهر در 

وضعیت زرد و ۲۸۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی:

دنبال رفع تحریمها هستیم
رئیس جمهور گفت: ما در شــرایط اقتصادی حتمــاً مردم را غافلگیر 
نمی کنیــم و هر اصالح و تصمیمی با توجه به نظر کارشناســان و با 
اطالع مردم خواهد بود.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم سید 
ابراهیم رئیســی رئیس جمهو در گفتگــوی تلویزیونی با مردم که در 
صدمین روز آغاز به کار دولت ســیزدهم انجام شــد، در پاسخ به این 
ســوال که به عملکرد صد روزه دولت چه نمره ای را می دهید، گفت: 
مردم عزیزمان باید نمره بدهند و مردم نیز داوری و قضاوت شــأن در 
این رابطه منصفانه و عادالنه اســت.وی ادامــه داد: مردم به خوبی از 
شــرایطی که دولت تحویل گرفته شــد در گذر زمان مطلع هستند، 
شرایط کرونایی کشور، شرایط مالی وضعیت خزانه، وضعیت کاالهای 
اساســی و از همه مهم تر از امید و اعتماد مردم که آســیب دیده بود، 
مطلع هستند و این از وظایف دولت بود که امید و اعتماد را بازآفرینی 
کند.رئیس جمهور تصریح کرد: از وظایف مهم دولت مسئله جان مردم 
بود که تأمین واکسن را دنبال کردیم.رئیسی افزود: من یادم نمی رود 
که روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری، در سخنان کوتاهی اعالم کردم 
که مســائل پیش روی دولت، اولویت کرونا و ضرورت واکسیناســیون 
عمومی اســت. به یــاد دارید که در آن مقطع، روزانــه ۷۰۰ خانواده 
ایرانی داغدار می شدند و بسیاری از عزیزان را دست می دادیم؛ این از 
مســائلی بود که برای ما و مردم باعث سوال شده بود که چرا یک کار 
جدی تر از آنچه که انجام می شود، انجام نمی شود؟وی گفت: به دلیل 
مشــکالت ارزی و یا به دلیل شــرایط تحریمی کشورها به ما واکسن 
تحویل نمی دادند. با توجه به پیگیری که برای تحویل ۳۰ میلیون دز 
انجام شده بود، شاید حدود ۵ میلیون تحویل داده شده بود، ما این را 
در اولویت دولت قرار دادیم؛ امروز خدا را شاکریم که هم آمار ابتالء و 
هم آمار فوت کاهش جدی پیدا کرده است.رئیس جمهور تصریح کرد: 
باید اول خدا را شاکر باشیم و بعد هم از مردم عزیز که خوب همراهی 
کردند و همچنین از کادر بهداشــت و درمان نیز تشکر کنیم.رئیسی 
تصریح کرد: امــروز در صدمین روز دولت باید اعالم کنم که بیش از 
۱۰۰ میلیون دز واکســن تزریق شده است و امروز بعضی از مردم دز 
سوم را تزریق می کنند. صیانت از جان مردم، مسئله اولویت دار دولت 
است که گام برداشته شده و باید باز هم اقداماتی را انجام دهیم که از 

جان مردم صیانت شود.

مردم مسائل بهداشتی را خودشان مراعات کنند
وی گفت: توصیه من به مردم عزیز این اســت، حاال که شرایط فراهم 
شــده است و ما مدارس و دانشــگاه ها را بازگشایی کردیم، همچنین 
فضای کســب و کار آماده شده است )بیش از ۱۰۰ هزار شغل تعطیل 
شــده بود(، لذا با این شرایط مراعات کنند، چون ممکن است که باز 
ما تصمیم دیگری را در پیش داشــته باشیم.رئیس جمهور ادامه داد: 
خوشــحالم که فضای کسب و کار در کشــور مجدداً رونق می گیرد و 

الحمداهلل انجام شده است.
رئیسی تصریح کرد: علی رغم اینکه در کشورهای اطراف ما مشکالتی 
داریم، امروز وضعیت مان در کشــور، در شرایطی است که بسیاری از 
شــهرهای ما وضعیت خوبی دارند و فقط چند شهر وضعیت خاصی 
دارند که آن ها نیز مسیرشــان دنبال می شــود. ما از خودمان ممنون 
نیستیم، بلکه از مردم ممنونیم که در این رابطه با ما همکاری کردند.

وی ادامه داد: آن روز مردم دنبال واکسن می گشتند و امروز ما دنبال 
این هســتیم که مردم بیایند و واکســن بزنند. به صورت ســرزده به 
داروخانه نزدیک نهاد ریاست جمهوری رفتم، وقتی صف طویل مردم 
را برای تحویل دارو مشــاهده کردم، از این صحنه متأثر شــدم و در 
نشستی که با مسئوالن ذی ربط داشتم، در آن جلسه تأکید شد تمام 
داروخانه های سطح شهر یعنی ۳۰۰ مرکز، برای توزیع دارو مجهز شود.

رئیس جمهور گفت: با کشورهای سازنده واکسن تماس داشتم و شخصاً 
این موضوع را پیگیری کردم. همچنین برای تأمین ارز این واکسن ها، 
آقای مخبر معاون اول ریاست جمهوری پیگیری کرد. همچنین وزارت 
خارجه یک ستادی در رابطه با تزریق واکسن و واردات واکسن ایجاد 

کرد تا مسئله اول دولت، واکسن و وارد کردن آن به کشور باشد.
رئیســی تصریح کرد: مسئله تأمین واکسن، مســئله اول دولت شد، 
متخصصان دســت به کار شدند و واکســن داخلی را تولید کردند و 
از آن نیز حمایت شــد؛ اآلن نیز باید حمایت از تولید واکسن داخلی 
مورد تأکید قرار گیرد.وی گفت: واکسیناسیون عمومی باعث شد یک 
گشایشی برای بازگشایی کسب و کارها و مدارس دانشگاه ها ایجاد شود 
و بنده به صداوسیما و نخبگان تأکید کردم که یک کار اقناعی را دنبال 
کنند و مردم قانع شوند تا واکسیناسیون را به طور کامل انجام دهند.

پرداخت 10 هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت قبل در دولت 
سیزدهم

رئیســی درباره برنامه دولت برای دسترسی آزادتر و آسان تر مردم به 
پزشک و اجرای طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشجوهای 
پزشکی کشور گفت: این موضوع یعنی دسترسی آزاد و آسان مردم به 
پزشک به ویژه در مناطق محروم موضوع بسیار مهمی است، در تهران 
ما پزشــک داریم، اما آیا این امکان در شهرستان ها هم وجود دارد؟، 
پاسخ این است که خیر این شرایط برای مردم در شهرستان ها وجود 
ندارد.وی ادامه داد: در شــورای عالی انقالب فرهنگی موضوع کمبود 
پزشــک مورد بحث قرار گرفت و قرار شــد گروهی این بحث را مورد 
بررســی قرار بدهند، چند جلسه برگزار شده است و ما به جدیت رفع 
مشکل کمبود پزشــک متخصص را دنبال می کنیم، به مردم نیز این 
قول را می دهیم که در اولین جلسه بعدی شورای عالی انقالب فرهنگی 
تصمیم خود را خواهیم گرفت، من خودم شخصاً وارد این موضوع شده 

و تصمیم خواهم گرفت.

ذخایر کاالهای اساسی نگران کننده بود
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش درباره برنامه دولت برای 
کنترل تورم و بهبود معیشت مردم، گفت: کنترل تورم و موضوع بهبود 

شرایط معیشتی مردم مسئله بسیار مهمی است و به نوعی بعد از بحث 
جان مردم و موضوع سالمت جامعه، بحث معیشت آن ها اهمیت دارد.

وی تصریح کرد: دولت در شــرایطی کار خود را شروع کرد که ذخایر 
کاالهای اساســی نگران کننده بود، اما من به مردم می گویم که امروز 
وضعیت کاالهای اساســی به میزان و ذخایر کشــور از جمله گندم و 
دیگر کاالهای اساســی قابل قبول بوده و جــای هیچ نگرانی در این 
خصوص وجود ندارد.رئیس جمهور، تأمین هزینه های جاری دولت را 
یکی دیگر از دغدغه های روزهای آغاز دولت سیزدهم دانست و گفت: 
روزهای پایانی مرداد که هنوز وزرای من از مجلس رأی اعتماد نگرفته 
بودند و با وزرای دولت ســابق کار می کردم، پرداخت حقوق مردادماه 
در دولت مطرح بود، بود، دوســتان ما در دولت سابق نسبت به تأمین 
حقوق کارکنان دولت نگرانی هایی داشــتند که چگونه می شود بدون 
استقراض از بانک مرکزی این حقوق و دستمزدها پرداخته شود، اما به 
مردم می گویم که امروز بعد از گذشت ۳ ماه از آغاز کار دولت، حقوق 

کارکنان بدون استقراض از بانک مرکزی پرداخت شده است.

ماهیانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه های دولت قبل را پرداخت 
می کنیم

رئیسی همچنین، پرداخت بدهی های گذشته را یکی دیگر از مسائل 
پیش روی دولت دانســت و گفت: به طور متوسط دولت، هر ماه باید 
۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه هایی که در دولت گذشته با فروش اوراق 
مشارکت انجام شده است را پرداخت کند.وی افزود: مسئله دیگری که 
باید به آن توجه داشــت این است که شرایط تورمی و مشکالتی که 
در حوزه اقتصادی وجود دارد، نتیجه تصمیماتی است که در گذشته 
گرفته شده است و اگر امروز استقراض از بانک مرکزی داشته باشیم، 
قطعاً در آینده و زندگی مردم تأثیر دارد، ما نســبت به هر اقدامی که 
تورم ایجاد یا خلق پول کند، باید حساس باشیم و در این دولت تالش 

داریم که آثار تورمی را کاهش دهیم و تورم را کنترل کنیم.

شتاب تورم کنترل شده است
رئیس جمهور، برنامه دولت برای کنترل تورم را در ســه ماه گذشــته 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: گزارش مرکز آمار نشــان می دهد که تورم 
در سه ماه گذشته کنترل شده است، البته باید اقدامات کنترلی داشته 
باشیم تا بتوانیم تورم را مهار کرده و این روند رو به کاهش پیش رود.

رئیســی در ادامه، اصالح نظام توزیــع کاال را یکی دیگر از اقدامات و 
موضوعات مورد توجه دولت ســیزدهم دانست و افزود: ما از وضعیت 
توزیع کاال در گذشــته نگران بودیم و معتقدیــم که باید عزت مردم 
حفظ شــود، صف های طوالنی گذشته، در شــأن مردم ما نیست، به 

همین دلیل با اســتفاده از تکنولوژی و با تدابیری که اندیشیده شد، 
توزیع کاال امروز در تهران و برخی از اســتان ها و به زودی در سراسر 
کشــور، از طریق سایت انجام خواهد شد.وی اظهار کرد: ما از روز اول 
موضوع توزیع کاالی اساسی را مورد توجه قرار دادیم و این مسئولیت 
را به معاون اول رئیس جمهور واگذار کردیم، بر همین اساس جلسات 
برگزار می شود و بنده نیز شخصاً هفته ای دو جلسه در خصوص تأمین 
کاالهای اساسی و توزیع آن ها با اعضای تیم اقتصادی جلساتی برگزار 
می کنم تا بتوانیم به درســتی توزیع کاال را انجام دهیم.رئیس جمهور 
همچنین ثبات بازار را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: هم تولیدکننده 
و همه مردم باید از شرایط و ثبات بازار اطمینان خاطر داشته باشند تا 
بتوانند به درستی و با خیال آسوده به کار و فعالیت بپردازند، بر همین 
اساس دولت سیاســت های خود را در این عرصه پیش خواهد برد تا 
بتواند ثبات و امنیت را به بازار بازگرداند.رئیسی در پاسخ به این پرسش 
که دولت چگونه توانســته بدون اســتقراض از بانک مرکزی حقوق و 
دستمزد کارکنان را پرداخت کند، گفت: دریافت مالیات و مولدسازی 
دارایی های دولت از جمله برنامه های دولت سیزدهم برای تأمین نیاز 
مالی بوده اســت.وی در همین رابطه اضافه کرد: دولت و دستگاه های 
مختلــف دارایی های متعددی دارند که مازاد نیاز آن ها اســت و این 
دارایی ها بالاســتفاده افتاده است، در قانون اساسی هم شرایطی برای 
واگذاری این دارایی ها تعیین شده و اگر این موضوعات مورد توجه قرار 
گیرد، به خوبی می توان دولت را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره 
کرد.رئیس قوه اجرایی کشور با بیان اینکه باید برای کسری بودجه ای 
که در ســال جاری با آن مواجه هستیم، برنامه داشته باشیم، در غیر 

این صورت دچار مشکل می شویم.

کلنگ زنی دوره های قبل باید تکمیل شود
رئیسی ادامه داد: مردم از بنده انتظار کلنگ زنی نداشته باشند، ما همان 
کلنگ های زده شــده گذشته را که نیمه تمام مانده را پایان می دهیم، 
ما رابطه خود را با مردم بیشــتر خواهیم کرد.وی درباره اینکه آیا بدنه 
دولت نیز در سفرهای استانی همراهی می کنند؟ خاطرنشان کرد: بدنه 
دولت باید همراه باشــد، ما خدمتگزار مردم هستیم و بدنه دولت باید 
خود را آماده اقدامات به هنگام کند، آنچه مردم و از همه باالتر خدای 
مردم می پســندد کار به موقع و به هنگام است و این ها امید مردم را 

افزایش می دهد.

اعتراضات مردم را به حق می دانم
رئیس جمهور اضافه کــرد: هیچ کارمند دولتی حق ندارد کار امروز را 
به فردا موکول کند. آن ها که به نام دولت کار می کنند باید بدانند کار 
را در موعد خود انجام دهند، ما باید روحیه جهادی و مقاومت داشته 
باشــیم تا کارها در زمان خود انجام شود، اشکاالت و اعتراضات مردم 
در زمینه طوالنی شدن امور را به حق می دانم.رئیسی درباره تحول در 
دیپلماسی و روابط خارجی و اینکه برای بهره مندی فعاالن اقتصادی از 
مواهب دستاوردهای اجالس اکو و شانگهای دولت چه برنامه هایی را 
در دستور کار دارد، تصریح کرد: سیاست ما با جهان ارتباط و فعالیت 
حداکثری با اولویت همسایگان و کشورهای منطقه خواهد بود، در این 
مدت ۱۰۰ روز ارتباط حضوری و تلفنی با سران برخی کشورها داشتم 

که در آن ها اراده جمهوری اســالمی ایران برای گســترش ارتباطات 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محور بوده است.رئیسی تأکید 
کرد: از روزی که به شــهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کردم تا 
امروز، میزان تجارت ما با این کشور ۳ برابر افزایش داشته است و بعد 
از عضویت در شــانگهای نیز گفتیم فعاالن اقتصادی ما باید فعالیت 
خود را بیشــتر کنند؛ ما پنج سال با ترکمنستان مشکل داشتیم که 
در همین ارتباطات، مواردی مانند ارتباط با این کشور و سوآپ گازی 
برطرف شــد.وی عنوان کرد: ما زمینه را بسیار خوب یافتیم و گفتیم 
کار را شــروع کنند، با فعاالن اقتصادی در ترکمنستان جلسه داشتم 
و بــه آن ها قول دادم احیــای گاز را دنبال کنم و تا آخر وقت که آنجا 
بودیم، الحمدهلل بســیاری از راه ها باز شــد.رئیس جمهور اضافه کرد: 
قراردادهایی را با مبالغ بســیار ســنگین و کارهای بسیار پراهمیت با 
کشورهای مختلف منعقد کردیم، که به زودی اطالع رسانی خواهد شد، 
کارهای قابل توجهی آغاز شده که فعاالن اقتصادی باید بسیار امیدوارانه 

به فعالیت خود ادامه دهند.

با دست پر وارد مذاکرات رفع تحریم شدیم
رئیسی درباره مذاکرات ۱+۴ نیز اظهار کرد: مذاکرات و رفع تحریم ها 
در دســتور کار دولت قرار گرفت، آن ها فکر می کردند ما حرفی برای 
مذاکره و راه حلی برای حل مشکالت نخواهیم داشت که خوشبختانه 
ما با قوت و با دســت پر وارد شــدیم، ما اقتصــاد را در هر دو حوزه 

مذاکرات و رفع تحریم ها دنبال می کنیم.

حقابه همه استان ها محفوظ است
وی در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی به مشکل کمبود آب 
در کشــور اشاره و تصریح کرد: بحران آب مربوط به همه جا است، اما 
مدیریت آب برای ما بســیار اهمیت دارد، گفتیم مدیران باید به دِل 
کار بروند، کمیته ای تشکیل شــده است که راهکارهای کوتاه مدت و 
بلندمدت در حال بررسی اســت، حقابه برای همه استان ها محفوظ 
اســت.رئیس جمهور با بیــان اینکه دولت در قضیه آب شــرب و آب 
صنعتی در حال پیگیری اســت، گفت: ما مشــکل آب و خشکسالی 
داریم، اما با همکاری و مشــارکت مردم پیش می رویم و این امور در 
دستور کار دولت است.رئیسی اضافه کرد: باید در برخی استان ها الگوی 
کشت مناسب داشته باشیم و راهکار برای همه این مسائل وجود دارد و 
صرفاً باید مدیریت شود، جوانان ما بدانند ما انسداد احساس نمی کنیم 
و معتقد هســتیم برای همه مشکالت کشور راه برون رفت وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حوزه طرح تحول سندی تهیه شده است و مبتنی 
بر بودجه ۱۴۰۱ در حال تهیه است؛ دولت محور تحول را عدالت قرار 
داده است. اجرای سند تحول برای ما بسیار اهمیت دارد، عالقه مندیم 
نخبگان در جریان ســند تحول قرار گیرند و برنامه ارائه دهند؛ دولت 
نیز برنامه های خود را در قالب مسائل پیش رو مانند کرونا و کاالهای 
اساسی و … ارائه خواهد داد و دنبال خواهد کرد.رئیس جمهور افزود: ما 
ظرف این ۱۰۰ روز بحران هایی مانند حمله سایبری داشتیم که با مدد 
الهی و اعتماد مردم فتنه دشمن خنثی و با مدیریتی یکی دو روزه حل 
شــد، شایعاتی مطرح شد که تحقق نیافت، ما اعتماد مردم را پشتوانه 

دولت می دانیم، امید آسیب دیده مردم بیشتر شده است.
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گزیده خبر معاون پارلمانی رییس جمهور؛

حقوق کارکنان پلکانی افزایش می یابد
سید محمد حسینی از نهایی شدن الیحه بودجه در دولت خبر 
داد.به گزارش ایسنا،  معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: ۳۶ 
نماینده درباره انتصاب فامیلی تذکر داده اند. ما از آنها خواستیم 
مصادیق این انتصاب ها را به ما اعالم کنند ولی آنها گفتند نگاه 
ما این اســت که این چنین انتصاب هایی انجام نشود یا گفتند 
ما از رســانه ها شــنیدیم که تقاضای ما بررسی دقیق از سوی 
نمایندگان است.ســیدمحمد حسینی در نشست خبری دیرور 
)دوشــنبه - ۱۵ آذر( خود با بیان اینکه ما بر تعامل مجلس و 
دولت تاکید داریم،  اظهار کرد: باید از حاشــیه و مسایل تنش 
زا در رابطــه بین دو قوا پرهیز کنیم تــا دود برخی اختالفات 
به چشــم مردم نرود.وی ادامــه داد: در رای اعتماد به وزرای 
پیشنهادی تعامل خوبی بین دولت و مجلس شکل گرفت؛ فقط 
وزیر آموزش و پرورش رای نیاورد که همیشه انتخاب وزیر برای 

این وزارتخانه با چالش و حساسیت همراه بوده است.

در 100 روز گذشته، رییس جمهور ۵ بار در مجلس حضور 
یافتند

معــاون پارلمانی رییس جمهور با بیــان اینکه دنبال قیاس با 
دولت قبل در تعامل با مجلس نیستیم، افزود: برخی نمایندگان 
که با رییس جمهور جلســه دارند اعالم می کنند حتی یکبار 
موفق نشدیم با رییس جمهور قبلی جلسه داشته باشیم. هر دو 
هفته چندین مجمع اســتانی برگزار شده است . تاکنون رییس 
جمهور  با ۹ مجمع استانی جلسه داشته اند و همه نمایندگان 
این مجامع نظرات خود را اعالم کرده اند. در این صد روز رییس 

جمهور پنج بار در مجلس حضور یافتند.

مصوبات مجلس بدون وقفه ابالغ می شود
حسینی خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس بدون وقفه ابالغ می 
شود و یک مورد هم نبوده که به تاخیر بیفتد. جلسات سران سه 
قوه هم منظم برگزار می شود. برنامه ریزی انجام شده، معاون 
اول با کمیسیون های مجلس دیدار خواهد داشت که جلسه اول 

با کمیسیون اقتصادی برگزار شده است.

الیحه بودجه در دولت نهایی شده است
وی گفت: الیحه بودجه در دولت نهایی شــده اســت. قرار شد 
تعامل و هماهنگی بیشتری با کمیسیون برنامه و بودجه شود 
و یکشنبه آینده الیحه با حضور رییس جمهور  تقدیم مجلس 
شود.وی تاکید کرد: این دولت، دولت پاسخگوست و به ابهامات 
و سئواالت پاسخ می دهد.حسینی افزود: ۱۴۰ الیحه از دولت 
قبل باقی مانده بود که دولت جدید باید بر اســاس آیین نامه 
دولت و مجلس درباره آنها اظهارنظر کند که بررسی ۹۴ الیحه 
در دولت ادامه می یابد، درباره  ۱۵ الیحه تقاضای استرداد شده 

است و سایر موارد هنوز در مرحله رسیدگی است.

نمایندگان قانع شوند که به جای طرح، الیحه تهیه شود
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه ۵۵۷ طرح از سوی 
نمایندگان مطرح شــده اســت، گفت: نگاه رییس جمهور این 
اســت که طور کلی، الیحه تهیه شود؛ زیرا در تهیه الیحه کار 
کارشناســی دقیق تری انجام می شود و مسائلی مثل بار مالی 
آن دقیق تر بررسی خواهد شد. باید نمایندگان قانع شوند که به 

جای طرح، الیحه تهیه شود.

نمایندگان واقع بین باشند
وی اظهار کرد: از نمایندگان توقع داریم محدودیت های دولت 
را در نظر داشته باشند. برخی نمایندگان توقع ۲۰ پروژه بزرگ 
دارند که اجرای همه آنها در توان دولت نیســت. انتظار داریم 
نمایندگان واقع بین باشند.حسینی بیان کرد: ۲۵۵ مورد سوال 
از دولت انجام شــده است و به ۵/۴ برابر قبل رسیده است که 

این حق نمایندگان است، ولی اگر وزرا دائم قرار باشد به سواالت 
پاســخ دهند به کار خود نمی رســند. ۱۰۰ سوال را فقط سه 
نماینده مطرح کرده اند. بیشــترین ســوال از وزارت نیرو شده 
است. وزیر جدید که نقشــی در مسایل کم آبی نداشته است، 
ولی ۳۹ ســوال از او طرح شده اســت . برنامه ریزی برای حل 
بحران آب انجام شــده اســت و دولت توان خود را برای حل 
بحران به کار برده اســت. عهد دولت ساخت ۴ میلیون مسکن 
در ۴ سال است نمایندگان صبر کنند اگر کم کاری شد، سوال 

کنند ولی تازه کار شروع شده است.

نمایندگان بجای تذکر از ما توضیح بخواهند
حســینی با اشــاره به اینکه رییس جمهــور و معاونان رییس 
جمهور در دسترس نمایندگان هستند، گفت: نمایندگان بجای 
تذکر از ما توضیح بخواهند.  ۳۶ نماینده درباره انتصاب فامیلی 
تذکر داده اند. ما از آنها خواستیم مصادیق این انتصاب ها را به 
ما اعالم کنند ولی آنها گفتند نگاه ما  این است که این چنین 
انتصاب هایی انجام نشــود یا گفتند ما از رسانه ها شنیدیم که 
تقاضای ما بررسی دقیق از ســوی نمایندگان است. اگر ما در 
پاســخ به نمایندگان کوتاهی کردیم، نمایندگان تذکر و سوال 
خود را از تریبون اعالم کنند. نمایندگان توقع کار از دولت دارند 

و توقع ما هم این است که دولت تضعیف نشود.

باید ســازوکاری برای پاســخ دولت در مجلس در نظر 
گرفته شود

معاون رییس جمهور با بیان اینکه پاسخ ما به سواالت و تذکرات 
رسانه ای نمی شود، گفت: ما بالفاصله به سواالت پاسخ مکتوب 
می دهیم ولی سازوکاری برای رسانه ای کردن تذکرات وجود 
ندارد. باید سازوکاری برای پاسخ دولت در مجلس در نظر گرفته 
شود. گاهی ســواالت و تذکرات خیلی محترمانه بوده و حاوی 
توهین نیســت اما تلقی کم کاری دولت در حوزه ای می شود 
ولی پاسخ دولت رسانه ای نمی شود.وی در پاسخ به این پرسش 
که نظر دولت درباره طرح صیانت از فضای مجازی چیســت، 
اظهار کرد: طرح صیانت از دوره دولت قبل مطرح بود که وزیر 
ارتباطات به عنوان نماینده دولت در جلسات مجلس حاضر می 

شد؛ فعال طرح به مرکز پژوهش ها برگشت.

در بودجه حقوق کارکنان پلکانی افزایش می یابد
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه طرح های معیشتی 
از ســوی دولت برای کارگران تهیه شــده است، گفت: تاکید 

رهبری این اســت که هر طرح و الیحه پیوست عدالتی داشته 
باشــد. رویکرد دولت کاهش فاصله طبقاتی اســت. در بودجه 
حقوق کارکنان پلکانی افزایش می یابد. در دولت برای کاهش 
فاصله طبقاتی کار می شود و رییس جمهور تاکید دارند توجه 
بیشتری به اقشاری که درآمد کمتری دارند، شود. پروژه ساخت 
مســکن می تواند به اشتغال و بهبود وضع معیشتی اقشار کم 
درآمد  کمک کند. طرح جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها دنبال 
می شود تا کارگران بیکار نشوند. طرح پرداخت وام برای اشتغال 

زایی دنبال می شود.

رییس مجلس برای ایجاد تعامل دو قوه وقت می گذارند
حســینی در ادامه در پاســخ به پرسشــی درباره نقش رییس 
مجلــس در ایجاد تعامل دولت و مجلس، گفت: رییس مجلس 
نقش ســازنده ای در تعامل دولت و مجلس داشته اند. در رای 
اعتماد و لوایح مطرح شــده رییس مجلس کمک کرده اند. در 
الیحه رتبه بندی معلمان اختالفاتی وجود داشــت که رییس 
مجلس نقش آفرینی کردند تا الیحه پیش برود یا در رای اعتماد 
به وزیر پیشــنهادی آموزش و پرورش نقش موثری داشــتند. 

رییس مجلس برای ایجاد تعامل دو قوه وقت می گذارند.

دوره طالیی برای ایجاد تغییرات است
وی تاکیــد کرد: رویکرد هیات رییســه و نواب رییس مجلس 
هم پرهیز از حاشــیه و ایجاد تعامل دولت و مجلس است. االن 
دوره طالیی برای انجام اصالحات و ایجاد تغییرات است. تاکید 
رهبری بر تغییر ســاختار بودجه است امسال و این دوره، دوره 

مناسبی برای کارهای جدی در بودجه است.

رویکرد دولت این است که بودجه با کسری بسته نشود
معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که ارزیابی 
شــما از نحوه مواجهه مجلس با الیحه بودجه چیست، گفت: 
بودجه یک الیحه اســت که دولت آن را تهیه کرده و مجلس 
بررســی می کند. ممکن است در بودجه تغییراتی ایجاد شود، 
ولی این تغییرات نباید اساســی باشد. برای تهیه بودجه میان 
دولت و مجلس تعامل شکل گرفت. ســازمان برنامه و بودجه 
برای هماهنگی بیشتر در خصوص الیحه بودجه با نمایندگان 
جلسه داشته است. رویکرد دولت این است که بودجه با کسری 
بسته نشود؛ زیرا این مسئله موجب افزایش تورم می شود. توقع 
ما هم این است که سقف بودجه را نمایندگان جابه جا نکنند و 
مطالبات نمایندگان با توجه به ظرفیت های دولت و کشور در 

نظر گرفته شود تا هزینه ها بیشتر از درآمد نباشد.

توقع ما این است که نمایندگان بخشی نگری نکنند
وی با بیان اینکه تعامل خوبی بین دولت و مجلس برای بررسی 
بودجه شکل می گیرد و مشکلی هم بوجود نمی آید، افزود: به 
هــر حال هر چه مجلس تصویب کند، دولت آن را اجرا خواهد 
کرد. با این حال توقع ما این است که نمایندگان بخشی نگری 
نکنند. توجه به مســائل استانی مهم است اما نباید طرح هایی 

مطرح شود که اجرای آن در توان دولت نباشد.
معاون پارلمانی رییس جمهور در پاسخ به این پرسش که چرا 
تعداد ســواالت نمایندگان از دولت ســیزدهم نسبت به دولت 
دوازدهم در یک دوره زمانی مشابه چهار و نیم برابر شده است، 
خاطرنشــان کرد: شاید نمایندگان در آن مقطع امیدی به حل 
مشکالت و دیدار با رییس جمهور و مطرح کردن مسائل خود 
نداشــتند، اما در این دوره از دولت توقع زیــادی دارند. ۲۲۰ 
نماینده هم از رییس جمهور حمایت کردند بنابراین مطالبات 
بیشتری دارند اما با این حال نمایندگان محدودیت های دولت 
را هم در نظر بگیرند و در طرح مسائل خود بخشی نگری نکنند.

توافق زمان بر است و دولت شتاب زده عمل نمی کند
حســینی در ادامه در پاســخ به پرسشــی در خصوص روند 
مذاکرات هســته ای بیان کرد: تیم مذاکره کننده با ایده های 
خاص و تیم جامع وارد مذاکرات شده اند و برخالف دوره های 
قبل تیم کاملی دارنــد که حتی از نظرات معاونت حقوقی هم 
استفاده می کنند. آن ها متون پیشنهادی خود را آماده کرده اند 
و حالت انفعال ندارند. به هر حال آمریکا برای بازگشت به برجام 
باید تحریم ها را بردارد. تیم مذاکره کننده ما با اختیار کامل در 
مذاکرات حضور یافته است و از منافع کشور دفاع می کند. در 
دوره گذشته هم هشت سال مذاکره شد و این گونه نبود که در 
دور اول مذاکرات به نتیجه برســد. توافق زمان بر است و دولت 
شتابزده عمل نمی کند. در گذشته می گفتند هر توافقی بهتر 
از عدم توافق است همین موجب برخی خطاها در توافق شد اما 

این بار کار دقیق تر در حال انجام است.

رسانه ها موفقیت های دولت را هم ببینند
وی در پاســخ به برخی انتقادها از رییس جمهور در رسانه ها 
گفت: رییس جمهور تهران را در پاســتور و کشور را در تهران 
نمی بیند. رییس جمهور و اعضای دولت پیگیر حل مشکالت 
هستند و دیدیم که رییس جمهور و معاون اول به مناطق زلزله 
زده کشــور رفتند. رییس جمهور در مقابل مجلس با خانواده 
بیماران دیدار کرد و پیگیر حل مشکالت آنان شد. االن که برای 
حل مشکالت امیدواری به وجود آمده است برخی که خودشان 
در ایجاد این مشکالت سهم دارند، مدعی و طلبکار شده و سعی 
می کنند انتظارات را باال ببرند تا بگویند کاری نشده است. در 
گذشته واردات واکسن را به FATF منوط کرده بودند اما رییس 
جمهور وقت گذاشت، خودش تماس گرفت و هماهنگی ایجاد 
کرد و موانع برداشته شد. اقدامات دیگری مثل مسئله کم آبی، 
حمله سایبری یا قطعی برق هم مدیریت شد اما برخی چشمان 
خود را به روی موفقیت ها بسته اند. ما توقع داریم که رسانه ها 
موفقیت های دولت را هم ببینند. دولت هم انتقادهای معقول 
را می شنود.حســینی در پایان درباره محورهای اصلی بودجه 
۱۴۰۱ گفت: رشــد اقتصادی، جذب ســرمایه گذاری، کسب 
درآمد توســط دستگاه ها و استان ها، کنترل تورم و نقدینگی، 
ایجاد اشتغال، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت محوری، 
کاهش فاصله طبقاتی، آمایش ســرزمینی، افزایش اختیارات 
استانداران و نظارت پذیری از ویژگی های بودجه است. در این 
بودجــه ردیف ها کاهش یافته اند و بودجه قابل فهم و ســاده 

شده است.

معاون وزیر اقتصاد؛
بزرگترین مزایده تاریخ سازمان خصوصی 

سازی رخ خواهد داد
معاون وزیر اقتصاد گفت: شــبهه ای که برخی در رسانه ها مطرح کردند که قرار 
است پاالیشگاه شازند در اســتان مرکزی همچون برخی خصوصی سازی های 
ناموفق به صورت بی ضابطه واگذار شود، کذب است. حسین قربان زاده معاون وزیر 
اقتصادی و دارایی در گفت وگو با خبرنگار مهر در مورد بزرگترین مزایده سازمان 
خصوصی ســازی اظهار داشــت : دغدغه هایی درباره خصوصی سازی پاالیشگاه 
شازند استان مرکزی مطرح شده که به حق است و حتماً باید مورد مالحظه قرار 
گیرد، اما باید دو موضوع را از هم تفکیک کرد. موضوع اول تبدیل به سهامی عام 
شدن و پذیرش در بورس که حتماً باید اتفاق می افتاد.وی ادامه داد: توجه کنیم 
بورسی شدن شرکت های دولتی به معنای زیر ذره بین رفتن و شفاف شدن آنها 
اســت و همه باید از این موضوع استقبال کنیم، خوش بختانه درباره پاالیشگاه 
شــازند هم این اتفاق افتاده و این شــرکت در شرف درج نماد است، اما موضوع 
مدیریت و دغدغه های مربوط به کارایی و بهره وری شرکت نکته درستی است که 
فعاًل فقط تا سقف ۱۰ درصد سهام شرکت عرضه اولیه خواهد شد و از این منظر 
حاکمیت شرکتی پاالیشــگاه صدمه نخواهد دید. البته تکالیف قانون بودجه ای 
مبنی بر واگذاری سهام به سازمان و صندوق ها باعث شده تا این موضوع نگرانی 
ایجاد کند.رئیس کل ســازمان خصوصی ســازی این را هم گفت: چنانچه سال 
گذشته حدود ۱۰ درصد مالکیت سهام پاالیشگاه شازند استان مرکزی به شیوه 
رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده و امسال هم طبق تکلیف تبصره 
۲ قانون بودجه بنا است که حدود ۱۰ درصد دیگر به سازمان تأمین اجتماعی و 
۴۵ صدم درصد دیگر به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
واگذار شود که در دستور کار قرار دارد و البته همچنان بیش از ۷۵ درصد سهام 
پاالیشگاه، در اختیار دولت باقی خواهد ماند.قربان زاده ادامه داد: بنابراین شبهه ای 
که برخی در رســانه ها مطرح کردند که قرار اســت پاالیشگاه شازند در استان 
مرکزی همچون برخی خصوصی سازی های ناموفق به صورت بی ضابطه واگذار 
شــود، کذب است.وی تاکید کرد: تالش سازمان خصوصی سازی ارتقا کارایی و 
بهره وری بنگاه های دولتی اســت که مقدمه آن شفافیت و پذیرش شرکت های 
دولتی در بورس اســت و اگر هم در مصادیقی مانند پاالیشگاه شازند، به نهاد و 
مجموعه ای واگذار می شود که ممکن است مطابق ادعای برخی منتقدان، اهلیت 
الزم را برای مدیریت این شــرکت نداشته باشد، این تکلیف قانون بودجه است 
که دلیل آن تکلیف هم، مطالبات انباشته این نهادها و صندوق ها از دولت است 
که به دلیل کسری بودجه، از این طریق جبران می شود که البته شیوه مناسبی 
نیست.معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: باید بدانیم که حکمرانی معیوب اقتصادی 
در گذشته، وضعیتی را رقم زده است که متأسفانه خصوصی سازی هم به آسانی 
و دفعی در ریل صحیح قرار نمی گیرد. امسال در قانون بودجه بیش از ۲۵۰ هزار 
میلیارد تومان تکلیف فروش و انتقال ســهام شرکت های دولتی به عهده وزارت 
اقتصاد گذاشــته شده که باید از طریق سازمان خصوصی سازی محقق شود که 
تاکنون اتفاق نیفتاده است.وی گفت: طبعاً برای عمل به این تکالیف باید سهام 
موجود را به همین سازمان ها و صندوق ها منتقل کنیم که لزوماً در همه صنایع 
و شــرکت های واگذار شــده، اهلیت الزم را ندارند. از طرفی امکان فروش این 
حجم از سهام به صورت تدریجی یا بلوکی در بازار سرمایه وجود ندارد. بنابراین، 
خصوصی سازی واقعی و کارآمد وقتی اتفاق می افتد که به واگذاری سهام دولت 
در شــرکت ها، نگاه درآمدی کوتاه مدت نداشته باشیم.قربان زاده تصریح کرد: به 
همین منظور تالش کردیم تکالیف قانون بودجه را در قسمت مربوط به فروش 
مســتقیم ســهام یعنی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش سهام 
باقیمانده دولت در شــرکت های بزرگ بورسی محقق کنیم که فراخوان فروش 
بلوکی ســهام دولت در شــرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از این دست 
اســت. این سهام بسیار ارزنده اســت و ارزش واقعی آن بسیار بیشتر از قیمت 

تابلو بورس است

حقوق این مدیران قطع می شود!
امــروز همزمان با ۱۵ آذرمــاه آخرین مهلت ورود و تکمیــل اطالعات حقوق 
دستگاه های اجرایی به ســامانه ثبت حقوق و مزایا است و طبق آخرین هشدار 
داده شــده به دســتگاه ها،  اگر اقدام نکنند این بار دیگر تهدیدی برای کارکنان 
نیســت و حقوق باالترین مقام دســتگاه اجرایی و تمامی مدیران مرتبط، برای 
آذرماه پرداخت نخواهد شد.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه اعالم شد حقوق آبان ماه 
دستگاه های اجرایی به ورود و تکمیل اطالعات پرداختی در سامانه حقوق و مزایا 
مشروط شد، فرصتی تعیین شد تا دستگاه های که در این رابطه اقدام نکرده اند 
با ارائه تعهد کتبی حداکثر تــا ۱۵ آذرماه اطالعات را وارد کنند، این تاریخ هم 
 می تواند به این برگردد که معموال در ۱۵ هر ماه حقوق کارکنان بســته شده و 

نهایت تا ۲۰ هرماه باید اطالعات پرداخت به وزارت اقتصاد اعالم شود.

کارکنان مسئول نیستند که حقوق آنها قطع شود
اما در بخشــنامه ای که طی روزهای گذشــته از ســازمان اداری استخدامی به 
دســتگاه های اجرایی ابالغ شده بار دیگر بر ۱۵ آذرماه به عنوان آخرین فرصت 
ورود اطالعات تاکید شــده است ولی این بار تمرکز بر حقوق مدیران و مقامات 
مســئول دستگاه های اجرایی قرار دارد؛ به طوری که اعالم شده است در صورت 
عدم تکمیل اطالعات در سامانه ، پرداخت حقوق و مزایای باالترین مقام دستگاه 
و تمامی مدیران مربوطه قطع خواهد شــد. در اعالم اولیه برای حقوق های آبان 
ماه ، کلیه پرداخت ها به دستگاه اجرایی یعنی تمام کارکنان و مدیران هدف قرار 
گرفته بودند ولی به هر صورت اجــرای این تکلیف قانونی ارتباطی به کارکنان 
ندارد و مســئولیت آن بر عهده مدیران مربوطه از باالترین مقام دستگاه اجرایی 
تا مدیران مالی و ذی حســاب اســت، در عین حال که در قانون برنامه ششــم 
توسعه بر شفاف سازی پرداخت ها به ویژه مدیران تاکید شده است. در کنار عدم 
پرداخت حقوق مدیران،  عملکرد تمامی دستگاه هایی که ورود اطالعات نداشته 
و یا تکمیل نکرده اند، عالوه بر گزارش به هیات دولت و دســتگاه های نظارتی، 
به صورت عموم اطالع رســانی خواهد شد.این در حالی است که انتشار وضعیت 
ورود اطالعات از ابتدای سال گذشته تا ابتدای آبان ماه نشان داده بود که نزدیک 
به ۲۰ دســتگاه اصلی ورود به اطالعات نداشته اند و بخش زیادی از دستگاه های 
زیرمجموعه نیز اطالعاتشان تکمیل نشده و یا اطالع دقیقی از آنها وجود ندارد.در 
این شرایط این انتظار وجود دارد که در اجرای قانون و شفاف سازی پرداخت ها 
، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد  به شروط 
تعیین شده و بخشنامه های  ابالغی خود به دستگاه های اجرایی اقدام کرده و در 
این رابطه تبعیض ایجاد نشــود.الزام ورود اطالعات به سامانه ثبت حقوق و مزایا 
به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر می گردد که دستگاه های مشمول مکلف 
هســتند اطالعات حقوق، فوق العاده، هزینه، کمک هزینه، کارانه، پرداخت های 
غیرماهانه  و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی 
و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران را در سامانه ثبت کنند. بر این 
اساس در قانون بودجه نیز تکلیف شده که از خردادماه، تخصیص اعتبار حقوق 

کارکنان ، صرفا بر اساس اطالعات سامانه پاکنام خواهد بود.

خاندوزی: 
نظارت مالی اولویت وزارت اقتصاد است

 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
گفت: نظارت مالــی یکی از ارکان 
اداره درست اقتصاد است و وزارت 
اقتصاد در دوره جدید مســّر است 
بهتر از گذشــته نظــارت مالی را 
پیگیــری کند.بــه گــزارش ایرنا، 
»سید احسان خاندوزی« در آئین 
بزرگداشت روز حســابدار و حرفه  
حســابداری اظهار داشت: نظارت 
مالی یکی از ارکان اداره صحیح اقتصاد اســت و بخش زیادی از کیفیت نظارت 
مالی توسط حسابداران حرفه ای راهبری می شود.وی افزود: از منظر سیاست های 
انقباض و کارآیی و سیاســت های عدالت و مبارزه با فساد، مساله نظارت مالی و 
نقش حسابداری و حسابرسی بی بدیل است، اما کمتر به این موضوع توجه شده 
است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه بسیاری از مواقع استانداردهای حسابداری رعایت 
نمی شود، ادامه داد: گاهی استانداردهای حسابداری تحت فشارها مختلف اداری 
مورد بی توجهــی قرار می گیرد و مغفول می ماند که آثار آن در ســال های بعد 
وقتی مشــکالتی برای شرکت ها و سازمان ها رخ می دهد و دیگر کاری نمی توان 
انجام داد، قابل مشاهده است.وی تاکید کرد: در دوره جدید وزارت اقتصاد مسّر 
اســت بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند.خاندوزی بیان داشت: تاکنون 
اقدام های خوبی در موضوع نظارت مالی انجام شده است و گزارش صورت حساب 
ســابقه بودجه ماه ها زودتر از زمان مقرر توســط خزانه داری آماده شد و از اوایل 
آذرماه صورت های مالی۹۹ دولت را به ریاست جمهوری ارسال کردیم.وی اظهار 
داشت: مطالبه بنده تســریع و اعمال استانداردهای تبعیض به نحوی است که 
بتوان در صورت وقوع سوء مدیریت در مسائل مالی، نظارت مالی را احیا کرد.وزیر 
اقتصاد گفت: بخشــی از نظارت مالی، به انجام کمک از سوی وزارت اقتصاد به 
حسابداران و ذی حسابان مربوط و با بهبود سامانه های گزارشگری و یکپارچگی 

آنان انجام می شود.

سه شنبه نهم آذرماه،بیست و دومین سالروز تاسیس 
شرکت هتلهای بین المللی پارسیان با حضور مدیران 
ســتاد، هتل هــا و کارکنان هتل های تابعه شــرکت 
هتلهای بین المللی پارســیان برگزار شــد.این مراسم 
بــا تالوت آیات الهی و طنین ســرود ملی در ســالن 
جشــنها و ضیافتهای کوه نور هتل پارســیان اوین و 
همزمان به  صورت ویدئو کنفرانس در تمام هتل های 
گروه پارســیان برگزار شد.در ابتدای مراسم عبدالعلی 
مدیربازاریابی و فروش شــرکت هتل های پارسیان و 
دبیر این مراسم در بخش آغازین مروری بر تاریخ تجربه 
۹۰ ســال حضور هتل های این زنجیره هتل داری در 
صنعت میهمان نوازی، از کلنگ زنی هتل قدیم رامسر 
در ســال ۱۳۰۷، تا تاسیس، توســعه و به روزرسانی 
دیگر هتل های پارســیان تا به امروز، شعار سال جدید 
فعالیت هتل های پارسیان را رونمایی نمود، سال بیست 
و ســوم، میهمان نوازی هوشــمند.در بخش دیگر این 
مراسم مهندس میرامینی مدیر عامل شرکت هتل های 
پارســیان ضمن بیان دالیل انتخاب این شــعار برای 
فعالیت پارســیان در سال بیست و سوم بر تالش برای 
استفاده از دانش فنی نوین، هوش مصنوعی و مدیریت 
هوشمند فرایندها از تهیه و تامین مواد و امکانات مورد 
نیاز، تا شــیوه مصرف، ارایه خدمات، مدیریت درآمد، 
هزینــه، مدیریت اطالعــات و ارتباطــات بازاریابی و 
استفاده از بسترهای هوشمندی تجاری از جمله پارسا 
تاکید نمودند.مدیرعامل بزرگترین زنجیره هتل های ۴ 
و ۵ ستاره کشور هویت و بقای هتل های پارسیان را در 
گرو خدمت شایسته به مردم و تعهد به میهمان نوازی 
اسالمی و ایرانی دانست. ایشان با اشاره به آغاز بیست و 

سومین سال افتتاح شرکت هتلهای پارسیان، با اشاره به 
ابعاد مغفول مهمان نوازی در هتلها افزود : نزد بسیاری 
از مســافران بین المللی، میهمان نوازی، صمیمیت و 
رفتار دوستانه جامعه میزبان عنصری محوری در ارتقای 
تجربه سفرهایشــان محسوب می شود، میهمان نوازی 
خصلتی اجتماعی و پسندیده در کشورهاست. مهندس 
میرامینی از کارکنان هتل های پارســیان خواست به 
ارایه نمونه های مختلف و الگوسازی در میهمان نوازی 
اســالمی و ایرانی پرداخته و تاکید کرد: با اســتفاده از 
پتانســیل ویژگیهای فرهنگی میهماندوستانه به مثابه 
سرمایه ناملموس توسعه گردشگری در زنجیره هتلها، 
همکاران ما میتوانند شــاهد رشد مجموعه های خود 
باشــند.  در ادامه با اشاره به شــیوع ویروس منحوس 
کرونا و خسارات ناشی از آن در بدنه صنعت گردشگری، 
شرکت هتلهای پارســیان را در اجرای مسئولیت های 
اجتماعی این گروه وابسته به هلدینگ سیاحتی و مراکز 
تفریحی پارسیان موفق دانست و به بخشی از خدمات 

هتل های پارســیان در حمایت از مدافعان ســالمت و 
جهادگــران داوطلب مبارزه با ایــن ویروس و خدمات 
رســانی به آســیب دیدگان حوادث طبیعی سالهای 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در کشــور و فعالیتهای ادامه دار ارائه 
کمکهای مومنانه در کنار خیرین اشــاره نمود و آن را 
توفیقــی بزرگ و از برکات رویکــرد جهادی و انقالبی 
در  بنیادمســتضعفان انقالب اسالمی دانست.مهندس 
میرامینی با اشاره به حدیث »َخیُر إخوانُِکم َمن أهدی 
إلَیُکم ُعیوبَُکم« هتل های پارسیان را آماده انتقادات و 
پیشنهادات برای تسریع حرکت این مجموعه معظم در 
مسیر بهبود و تعالی دانست و از همکاران خالق و توانای 
خود در سراسر کشور خواست در این عرصه با توجه به 
پیشینه ی غنی فرهنگی ایران، راههای جدیدی برای 
نشان دادن این ارزش بیابند.  مدیرعامل شرکت هتلهای 
پارســیان میهمانانی که نقاط ضعف خدمت رسانی و 
میهمان نوازی را به ما یادآور می شــوند یاران ما در راه 
پیشــرفت و تعالی دانست که باید از آنها قدردانی کرد.

 در پایان مدیرعامل شرکت هتل های پارسیان سال 
بیست و ســوم فعالیت هتل های ۲۲ گانه پارسیان در 
۱۳ شهر کشور را با عنوان پارسیان، سال قدم نهادن در 
مسیر تحول هوشمند به سوی میهمان نوازی اسالمی 
و ایرانــی عنوان نمود و کانــون خالقیت و نوآوری این 
شــرکت را آماده پذیرش ایده های جدید و هوشــمند 
و همکاری با جوانان خــالق و پرتالش در زمینه های 
مختلف مرتبط دانست.کارکنان هتل های پارسیان در 
سراســر هتل های آن زنجیره با برگزاری مراسم جشن 
سالروز تاسیس شــرکت هتل های پارسیان در تمامی 

هتل های ۲۲گانه این روز را گرامی داشتند.

بیست و دومین سالگرد تاسیس شرکت هتلهای پارسیان 
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مصرف گاز هر ایرانی حدود ۶ برابر میانگین مصرف دنیاستگزیده خبر
مشــاور مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران گفت: متأســفانه 
بیشترین مقدار مصرف انرژی در کشور در بخش های غیرمولد 
است، اگر این حد باالی مصرف در بخش های مولد بود، سبب 
چند برابر شــدن تولید ناخالص داخلی ما می شــد، اما مشکل 
اینجاست که بیشتر مصرف انرژی ما در بخش غیرمولد به ویژه 
بخش خانگی اســت.به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی گاز 
ایران، حسینعلی محمدحسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: 
این موضوع مسئله جدیدی نیست، اما متأسفانه به دلیل سرمای 
زودرس و مصــرف فزاینده ای که بخــش خانگی بر ما تحمیل 
کــرده و رعایت نکردن الگوی مصرف که مختص امســال هم 
نیســت، ناترازی در بخش تولید و مصرف به وجود آورده تا بر 
رعایت مصرف بهینه در این فصل از سال بیشتر تأکید شود.وی 
ادامه داد: ما کشوری با حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت هستیم 
که باز هم متأسفانه بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی 
شرکت بی پی با وجود جمعیت کمتر، با ۲۳۳ میلیارد مترمکعب 
مصرف، چهارمین مصرف کننده بزرگ گاز در دنیا هستیم.مشاور 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران افزود: این در حالی است که 
آمریکا با ۸۳۲ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه نخست، روسیه 
بــا ۴۱۱ میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه دوم و چین با ۳۳۰ 
میلیارد مترمکعب مصرف در رتبه سوم مصرف قرار دارند.مشاور 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: از سویی سهمی 
است که این کشورها از مقدار تولید گاز در تجارت جهانی گاز 
دارند که برای آمریکا ۱۵ درصد، روسیه ۳۷ درصد و متأسفانه 
برای کشور ما با توجه به جمعیت کمتر نسبت به این کشورها 
و اقلیم معتدل تر، تنها ۱.۳ درصد از تجارت جهانی گاز را شامل 
می شود که رقم مطلوبی نیست و این در حالی است که روسیه 
که اقلیم ســردتری نسبت به ما دارد، حدود ۱۹ درصد تجارت 
جهانی گاز را در دست دارد.محمدحسینی در ادامه با بیان اینکه 

انرژی موتور محرکه اقتصاد هر کشور به شمار می آید و امروزه 
در حوزه های اقتصادی به ویژه حوزه های مرتبط با مسائل محیط 
زیســتی و جامعه، بسیار مهم و حائز اهمیت است. اظهار کرد: 
تأثیری که انرژی بر تولید ناخالص ملی، اشتغال و سرمایه گذاری 
دارد، ســبب شده اســت تا همه کشــورهای دنیا بهینه سازی 
مصرف انرژی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه یک سری سیاست هایی از گذشته در حوزه 

انرژی گذاشته شده بود که متأسفانه به امنیت انرژی که یکی از 
شاخص های آن، تنوع بخشی به سبد انرژی است، توجه نشده، 
گفت: حدود ۷۰ درصد ســبد انرژی کشور به گاز وابسته است 
و این برای کشور خیلی خوب نیست، زیرا ما همه انرژی کشور 
را وابســته به یک حامل کردیم. در حالی که در دنیا از طیفی 
از حامل های انرژی برای مصرف اســتفاده می شود و با توجه به 
اینکه انرژی گاز یکی از حامل های انرژی بســیار ارزشمند در 

دهه های آینده است، این مســئله می تواند نگران کننده باشد.
مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران یکی دیگر از شاخص ها 
در این زمینه را مســائل محیط زیستی و یکی از مصادیق آن 
را، آلودگی هوا دانست و یادآور شد: رشدی که تقاضای جهانی 
گاز دارد، چند برابر تقاضای نفت در ســال های آینده اســت و 
پیش بینی همه مؤسســه های بزرگ و معتبر بین المللی برای 
چند ســال آینده نشــان می دهد نقش گاز به مراتب مهم تر از 
نفت خام و صادرات آن اســت، ضمــن آنکه این ذخایر، ذخایر 
بین نسلی است و فقط متعلق به نسل ما نیست.محمدحسینی با 
بیان اینکه باید تالش کنیم تجاری سازی گاز را افزایش دهیم، 
گفت: ما قوانین خوبی در زمینه اصالح الگوی مصرف داریم که 
براســاس آن، هم اکنون هر فرد ایرانــی حدود ۶ برابر میانگین 
مصرف دنیا، گاز مصرف می کند.وی مصرف تا ۴۰۰ مترمکعب 
در ماه در فصل زمســتان را مصرف عــادی یک خانوار اعالم و 
تصریح کرد: هرچند این مقدار باز هم نسبت به استاندارد دنیا 
خیلی بیشــتر است، اما مردم باید یاد بگیرند که انرژی دغدغه 
آنها باشــد، زیرا این انرژی می تواند به اقتصاد کشور کمک و با 
اشتغال زایی، خلق ثروت کند.مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز 
ایــران در پایان بیان کرد: اکنــون ۵۰ درصد مصرف گاز را ۷۵ 
درصد مشــترکان و ۵۰ درصد باقی را ۲۵ درصد مشترکان که 
جزو دهک های پردرآمد جامعه هســتند، مصرف می کنند و ما 
بر همین اســاس، نظام تعرفه گذاری را پیاده سازی کردیم، زیرا 
نظام تعرفه گذاری در دنیا هم به این صورت اســت که وظیفه 
دولت، تأمین یارانه انرژی برای مشترکان با مصرف عادی است، 
اما برای پرمصرف ها این اجبار وجود ندارد، زیرا آنها یارانه ای را 
که می تواند به همه مردم تعلق گیرد و در نظام اقتصادی بیاید 
و برای نسل های آینده ذخیره شود، دور می ریزند یا می سوزانند 

و به هوا می فرستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:
انشعابات غیرمجاز شناسایی و مشترکان پر 

مصرف جریمه شوند
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: جلســه هم اندیشی 
بــا حضور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شــرقی و معاونان و مدیــران مالی و برنامه 
ریــزی و بودجه و مشــترکین در خصوص مســائل و 
مشــکالت برخی شهرســتان با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در سالن کنفرانس این شــرکت برگزار شــد.در ابتدای این جلسه 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ضمن تقدیر از فعالیت های انجام یافته 
در شهرستان ها گفت: تعامل با فرمانداران، مدیران و سایر دستگاه های اجرایی 
شهرستان ها یکی از رویکردهای مهم شرکت آب و فاضالب است و در این راستا 
مدیران محترم شهرســتان ها باید تمام تالش خود را برای هم اندیشــی و هم 
افزایی بکنند تا بتوانیم به بهترین نحو ممکن مشکالت شهروندان را مرتفع کنیم.

علیرضا ایمانلو افزود: رسالت حقیقی شرکت آب و فاضالب ارائه خدمات استاندارد 
با کیفیت عالی اســت و در این راستا باید با برنامه ریزی دقیق، مدون، کارآمد و 

مطابق با استانداردهای تعریف شده به هدف واقعی خود برسد.

سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز:
مانور پدافند غیرعامل و مدیریت شرایط 

اضطراری برگزار شد
مانور پدافند غیرعامل و مدیریت شــرایط اضطراری از 
نوع A، با همکاری منطقه ۴ عملیات انتقال گاز برگزار 
شد.محی الدین مفخمی، سرپرست منطقه ۹ عملیات 
در تشــریح این خبر اظهار کرد: مانور پدافند غیرعامل 
و مدیریت شــرایط اضطراری با موضوع آتش ســوزی 
و انفجار ناشــی از خرابکاری در خط انتقال گاز ســرخس – نکا و بروز ســیل 
در محدوده شهرســتان گالیکش با همکاری منطقه ۴ عملیات انتقال گاز، اداره 
کل پدافند غیرعامل و شــرکت گاز استان گلســتان، فرمانداری و سازمان های 
امدادرسان شهرستان گالیکش برگزار شد.وی با بیان اینکه آمادگی منطقه ۹ در 
مواجهه با بروز شرایط اضطراری به دلیل دارا بودن موقعیت جغرافیایی خاص و 

وجود رودخانه های خروشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر عامل شرکت گاز گلستان :
 امسال مشکلی در تامین گاز بخش خانگی 

گلستان نداریم
 علی طالبی مدیر عامل شــرکت گازگلســتان دربازدید ازپروژه های گازرسانی 
منطقه آزادشــهر و نشست خبری با خبرنگاران استان گلستان از گازطبیعی به 
عنوان یک موهبت الهی نام برد که مصرف کنندگان آنرا برای آیندگان باید حفظ 
کنند.وی درادامه با بیان مطالبی مهم درخصوص فرهنگ ســازی مصرف ایمن 
و بهینــه گازطبیعی ،بر لزوم توجه به این موضوع  مهــم و رعایت  موارد مورد 
نظر تاکید نمودند.طالبی به اهمیت گازطبیعی درچرخه اقتصادی کشوراشــاره 
نمودوگفت:گازطبیعــی پس از انجام مراحل مختلف و صرف هزینه های زیاد به 
چرخه اقتصاد کشور وارد شده و در اختیار بخشهای خانگی ،تجاری و صنعتی قرار 
می گیرد بنابر این شایسته است از این نعمت طبیعی با صرفه جویی در مصرف 
آن  صیانت نموده و آنرا برای نســلهای بعدی نیــز نگهداری نمائیم.مدیرعامل 
شرکت گازگلستان درادامه گفت:که امســال ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای 
اجرای طرح های گازرسانی مناطق روستایی بویژه روستاهای کوهستانی، مرزی و 
دور افتاده، توسعه شبکه شهری و شهرک های صنعتی این استان اختصاص یافته 
است.وی بابیان اینکه امسال مشکلی در تامین گاز مورد نیاز مشترکان باالخص 

در بخش خانگی گلستان نداریم.

سیستم بازیابی گاز LPG از گازهای خروجی در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان احداث می شود

پروژه های شــرکت پاالیش نفت اصفهــان با رویکرد 
زیست محیطی در قالب دو طرح بهبود و بهینه سازی 
فرآینــد )طرح جامع( و پروژه های حفظ ظرفیت انجام 
می شود.مدیر پروژه سیستم بازیابی گاز LPG شرکت 
پاالیش نفت اصفهان افزود: طرح جامع شرکت پاالیش 
نفــت اصفهان با رویکرد زیســت محیطی و ارتقای کیفیت محصوالت مطابق با 
استانداردهای یورو۵، بهبود فرآیندهای عملیاتی در واحدهای موجود و افزایش 
ضریب ایمنی واحدها و تبدیل محصوالت سنگین و کم ارزش )ته مانده برج های 
تقطیر( به محصوالت سبک و باارزش بسیار باال انجام می شود.امید آقابابایی در 
ادامه گفت: پروژه های حفظ ظرفیت نیز با هدف ارتقای ســطح ایمنی واحدها و 
رفع مشکالت و تنگناهای عملیاتی واحدهای تولیدی، ایجاد زیرساخت های الزم 
و بهینه ســازی واحدها عملیاتی در جهت حفظ تداوم تولید، احداث تأسیسات 
برای امکان توســعه فروش، احداث زیرســاخت ها بــرای تأمین یوتیلیتی های 

موردنیاز و افزایش راندمان واحدها در حال اجراست.

سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد:
رشد و ارتقای خالقیت با بهره گیری از 

تکنولوژی های نوین
سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملــی گاز ایران عنوان کرد: نیروهای انســانی باالترین 
ســرمایه های یک سازمان هســتند که بستر تحول و 
تغییر در سازمان و پویایی آن به تفکر این نیروها متصل 
است؛ از این رو توجه به شایسته ساالری و به کارگیری 
تفکرات جدید و خالق باید مدنظر مدیران این ســازمان قرار گیرد."سیدجالل 
نورموسوی"، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 
در آیین تکریم و معارفه سرپرست شرکت گاز استان مازندران، با بیان این مطلب، 
اظهار کرد: عرصه خدمت، همواره کوتاه بوده و مهم این اســت که بتوانیم از این 
فرصت کوتاه، نهایت اســتفاده را جهت خدمت رسانی به مردم ببریم.نورموسوی 
با بیان این که دغدغه ما اســتمرار جریان گاز است و برای مشکل قطعی و افت 
فشار گاز باید برنامه داشته باشیم، بیان کرد: مشکالتی از قبیل تأمین گاز، تأمین 
خدمات و تأمین خدمات پس از فروش باعث شــد رویکردی را در پیش بگیریم 
که کار به نحو احسن پیش برود.وی در ادامه با تأکید بر انجام مانورها و استفاده 
از تکنولوژی های نوین برای مقابله با هرگونه بحران و مشکل، یادآور شد: انتظار 

داریم خالقیت در گازهای استانی ارتقا و رشد فزاینده ای پیدا کند.

نفت یک دالر باال رفت
قیمت نفت در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی در پی افزایش قیمت فروش 
نفت عربستان سعودی برای مشــتریان آسیایی و آمریکایی و ادامه مذاکرات 
هســته ای ایران و قدرتهای جهانی، بیش از یک دالر در هر بشــکه افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت برای تحویل در فوریه یک 
دالر و ۳۹ ســنت معادل دو درصد افزایش یافت و به ۷۱ دالر و ۲۷ سنت در 
هر بشــکه رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت برای تحویل در 
ژانویه یک دالر و ۴۰ ســنت معادل ۲.۱ درصد افزایــش یافت و به ۶۷ دالر 
و ۶۶ ســنت در هر بشکه رسید.عربستان سعودی روز یکشنبه قیمت فروش 
همه گریدهای نفتی خود در ژانویه که به آســیا و آمریکا صادر می شــوند را 
۸۰ سنت نســبت به ماه پیش افزایش داد. این افزایش به رغم تصمیم هفته 
گذشته تولیدکنندگان اوپک پالس برای ادامه افزایش ماهانه تولید به میزان 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز در ژانویه اعالم شــده است.قیمتها همچنین پس از 
این که مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی برای احیای توافق هســته ای 
سال ۲۰۱۵ به نتیجه نرسید و دورنمای افزایش صادرات نفت ایران را نامعلوم 
کرد، تقویت شدند. مذاکرات قرار است هفته جاری ازسرگرفته شوند.شرکت 
مشــاوره »جی بی سی انرژی« در یادداشتی نوشت: اگرچه گروه اوپک پالس 
تاکید کرده که این تصمیم بر مبنای عوامل بنیادین بازار گرفته شــده است 
اما دشــوار است در کار بودن دست آمریکا را نبینیم؛ به خصوص پس از سفر 
اخیری که یک هیات آمریکایی به عربســتان سعودی داشتند. قطعا وضعیت 
ایران مورد بحث قرار گرفته و موافقت عربستان سعودی با افزایش تولید نشان 
می دهد توافق حاصل شده و بهبود روابط با دولت بایدن در دستور کار است.با 
وجود افزایش برنامه ریزی شده تولید، مجموع تولید نفت روسیه افزایش پیدا 
نکرد که احتماال به دلیل مشکالت فنی تولیدکنندگان بزرگ این کشور برای 
افزایش تولید مطابق با توافق بوده است.هر دو شاخص قیمت نفت پس از این 
که هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به متاثر شدن تقاضای جهانی برای 
سوخت و رشد اقتصادی از شیوع واریانت جدید اُمیکرون، برای ششمین هفته 
متوالی کاهش پیدا کردند، بهبود یافتند.رییس صندوق بین المللی پول اعالم 
کرد این وام دهنده جهانی احتماال برآورد خود از رشــد اقتصاد جهانی را به 
دلیل شیوع اُمیکرون به نرخ پایینتری بازبینی می کند که گویای تبعات ناشی 
از ادامه پاندمی کووید ۱۹ است.بر اساس گزارش رویترز، شرکت »جی بی اس 
انرژی« برآورد خود از تقاضا برای نفت در دســامبر و ژانویه را به میزان ۳۰۰ 
هزار بشکه در روز کاهش داد و اعالم کرد با این برآورد عمده کمبود عرضه ای 
که پیش از این پیش بینی شده بود، رفع می شود. اُمیکرون تا روز یکشنبه به 

یک سوم از ایالتهای آمریکا شیوع پیدا کرد.

سایه اُمیکرون برسر کنفرانس انرژی آمریکا
کنگره نفت جهان هفته جاری در حالی در هیوســتون آمریکا آغاز شــد که بسیاری از 
مدیران و وزیران انرژی به دلیل شــیوع واریانت جدید اُمیکرون و محدودیتهای سفر، در 
این رویداد غایب بودند.به گزارش ایســنا، کنفرانس چهار روزه امســال که برگزاری آن 
ســال ۲۰۲۰ به دلیل پاندمی به تاخیر افتاده بود، هر ســه سال بازیگران بزرگ صنعت 
نفت را گرد هم می آورد. انتظار می رفت در این کنفرانس مقامات کشــورهای عربستان 
ســعودی، نیجریه، هند و آمریــکا حضور پیدا کرده و درباره نقــش فناوریهای جدید و 
اســتراتژیهای انرژی پاک به بحث و گفت و گو بپردازند.اما محدودیتهای سفر و نگرانیها 
نسبت به واریانت جدید باعث شد سازمان دهندگان با غیبت بسیاری از مقامات شرکت 
کننده روبرو شــوند. مقامــات کنفرانس نفت جهان اعالم کردند هشــت وزیر انرژی از 
عربســتان سعودی، قزاقســتان، قطر، آرژانتین، گینه استوایی، یونان، ترکیه و رومانی از 
حضور انصراف دادند و مدیران شــرکتهای نفتی بریتیش پترولیوم، ســوناطرک و قطر 
انرژی هم شــرکت نمی کنند.به گفته سازمان دهندگان، غیبت مقامات رده عالی ناشی 
از محدودیتهای سفر و نگرانیها نسبت به شیوع واریانت جدید است. این کنفرانس ادامه 
پیدا می کند و سخنرانان دیگری جایگزین خواهند شد.واریانت جدید اُمیکرون در حالی 
شناسایی شده که صنعت انرژی با کمبود گاز طبیعی و برق در آسیا و اروپا دست و پنجه 
نرم می کند که ناشــی از افت تولید در دوران پاندمی بوده است. قیمتهای انرژی که به 
باالترین رکورد چند ساله صعود کرده بودند، با شیوع واریانت جدید و بازگشت قرنطینه 
ها، اخیرا عقب نشــینی کرده اند.بهای معامالت نفت هفته گذشته برای ششمین هفته 
متوالی کاهش پیدا کرد و روز جمعه در ۶۹ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه بسته شد و ۱۹ 
درصد کاهش نســبت به رکورد به ثبت رسیده در اواخر اکتبر نشان داد. تولیدکنندگان 
اوپک پالس هفته گذشــته با افزایش تدریجی تولید نفــت در ژانویه موافقت کردند اما 
هشــدار دادند در صورت آســیب دیدن تقاضا، در سیاســت خود بازبینی خواهند کرد.

شناسایی واریانت جدید ویروس کرونا بر موضوع مهم دیگری برای شرکت کنندگان در 
کنفرانس هیوستون سایه انداخت. تولیدکنندگان نفت در مواجه با فشارهای رو به رشد 
به دلیل نگرانیها پیرامون تغییرات اقلیمی، باید به درخواســتهای دولتها برای آالیندگی 
کمتر و عبور به سمت سوختهای پاکتر پاسخ دهند.بر اساس گزارش رویترز، جلسه روز 
دوشــنبه این کنفرانس با سخنرانی مدیران شرکتهای شــورون، اکسون موبیل، آرامکو، 
اکوئینور و توتال انرژیز برگزار می شود. محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک هم قرار است روز 
سه شنبه به دلیل محدودیتهای سفر به صورت آنالین برای این کنفرانس صحبت کند.

ادامه اختالل در سامانه ثبت نام کارت 
سوخت المثنی

سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد که اگر 
اختاللی در ســامانه ثبت نام کارت سوخت المثنی وجود دارد، این 
اختالل ها از طرف شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیســت 
و مربوط به ســامانه پلیس اســت؛ که باید از ســوی ناجا بررسی و 
رفع شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از 
حمله ســایبری به سامانه هوشمند ســوخت در روز چهارم آبان ماه 
ســال جاری و رفع اختالالت ایجادشده در این سامانه، امکان ثبت 
درخواســت کارت سوخت المثنی نیز با اختالل مواجه شد و تا روز 
هفتم آذرماه این امکان برای کســانی که به هردلیل کارت سوخت 
خــود را از دســت داده بودند، فراهم نبود.در همــان زمان، فاطمه 
کاهی، سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نتیجه 
پیگیری های تسنیم اظهار داشت: با اقداماتی که صورت گرفته است، 
از صبح فردا )هشــتم آذرماه( امکان ثبت نام متقاضیان صدور کارت 
ســوخت المثنی مجدداً برقرار می شود.با وجود گذشت یک هفته از 
ایــن تاریخ، تماس های مردمی با خبرگزاری تســنیم حاکی از این 
است که ثبت نام کارت سوخت المثنی هنوز با اختالل مواجه است. 
مخاطبان تسنیم اعالم می کنند که در مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ 
به منظور ثبت درخواست صدور کارت سوخت المثنی، به آنها اعالم 

می شود هنوز سامانه قطع است.

 مشکل قطعی ســامانه ثبت نام از طرف شرکت ملی پخش 
نیست

فاطمه کاهی، سخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم در پاسخ به اینکه 
»چرا ســامانه ثبت نام کارت سوخت المثنی با گذشت یک هفته از 
اعالم راه اندازی مجدد این سامانه هنوز دچار اختالل است؟«، گفت: 
در روز هشتم آذرماه، وصل مجدد سامانه از سوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی صورت گرفت و هم اکنون نیز اختالل گزارش شده 
از سوی مردم، از طرف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیست.

وی افزود: تمامی اقدامات مرتبط با برقراری سامانه از سوی شرکت 
ملی پخش انجام شده و اگر اختاللی در سامانه ثبت نام وجود دارد 
و قطعی سامانه در نقاطی از کشور از سوی مردم گزارش شده، این 
اختالل یا قطعی، مربوط به ســامانه پلیس است و باید از سوی ناجا 

برای رفع این اختالل های پراکنده اقدام شود.

 چند جایگاه سوخت یورو ۴ 
عرضه می کند؟

مدیر عامل شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتــی گفت: تمام 
جایگاه های بنزینی و گازوئیلی در هشــت کالن شــهر، سوخت با 
کیفیت یورو ۴ عرضه می کننــد؛ در جاده های مواصالتی که هیات 
دولــت ۱۶۳ باب جایگاه مشــخص کرده، هم بیــش از دو برابر آن 
توزیع را انجام می دهیم.کرامت ویس کرمی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به کیفت سوختی که در اختیار نیروگاه ها و خودروها قرار می 
گیرد، اظهار کرد: طبق استانداردی که در قانون هوای پاک و مصوبه 
هیات وزیران برای ما مصوب شــده اســت توزیع بنزین و گازوئیل 
یورو ۴ را انجام می دهیم؛ در کالنشــهرها هم بنزین و گازوئیل یورو 
۴ توزیع می شود.وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه ای که وزارت 
نفت را مکلف کرده مباحث مربوط به کیفیت بنزین و گازوئیل یورو 
۴ را رعایت می کنیم و طبق مصوبه توزیع انجام می شــود، گفت: در 
جاده های مواصالتی و در مکان هایی که مشــخص شــده گازوئیل 
یورو ۴ توزیع می شود.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی با بیان اینکه در بخش نیروگاهی نیز شرایط به همین صورت 
اســت و سوخت مایع برای شــرایطی که افت فشار و یا قطعی گاز 
وجــود دارد تامین می کنیم، تاکید کرد: اعالم نشــده که گازوئیل 
نیروگاه ها یورو ۴ باشد اما گفته شده سوخت دوم نیروگاه ها گازوئیل 
باشــد که ترکیبی از این دو اســت؛ گازوئیل مصرفی در نیروگاه ها  
استانداردهای داخلی را دارد و به عنوان سوخت دوم نیروگاه ها مورد 

استفاده قرار می گیرد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

شركت سرمايه گذاری هماك پارس )سهامي خاص(

بدینوسیله از کلیه ســهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان 
دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت که رأس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1400/9/30 
در نشــانی: تهران، بلوار مرزداران، خیابان گلستان، گلستان 
دوم، خیابان پژوهش پالک 13برگزار می گردد، حضور بهم 

رسانند.

دستور جلسه:
1- بررســی موضوع شــمولیت ماده 141 الیحه اصالحی 
قســمتی از قانون تجارت و اخذ تصمیم در خصوص بقاء یا 

انحالل شرکت.
2- در صورت تصویب انحالل شرکت، انتخاب مدیر تصفیه 

و تعیین نشانی محل تصفیه .
3- در صورت تصویب بقاء شرکت، کاهش اجباری سرمایه.

4- ســایر امور که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده 
باشد.

به شماره ثبت  208360 و شناسه ملی 10102498847

هیأت مدیره
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گزیده خبر 40 درصد مردم دچار فقر غذایی شدند

نرخ ۸۳ درصد اقالم خوراکی فراتر از حد بحران شد
حد هشــدار حدی از قیمت  کاالهای منتخب است که نوسانات 
قیمت از حد مطلوب خارج شده و در صورت ادامه منجر به افزایش 
تورم خواهد شــد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 1.5 
درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده که برای یک دوره 
یک ســاله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این حد بیانگر 
ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل قیمت ها است.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی ایلنا،  در حالی که رییس جمهوری شب گذشته 
در سومین گفتگوی تلویزیونی با مردم اعالم کرد که تورم کنترل 
شده و رو به کاهش رفته؛ گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از بررسی روند متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب در 
مناطق شهری در آبان ماه امسال نشان می دهد؛ متوسط قیمت 
حــدود 83.3 درصد اقالم منتخب در این گــزارش فراتر از حد 
بحران است.اقالمی شــامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی 
درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر 
ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، 
موز، سیب، پرتقال، خیار، گوجه فرنگی، سیب زمینی، لوبیا چیتی، 
عدس، قند، شــکر و چای خارجی بســته ای فراتر از حد بحرانی 
قیمت هــا را دارند و به ویژه برنج درجــه یک ایرانی، مرغ و تخم 
مرغ ماشــینی، شیر و انواع محصوالت لبنی و روغن مایع، گوجه 
فرنگی، ســیب زمینی و انواع حبوبات امتــداد روند صعودی ماه 
قبل مشاهده می شود و در صورت عدم اصالح سیاست ها، افزایش 
مجــدد قیمت این کاالها دور از انتظار نیســت.همچنین در این 
گزارش آمده است که متوسط قیمت اقالم خوراکی مانند گوشت 
گاو یا گوساله و رب گوجه فرنگی در محدوده هشدار قرار دارد و با 
توجه به شیب تند قیمت رب گوجه فرنگی و افزایش قیمت گوجه 
فرنگــی و صادرات محصول احتمال ورود به ناحیه بحرانی وجود 
دارد. همچنین متوسط قیمت اقالمی مانند گوشت گوسفند و پیاز 
در محدوده مطلوب است.طبق این گزارش، حد بحرانی قیمت ها 
نشان می دهد که قیمت برخی اقالم از کنترل خارج شده که این 
امر منجر به ایجاد تورم جهشــی خواهد شــد. این حد بر اساس 
افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته 
شــده که برای یک دوره یک ســاله 24 درصد خواهد بود و در 
این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله 
مستقیم در بازار برای کاهش قیمت ها ضروری است.همچنین حد 
هشدار حدی از قیمت  کاالهای منتخب است که نوسانات قیمت 
از حد مطلوب خارج شــده و در صــورت ادامه منجر به افزایش 
تورم خواهد شــد. این حد بر اساس افزایش ماهانه حداکثر 1.5 
درصــد برای قیمت هــر کاال در نظر گرفته شــده که برای یک 

دوره یک ســاله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این حد 
بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل قیمت ها است.حد 
مطلوب هم در این گزارش حدی از قیمت کاالی منتخب اســت 
که با توجه به شــرایط کشور، نوسانات قیمت در اطراف آن برای 
مصرف کننده قابل قبول به نظر می رسد. این حد بر اساس افزایش 
ماهانه حداکثر 1 درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده که 
برای دوره یک ساله 12 درصد خواهد بود.براساس گزارش وزارت 
تعاون در مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در آبان ماه با مهر 
ماه در 3 قلم از کاالهای منتخب تغییرات بیش از 10 درصد بوده 
و بیشترین افزایش قیمت ها در کاالهای مربوط به گوجه فرنگی 
با افزایش 33 درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش 13 درصدی 
و ســیب زمینی با افزایش 12 درصدی است. همچنین مقایسه 
متوســط قیمت اقالم خوراکی در آبان ماه با مدت مشابه در سال 
گذشته نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت در اقالم پنیر ایرانی 
با افــزاش 79 درصدی، رب گوجه فرنگی با افزایش 75 درصدی 
و ماست با افزایش 73 درصدی است.    در شرایطی که بسیاری 
از اقالم خوراکی از سبد خانوار مردم حذف شده شاهد رشد نرخ 
ارز بازار هستیم که ســیگنال افزایش نرخ تورم را می دهد و این 
به معنای خالی شدن سبد خانوار به ویژه دهک های کم درآمد از 

حداقل های مواد غذایی است.

40 درصد مردم دچار فقر غذایی شــدند/ رشد نرخ تورم 
ادامه دار است        

مرتضــی افقه، کارشــناس اقتصــادی در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره رشد نرخ تورم و تاثیر آن بر معیشت مردم و 
سیاست های دولت سیزدهم برای بهبود رفاه جامعه در این شرایط 
اظهار داشت: متاســفانه با توسعه فقرغذایی در کشورمان مواجه 
هستیم. امروز دیگر درآمد بخشی از مردم حتی کفاف خرید مواد 
غذایی برای بقا را نمی دهد. باید توجه داشته باشیم در این دوره 
دیگر بحث ناتوان بودن مردم برای خرید مسکن، خودرو یا حتی 
موارد خوراکی با کیفیت نیست بلکه مردم توان خرید حداقل های 
مواد غذایی را هم ندارند. کاالهایی مانند مسکن یا سایر ملزومات 
افزایش رفاه مردم سال ها است که قدرت خرید انبوه مردم خارج 
شده است. مردم در این مدت فقیرتر شده اند و مختصر تولید ملی 
هم در انحصار و در اختیار عده ای خاص قرار دارد.این کارشناس 
اقتصادی تاکید کرد: امروز اَبرثروتمندانی داریم که مشــابه آن ها 
آمریکایی هایی هســتند که در نظام مالیاتی دقیق در وفور ثروت 
و سرمایه زندگی  می کنند. البته اگر در کشورهای پیشرفته مانند 

امریکا ثروتمندن بودن افراد به دلیل قابلیت آنها در تولیدات ملی 
اســت اما در ایران افراد به دلیل نزدیکی به قدرت های سیاســی 
ثروتمند می شوند و این موضوع نارضایتی مردم را تشدید می کند.  
افقه با اشــاره به سیاســت دولت برای حذف ارز 4200 تومانی 
گفت:  در این شرایط عده ای هم از حذف ارز 4200 تومانی حرف 
می زنند که این پیشنهاد، توصیه یکســری اقتصاد خوانده هایی 
اســت که  درگیر تئوری های وارداتی هســتند و قدرت تحلیل از 
شرایط را ندارند. متاسفانه نماینده های مجلس، وزرا و مدیران هم 
اســیر این تئوری های ضد تولید و ضد توسعه شده اند.وی افزود: 
در صورت حذف ارز 4200 تومانی از ســبد خانوار مردم، شرایط 
معیشتی مردم بدتر خواهد شد چراکه دولت نشان داده به دلیل 
ناکارآمدی سیستم اجرایی و مدیریتی، در قسمت اول که افزایش 
قیمت ها اســت موفق عمل می کند اما در مرحله دوم و مهم که 
باز توزیع اقالم و کاال است، نمی تواند مدیریت داشته باشد و تجربه 
یارانه 45 هزار تومانی تکرار می شود.افقه ادامه داد: اگر وابستگی 
غیرطبیعی تمام بخش ها به روابط خارجی ایجاد نشده بود به طور 
قطع تجارت خارجی کشورمان در شرایط طبیعی می توانست به 
بهبود معیشت و افزایش رفاه مردم کمک کند. اما امروز به صورت 
غیر طبیعی به نفــت و واردات کاالهای مورد نیاز بخش تولید و 
مصرف وابســته هستیم. در سه سال گذشته ذخایر کشور هم به 
امیــد اینکه با به روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا تحریم ها 
برداشته می شود مصرف شد، از سوی دیگر جناحی که امروز در 
کشــورمان امور اداره کشور را در دست گرفته، برای اینکه نشان 
دهد که رای مردم به دولت روحانی اشتباه بود وانمود می کند که 
مشــکالت ارتباطی به تحریم ندارد و مشکل از مدیران و انتخاب 

مردم در 8 ساله گذشته بوده است.
این کارشــناس اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت مردمی برای 
بهبود رفاه مــردم، گفت: حاال در این شــرایط رییس جمهور و 
کابینه دولت ســیزدهم اصرار بر ســفرهای استانی و بازدیدهای 
ســرزده دارند. سفرهای استانی در شــرایطی در دوره دولت نهم 
و دهم انجام می شــد که دولت هنوز پول نفت برای این هزینه ها 
در اختیار داشــت و می توانست در سفرهای استانی به بخشی از 
انتظارات مردم پاســخ دهد و مردم را راضی نگــه دارد اما امروز 
دیگر پولی در بساط نیست که دولت بخواهد با خرج آن سفر های 
استانی داشته باشــد.وی تاکید کرد: اتفاقا در میان مدت همین 
عدم براورده شدن وعده ها و انتظارات مردمی در سفرهای استانی 
باعث تشدید سرخوردگی ها می شود و حمایت مردمی را زودتر از 

آنچه که فکر می کنند از دست می دهند.  

بازدید شبانه مدیر عامل فوالد هرمزگان از 
واحد احیا و فوالد سازی

عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان شبانه 
از واحد  احیا مســتقیم و فوالدســازی این شرکت 
بازدید و با کارکنان شیفت شب این نواحی به گفتگو 
پرداخت.مدیرعامل فوالد هرمزگان در بازدید شبانه 
خود از فوالد سازی در جمع تعدادی از کارکنان این 

واحد، فوالد سازی را قلب تپنده شرکت دانست و افزایش روزانه تعداد ذوب 
را نشــان از انگیزه کارکنان و هماهنگی مدیران دانســت و اظهار امیدواری 
کرد با رفع موانع، رکورد های جدیدی در تولید به ثبت رســانده شود.وی از 
زحمات کارکنان که شبانه روز و مخلصانه همت می کنند و با شرایط آب و 
هوایی خاص بندرعباس، همچنان جهادگرانه به تولید می اندیشند قدردانی 
کرد.معرفخانــی خطاب به کارکنان اظهار داشــت: من و همکارانم در کنار 
شما هستیم تا انشاهلل بتوانیم قدم هایی را برای شما برداریم و گوشه ای از 
خدمات شما به کشور را جبران کنیم.مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به 
طرح های توســعه ای متعدد و متنوع در فوالد هرمزگان تاکید کرد؛ آینده 
برای فوالد هرمزگان روشــن است. حامد جمشید نیا، مدیر فوالد سازی در 
این دیدار گزارشی از وضعیت تولید در 8 ماهه ی گذشته ارائه نمود و اظهار 
داشت: کاهش توقفات کوره و کاهش زمان آماده سازی واحد ذوب و کاهش 
توقفات تعمیراتی باعث افزایش ظرفیت و  سرعت تولید شده است.وی اظهار 
داشت: با توجه به یکدلی موجود، کسری تولید تابستان گذشته که به دلیل 

قطع برق بوده جبران خواهد شد. 

جعفری خواستار شد:
 ضرورت حمایت های فرامنطقه ای از معدن 

و صنایع معدنی
رئیس هیات عامل ایمیدرو خواستار تدوین افق های 
جدید متناســب با اهداف توسعه ای بخش معدن و 
صنایع معدنی برای صندوق بیمه ســرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی شد. جعفری گفت: این صندوق 
در سرمایه گذاری های کالن نیز نقش آفرینی کند.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که پس از ارایه گزارش 
این صندوق سخن می گفت، تصریح کرد: این نهاد پشتیبان بخش معدن، 
عملکرد رو به رشــدی در حوزه معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی 
داشته اســت اما ضروری اســت که از این پس جایگاه و اثربخشی خود را 
در اهداف چشــم انداز و برنامه های ســرمایه گذاری کالن معدن و صنایع 
معدنی به طور مشخص تری تعیین کند.جعفری در این نشست که معاونان 
و مدیران ایمیدرو به همراه مدیران صندوق بیمه معدنی حضور داشــتند، 
ادامه داد: حضور در ســرمایه گذاری های کالن در فوالد، مس، آلومینیوم و 
...، اکتشافات به ویژه در بخش عمیق، فرآوری مواد پیشرفته و استراتژیک و 
... از جمله حوزه هایی آتی این صندوق باید قرار گیرد. به گفته جعفری، نیاز 
است که عالوه بر نگاه ملی، اهداف و برنامه های فرامنطقه ای و بین المللی 

بخش معدن مورد حمایت این صندوق قرار گیرد.

مجتمع فوالد خراسان بار دیگر واحد نمونه 
صنعتی استان شد

رییس خانه »صنعت، معدن و تجارت« خراســان رضوی از برگزیده شدن 
»مجتمــع فوالد خراســان« در میان واحدهای نمونه معدنی اســتان خبر 
داد.▫رییس خانه معدن استان خراسان رضوی، با اعالم این مطلب بیان کرد: 
در جلسه ارزیابی تخصصی هشتم آذرماه این تشکل، فوالد خراسان به عنوان 
واحد نمونه اســتانی در حوزه صنایع معدنی برگزیده شــده است.غالمرضا 
نازپرور، رییس اســتانی این پارلمان بخش خصوصــی، در پیامی به دکتر 
کســری غفوری، ضمن تبریک این موفقیت، این انتخاب را حاصل ارزیابی 
تخصصی واحدهای معادن و صنایع معدنی استان عنوان کرد.گفتنی است 
مجتمع فوالد خراســان، سال گذشته نیز واحد نمونه صنایع معدنی استان 

شناخته شده بود.

تأکید بر افزایش سهم اشتغال معلوالن 
هرمزگان در صنایع

مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فــارس ضمن تأکید بر اهمیت 
به کارگیری نیرو از جامعه ی معلوالن اســتان هرمزگان در شــرکت های 
ســرمایه گذار این منطقه بیان داشت: افراد توانمند و نخبگان بسیاری در 
این قشــر حضور دارند که باید زمینه ی اشتغال حداکثری آنان را فراهم 
کنیم.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، »حسن 
خلج طهرانی« به مناســبت هفته ی معلوالن با کارکنان معلول شــاغل 
در منطقــه ویژه اقتصادی خلیج فارس دیــدار و از خدمات ارزنده ی آنان 
تقدیر و تشکر کرد.وی اظهار داشت: به عقیده ی من روز جهانی معلوالن 
تلنگری است به مســئوالنی که شاید ناخواسته در هیاهوی امور روزمره، 
این بخش از جامعه را به فراموشی سپرده و از مشکالت آنان غافل مانده اند 
اما حضور بنده در جمع شــما تنها برای ابالغ این پیام است که معلولیت 
محدودیت نیست و ما همواره از توان شما در بخش های مختلف استفاده 
خواهیم کرد.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مناسب سازی 
محیط کار برای فعالیت این گروه را مورد تأکید قرار داد و افزود: معلوالن 
ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری دارند که باید در جامعه معرفی شوند 
و ما تمام تالشمان را برای افزایش سهم اشتغال معلوالن هرمزگان به ویژه 

در شرکت های سرمایه گذار خواهیم کرد.

بازدید شهردار صدرا از منطقه ۱۸ شهرداری تهران با هدف تبادل تجارب
به گزارش روابط عمومی شهرداری صدرا: دکتر پرنیان شهردار صدرا در منطقه 18 شهرداری کالنشهر تهران حضور یافت و ضمن بازدید از بخش 
های مختلف اداری شهرداری ناحیه 7 ، از تاسیسات شهری و بافت های مسکونی این ناحیه نیز بازدید کردند. در این بازدید که  مهندس کرم  
عزیزی منش شهردار ناحیه 7 ،شهردار صدرا را همراهی می کرد ، دوطرف چالش های موجود را بررسی و راهکارهای پیشنهادی خود را هم ارائه 

کردند .دکتر پرنیان شهردار صدرا گفت: استفاده از تجربیات مدیریتی شهرداری های بزرگی همچون تهران که بافت های جمعیتی مناطق مختلف آن با شهر جدید صدرا 
که اقوام گوناگون از سراسر کشور در آن سکونت دارند بسیار شبیه است ، از این رو می توان از تجربیات آنها در موضوعاتی همچون حمل و نقل عمومی، مترو ،فرهنگی و 
شهرسازی در شهرهای جدید بهره برد.مهندس کرم عزیزی منش شهردار ناحیه 7 منطقه 18 کالنشهر تهران نیز با اشاره به اینکه ، شهرهای جدید همجوار تهران سرریز 
جمعیتی پایتخت را در خود جای داده اند گفت: شهرداری تهران خصوصا مناطقه 18 به دلیل موقعیتی که دارد همچون یک شهر مستقل می باشد زیرا شاهد حضور بخش 
های مختلف مسکونی، صنعتی ،کشاورزی و روستایی در این منطقه هستیم.وی افزود: در شهرهای جدید شاهد چالش های مختلفی هستیم که می توان با استفاده از تجربه 

شهرداران این شهرها ما نیز بهره برداری الزم را انجام دهیم و در مدیریت خود بکار بریم.

گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت، 
افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی

شــرکت فوالد مبارکه قصد دارد در یک اقدام چندمرحله ای تأمین کنندگان و 
پیمانکاران سراسر کشــور که امکان همکاری با این شرکت را دارند از طریق 
خوداظهاری شناســایی و از توانمندی های آنان در مسیر توسعه خود استفاده 
کند. راهبردی که هم به تقویت شرکت فوالد مبارکه و هم شرکت های همکار 
منجر خواهد شد.مزیت های فراوانی را می توان برای این راهبرد جدید شرکت 
در نظر گرفت، که به برخی از آن ها به صورت کوتاه اشــاره می شود. مهم ترین 
حســن این اتفاق ایجاد فرصت برابر و عادالنه در سرتاسر کشور، برای تمامی 
پیمانکارانی است که قصد همکاری با فوالد مبارکه را دارند. همکاری با فوالد 
مبارکه یک اتفاق دســت نیافتنی که صرفا محدود به برخی شــرکت ها باشد 

نخواهد بود و همه فرصت عرضه توانمندی های خود را خواهند داشت.
مزیت بعدی که می توان به آن اشــاره کرد، افزایش کمی شرکت ها در مناقصه 
است که چند پیامد مثبت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر شدن قیمت ها، افزایش 
ســالمت مناقصه و شفاف بودن مسیر ازجمله این پیامدهای مثبت است.نکته 
بعدی شناسایی پیمانکارانی که توانایی انجام کار دارند در سراسر کشور است 
کــه می توان در پروژه های مختلف از آن ها اســتفاده کرد.بنگاه های کوچک و 
بــزرگ توانمند در این فرایند فرصت پیدا می کنند تا با کســب حمایت فوالد 
خــون تازه ای در شــریان های اقتصادی خود تزریق و بــه فعالیت خود ادامه 
دهند. این مســئله اشــتغال زایی را نیز در پی خواهد داشت که یکی دیگر از 
اهداف این طرح است.باال رفتن سطح کیفی کار شرکت ها و پیمانکاران، دیگر 
مزیتی اســت که می توان به آن اشاره کرد. با باال رفتن رقابت، شرکت ها برای 
به دســت آوردن پروژه ها ناگزیر به باال بردن ســطح خدمات و توانمندی های 
خود می شوند و این مسئله به افزایش بیشتر کیفیت خدمات در سراسر کشور 
کمک می کند.شــرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این مســیر و با حمایت 
فوالد مبارکه می توانند ضمن توانمند کردن خود، با تأمین نیازهای استراتژیک 
فوالد، گامی در راســتای  خودکفایی صنعت فوالد و ایــران بردارند.در انتها،  
مســئله آخری که می توان به اشــاره کرد این اســت که ایــن اتفاق ظرفیت 
آن را دارد به یک نمونه موفق که توســط شــرکت های بــزرگ نفتی، معدنی 
و فــوالدی از آن الگوبرداری شــود تبدیل گردد و آینده روشــنی پیش روی 
صنعت ایران قرار می دهد.گفتنی اســت مرحله اول این شناسایی درخصوص 
پیمانکاران و شــرکتهای ارائه دهندۀ  فعالیت های خدماتی انجام خواهد شد و 
این شــرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای انسانی، ظرفیت های بازرگانی و 
مالی و فنی متناســب با موضوع قرارداد را در ســامانه SRM فوالد مبارکه در 

قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند.
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معاون فناوری های نوین بانک مرکزی؛گزیده خبر

سمات؛ سدی در برابر تخلفات حوزه تسهیالت بانکی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، گفت: هم اکنون ســامانه ســمات به 
مرحله ای رســیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک ها در حوزه تســهیالت 
اعطایی و کشــف تخلفــات در این بخش را فراهم کرده اســت و درواقع این 
ســامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شــده است.مهران محرمیان در 
گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فــارس، درباره برنامه جدید بانک 
مرکزی برای کنترل میزان دارایی بانک ها به وســیله ســامانه سمات )سامانه 
متمرکز الکترونیکی اطالعات تسهیالت و تعهدات( اظهارداشت: این موضوع در 

حوزه مقرره گذاری و فنی در حال بررسی است و به زودی تصمیم گیری خواهد 
شد.وی در پاســخ به این سوال که چند ماه پیش نقدهایی نسبت به سامانه 
سمات وجود داشت مبنی بر اینکه اطالعات در این سامانه فقط ثبت می شود 
اما امکان داده  پردازی و تحلیل محتوای آن وجود دارد، آیا شما این نقد را تایید 
می کنید، گفت: در حال حاضر در سامانه سمات امکان پردازش اطالعات وجود 
دارد و قابلیت های هوشــمند در حال افزوده شدن به این سامانه است.معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: هم اکنون ســامانه سمات به مرحله ای 

رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک ها در حوزه تسهیالت اعطایی و کشف 
تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی 
بانک مرکزی تبدیل شده است.محرمیان با بیان اینکه سامانه سمات به سمت 
هوشمندسازی حرکت کرده و در مدام در حال ارتقاء است، تصریح کرد: یک 
تیم تخصصی و فنی برای ارتقاء قابلیت های ســامانه سمات در بانک مرکزی 
شکل گرفته است و هدف از تشکیل این گروه افزایش هوشمندسازی سامانه 

در حوزه تحلیل داده ها و کشف تخلفات است.

معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین:
موفقیت سازمان در گرو فعالیت های تیمی 

معاون طرح و برنامه بانک ایران زمین، در نشست هم اندیشی مدیران در استان 
فارس با اشــاره به طرح تحول بانک در ســال های اخیر گفت: طرح تحول بانک 
از ســال 96 به صورت جدی آغاز و با تبیین نقشــه راه جامعی اجرا شد. اقتدار 
مدیران ارشــد بانک و توانمندی و تالش منابع انسانی باعث شد که اهداف طی 
این سال ها به تحقق برسد و تاثیرات شگرفی در این دوره داشته است.به گزارش 
روابط عمومی بانک ایران زمین، مهران سوادکوهی معاون طرح و برنامه این بانک 
درخصوص تغییرات ایجاد شــده در بانک ایران زمین گفت: براساس مدل های 
تحول، تغییراتی که در بانک ایجاد شــده است تغییرات بنیادی است. تغییرات 
بنیــادی یعنی تغییرات عمده ای که به بانک، ســازمان، نهادســازی، فرآیند و 
ساختاری ارائه می کند که این تحوالت باعث می شود تغییرات دوره بعد سریع 
تر صورت گیرد.وی افزود: در طرح تحول به ســامانه شعب، بهبود ترکیب منابع، 
نرخ موثر، بهای تمام شده و اصالح ساختار دقت و برنامه ریزی شد و نهایتاً همه 
این موارد در سطوح مختلف ارائه و همراه با آن حوزه های کسب وکاری بانکداری 

شرکتی و بانکدار ی دیجیتال نیز راه اندازی شد.

مدیرعامل بانک سینا در سفر به خراسان شمالی تاکید کرد:
رویکرد بانک سینا کمک به توسعه پایدار و 

کاهش محرومیت در مناطق محروم است
مدیرعامل بانک سینا طی بازدید از منطقه خراسان شمالی و شعب شهر بجنورد 
بر مشــارکت این بانک در ایجاد زیرســاخت های توسعه ای و تولیدی در جهت 
توانمندی، محرومیت زدایی و رسیدن به توسعه پایدار این منطقه تاکید کرد.به 
گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ دکتر ایمانی در جمع مدیران و همکاران این 
بانک در منطقه گفت: با برنامه ریزی، تدوین سیاست های توسعه ای و تالش و 
جدیت همکاران به موفقیت های ارزشــمندی رسیده ایم اما این تالش ها باید 
تا رســیدن به اهداف ترسیم شــده و جایگاه متعالی تر ادامه یابد.وی در ادامه به 
فعالیت باجه آشخانه در منطقه مانه و سملقان، به عنوان منطقه هدف محرومیت 
زدایی اســتان اشاره کرد و افزود: بانک ســینا از آمادگی کافی برای پرداخت وام 
قرض الحسنه در قالب طرح هایی چون نیکو و مهرآفرین در راستای محرومیت 
زدایی برخوردار اســت تا رسالت این بانک در رفع محرومیت های مردم منطقه 

به عینیت برسد

رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک  ملت: 
ابزارهای مختلفی را برای تامین مالی صنعت 

پتروشیمی کشور طراحی کرده است
مدیرعامل بانک ملت در همایش الگوی مطلوب حکمرانی، موازنه سیاست، اقتصاد 
و ســرمایه گذاری اظهار داشت: بانک ملت ابزارهای مختلفی را برای تامین مالی 
صنعت پتروشیمی کشــور طراحی کرده است.مدیرعامل بانک ملت در همایش 
الگوی مطلوب حکمرانی، موازنه سیاست، اقتصاد و سرمایه گذاری اظهار داشت: 
بانک ملت ابزارهای مختلفی را برای تامین مالی صنعت پتروشیمی کشور طراحی 
کرده است.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، رضا دولت آبادی در این همایش 
که دکتر ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، محبی فرد معاون 
مالی و ســرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس، دکتــر اخالقی مدیرعامل بانک 
تجارت، دکتر صیدی مدیرعامل بانک صــادرات، دکتر بلگوری مدیرعامل بانک 
اقتصاد نوین و جمعی از مدیران، کارشناســان و فعاالن پتروشیمی ها و صنایع 
بزرگ کشــور حضور داشتند، گفت: با توجه به 80 پروژه در حال اجرای صنعت 
پتروشــیمی به ارزش 55 میلیارد دالر که ده میلیارد دالر آن هزینه شده است و 
بالغ بر 45 میلیارد دالر دیگر نیاز به سرمایه گذاری وجود دارد باید تاکید کنم که 
این صنعت آنقدر بزرگ اســت که اگر تمام  بانک های کشور ظرفیتهای سرمایه 
گذاری خود را به کار گیرند باز هم جای کار بیشتر باقی می ماند و بنابراین ما باید 

هر روز بتوانیم با طرحهای جدیدی به این صنعت ورود کنیم.

بانک کارآفرین ۳۱۰ فقره تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت کرد

بانک کارآفرین به منظور ترویج سنت حســنه ازدواج، از ابتدای سال جاری۳۱0 
فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج معادل ۲45میلیاردو نهصدمیلیون ریال به 
متقاضیان پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، کلیه متقاضیان 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، جهت اخذ تسهیالت به شعب عامل بانک معرفی   
شدند و در حال حاضر تعداد ۲0۲ نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت 
اخذ تســهیالت هستند و از ابتدای سال جاری تا چهارم آذرماه، جمعا۳۱0ً فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج معادل ۲45 میلیارد و نهصد میلیون ریال پرداخت 

گردیده است.

مقابله با  خلق پول و تورم  با کاهش ناترازی بانک ها 
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه عملکرد نظام بانکی نباید منجر به خلق پول بی ضابطه شود، گفت: 
وزارت اقتصاد در تدوین ســند تحول نظام بانکی نقشی نداشته است.سید محمدهادی سبحانیان در گفت  وگو 
با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس  با اشــاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس ماده یک قانون 
تاســیس، مسئولیت سیاست گذاری و هماهنگی سیاســت های اقتصادی را برعهده دارد، اظهار داشت: یکی از 
مهمترین ابزارهای سیاســت گذاری اقتصادی، سیاست های پولی اســت که در اتخاذ و اجرای آن شورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی و شبکه بانکی نقش اصلی را ایفا می کنند، هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی نیز از 
اهمیت بسزایی برخوردار است که در نقشه راه رشد غیر تورمی تدوین شده توسط وزارت اقتصاد هم بر هماهنگی 
و انسجام میان آن دو تاکید شده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: از نظر وزارت اقتصاد یکی از مهمترین وظایف و 
کارکردهای شبکه بانکی این است که در خدمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی در کشور قرار داشته باشد. از 
طرفی دیگر این انتظار وجود دارد که نظام بانکی به گونه ای عمل کند که نسبت های مرتبط با سالمت نظام بانکی 
رعایت شــود و عملکرد آن منجر به خلق پول بی ضابطه و افسار گسیخته که به نقدینگی و تورم دامن می زند، 
نشود. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وظیفه نظارت دقیق بر شبکه 
بانکی اعمال کند، تصریح کرد: کاهش ناترازی بانک ها و نظارت بر بانک های مشکل دار باید با جدیت بیشتری در 
دســتور کار قرار گیرد تا از تشدید خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد جلوگیری شود.وی ادامه داد: شفافیت مالی 
در نظام بانکی از دیگر مباحثی است که از نظر وزارت اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین رابطه 
با دستور وزیر اقتصاد برای نخستین بار صورت مالی بانک ملی منتشر شد که پس از آن بابی برای نقد و بررسی 
کارشناسی عملکرد آن بانک به وجود آمد.وی اضافه کرد: همچنین با دستور وزیر اقتصاد بانک های دولتی مکلف 
شــده اند در صورت تقاضای تســهیالت گیرندگان یا ضامن یا راهن، تصویر قرارداد بانکی را در اختیار آنها قرار 
دهند. به گفته معاون وزیر اقتصاد، اصالح مدیریت و حاکمیت شــرکتی بانک ها و الزامات مرتبط با آن از دیگر 
مواردی است که باید با جدیت پیگیری و دنبال شود.وی در مورد سند تحول نظام بانکی بیان داشت: در صورتی 
که این سند تحول با محورهای گفته شده مطابقت داشته باشد مورد تایید و اگر تعارض داشته باشد نقد خواهد 
شد و نکات مدنظر به تهیه کنندگان آن منعکس خواهد شد.سبحانیان افزود:  تا جایی که مطلع هستم ۳7 سند 
تحولی در بخش های مختلف توســط کارشناسان، اندیشکده ها و مراکز پژوهشی خارج از دولت تهیه شده و در 
اختیار وزرا و مسئوالن دستگاه های اجرایی قرار گرفته تا پس از بررسی و ارزیابی، نظرات خود را منعکس کنند.

به مناسبت سوم دسامبر، روز جهانی معلولین؛ 
اقدامات گروه پاسارگاد در راستای 

توابخشی معلولین ارجمند
 از میان جمعیِت بیش از هفت میلیاردنفری جهان، حدود ۱5درصد 
با نوعی از معلولیت زندگی می کنند. بر اساس اهمیت این موضوع، 
ســوم دســامبر مصادف با دوازدهم آذرماه از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به عنوان »روز جهانی معلولین« نام گذاری شده 
است. در این راستا شرکت شناسا، بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر 
)VC( بانک پاســارگاد اقدامات قابل توجهی در راستای توانبخشی 
معلولین حرکتی و شنوایی انجام داده است.سازمان ملل متحد شعار 
سال ۲0۲۱ »روز جهانی معلولین« را »رهبری و مشارکت معلولین 
به سوی جهانی بدون تبعیض، قابل دسترسی و پایدار پس از پایان 
کرونــا« اعالم کرده اســت که نمایان گر رویکرد مشــارکت جویی 
حداکثری از افراد معلول در جامعه اســت. از این رو انواع راه حل ها 
و فناوری هایــی که به این افراد برای حضور در جامعه کمک کرده 
و باعث رفع تبعیض در حوزۀ معلولیت جســمی و حرکتی شود در 
کانون توجه شرکت های دانش بنیان قرار گرفته است. از سوی دیگر، 
تحقیق و توسعه این محصوالت بسیار هزینه بر، زمان بر و پرریسک 
اســت و لذا صاحبان ایده برای ابداع و تجاری ســازی محصوالت 
توانبخشی مدرن، با مشکِل یافتن سرمایه گذار و تجاری سازی ایده 
مواجه هستند.شناسا )شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(، 
نهادی اســت امیدوار، امیدبخش و تحول آفرین که به عنوان بازوی 
سرمایه گذاری خطرپذیر بانک پاسارگاد و با اتکا به استعداد انسانی 
و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های ملی و بین المللی، با شناخت 

ابعاد مختلف کسب و کارهای نوآورانه خلق ارزش  می کند.

رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:
بهبود دسترسی به منابع ارزی

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی با اشاره به عرضه ۳6 میلیارد 
دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون، گفت: در سال جاری دسترسی این 
بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی بهبود قابل مالحظه ای 
داشته است.»علی صالح آبادی« دیروز دوشنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: از نظر ورود ارز به کشــور در شــرایط بسیار خوبی هستیم و 
پیش بینی من این اســت که در آینده نزدیک اوضــاع روبه بهبود 
خواهد رفت.رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای ســال تاکنون 
۳6 میلیارد دالر ارز عرضه شده است که برابر کل عرضه ارز در سال 
گذشته بود.  وی با بیان اینکه ما دو بازار مهم نیما و  متشکل ارزی 
در حوزه ارز داریم، اضافه کرد: در سامانه نیما صادرکنندگان ارز خود 
را عرضه می کنند.  رییس کل بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال تا 
امروز )۱5 آذرماه( برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه 
نیما ۲۲.4 میلیارد دالر و عرضه ارز صادرکنندگان در ســامانه نیما 
۲0 میلیارد دالر بوده است.  وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در 
مجموع  ۳6 میلیارد دالر ارز برای کل کاالها بخشی در سامانه نیما و 
بخشی در شبکه بانکی تامین شده که نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته اســت.  صالح آبادی گفت: سال گذشته کمتر از ۳6 میلیارد 
دالر ارز عرضه شــده است در حالی که امسال در کمتر از 9 ماه ۳6 
ملیارد دالر عرضه ارز بانکی، نیما و ارز اشخاص توسط بانک مرکزی 
عرضه شده اســت.وی با بیان اینکه روند عرضه ارز در بازار خوب و 
مطلوب است، گفت: روز گذشته ۲۳7 میلیون دالر با نرخ ۲۳ هزار و 
400 در نیما معامله شده است.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 
تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور جزو برنامه های جدی 
بانک مرکزی است و اخیرا جلساتی با تشکل ها داشتیم تا بین آنها، 
اتحادیه هــا و واردکنندگانی که نیاز به عرضه ارز دارند ارتباط برقرار 
کنیم و از این طریق بازگشــت ارز حاصل از صادرات تسهیل شود.

وی افزود: یکی از ضرورت هایی که به صورت جدی دنبال می کنیم 
تقویت عرضه ارز در بازار با مشوق هایی است که در نظر داریم.رییس 
کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین تقاضاهایی که ممکن اســت 
خارج از بازار نیما باشــد را نیز تسهیل می کنیم تا از طریق سامانه 
نیما ارز خود را دریافت کنند.صالح آبادی تصریح کرد: موضوع ثبت 
سفارش و تعیین منشا ارز در حوزه واردات موضوع مهمی است که 
تالش می کنیم در تمام مناطق کشور، ارز از طریق سامانه نیما عرضه 

و تقاضا نیز از این طریق تامین شود.
وی گفــت: در بازار متشــکل ارزی یا بازار اســکناس ارزی نیز ۱.۳ 
میلیارد دالر از ابتدای سال معامله انجام شده که در مقایسه با دوره 
مشابه سال گذشته ۳.7 برابر رشد داشته که این عرضه عمدتا توسط 
صادرکنندگان بوده اســت.رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: در 
مقررات ارزی آمده اســت که اگر صادرکننده ای بخواهد بخشــی از 
منابع حاصل از صادرات را به صورت اسکناس برگرداند مانعی ندارد 
و می تواند در بازار متشکل ارزی عرضه کند.صالح آبادی با بیان اینکه 
ارز اصلی کشــور از طریق ســامانه نیما و حجم باال تامین می شود، 
گفت: روز گذشــته ۲۳7 میلیون دالر معامله شده و این تداوم دارد 
و هیچ مشکلی در عرضه ارز در سامانه نیما نداریم. دسترسی خوبی 
به ارزها داریم و نیازها از این بازار، قابل تامین می شود.وی افزود: در 
عرضه ارز صادرکنندگان در نیما نیز که 70 درصد رشد داشته روند 
خوبی داریم و در ماه های آینــده وضعیت خوبی را در بازار حواله و 
اسکناس خواهیم داشت و مشکلی برای تامین ارز نداریم.وی تاکید 
کرد: در کمتر از 9 ماه گذشــته ۱۱ میلیــارد دالر ارز برای واردات 
کاالی اساسی و دارو تامین شده و این رقم عالوه بر واردات واکسن 
کرونا بوده اســت.صالح آبادی افزود: ۱.5 میلیارد دالر برای واردات 
واکسن کرونا پرداخت شده اســت و مشکلی در این زمنیه نداریم.

رییــس کل بانک مرکزی افزود: ۱۱ میلیارد دالری که برای واردات 
کاالی اساســی توسط بانک مرکزی تامین شــده بیش از رقم کل 
سال گذشته است و هم اکنون نیز مشکلی برای تامین ارز کاالهای 
اساسی نداریم.وی در خصوص نرخ تورم نیز گفت: یکی از موضوعات 
مهم نرخ تورم است و ســال گذشته و در دوران آغاز فعالیت دولت 
جدید، نرخ تورم در کشــور باال بود.صالح آبادی گفت: اما در دو ماه 
اخیر نــرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش بوده و این به معنای 
این نیســت که تورم نداریم، تورم داریم ولی رشد تورم کاهش یافته 
اســت.وی افزود: در مهر و آبان ماه تورم نقطه به نقطه ۱۳.9 درصد 
کاهش داشته است و نرخ تورم ۱۲ ماهه نیز نزولی شده و ۲.5 واحد 
درصد کاهش یافته اســت.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد 
پایه پولی گفت: رشد پایه پولی در سال 99 برابر ۳0.۱ درصد و سهم 
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در رشــد پایه پولی ۳4.8 
واحد درصد بوده است یعنی بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم 
خالص دارایی خارجی بانک مرکزی رخ داده است.وی افزود: این به 
معناست که بانک مرکزی ارزهایی را با نرخ نیمایی به دولت پرداخت 
می کــرده در حالی که با نرخ 4۲00 تومان به بازار عرضه می شــده 
اســت،رییس کل بانک مرکزی گفت: امســال در هشت ماهه رشد 
پایه پولی ۱7.8 درصد بوده اســت که سهم خالص دارایی خارجی 
6.5 واحد درصد بوده اســت که این امر حاکی از این است که سهم 
افزایش خالص دارایی خارجی در مقایسه با سال گذشته خیلی کمتر 
بوده است.وی در خصوص برنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
تورم، گفت: در نظر داریم رشد ترازنامه بانک ها را مدیریت کنیم.صالح 
آبادی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به صورت مداوم ترازنامه ها را 
رصد می کند و بانک هایی که آن را رعایت نکنند با افزایش ســپرده 

قانونی مواجه می شوند.

سخنگوی هیأت رئیســه مجلس از حذف 
مالیات بر ارزش افزوده از اصل قیمت طال، 
جواهــر و پالتین براســاس قانون مصوب 
مجلس خبر داد و جزئیاتی از این قانون که 
قرار اســت از ۱۳ دی اجرا شــود را تشریح 
کرد.به گزارش ایِبنــا، اتاق اصناف ایران در 
اطالعیه جزئیات اجرای قانون جدید مالیات 
بــر ارزش افــزوده را اعالم کــرد؛ از جمله 
شــیوه اجرای آن برای خرید »طال، جواهر 
و پالتین«. این قانون که در بهار ۱400 به 
تصویب مجلس رســیده و ۱۳ تیر ۱400 
برای اجرا ابالغ شــده است قرار است از ۱۳ 
دی اجرا شود.در این زمینه سیدنظام الدین 
موســوی در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اطالعیه اتاق اصناف مبنی بر اجرای قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دی ماه 
گفت: مجلس شورای اســالمی اوایل سال 
جاری با اصالح مفادی از این قانون تغییرات 
مهمی در آن لحاظ کــرد که از جمله می 
توان به فراهم شدن امکان شناسایی شرکت 

های کاغذی و معامالت صوری در این قانون 
خبرداد که با الزامی شدن ثبت معامالت در 
ســامانه مودیان انجام خواهد شــد و گام 
بزرگی برای شفافیت مالیاتی در این بخش 
است.و با اشــاره به تغییر نحوه مالیات طال 
در قوانین پیشین گفت: هم اکنون هرکس 
طال، جواهر یــا پالتین خریداری می کند، 
9 درصــد مالیات بر ارزش افــزوده ای که 
پرداخت مــی کند شــامل وزن این اقالم 
نیز می شــود و لذا هرانــدازه قطعه طالیی 
که خریداری می کند ســنگین تر باشــد، 
مالیات بیشتری هم شــامل می شود اما با 
اجرای قانون جدید که از ۱۳ دی ماه خواهد 

بود، دیگر مالیات از وزن این کاالها دریافت 
نمی شود و خریدار فقط 9 درصد مالیات بر 
اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده 
را پرداخت خواهد کرد که هزینه های خرید 
ایــن اقالم را کاهش می دهد.وی همچنین 
با اشــاره به گنجاندن شرایط فروش نسیه 
در اخذ مالیات گفت: براساس قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده؛ پیمانکاران و فعاالن 
اقتصادی که به صورت نســیه با مشتریان  
کار مــی کنند پــس از اینکه در ســامانه 
مودیان نحوه دریافــت وجه معامله خود را 
ثبت و ضبط می کننــد می توانند مالیات 
آن معامله را پس از دریافت اقســاط آن از 

مشتری پرداخت کنند درحالی که تا کنون 
چنین نبوده اســت.نماینده مــردم تهران، 
ری، شــمیرانات و اسالمشهر  همچنین از  
جایگزین شدن سامانه به جای ممیز برای 
محاسبه و دریافت مالیات از مودیان خبرداد 
و گفــت: با اجرای قانــون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده رویه مالیات ســتانی تسهیل 
و منصفانه می شــود چراکه در حال حاضر 
یکی از مشکالت، اخذ مالیات از طریق ممیز 
اســت، اما با قانون جدید ســامانه محوری 
جایگزین ممیز محوری میشود.ســخنگوی 
هیأت رئیســه مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به حمایت از تولیــد داخلی در این 
قانون گفت: در قانون جدید مالیات بر ارزش 
افــزوده از کاالهای تولیــد داخل در مقابل 
کاالهای وارداتی و خارجی حمایت شــده 
اســت و کاالهای وارداتی که مشابه داخلی 
داشته و آن کاالی داخلی می تواند نیاز بازار 
را رفع کند، مشمول نرخ استاندار مالیات بر 

ارزش افزوده یعنی 9 درصد می شود.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس:

 مالیات بر اصل قیمت طال 
از 13 دی حذف می شود
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گزیده خبر

آنگ سان سوچی فعال به ۴ سال حبس محکوم 
شد

حکومت نظامیان میانمار دیروز )دوشنبه( رهبر دوفاکتوی این کشور را به چهار 
سال حبس محکوم کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حکم 
علیه آنگ ســان سوچی، رهبر دوفاکتوی ســابق میانمار به اتهام تحریک علیه 
ارتش و نقض قوانین مربوط به کرونا صادر شــده است.همچنین این بخشی از 
احکام احتمالی علیه سوچی است که ممکن است با آنها روبرو شود.سوچی ۷۶ 
ساله از کودتای اول فوریه سال جاری میالدی توسط ارتش میانمار در بازداشت 
به سر می برد و از آن زمان با یکسری اتهامات روبرو شده که شامل نقض قانون 
اسرار رسمی، فساد و تقلب انتخاباتی می شود و در صورت مجرم شناخته شدن 
در تمامی این جرایم، با چندین ســال حبس روبرو می شود.سخنگوی حکومت 
نظامیان میانمار گفت، امروز همچنین ســوچی به دو سال حبس بابت تحریک 
علیه دولت و دو ســال دیگر بابت نقض قانون مرتبط با محدودیت های کرونایی 
محکوم شــد.وی افزود، وین مینت، رئیس جمهوری سابق و در حبس میانمار 
نیز به چهار سال حبس به اتهام جرایم مشابه سوچی محکوم شد. آنها هنوز به 
زندان منتقل نشده اند.سخنگوی حکومت نظامیان همچنین بدون ذکر جزئیات و 
با اشاره به بازداشت آنها در نایپیدوا گفت: آنها با اتهامات دیگری روبرو می شوند.

خبرنگاران از ورود به دادگاه در پایتخت منع شــدند و وکالی سوچی هم اخیرا 
از صحبت با رســانه ها ممنوع شده بودند.در هفته های اخیر، محاکمه های سایر 
اعضای برجسته حزب لیگ ملی برای دموکراسی سوچی پایان یافته و حکومت 
نظامیان در میانمار احکام جدی و سختی را برای آنها در نظر گرفته است.یکی 
از سر وزیرهای سابق میانمار به ۷۵ سال حبس محکوم شده در حالیکه یکی از 

معاون های نزدیک به سوچی به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

جهان ممکن است با همه گیری های 
خطرناک تری مواجه شود

یکی از دست اندرکاران ساخت واکسن آسترازنکا با این هشدار که ظهور بیماری 
های همه گیر درآینده ممکن اســت حتی خطرناک تر و کشــنده تر از کرونا 
باشند، خواستار تقویت آماگی جهانی برای رویارویی احتمالی با خطراتی بزرگ 
تر از کرونا در ســال های آتی شــد.به گزارش ایرنا، تارنمای انگلیســی شبکه 
خبری بی بی ســی نوشت که ســارا گیلبرت در جریان سخنرانی ای که مشروح 
آن از این شــبکه پخش خواهد شــد، گفت که جهش های سویه جدید ویروس 
کرونا به افزایش ســرایت آن منجر خواهد شــد و عالوه بر آن مصونیت ناشی از 
واکسیناسیون یا ابتالی قبلی ممکن است کارایی کمتری در پیشگیری از ابتال 
به اومیکرون داشته باشند، بنابراین مردم باید تا زمانی که همه چیز در مورد این 

سویه آشکار نشده، احتیاط کنند.
با این وجود، گیلبرت هشــدار داد که همه گیری های آتی شاید مرگبارتر باشد و 
در نتیجه الزم است تا بودجه بیشتری صرف آمادگی در برابر همه گیری ها شود 
تا پیشــرفت های اخیر از دست نروند.وی گفت: این آخرین باری نخواهد بود که 
یک ویروس جان و معیشت ما را تهدید می کند. حقیقت آن است که همه گیری 
بعدی ممکن است بدتر باشد. ممکن است مسری تر یا کشنده تر یا توأمان مسری 
و کشنده باشد. پیشرفت ها و دانشی که به دست آورده ایم نباید تباه شوند.حدود 
۱۵ روز از شناســایی سویه اومیکرون در جنوب آفریقا گذشته و نزدیک به ۴۰ 
کشــور موارد ابتال به این سویه را ثبت کرده اند. گرچه سازمان جهانی بهداشت 
این ســویه را »نگران کننده« طبقه بندی کرده و میزان سرایت آن ۵ برابر سویه 
مرگبار دلتا برآورد شده، تاکنون بیماری از ابتال به این سویه فوت نکرده و عالئم 

آن عموماً خفیف گزارش شده است.

کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه خواستار 
خروج پاریس از ناتو شد

اریک زمور نامزد راســت افراطی ریاســت جمهوری فرانسه یکشنبه شب گفت 
که وی خواهان خروج کشور از ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی »ناتو« است.

به گزارش ایرنا از اســپوتنیک، زمور در تجمعی در مرکز نمایشگاهی ویلپنت در 
حومه پاریس به هوادارانش گفت: من دوســت دارم فرانسه از فرماندهی نظامی 
مشــترک ناتو خارج شــود.کاندیدای افراطی ریاست جمهوری همچنین تاکید 
کرد که مردم فرانسه هرگز دست نشانده اتحادیه اروپا نخواهند بود.وی از ایجاد 
جنبش سیاسی با نام دوباره تسخیر کنید )Reconquete( خبر داد.زمور در ادامه 
افزود: دوباره تسخیر کنید نام جنبشی است که من تصمیم به ایجاد آن گرفته ام، 
می خواهم فرانسه بار دیگر به یک کشور صنعتی در سطح جهانی تبدیل شود.این 
نامزد کرسی ریاست جمهوری همچنین پیشنهاد داد همه مهاجران غیرقانونی 
از فرانسه اخراج شوند و تابعیت فرانسوی مجرمانی که شهروند کشورهای دیگر  

هستند، لغو شود.

خطیب زاده در نشست خبری:

 توافق موقت نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد: براساس سیاست دولت، 
تمرکز اصلی و قطعی ما رفع تحریم ها است و بندهای رفع تحریم 
را در پیش نویس جدید ارائه کردیم.به گزارش خبرنگار مهر، سعید 
خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان صبح دیروز 
)دوشنبه( در نشســت خبری با خبرنگاران در خصوص اتفاقات 
پیش آمده در مرز ایران و افغانســتان، گفت: آن چه در مرزهای ما 
رخ داد یک اتفاقی بود که ناشــی از عدم آشنایی مرزبانان هیئت 

حاکمه سرپرستی طالبان بود.

ناآشنایی مرزبانی طالبان به نقطه صفر مرزی علت درگیری 
روزهای اخیر بود

وی افزود: در مرز مشترک با افغانستان در برخی نقاط دیوارهایی 
را برای جلوگیری از ورود قاچاقچیان داریم که برخی از این موانع 
و دیوارها در چند صد متر داخل خاک ایران کشــیده شــده اند. 
جانب طالبان که مرزبانــی را انجام می دادند با نقطه صفر مرزی 
ناآشنا بودند و بر اساس این سوءتفاهم به برخی اتباع ایران آتش 
گشودند که نیروهای مرزبانی ما مجبور به پاسخ بجا و فوری شدند 
و بعــد از آن دو طــرف در ایران و افغانســتان تالش کردند این 
موضوع به نقطه ای برای فهم بیشــتر بینجامد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشــورمان تصریح کرد: در بیــن دو طرف خطوط 
ارتباطی مســتقیمی را گذاشــتیم که اگر مواردی از این دست 
بود صحبت کنند.خطیب زاده با بیان اینکه آینده افغانستان باید 
براساس خواست و اراده مردم این کشور چیده شود، اظهار داشت: 
قطعاً دولتی که فراگیر نباشــد و بازتاب دهنده ترکیب قومیتی و 
جمعیتی افغانستان نباشد نمی تواند آینده افغانستان را برای مسیر 
روشن تضمین کند.وی در واکنش به اظهارات »آنتونی بلینکن« 
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: طرفی که عضو برجام نیست و همه 
تعهداتش را متوقف کرده اســت و تمــام تالش خود را کرده که 
هیچ کس پایبند به برجام نباشد، در جایگاهی نیست که چنین 
اظهاراتی را کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آمریکا به 
جای این اظهاراتی که بیشــتر در چارچوب مقصرنمایی و برای 
فرار از مسئولیت است، بهتر است به راه ساده تر برگردند و اینکه 

به تعهدات خود در ذیل آنچه در ۲۰۱۵ امضا کردند برگردند.

واکنش به اظهارات صهیونیستی ها وقت ما را تلف می کند
خطیــب زاده همچنین در واکنش به اظهارات خصمانه نخســت 
وزیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: رژیم اشغالگر قدس 
مخالــف هرگونه گفتگو در منطقه بــوده و این رژیم مدام در پی 
فرافکنی و ایجاد موضوعــات مصنوعی در موضوعات بین المللی 
اســت. این رژیم از روز اول مخالفت خود را با برجام پنهان نکرده 
اســت و این سابقه روشنی است و نیاز به توضیح ندارد.وی افزود: 
نکته تلخ تاریخ این است که این اظهارات از سوی مقامات رژیمی 
اعالم می شود که دارنده کالهک های هسته ای است و عضو هیچ 
رژیم مانیتورینگ بین المللی نیســت و پادمــان را نیز نپذیرفته 
است.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: همین 
اظهارات کامال بی پایه و بی اســاس اســت و همان کسی که این 
اظهارات را می کند بی آبروست و بیش از این به آن پرداختن وقت 

ما را بیهوده تلف می کند.

با اراده جدی وارد وین شده ایم
خطیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات وین، گفت: 
در وین با اراده جدی وارد شــده ایم و تیم هم اعزام شــد که به 
توافق خوب برسد و توافق خوب را در راستای تعهداتی می دانیم 
که همه اطراف در برجام دارند و کم و کیف اعزام هیئت نشــان 
داد هدف اصلی این اســت که همان جمعی که در تهران با رفت 
و برگشت های متعدد باید درباره ابعاد تحریمی تصمیم بگیرند در 
همان جا تصمیم بگیرند.وی ادامه داد: شــاید طرف مقابل اساسا 
انتظار نداشــت با رویکردی که توافق خــوب در کمترین زمان 
ممکن به دست بیاید، متون آماده مکتوب به آنها بدهد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی کرد: تمامی آنچه در این متون نوشته شده بود 
مبتنی بر برجام و پیش نویس ۶ دور قبل بود؛ اساسا نمی توانست 
حداکثری باشــد اما رویکرد آمریکا و طرف های اروپایی حداقلی 
است و به همین خاطر درخواســت کردند به پایتخت های خود 
برگردند و مشورت کنند.خطیب زاده افزود: تیم ایران همانجا اعالم 
کرد برای اینکه تصمیم گرفته شــود هم این اجازه را دارد و هم 
ترکیب تیم اجازه می دهد تا مادامی که نیاز باشد در وین بمانند.

برگزاری مذاکرات در آخر هفته جاری
وی تصریــح کرد: آخر این هفته دور بعدی مذاکرات آغاز خواهد 

شــد و تاریخ دقیق در گفتگوی تلفنی »باقری« و »مورا« نهایی 
خواهد شد.ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه مهم این 
اســت که طرف مقابل مثل ایران با پیشنهادهای مشخص بیاید، 
اظهار داشــت: این که طرف مقابل فقط اظهارات رسانه ای کند و 
به دنبال بازی مقصرنمایی باشــد، باور غلطی اســت.خطیب زاده 
تاکید کــرد: می دانیم در وین چه می خواهیم و آنچه می خواهیم 
در چارچوب برجام است. طرف مقابل هیچ ایرادی در متون ایران 

نگرفت.

اجازه نمی دهیم با وقت و انرژی ما در وین بازی کند
وی افزود: نه تعجیل داریم و نه اجازه می دهیم کســی با وقت و 
انرژی ما در وین بازی کند. تیم، با عزم توافق خوب عازم می شود 
و امیدواریم طرف مقابل با همین عزم بیاید.سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشــورمان تصریح کرد: هیئت ایــران با تعامل و انعطاف 
وارد وین شــد، اما طرف مقابل چنین نبود. منتظریم نظر طرف 
مقابل را درباره دو ســند دریافت کنیم.خطیب زاده با بیان اینکه 
هر کجا الزم باشد هم سندها و پیش نویس های جدید قابل رد و 
بدل شدن است، گفت: مهم این است که آخر این هفته گفتگوها 
از سر گرفته می شــود چون گفتگوها متوقف نشده بلکه تنفس 
چند روزی داده شــده است.وی تصریح کرد: ما در وین بر اساس 
پیش نویس هایی که برای رفع تحریم ها و چگونگی توقف اقداماتی 
جبرانی ایران در مقابل رفع تحریم ها مذاکره می کنیم، از این رو 

چیزی به نام طرح گام به گام یا توافق موقت مطرح نیست.

ارائه بندهای »رفع تحریمی« در پیش نویس جدید ایران
ســخنگوی وزارت امور خارجه درپاســخ به سوال خبرنگار مهر، 
مبنی براینکــه طرف های غربی تلویحا عالقه منــدی خود را در 
خصوص پیش نویس های شش دوره ی گذشته مذاکرات وین اعالم 
کردند، اما بر اساس اطالعات موجود، عمده مطالب بحث شده در 
این پیش نویس ها موضوع محدودیت های هسته ای کشورمان بوده 
است و در خصوص رفع تحریم ها علیه کشورمان صحبتی نشده 
اســت؛ آیا شما این موضوع را تایید می کنید؟ گفت: اجازه بدهید 
بگویم ما نیز به ۶ دور مذاکره و پیش نویس های قبلی عالقه داریم؛ 
اما آنها پیش نویس بوده اســت. براســاس سیاست دولت، تمرکز 
اصلــی و قطعی ما رفع تحریم ها اســت و بندهای رفع تحریم را 
در پیش نویس جدید که مبتنی بر پیش نویس قبلی است ارائه 
کردیم، تا موقعی که منافع لغو تحریمی حاصل نشــود، نمی شود 
درباره بندهای دیگر اظهارنظر کرد.خطیب زاده تصریح کرد: مردم 
از مذاکــره کنندگان انتظار دارند منافعشــان به صورت قطعی و 
با دقت لحاظ شــود و دولت ایران عزم جدی داشــته برای اینکه 
به توافق خوب برســد.وی تاکید کرد: بهتر اســت طرف مقابل با 
پیشنهادات مشخص درباره متونی که ایران ارائه کرده به خصوص 

در مورد بخش های رفع تحریمی به وین برگردد.

توصیه دستگاه دیپلماسی به دبیرکل اتحادیه عرب

ســخنگوی دستگاه دیپلماســی در واکنش به اظهارات دبیرکل 
اتحادیه عــرب گفت: جهان عرب به اولویت اصلی خود که اتحاد 
بین کشورهای مسلمان و عرب است بپردازد و انشقاق در جهان 
عــرب ایجاد نکند.خطیب زاده در واکنش به ســفر »مکرون« به 
منطقه نیز گفت: انتظار داریم کشورهایی مثل فرانسه مسئوالنه تر 
عمل کنند. میلیاردها دالر سالح هاِی پیشرفته کشورهای اروپایی 
از جمله فرانسه به کشورهای عربی خلیج فارس می فروشند، مبنا 
همین ناآرامی هایی است که می بینیم در جنگ خانمان سوز علیه 
مردم یمن در جریان است.وی افزود: نقش مخرب و ثبات زدایی 
که از اقدامات کشــورهایی مثل فرانسه حاصل می شود نباید از 
منظر همه دور باشد.ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: 
شاهد ده ها میلیارد دالر سالح های پیشرفته برای کشورهای حوزه 
خلیج فارس هســتیم، اما برای چند موشک ما جلسه می گذارند 

و حرف می زنند!

درباره امنیت خود با کسی صحبت نمی کنیم
خطیب زاده تصریح کرد: یادشان باشد ایران درباره امنیت خود با 
کسی صحبت نمی کند و با وضعیتی که با فروش سالح ها مشاهده 
می کنیــم عزم خود را جدی می بینیم که ســپر دفاعی مردم را 
تکمیــل کنیم.وی اضافه کرد: به امید روزی که این کشــورها از 
اســتاندارد دوگانه فاصله بگیرند و فروش سالح را متوقف کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره اتفاقات رخ داده در نطنز نیز 
گفت: چیزی بیش از آنچه ســتاد کل نیروهای مسلح و دبیرخانه 
شورای امنیت ملی گفته است، ندارم که اضافه کنم. این در همان 
چارچوب، قابل پاســخ اســت و اگر اتفاقی بود به مردم گزارش 
می شد.خطیب زاده در خصوص ۲ سندی که ایران به طرف مقابل 
ارائــه کرد نیز گفت: دو پیش نویس را براســاس متن های ۶ دور 

مذاکره قبلی و متن های نوشته شده به طرف مقابل ارائه کردیم.

بیش از »برجام« تعهدی نداریم
وی افــزود: االن وقتی اســت کــه آنها تصمیــم بگیرند که چه 
موضعــی را درباره رفع تحریم ها اتخــاذ کنند. ما چیزی کمتر از 
برجام نمی پذیریم و چیزی بیشــتر از برجام هم تعهد نمی دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در خصوص سند دوم 
ارائه شده توسط ایران با موضوع هسته ای، اظهار داشت: هر چند 
معتقدیم اقدامات جبرانی ما در پاسخ به طرف مقابل انجام شده 
و در چارچوب برجام بوده اســت،از این رو باید تکلیف تحریم ها 
روشن شود. سند دومی که در اختیار داشتیم بندهایی است که 
مربوط به توقف اقدامات جبرانی ایران اســت.خطیب زاده با بیان 
اینکه آنچه امروز بیش از همه مهم اســت تعهدات طرف مقابل 
است،گفت: تعهدات ما روشن است اما تحریم هایی که طرف مقابل 

باید بردارد بسیاری به عنوان »بن بست« وجود دارد.

جزئیات سفر »فیصل مقداد« به تهران
وی در تشــریح جزئیات ســفر وزیر امور خارجه سوریه و مشاور 

امنیــت ملی امارات به تهران، گفت: مشــاور امنیت ملی امارات 
براســاس برنامه تعیین شده قبلی برای مالقات با علی شمخانی 
وارد تهران می شود. وزیر خارجه سوریه هم در چارچوب مراودات 
دو طرف و به دعوت وزیر امور خارجه ایران به تهران آمده اســت 
و ساعت ۱۱ امروز مالقات دو وزیر آغاز می شود.سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: یکی از موضوعات مهم، آخرین وضعیت میدانی 
سوریه و همکاری های ایران، ســوریه و روسیه است.خطیب زاده 
تصریــح کرد: بین ایران و روســیه چه در فرمت آســتانه و چه 
چارچوب های سه گانه سه کشور همکاری های خوبی وجود دارد 
و در این ســفر نکاتی خواهد بود که بعد از مالقات ها گزارش آن 
را اعالم خواهم کرد.وی اضافه کرد: ســوریه عضوی از کشورهای 
منطقه و عضوی از جامعه عرب اســت و خوشحالیم کشورها به 
این فهم و درک رســیدند که نه سیاست های قبلی شان درست 
اســت و نه آینده ســوریه را با توطئه عوض کنند. هر چه زودتر 
سیاســت خود را در قبال ســوریه عوض کنند.سخنگوی وزارت 
خارجــه بیان کرد: در حوزه روابط اقتصــادی و تجاری با امارات 
ســطح همکاری های بســیار جدی داریم. ایرانیان و شرکت های 
ایرانی در این کشــور فعال هستند و به رغم مشکالت سیاسی و 
دیپلماتیک، توانستیم این بلوغ را در روابط نشان دهیم که سعی 
کنیم روابط مردمی و در ابعاد مختلف کمترین آســیب را ببیند.

خطیب زاده اظهار داشت: ســفر باقری هم حاکی از این اهمیت 
برای ارتقای روابط به سطح جدیدی بود. سفر مشاور امنیت ملی 
امارات نیز در همین چارچوب است و موضوعات قابل توجهی را 
برای گفتگو داریم که در این سفر برخی از آنها گفتگو خواهد شد.

کسی شیپور رسانه های معاند در داخل نشود
وی در خصوص فضاســازی های رســانه های غربی درخصوص 
مذاکــرات وین، گفت: ما در همین دور، در ســطح خطوط کلی 
نماندیم و هیئت ایران دو سند را به طرف مقابل داد اما مشخص 
بود با بن بســت هایی که در دور ششم اتفاق افتاده بود قرار نبود 
در ایــن دور به جایی برســیم؛ این نه به معنــای پیروزی و  نه 
شکست است.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: توصیه ای 
می کنم که سیاســت خارجی را گروگان سیاست داخلی نکنند. 
اصال نمی گویم انتقاد نکنند اما خواهش می کنم اوال اجازه ندهند 
رســانه هایی که ابزار مذاکراتی برخی طرف های غربی هستند به 
داخل ایران با »کپی پیســت هایی« که بعضا اتفاق می افتد وارد 
شــوند. ما حریم امن آرامش مــردم را خودمان باید حفظ کنیم.  
کسی شیپور رســانه های معاند در داخل نشود. خطیب زاده بیان 
کــرد: به همه عزیزان توصیه می کنم بــه مذاکره کنندگان خود 
اعتمــاد کرده و حامی آنها باشــند و از آنها حمایت کنند. وی با 
بیان اینکه در گفتگوها حضور نداشــتم که شگفت زدگی افراد را 
ببینم،گفت: گزارش هایی را دیدم مبنی بر تاکید موکد طرف های 
مقابل بر اینکه خواسته ایران برای رفع تحریم ها باید عملی شود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش بــه اظهارات مقامات 
رژیم صهیونیســتی درباره حمله به ایــران نیز گفت: »ای مگس 
عرصه ســیمرغ نه جوالنگه توست، ِعرض خود می بری و زحمت 

ما می داری.«

درحال اجرایی شدن سند 2۵ ساله هستیم
خطیب زاده در خصوص ســند ۲۵ ســاله ایران و چین گفت: 
جلسات مختلفی درباره موضوعات مختلف در این زمینه برگزار 
شده و برخی پروژه ها در حال نهایی شدن است و این سند نهایی 
بوده و امروز در حال اجرایی کردن بندهای مختلف آن هستیم. 
وی درباره سفر ولی عهد سعودی به برخی از کشورهای حاشیه 
خلیج فارس نیز اظهار داشــت: به همسایگان توصیه می کنیم 
همانقدر که تمرکزشــان را باید بر تصحیح سیاست های غلط 
خودشــان بگذارند همانقدر هم انرژی بگذارند که در اظهارات 
و بیاناتشــان عاقالنه و بالغ رفتار کرده و حرف بزنند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: ما در منطقه خلیج فارس هشت کشور 
را داریم که در این هشــت کشــور عمان،  قطر، امارات، عراق،  
بحرین، کویت، ایران و عربســتان هستند و آنها هر چه زودتر 
در چارچوب یک سازوکار منطقه ای همکاری کنند، بهتر است. 
خطیب زاده اضافه کرد: عربستان و بحرین هر چه زودتر به این 
ترتیبات منطقه ای برگردند برای خودشان و بقیه بهتر است. وی 
در خصوص پرونده های بین المللی کشورمان نیز گفت: در حوزه 
قضایی دوستان در قوه قضاییه در موضوعات مختلف پروندهایی 
را باز کردند از جمله ترور ســردار شــهید سلیمانی و ... برخی 
شاکیان خصوصی داشتند و برخی به صورت مدعی العموم وار 

شده اند.

»یک تجارت ۵۳۱ میلیارد دالری«؛ گزارش جدید ســیپری نشــان 
می دهد که ۱۰۰ تولیدکننده اصلی تسلیحات جهان همچنان افزایش 
فروش داشــته اند، حتی در سال ۲۰۲۰ که پاندمی کرونا بود و به رغم 
انقباض اقتصاد جهانی.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری دویچه 
وله، قرنطینه ها، زنجیره های تامین در حال فروپاشی و مصرف کنندگان 
پریشــان؛ همه گیری کووید-۱۹ رکود اقتصادی عظیمی را در سراسر 
جهان به همراه داشــته است. با این حال، یک بخش ثابت کرده است 
که از این ویروس مصون اســت: صنعت تســلیحات! این را تازه ترین 
گزارش موسســه تحقیقات صلح بین المللی اســتکهلم »ســیپری« 
)SIPRI( در مــورد ۱۰۰ تولیدکننده بزرگ اســلحه در جهان تأیید 
می کند.الکساندرا مارکشتاینر، محقق سیپری به دویچه وله گفت که 
او به  ویژه از داده های ســال ۲۰۲۰، یعنی سال اول همه گیری کرونا، 
شگفت زده شده است. او گفت: گرچه صندوق بین المللی پول انقباض 
اقتصادی جهانی را ۳.۱ درصد اعالم کرد، اما شــاهد بودیم که فروش 
تســلیحات این ۱۰۰ شرکت برتر با این وجود افزایش یافته است. ما 
شاهد افزایش کلی ۱.۳ درصدی بودیم.فروش ۱۰۰ تولیدکننده اصلی 
اســلحه در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۵۳۱ میلیارد دالر )۴۶۹ میلیارد یورو( 
بود که بیشــتر از تولید اقتصادی بلژیک شد. حدود ۵۴ درصد از این 
میزان، متعلق به ۴۱ شرکت آمریکایی در لیست ۱۰۰ شرکت اصلی 
سیپری اســت. شــرکت های اصلی در این صنعت مستقر در ایاالت 
متحده هســتند؛ الکهید مارتین به تنهایی بیش از ۵۸ میلیارد دالر 
سیستم های تسلیحاتی در ســال گذشته فروخت - مبلغی بیشتر از 

تولید ناخالص داخلی لیتوانی.

البیگری موثر
شرکت های بزرگ از قدرت سیاســی هم برخوردارند. مارکوس بایر، 
دانشمند علوم سیاسی در مرکز بین المللی بُن برای مطالعات تعارض 
)BICC(، می گوید که شرکت های تسلیحاتی عمدا اعمال نفوذ می کنند. 

او با اســتناد به گزارشــی از ســازمان غیردولتی آمریکایی اسناد باز 
می گوید: »شرکت های دفاعی ساالنه میلیون ها دالر برای البی کردن 
سیاســتمداران و کمک های مالی به کمپین های آنها خرج می کنند. 
در دو دهه گذشته، شبکه گسترده البی گران و کمک کنندگان آن ها 
۲۸۵ میلیــون دالر به کمپین ها و ۲.۵ میلیــارد دالر در البی کردن 
هزینه ها برای تأثیرگذاری بر سیاســت دفاعی کمک کرده اند.«و برای 
غول های تولید تسلیحات، به نظر می رسد این هزینه ها جواب می دهد. 
الکســاندرا مارکشتاینر توضیح می دهد که وزارت دفاع ایاالت متحده 
حمایت هدفمندی را از صنعت تســلیحات در طول همه گیری انجام 
داد. او ادامه داد: به عنوان مثال آنها اطمینان حاصل کردند که کارکنان 
شــرکت های دفاعی تا حد زیادی از دستورات ماندن در خانه معاف 
هســتند. از طرف دیگر دستوراتی وجود داشت که تنظیم شده بود تا 

کمی زودتر وجوه به شرکت ها منتقل شود.

بازیگران آسیایی بزرگ
سیمون ویسوتزکی هم ارقام جدید سیپری را بررسی کرده است. او که 
یک کارشناس کنترل تسلیحات در موسسه تحقیقات صلح فرانکفورت 
)PRIF( اســت، به ویژه از »این واقعیت که شرکت های تسلیحاتی از 
جنوب جهانی اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند« شــگفت زده شــد. 
ویسوتزکی به طور خاص به هند اشاره می کند؛ این کشور دارای سه 
شرکت در ۱۰۰ شرکت اصلی است که مجموع فروش آنها ۱.۲ درصد 
است - همتراز با کره جنوبی.با این حال، سالح های بسیار بیشتری از 
کارخانه های همسایه شمالی هند یعنی چین خارج می شوند. سیپری 

از سال ۲۰۱۵ با وجود مشکالت فراوان در زمینه شفافیت، شرکت های 
چینی را در مطالعات خود گنجانده است. پنج شرکت چینی موجود 
در فهرست از برنامه نوسازی ارتش چین سود می برند و محموله های 
آنها اکنون ۱۳ درصد از فروش ۱۰۰ شــرکت برتر را تشکیل می دهد. 
مارکشتاینر با نگاهی به آمارهای چین اشاره می کند که »این شرکت ها 
روی چیزی که ادغام نظامی-غیرنظامی نامیده می شود، سرمایه گذاری 
می کنند. او با اشــاره به بزرگترین شرکت تسلیحاتی چین به عنوان 
مثــال می گوید: یک سیســتم ماهواره ای وجود داشــت که نورینکو 
)NORINCO( در توســعه آن همکاری داشت و درآمد زیادی از آن به 
دست می آورد و هم برای اهداف نظامی و هم برای اهداف غیرنظامی 

استفاده می شود.

فناوری اطالع رسانی نظامی شده
سیمون ویسوتزکی همچنین اشاره می کند که مرز بین فناوری های 
نظامی و غیرنظامی به طور فزاینده ای محو می شود. او می گوید: دیگر 
نمی توان فناوری اطالع رسانی را از فناوری تسلیحات جدا کرد.سیپری 
در گزارش جدید خود به طور خاص به نقش رو به رشــد شرکت های 
فناوری در تجارت تســلیحات می پردازد. مارکشتاینر تأکید می کند 
که اگر می خواهید تصویر واضحی از صنعت تسلیحات داشته باشید، 
»نمی توانید فقط درباره بازیکنان سنتی مانند الکهید مارتین صحبت 
کنید«. سیپری می گوید در سال های اخیر، برخی از غول های سیلیکون 
ولی مانند گوگل، مایکروسافت و اوراکل به دنبال تعمیق مشارکت خود 
در تجارت تسلیحات بوده اند و به قراردادهای پرسود رسیده اند.سیپری 

معامله ای بین مایکروسافت و وزارت دفاع ایاالت متحده به ارزش ۲۲ 
میلیارد دالر را مثال می زند. با این شرکت قراردادی برای تامین ارتش 
آمریکا به نوعی عینک به نام »سیستم تقویت بصری یکپارچه« منعقد 
شــده است که اطالعات استراتژیک در زمان واقعی را در مورد میدان 
جنگ به سربازان ارائه می دهد.توضیح عالقه ارتش آمریکا به سیلیکون 
ولی آسان است. مارکشتاینر می گوید: آن ها متوجه می شوند که در این 
فناوری های توانمند جدید، چه هوش مصنوعی یا یادگیری ماشین یا 
محاسبات ابری، تخصص این شرکت های سیلیکون ولی بسیار فراتر از 
آن چیزی است که شما از بازیگران سنتی صنعت تسلیحات می بینید. 
این احتمال وجــود دارد که برخی از این شــرکت ها در نهایت وارد 

فهرست ۱۰۰ شرکت اصلی سیپری شوند.

روسیه جا می ماند
در کنار فرانســه، بیشــترین کاهش در فروش تسلیحات متعلق به 
روسیه است. ۹ شرکت روســی موجود در این فهرست سال گذشته 
۶.۵ درصد ســالح کمتری نسبت به سال ۲۰۱۹ فروختند. مارکوس 
بایر معتقد اســت که این کاهش به تنها ۵ درصد از کل فروش ۱۰۰ 
شرکت برتر، مستقیماً به هند و چین مربوط می شود که کارخانه های 
تســلیحاتی خود را توسعه داده اند. هر دو کشور قباًل خریداران بزرگ 
تسلیحات روسیه بودند.مارکوس بایر به نمونه ای از ناوهای هواپیمابر 
اشــاره می کند. اولین ناو چینی براساس یک کشتی ساخت شوروی 
که از سوی پکن در ســال ۱۹۹۸ خریداری شد، ساخته شد. این ناو 
چینی به نام لیائونینگ در سال ۲۰۱۲ به کار گرفته شد.بایر می گوید، 
از آن زمان تاکنون اتفاقات زیادی رخ داده است. او گفت: در ۲۰ سال 
گذشته، چین نه تنها از نظر توانایی های تولید ناو هواپیمابر به روسیه 
رسیده، بلکه از آن سبقت گرفته است. روسیه در این بازه زمانی حتی 
یک ناو هواپیمابر را به کار نگرفته اســت. و اکنون هند هم ناو خود را 

روی آنچه در اصل فناوری شوروی بود، توسعه داده است.

اروپا کجاست؟
صنعت تسلیحات اروپا در مجموع ۲۱ درصد از فروش ۱۰۰ مورد اصلی 
را در ســیپری دارد. در سال ۲۰۲۰، ۲۶ شرکت اروپایی فهرست شده، 
۱۰۹ میلیارد دالر تسلیحات فروختند. چهار شرکت تسلیحاتی کاماًل 
آلمانی فقط کمتر از ۹ میلیارد دالر از این کل را به خود اختصاص دادند.

همچنین شرکت های فرااروپایی مانند ایرباس وجود دارند که معامالت 
تســلیحاتی به ارزش تقریباً ۱۲ میلیارد یورو انجام دادند؛ پنج درصد 
بیشتر از ســال ۲۰۱۹. اروپا به طور فزاینده ای به سرمایه گذاری های 
مشترک مانند این متکی اســت. مارکوس بایر توضیح می دهد: اروپا 
اکنون با ابزارهای سیاسی تالش می کند تا چنین سرمایه گذاری های 
مشارکتی را برای توسعه »سیستم تسلیحاتی نسل بعدی«، »سیستم 
هوایی رزمی آینده« یا »سیستم رزمی اصلی زمینی« تسریع بخشد تا 
بتواند هزینه های باالی توسعه سیستم های جدیدی مانند این را تحمل 
کند.سیمون ویسوتزکی می گوید، این تولیدات مشترک مطمئناً از نظر 
هزینه منطقی است. اما تا آنجا که به کنترل صادرات تسلیحات مربوط 
می شود، آنها اغلب می توانند مشکل ساز باشند.او با اشاره به یوروفایتر 
تایفون )Eurofighter Typhoon(، یک جت جنگنده که به دست آلمان، 
انگلیس، ایتالیا و اسپانیا ســاخته شده است، اظهار می کند که »این 
هواپیماها همچنین به طور خاص به کشورهای ثالث مشکل ساز مانند 
عربســتان ســعودی که هنوز در حال جنگ در یمن هستند، عرضه 
می شــوند.« مقررات صادرات ملی اغلب بر تولیدات مشترک اعمال 
نمی شوند و به نظر می رسد که اروپا هنوز تا اجرای کنترل های مشترک 
موثر بر صادرات تســلیحات فاصله زیادی دارد.براساس گزارش امروز 
دوشنبه سیپری، بزرگترین شرکتهای تسلیحاتی جهان تا حد زیادی از 
رکود اقتصادی ناشی از کرونا اجتناب کرده و در سال گذشته میالدی 
برای ششمین سال متوالی رشد سود را ثبت کردند. دولت ها در سراسر 

جهان به خرید تسلیحات در طول همه گیری ادامه دادند.

گزارش سیپری از رونق جهانی فروش تسلیحات 
به رغم کرونا
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جهش های عجیب سویه »اُمیکرون« باعث شده پژوهشگران آمریکایی 
و انگلیســی به بررســی این موضوع بپردازند که این ســویه از حیوان 
نشــات می گیرد یا انسان منشا آن اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از 
بیزینس اینســایدر، »اُمیکرون« )Omicron( حتی برای دانشمندانی که 
ســویه های کروناویروس را بررســی می کنند، عجیب به نظر می رسد.

اُمیکرون از حدود سه هفته پیش که برای نخستین بار در کشور بوتسوانا 
شناسایی شد، در تقریبا ۳۰ کشور گسترش یافته است. دانشمندان در 
تالش هستند تا به درک تعداد جهش های نگران کننده ای بپردازند که 
می توانند اُمیکرون را نسبت به دلتا قابل انتقال تر کنند، تاثیر واکسن ها 
را کاهش دهند یا به بروز بیماری های شدیدتر منجر شوند.اُمیکرون به 
ســایر انواع شایع کروناویروس مانند آلفا یا دلتا شبیه نیست و بسیاری 
از جهش های عجیب آن، پیشــتر در انواع دیگر مشــاهده نشــده بود. 
دانشــمندان تخمین می زنند که قدمت نزدیکترین اجداد اُمیکرون به 
اواسط سال ۲۰۲۰ باز می گردد.»اندرو رید«)Andrew Read(، پژوهشگر 
»دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا«)PSU( که تکامل بیماری های عفونی را 
بررســی می کند، گفت: اُمیکرون، پســر یا دختر دلتا نیست. این سویه 
پیشتر از اصل و نسب بشری منشعب شده؛ بنابراین برای مدتی در جایی 
بوده است. بنابراین باید دید که آن منشا کجاست؟ آیا یک شخص بوده 
است یا یک حیوان؟ جمعیتی از حیوانات یا جمعیتی از مردم که از آنها 
به درستی نمونه برداری نشده است؟یکی از امیدوارکننده ترین نظریات 
این اســت که اُمیکرون در یک میزبان مبتال به نقص ایمنی ظاهر شده 

است؛ مانند فردی که عفونت HIV درمان نشده داشته باشد. 

محققان روشی غیرتهاجمی برای از بین بردن مدارهای عصبی معیوب 
مغز یافته اند که به پزشکان این امکان را می دهد که بیماری های عصبی 
را بدون نیاز به انجام عمل های جراحی تهاجمی مرســوم، درمان کنند.

به گزارش ایســنا و به نقل از ساینس دیلی، محققان دانشکده پزشکی 
ویرجینیا با همکاری محققان دانشــگاه »استفورد« این روش جدید را 
ایجاد کرده اند و اگر این روش با موفقیت در اتاق عمل اجرا شود انقالبی 
در زمینه درمان برخی از چالش برانگیزترین و پیچیده ترین بیماری های 
عصبی از جمله صــرع و ناتوانی های حرکتی خواهد بود.در این رویکرد 
از ترکیب امواج فراصوت با شــدت کم و ریزحباب ها اســتفاده می شود 
تا بتوان از ســد دفاعی طبیعی مغز عبور کرد و نوروتوکســین ها را به 
مغز رساند. نوروتوکســین نوعی ماده ای شیمیایی است که سلول های 
معیوب مغز را از بین می برد اما به ســایر ســلول های سالم مغز آسیبی 
 )Kevin S. Lee(»نمی رساند و ساختار مغز را حفظ می کند.»کوین اس لی
دانشجوی دکتری از دپارتمان علوم و جراحی اعصاب دانشگاه ویرجینیا 
و »مرکز ایمنی شناســی مغز و گلیــا«)BIG( می گوید: این روش جدید 
این قابلیت را دارد که جایگزین جراحی های مرتبط با اختالالت عصبی 
شود که به دارو جواب نمی دهند.  این رویکرد منحصربه فرد سلول های 
مغزی بیمار را از بین  می برد اما به سلول های سالم آسیبی نمی رساند و 
تمامی این ها بدون نیاز به برش پوست سر انجام می گیرد.نام این روش 
جدید PING است و تاکنون در مطالعات آزمایشگاهی پتانسیل های قابل 
توجهی از خود نشان داده برای مثال یکی از کاربردهای امیدبخش این 
روش درمان صرع هایی است که به دارو پاسخ نمی دهند. حدود یک سوم 

بیمارانی که مبتال به صرع هستند.

 منشا »اُمیکرون« حیوان است
 یا انسان؟

 جراحی مغز بدون بُرش
 با دقت بی نظیر

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

در حاشیه بازدید رییس جمهوری بالروس از پناهجویان سرگردان در مرز 
بالروس و لهستان/ ایتارتاس

پورشه ویژن GT؛ ابرخودروی مفهومی
جدیدترین شاهکار پورشه، یک مدل مفهومی است که برای بازی گرن توریسمو۷ رونمایی شده است. این خودرو، ظاهر متعادلی 
دارد و می تواند در آینده به محصولی تجاری تبدیل شود.گرن توریسمو، یکی از قدیمی ترین انواع سرگرمی های مرتبط با خودرو 
برای کنســول های بازی اســت. اولین قسمت از این سری، سال ۱۹۹۷ برای نخســتین پلی استیشن معرفی شد و به موفقیتی 
خیره کننده رسید. نسخه ی هفتم گرن توریسمو، اوایل سال ۲۰۲۲ برای پلی استیشن ۴ و ۵ منتشر خواهد شد. تاکنون ۹۰ مسیر 
مسابقه و ۴۲۰ خودرو برای این بازی تاییید شده اند.بسیاری از شرکت های خودروساز مشهور، مثل مکالرن، مرسدس بنز، جگوار، 
بوگاتی و المبورگینی، مدل مفهومی مخصوص بازی گرن توریسمو ساخته اند. امسال، پورشه هم یک خودروی مفهومی به نام ویژن 
GT برای این بازی طراحی کرده که عالوه بر حالت گرافیکی، در ابعاد واقعی نیز ساخته شده است.مدیران پورشه، مدل مفهومی 
ویژن گرن توریســمو را پیش نمایشی از یک ابرخودروی برقی برای آینده توصیف کرده اند. با نگاهی به طراحی این مدل می توان 
نتیجه گرفت که خودروی پورشــه برای گرن توریسمو، عامه پســند و دارای شانس برای تولید انبوه است. بسیاری از خودروهای 

مفهومی ساخته شده برای بازی ها، چنین شرایطی ندارند.

دروازه بان تیم ملی هندبال زنان ایران بهترین بازیکن 
دیدار با نروژ

فاطمه خلیلی بهفر بهترین بازیکن دیدار تیم ملی ایران و نروژ در جریان مســابقات قهرمانی زنان جهان شــد.به گزارش ایسنا، 
مسابقات هندبال قهرمانی زنان جهان در حال برگزاری است. تیم ملی هندبال زنان ایران در دومین دیدار خود از این رقابت ها به 
مصاف نروژ قهرمان دو دوره المپیک، قهرمانی سه دور جهان و قهرمان هشت دوره اروپا رفت و با نتیجه ۹ بر ۴۱ بازی را واگذار 
کرد. در این دیدار فاطمه خلیلی بهفر دروازه بان تیم ملی ایران بهترین بازیکن زمین معرفی و تاریخ ســاز شــد. او در این دیدار 
عملکرد قابل توجهی داشت و بارها مقابل مهاجمان تیم ملی نروژ قرار گرفت و مانع باز شدن دروازه تیم ملی ایران شد. او در بازی 
تیم ملی ایران مقابل رومانی نیز عملکرد فوق العاده داشت و سایت فدراسیون جهانی هندبال نیز عملکرد او را تحسین کرد.تیم 
ملی هندبال زنان ایران برای اولین بار در تاریخ هندبال ایران با کسب عنوان چهارمی آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان 

را کسب کرد. ایران اولین تیم با حجاب اسالمی در بیست و پنج دوره رقابت های قهرمانی جهان است.

هی! حسن رتا گل خاک کویی
نسیم عنبر از زلف تو بویی

هک بود این ده زبانی، آن دو روییرخت رب سوسن و گل طعنه اه زد نیامد رد خم چوگان خوبی
ن تو گویی هب از سیب زنخدا سر زلفت ز بهر غارت دل
رپیشانست ره اتری هب سویی توانستی هک بگذشتی ز جوییشدی جویای باالی تو گر سرو

دی هچ سختی می کنی با من هب مویی؟ز زلفت حلقه ای جستم، ندا

پیشنهاد

چهره روز

روباه و گل های کاملیا
کتاب روباه و گل های کاملیا رمانی کوتاه از نویسنده 
ایتالیایی، اینیاتســیو سیلونه اســت که مانند دیگر 
آثارش به نقد فاشیسم و حکومت فاشیستی پرداخته 
است. در این رمان، که از آخرین کتاب های نویسنده 
اســت، با داستانی ساده و خوش خوان روبه رو هستیم 
که پیروزی علیه فاشیســم را نویــد می دهد. رمانی 
که هرچند از آثار اصلی و مهم ســیلونه نیســت اما 
زیبایی های خاص خودش را دارد. این رمان داســتان 
زندگی خانواده ای است که پدر خانواده مشغول انجام 
کارهای سیاســی اســت و در یک برهه زمانی مورد 
فشــار قرار می گیرد. عقیده کلی پدر بر این است که 
برای در پیش گرفتن یــک زندگی راحت و آرام باید 
ســربه زیر بود و به چیزی توجه نکرد. در غیر این صورت نمی توان ندای وجدان و شرافت انسانی 
را نادیده گرفت. نمی توانم کارهای دولت فاشیســتی را دید و کاری انجام نداد.داســتان با بررسی 
خانواده شخصیت اصلی – دانیله – شروع می شود. خانواده ای ساده و روستایی که مخاطب می تواند 
صمیمیت ویژه ای که بین مادر و پسر است را احساس کند. مادر دانیله، فردی آگاه است که همواره 
کتاب می خواند و از این رو به شــکل جدی بر پسرش تاثیر می گذارد. اما مشکلی که وجود دارد، 
این است که پدر خانواده رفتارهای همسرش و کتاب خواندن های او را قبول نمی کند. اعتقاد پدر 
خانواده چنین اســت:لودویکو معتقد بود که همه کتاب ها، حتی ساده ترین و بی آالیش ترین آن ها 
باعث اتالف وقت اســت. به نظر او، یک مرد مســیحی خوب – و طبیعتاً یک زن مسیحی خوب، 
خیلی بیشتر – می بایستی جلوی تصورات خود را بگیرد، چون پر و بال تصورات را نمی توان مانند 

پر و بال کبوترهای اهلی چید. )کتاب روباه و گل های کاملیا اثر اینیاتسیو سیلونه – صفحه ۱۰(

مارک تواین
 Samuel Langhorne :ســمیوئل لنگهورن کلمنز )انگلیسی
Clemens( متخلص به مارک تواِین]الف[ یا مارک توین]ب[ 

)انگلیســی: Mark Twain( نویسنده و طنزپرداز آمریکایی 
بود. او شــهرت خود را مدیون رمان ماجراهای هاکلبری 
فین )۱۸۸۵( و ماجراهای تام ســایر )۱۸۷۶( است.مارک 
توایــن در ۳۰ نوامبر ۱۸۳۵ در مرز ایالت میزوری آمریکا 
در روســتای فلوریدا با کلبه های چوبــی پراکنده به دنیا 
آمد. پــدرش قاضی بخش و تاجری کوچک و اصالتاً اهل 
ویرجینیــا بود که در کنتاکــی درس حقوق خوانده و در 
همان جا به جین همپتون موخرمایی برخورده و با او ازدواج 
کرده بود. در ۱۲سالگی پدرش فوت کرد و سمیوئل مجبور 
شد در چاپخانه های محلی پادویی کند و بعد در روزنامه ای 
که برادرش اوریون کلمنز دایر کرده بود، ابتدا حروفچین و سپس چاپچی شد. صفحاتی از روزنامه به مقاالت 
طنزآمیز اختصاص داشت که رفت. سپس به نیویورک رفت و مدت کوتاهی در چاپخانه های کوچک کار 
کرد. در طی ۲–۳ سال به شهرهای مختلف می رفت و در آنجا حروفچینی می کرد. وی سفر نافرجامی به 
آمریکای جنوبی داشت. از ۱۸۵۷  – ۱۸۶۴ سوار بر کشتی بخار به می سی سی پی سفر می کرد. در ۱۸۵۹ 
مجوز ناخدایی کشتی گرفت و در این حین با امضاهای مختلف برای مجالت مقاله های طنز می نوشت. در 
جنگ داخلی آمریکا نقش کوچکی را برعهده گرفت. در سال ۱۸۶۶ با آلتا کالیفرنیا برجسته ترین روزنامه 
غرب قراردادی به این مضمون امضا کرد: خبرنگار ســیار بدون محدودیت مکان و زمان و ســمت که دور 
کره زمین می گردد و ضمن سفر گزارش می نویسد.با اولیویا لنگدون دختر یکی از صاحبان صنایع ثروتمند 
نیویورک پس از مغازالت بسیار ازدواج کرد. در بیست سال بین ۱۸۷۵ و ۱۸۹۴ شادترین و ثروتمندترین 

نویسنده بود و بهترین کتاب هایش را در این مدت نوشت. 

فرهنگ

»الک بالدوین« در نخستین مصاحبه تلویزیونی 
خود پس از ماجرای تلخ کشته شدن فیلمبردار 
فیلم »زنگار«، اعالم کرد که او با اسلحه شکلیک 
نکرده اســت.به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، 
»الک بالدوین« معتقد اســت او ماشه اسلحه ای 
را که در جریان ساخت فیلم وسترن »زنگار« به 
کشته شدن اتفاقی »هالینا هالچینز« فیلمبردار 
این پروژه انجامید، را نکشیده است. »بالدوین« 
در مصاحبه خود با شــبکه ABC در پاســخ به 
پرسشــی دربــاره این که آیا شــلیک گلوله در 
فیلمنامه بوده است یا خیر توضیح داد: »اسلحه 
شلیک نکرد و من ماشــه را نکشیدم. نه، هرگز 
هیچگاه اســلحه به سمت کســی نمی گیرم و 
شــلیک نمی کنم«.در جریان ایــن ماجرا که به 
کشته شدن »هالینا هاچینز« فیلمبردار ۴۲ ساله این فیلم و زخمی شدن »جول سوزا« کارگردان 
فیلم »زنگار« انجامید، هالیوود با شوک بزرگی رو به رو شد و بسیاری استفاده از اسلحه های واقعی 
در پروژه های ســینمایی را زیر سوال بردند.اینن اولین بار پس از وقوع این حادثه است که »الک 
بالدوین« اعالم کرده که او اسلحه را شلیک نکرده است. این بازیگر آمریکایی که در شرایط روحی 
مناسبی قرار ندارد این اتفاق را بدترین اتفاق زندگی اش توصیف کرد و گفت: مرتبا به این موضوع 
فکر می کنم که چه کاری می توانستم انجام دهم؟با این وجود پلیس منطقه سانتافه در نیومکزیکو 
در حال بررسی موضوع است و هنوز مشخص نشده چگونه گلوله های واقعی در صحنه فیلمبرداری 

استفاده شده است.

»الک بالدوین«: من شلیک نکردم!
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