
رایزنی مذاکراتی باقری در مسکو

معاون سیاســی وزارت امورخارجه که به مســکو سفرکرده است با 
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امورخارجه فدراسیون روسیه در محل 
وزارت  امورخارجه روســیه دیدار و گفت وگو کرد.به گزارش ایســنا، 
در این مالقات که کاظم جاللی، ســفیر جمهوری اسالمی ایران در 
فدراسیون روسیه نیز حضور داشت،  آخرین تحوالت مذاکرات ایران 
و ۱+۴ در وین، مورد بررســی و تبادل نظر قــرار گرفت.طرفین در 
این دیدار بر ضرورت تداوم رایزنی ها و مشــورت های دو کشــور در 
زمینه مســائل بین المللی و مذاکرات آینده ایــران و ۱+۴  در وین 

تاکید کردند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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 ســخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همچون گذشــته با قاطعیت تمام با مفســدین مبارزه می کند.به گزارش ایســنا، ذبیح اهلل خداییان در نشســت خبری
 دیروز )ســه شــنبه( ۱۶ آذرماه  گفت: از زحمات همه پرستاران تشکر می کنم و امیدوارم همه مسئوالن به مطالبات پرستاران توجه کنند.وی ضمن گرامی داشت 
روز دانشجو گفت:  جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر بوده است و دانشجویان صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود قرار دادند. ما در دستگاه قضایی 
از روحیه مطالبه گری و ظلم ستیزی و مبارزه با فساد دانشجویان حمایت می کنیم.خداییان ادامه داد: در دوره تحول ما شاهدیم که قوه قضاییه همچون گذشته با 

قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می کند و جز خدا و قانون را رعایت نمی کند. یکی از پرونده های مربوط به مفسدان اقتصادی....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد

محکومیت هشت نفر در پرونده کرسنت
info@sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:
 بدون لغو تمامی تحریم ها راهی برای 

احیای برجام وجود ندارد

وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حسن نیت مقامات تهران برای ادامه 
مذاکرات نتیجه بخش تا لغو تمامی تحریم های غیرقانونی علیه ملت ایران 
تأکید کرد: آمریکا و »ترویکای اروپایی« باید بدانند که پنجره مذاکرات 
برای همیشــه باز نخواهد ماند.به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری 
تسنیم، »حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران در مقاله ای که به طور اختصاصی برای روزنامه »کامرســانت«، 
چاپ مســکو نوشــته، مواضع مقامات تهران در جریان مذاکرات وین 
درباره احیای کامل برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( درباره برنامه 
هسته ای ایران را تشریح کرده است.وزیر امور خارجه ایران تأکید کرده 
است، آمریکا و سه کشور اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( باید درک 
کنند که پنجره کنونی مذاکرات در خصوص برنامه هسته ای جمهوری 
اســالمی، تا ابد باز نخواهد ماند. امیرعبداللهیان گفت: »می خواهم این 
مسئله را مورد تأکید قرار دهم که پنجره کنونی مذاکرات برای همیشه 
باز نخواهد ماند، آمریکا و سه کشور اروپایی باید این موضوع را به خوبی 
درک کنند. جمهوری اسالمی قصد دارد به تالش های فعال دیپلماتیک 
در جهت لغو تحریم های غیرقانونی آمریــکا ادامه دهد، البته در عین 
حال، ابزارهای مؤثری برای خنثی ســازی تأثیر این تحریم ها و توسعه 
پایدار اقتصادی کشور در اختیار دارد.«این دیپلمات بلندپایه تأکید کرد 
که تهران برای مذاکرات نتیجه بخش به منظور احیای کامل برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( در وین آمادگی دارد و قاطعانه درصدد دستیابی 
به نتیجه مثبت این مذاکرات است. وی افزود: »جمهوری اسالمی ایران 
به رغم عدم اجرای تعهدات غربی ها بر اســاس توافق هسته ای، آمادگی 
دارد حســن نیت خود را برای رســیدن به هدف نهایی لغو تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی آمریکا نشــان دهــد و مذاکراتی نتیجه بخش را 
در وین دنبال کند.«به گفته وزیر امــور خارجه ایران، وضعیت کنونی 
پیرامون توافق هسته ای به دلیل اقدامات واشنگتن است که طی چهار 
ســال گذشــته از هیچ تالشــی برای از بین بردن برنامه جامع اقدام 
مشــترک )برجام( کوتاهی  نکرده اســت، در حالی که مقامات تهران 
تمام ســعی خود را برای زنده نگه داشتن این توافقنامه انجام داده اند.

امیرعبداللهیان ادامه داد: »در جریان شــش دور قبلی مذاکرات برای 
طرف ایرانی کاماًل مشــخص گردید که آمریکا متوجه نشده که بدون 
لغــو تمامی تحریم های غیرقانونی که بعــد از خروج یکجانبه از توافق 
هســته ای علیه ملت ایران اعمال کرده است، راهی برای احیای برجام 
وجود ندارد.«وی یادآور شــد: این در حالی اســت که قطعنامه شماره 
223۱ شورای امنیت ســازمان ملل به طور واضح از تمامی طرف های 
شرکت کننده در توافق هسته ای درخواست کرده است از برجام حمایت 
و از هر نوع اقدامی که به این توافقنامه آسیب برساند، خودداری کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر:
 کشورهای اروپایی همواره میزبان مجرمان 

اقتصادی هستند
 دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی ناقض تعهدات بین المللی هستند، 
گفت: وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح می شود صدای کشورهای اروپایی بلند است و کشورهای 
دیگــر را متهم می کنند امــا همواره میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هســتند.به گزارش 
خبرنگار ایرنا، کاظم غریب آبادی دیروز ســه شنبه در نشســت بزرگداشت نهم دسامبر)۱۸ 
آذر( روز جهانی مبارزه با فساد با تاکید بر اینکه کنوانسیون مبارزه با فساد یکی از معدودترین 
کنوانسیون ها در امر مبارزه با جرایم است که کمترین مشکل را با مفاد آن داریم، تصریح کرد: 
زیرا هم آن مفاد را در قوانین داخلی گنجانده ایم یا جرم انگاری کرده ایم یا به دنبال تقویت آنها 
هستیم.وی با بیان اینکه از این منظر که تجربه کشورهای مختلف در کنوانسیون در امر مبارزه 
با فساد تجمیع شده، به همین دلیل از تجربیات مثبت آن بهره گیری می کنیم، تصریح کرد: 
استرداد مجرمان یکی از ظرفیت های مهم کنوانسیون است که متاسفانه ما تاکنون از آن بهره 
ای نبرده ایم.غریب آبادی توضیح داد: در خصوص اســترداد مجرمان عموما کشورها بر اساس 
معاهده خاص و دوجانبه با هم کار می کنند اما کنوانســیون مبارزه با فساد مقرر می کند که 
اگر بین کشورهایی در زمینه استرداد مجرمان که عموما جرایم اقتصادی است معاهده خاص 
استرداد وجود ندارد می توانند به مفاد کنوانسیون استناد کنند و استرداد را انجام دهند حتی 
پیش بینی کرده که امکان دارد کشــوری کنوانسیون را مبنای استرداد مجرمان قرار ندهد در 
اینصورت باید آن کشور اعالم کند که کنوانسیون را قبول ندارد البته تعداد این کشورها بسیار 
اندک است.دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبنای قانونی برای استرداد کشورها بر مبنای 
کنوانســیون وجود دارد، گفت: خوشبختانه ۱۸۷ کشور این کنوانسیون را به رسمیت شناخته 
اند و عضو آن هستند و کنوانسیون جهانشمول است پس می توانیم از مفاد آن بخوبی استفاده 
کنیم.وی درباره ظرفیت جرم انگاری در کنوانسیون توضیح داد: در کنوانسیون بخوبی مسایل 
جرم انگاری مشخص شده که در قوانین ما هم بخشی از مقوله های کنوانسیون گنجانده شده 
یا نیاز به تقویت دارد.غریب آبادی افزود: تســهیل همکاری های بین المللی میان کشورها در 
مبارزه با فساد هم از دیگر ظرفیت هلی کنوانسیون است که به اندازه ای اهمیت دارد که یک 
فصل از فصول چندگانه آن را به خود اختصاص داده که کشــورهای غربی و آمریکا همواره با 
این فصل مشــکل دارند اما کشورهای در حال توسعه مدافع آن هستند.به گفته غریب آبادی، 
همــکاری در زمینه مســایل کیفری و همکاری در زمینه تحقیقات مربــوط به امور کیفری، 
استرداد مجرمان، انتقال محکومان، معاضدت قضایی متقابل، همکاری در مورد قلمرو قوانین و 
تحقیقات مشترک از موارد تسهیل همکاری های بین المللی است که کشورهای غربی تمایل 
به آن ندارند اما مبانی خوبی برای مبارزه با فساد هستند.دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر اینکه 
نباید صرفا بر قوانین داخلی تمرکز کنیم، توصیه کرد: در پیگیری چنین مواردی حتما باید به 
تعهدات کشورهای دیگر و مفاد کنوانسیون استناد کنیم.غریب آبادی، استرداد اموال را از دیگر 
ظرفیت های کنوانسیون حقوق بشر عنوان و خاطرنشان کرد: در زمینه استرداد مجرمان شاید 
همکاری با کشورهای دیگر سخت تر باشد اما استرداد اموال مقداری راحت تر است؛ در زمینه 
اســترداد مجرم ممکن است همراهی نشود اما در مورد استرداد اموالی که از کشور برده شده، 
کار بسادگی صورت می گیرد و کنوانسیون مفاد عالی در این زمینه دارد و کشورهای عضو را در 
چارچوب قوانین داخلی خود ملزم کرده است.وی تاکید کرد: کشورهای اروپایی ناقص تعهدات 
بین المللی هســتند و وقتی بحث مبارزه با فســاد می شود صدای آنها بلند است و کشورهای 
دیگر را متهم می کنند اما همواره میزبان بزرگترین مجرمان اقتصادی هستند. این یک تناقض 
بســیار بزرگی است که ما در عرصه بین المللی طلبکار این کشورها هستیم.دبیر ستاد حقوق 
بشر، استفاده از کمک های دفاتر مقابله با جرم و مبارزه با مواد مخدر را از دیگر ظرفیت هایی 
عنوان کرد که می توان از ان برای مبارزه با فســاد بهره برد.غریب آبادی تاکید کرد: حتی در 
مورد موضوع استرداد مجرمان و اموال می توان از طریق این دفاتر اقدام و عمل کرد.وی افزود: 
استفاده از تجربیات ســایر کشورها در مبارزه با فساد بهترین راهبرد برای کاهش فساد است 
ضمن اینکه باید به دنبال تدوین راهبرد ملی مبارزه با فســاد باشیم تا به دنیا اعالم کنیم که 

کشوری نیستیم که فساد سیستماتیک داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت: ایــن دفعه در قضیه مذاکرات عده ای شــبانه روز در 
تالشند، نرخ ارز را باال ببرند و ثابت کنند نرخ دالر به مذاکرات وصل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیروز سه شنبه به مناسبت روز دانشجو 
در دیدار دانشــجویان و نمایندگان تشــکل های دانشــجویی در دانشگاه 
صنعتی شریف با گرامیداشت یاد شهدای دانشجو و تبریک ۱۶ آذر به همه 
دانشــجویان اظهار داشت: مسئولین همواره باید به حساسیت های جریان 
دانشجویی کشور درباره علم، معرفت،  مشکالت و مسائل کشور توجه کنند 
و روز دانشجو فرصت مغتنمی برای دانشجو و مسئوالن است که دغدغه های 
دانشجویان و دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
عده ای شبانه روز در تالش هستند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند، 
گفت: منابع ارزی موجود در وضعیــت خوبی قرار دارد و برخالف روزهای 
اولی که دولت را تحویل گرفته ایم نگران وضع نیستیم.وی افزود: حضور در 
دانشــگاه شریف به خاطر توجه به بیانات و دغدغه های مقام معظم رهبری 
در مورد نخبگان و دانش پژوهان است و عالقمند بودم در جمع دانشجویی 
درباره این موضوع با یکدیگر هم اندیشی و همفکری کنیم و معتقدم دانشگاه 
شــریف به عنوان کانون نخبه پروری باید سهم بیشتری در این موضوعات 
داشته باشد.رئیسی افزود: بیانات رهبر معظم انقالب صرفا یک توصیه نبود 
و بایــد جنبه عملــی و اجرایی پیدا کند و با ایجــاد جاذبه های الزم برای 
شغل و آینده نخبگان دغدغه های آنان برطرف شود.رئیس جمهور با اشاره به 
مشکالت کشور در بخش های مختلف از جمله انرژی، آب، محیط زیست، 
کشاورزی، صنعت و معدن اظهار داشت: باید برای رفع مشکالت کشور یک 
نوع هم اندیشی و ارتباط نزدیک بین دولت و دانشگاه برقرار شود و دانشگاه 

باید در مسیر رفع مشکالت و خدمت به مردم؛ به دولت کمک کند.

تشریح اقدامات دولت در زمینه تامین کاالهای اساسی
رئیسی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه تامین کاالهای اساسی گفت: در 
ســه ماه گذشته تالش کردیم برخی از سیلوهای خالی را پر کنیم تا مردم 
هیچ گونه نگرانی در این زمینه نداشــته باشند و در این مدت دولت تالش 
کرده ریل های نادرست را اصالح و در مسیر درست قرار دهد.رئیس جمهور 
خاطرنشان کرد: دانشجویان و اساتید نباید بیان دغدغه های خود را صرفاً به 
روزهایــی مانند ۱۶ آذر اختصاص دهند بلکه باید در متن جامعه و زندگی 
مردم قرار گرفته و برای مشــکالت موجود راهکار ارائه دهند.رئیسی تاکید 
کرد: دولت به دنبال ایجاد تحول جدی در حوزه های مختلف بر پایه علم و 
فناوری است و معتقدیم در این صورت تحوالت می توانند ماندگار و مستمر 
بوده و با تغییر دولت ها کنار گذاشــته نشود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
راه حل همه مشــکالت در داخل کشــور وجود دارد، اظهار داشت: جوانان 
باانگیزه و نخبه کشور باید راهکارهای حل وفصل مشکالت را در داخل کشور 
جستجو کنند، ضمن اینکه حتما باید از تجربیات سایر کشورهای جهان نیز 
استفاده کنیم اما توجه داشته باشیم که مشکالت کشور با نسخه هایی که 
دیگران ارائه دادند، برطرف نمی شود بلکه باید راهکارهای بومی شده خود 

را اجرایی کنیم.

حل مشکالت شرکت هفت تپه در دولت سیزدهم
رئیسی با اشاره به حل و فصل مشکالت هفت تپه خاطرنشان کرد: مشکالت 
این مجموعه به معضلی برای کشور تبدیل شده بود و در دوره گذشته وقتی 
خواســتار حل و فصل آن شدیم گفتند که امکان پذیر نیست اما در دو سه 
ماه اخیر مشــکل این مجموعه بدون هیچ گونه دشواری برطرف شد.رئیس 
جمهور اعتمــاد مردم به دولت را مهم ترین مؤلفــه در حل و فصل برخی 
مشکالت و معضالت کشور دانست و اظهار داشت: در حمله سایبری اخیر 
به جایگاه های سوخت به دنبال ایجاد فتنه بزرگی در کشور بودند اما آنچه 

این فتنه را ناکام گذاشــت این بود که مردم احساس کردند دولت در کنار 
آنها و به دنبال برطرف کردن مشکالت شان است.

اعتماد مردم به دولت ارزشمندترین سرمایه است
رئیســی تاکید کرد: اعتماد مــردم به دولت و امید بــه آینده مهم ترین و 
ارزشمندترین سرمایه دولت اســت و دولت با تالش شبانه روزی به دنبال 
خدمت به مردم و رفع مشکالت است.رئیس جمهور با اشاره به سخنان یکی 
از دانشــجویان در خصوص ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: 
همه اجزای اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ هســتند ضمن اینکه در 
دولت تالش می کنیم سخنان و نظرات همه صاحب نظران اقتصادی شنیده 
شود.رئیســی افزود: سند تحول دولت که اقدامات خود را از ابتدا بر اساس 
آن آغاز کردیم محصول تالش ۱۶ پژوهشــکده علمی در کشــور است که 
3۷ موضــوع قابل توجه دارد که در آن مشــکالت و راهکارهای رفع آن به 
طور مشخص شده است.رئیس جمهور گفت: در بودجه ۱۴۰۱ تالش داریم 
کســری وجود نداشته باشد و تورم که مردم از آن رنج می برند کنترل و رو 
به کاهش باشد.رئیســی اضافه کرد: دولت ضمن تالش برای کاهش تورم، 
سازوکارهایی برای نظارت و کنترل بازار ایجاد کرده است تا مردم احساس 

آرامش خاطر داشته باشند.

افزایش 40 درصدی صادرات
رئیس جمهور با اشاره به ســخن یکی دیگر از دانشجویان در مورد شرایط 
و وضعیت اقتصادی دولت در زمان تحویل دولت ســیزدهم، گفت: یکی از 
اقتصاددانان تاکید داشــت که به جای عنــوان خزانه خالی از عنوان خزانه 
مقروض اســتفاده شــود و امروز دولت در کنار پرداخت حقوق و دستمزد 
ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان سررسید فاکتورهای گذشته را می پردازد اما 
به رغم همه این مشــکالت تالش شده تا درآمدهای کشور و صادرات نفت 
و میعانــات افزایش یابد همچنانکه میزان صادرات در این مدت ۴۰ درصد 
افزایش پیدا کرده است.رئیســی افزود: پس از ســفر به تاجیکستان حجم 

تبادالت اقتصادی با این کشور سه برابر شده است.

مالک انتخاب مدیران کارآمدی است
رئیس جمهور با اشــاره به دغدغه مطرح شده در خصوص انتخاب اعضای 
کابینه، گفت: هیچ گونه وابســتگی به حزب، گروه، دسته و جریان سیاسی 
نداریــم و در انتخاب همکاران خود تــالش کردیم کارآمدی و برخورداری 
از روحیه جهادی مالک باشــد ضمن اینکه اکثــر آنها عضو هیات علمی 
دانشگاه های کشــور هستند.رئیسی با اشــاره به تخریب دولت بر مبنای 
اتهامات بی اساس از جمله انتصابات فامیلی اظهار داشت: برای روشن شدن 
این مطلب می توان دولت های سه دهه گذشته را با این دولت مقایسه کرد 
البته کسانی که چنین اتهاماتی مطرح می کنند به نادرستی آن نیز اذعان 
دارند منتها این موضوع اسم رمزی برای تخریب دولت شده تا اقدامات دولت 

را تحت الشعاع آن قرار دهند.

عده ای در تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند
رئیس جمهور با اشاره به تالش عده ای برای ربط دادن مذاکرات عزتمندانه 
کشــور به قیمت ارز، اظهار داشــت: خبر دقیق داریم عده ای شبانه روز در 
تالشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را باال ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره 
بزنند تا خواســته های خود را به ملت تحمیل کنند. دستگاه های اطالعاتی 
پیگیر معرفی افراد هستند.رئیســی تاکید کرد: برخی از این افراد در داخل 
و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال 

باال بردن قیمت ارز هستند.
ادامه در صفحه دوم

توضیحات وزیر اقتصاد درباره مهار تورم، ارز ترجیحی و قانون رمزارزها

ارزترجیحیداروهاحذفنمیشود
با پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا صورت گرفت

تثبیت بیش از 19 هزار فرصت 
شغلی در چهار ماه گذشته

۵.3میلیون تومان حداقل عیدی امسال کارگران

بر اساس گزارشها در ۱2۰ روز عملکرد دولت سیزدهم، بیش از ۸2۰۰ بنگاه اقتصادی از تسهیالت حمایتی 
کرونا بهره مند شــده و از محل پرداخت این تســهیالت ۱۹ هزار و ۸2۸ فرصت شغلی تثبیت شده است.به 
گزارش ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا در اسفند ماه سال ۱3۹۸ و تداوم آن، صاحبان بسیاری از مشاغل 
و کسب و کارها و صنوف عمدتا خدماتی به شدت آسیب دیده و با توقف فعالیت روبه رو شدند.در این بین، 

کسبه و واحدهای صنفی خدماتی.....

ورود وزارت صمت به ماجرای نصب برند 
دوو کره روی محصول ایرانی 

رئیسی در مراسم روز دانشجو:

سفره مردم را به مذاکرات گره نمی زنیم

3

۵

3

۵

3

2

۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 
۷۹ بیمار کووید۱۹ در کشــور جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱3۰ هزار و 3۵۶ نفر رسید.به گزارش 
ایسنا، تا دیروز ۱۶ آذر ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
3 هزار و ۵۱۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی 
شد که ۵۸۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشور به ۶ میلیون و ۱۴۱ هزار و 33۵ نفر رسید.متاسفانه در طول 
2۴ ساعت گذشته، ۷۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱3۰ هزار و 3۵۶ نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنون ۵ میلیون ۹3۶ هــزار و ۹۷۵ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.سه هزار و 2۱3 
نفــر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 3۹ میلیون و ۵23 
هزار و ۷۴۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

بودجهسالآیندهبادالر۲۳هزارتومانبستهشد
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سخنگوی قوه قضاییه مطرح کردگزیده خبر

محکومیت هشت نفر در پرونده کرسنت
ســخنگوی قوه قضاییــه گفت: قوه قضاییه همچون گذشــته با 
قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می کند.به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل 
خداییان در نشست خبری دیروز )سه شنبه( ۱۶ آذرماه  گفت: از 
زحمات همه پرستاران تشکر می کنم و امیدوارم همه مسئوالن 
به مطالبات پرســتاران توجه کنند.وی ضمن گرامی داشت روز 
دانشجو گفت:  جریان دانشجو یک جریان پیش رو و مطالبه گر 
بوده اســت و دانشجویان صداقت و شجاعت را سرلوحه کار خود 
قرار دادند. ما در دســتگاه قضایــی از روحیه مطالبه گری و ظلم 
ســتیزی و مبارزه با فساد دانشجویان حمایت می کنیم.خداییان 
ادامه داد: در دوره تحول ما شــاهدیم کــه قوه قضاییه همچون 
گذشــته با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می کند و جز خدا و 
قانون را رعایت نمی کند. یکی از پرونده های مربوط به مفسدان 
اقتصادی که افرادی اقدام به کالهبرداری شــبکه ای می کردند 
حکمشان صادر و  به حبس های طویل مدت محکوم شدند. یکی 
از آنها علیرضا برخوردار کاشانی بود که  به ۱۵ سال حبس و جزای 
نقــدی و رد مال محکوم شــد. یکی از شــقوق حکم آن رد یک 
میلیون و سیصد هزار یورو می باشد.وی افزود: همچنین  مجید 
اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ 
سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس های یک تا سه 
سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه 
ادامه داد: در شعبه چهارم پرونده دیگر با مسئولیت قاضی صلواتی  
نیز منجر به صدور حکم شــد و شرکت یونیک فاینانس است که 
مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی از مردم پول 
هایی را گرفته بودند. در این پرونده محسن درخشان به ۲۰ سال 
حبس و مجید فریدی به ۵ سال و مصطفی الماسی به ۵ حبس و 
جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.وی در پاسخ به سوالی درباره 
پرونده کرسنت و اینکه آیا اتهامی متوجه وزیر سابق نفت است؟ 
گفــت: پرونده کرســنت مربوط به قرارداد گازی اســت که بین 
شرکت نفت ملی ایران و کرسنت اماراتی منعقد شده است و در 
جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده هایی شده بود و برخی پورسانت 
گرفته بودند. این قرارداد اجرایی نشــد. در همان زمان با گزارش 
ســازمان بازرســی و مراجع اطالعاتی پرونده ای تشکیل شد که 
حدود ۶ الی ۷ نفر از اعضای هیات مدیره نفت ایران و کرســنت 
محکوم شــدند و پنج الی شــش نفر به جزای نقدی و دو نفر به 
حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد. در بخشی 
دیگر از پرونده  که مفتوح بود، ۸ نفر در پرونده به جرم  تبانی در 
معامالت دولتی و اخد رشــوه متهم هستند که پرونده در جریان 
اســت و در دســتور کار دولت اســت و در حال بررسی است و 
امیدوارم با صدور حکم کسانی که در  سوءاستفاده در این زمینه  
نقش داشتند  به جزای اعمالشان برسند.سخنگوی دستگاه قضا 
ادامه داد: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع آوری 
اموال این تعاونی اقدام شد و طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت 
شــد و  جعفر طباطبایی به دو فقره ۲۰ ســال و ۲ سال حبس و 
جزای نقدی و رد مال محکوم شــد.خداییان در پاسخ به سوالی 
درباره اقدامات قوه قضائیه برای بازگشــت ایرانیان مقیم خارج، 
گفت: اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور هستند و چه کسانی 
که مقیم سایر کشــورها هستند همه ایرانی هستند و بین آن ها 
فرقی وجود ندارد و هر ایرانی که خارج از کشور است می تواند به 
کشــور بازگردد و آغوش ایران برای بازگشت این افراد باز است و 
هیچ منعی وجود ندارد.وی در پاســخ به سوالی درباره اینکه در 
اعتراضات اصفهان  چه تعداد از معترضین بازداشت شدند؟ گفت: 

در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان باید بگویم که مردم حق دارند 
اگر  خواســته یا مطالبه ای  دارند را به اطالع مسوالن برسانند.  
مردم اصفهان هم تجمع واعتراضاتی را  داشــتند و چندین روز 
ادامه داشــت و آرام و مســالمت آمیز بود و مشکلی ایجاد نشد و 
همین تجمع مسالمت آمیز و شــعور مردم اصفهان، دشمنان را 
عصبانی کرد و باعث شــد تحت تاثیر دشمنان افرادی در صفوف 
مردم نفوذ کنند و دســت به اغتشــاش بزنند.  مــا نمی توانیم 
اسمشــان را مردم بگذاریم و آنها اقدام به ســلب امنیت مردم و 
تخریــب اموال مردم کردند و  مانع طرح صحیح خواســته مردم 
شــدند. خود مردم اصفهان وارد عمل شــدند و با کمک نیروی 
انتطامی آن را خاتمه دادند.وی افزود: ۱۳۰ نفر بازداشــت شــده 
بودند و قرار برایشان صادر شده بودند و برخی بالفاصله آزاد شدند 
و دیروز هم اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه 
داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند.خداییان تاکید 
کرد: مساله آب اختصاص فقط به اصفهان ندارد و در برخی استان 
های دیگر ما کمبود آب داریم و مردم توجه داشته باشند اگر  آب 
پشت  سد کاهش پیدا کند  مسوالن باید اولویت بندی کنند. آب 
آشامیدنی بر آب کشاورزی و صنعتی اولویت دارد و  اگر بنا باشد 
آب بالفاصله رهاسازی شود ممکن است با کمبود آب آشامیدنی 
روبرو شــویم البته دولــت مبالغی اختصاص داد و به خواســته 
کشاورزان توجه می شود و ان شاءاهلل خسارتشان جبران می شود.

خداییان در پاســخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه »هفته گذشته 
اخباری مبنی  بر دستور رهبر انقالب در رابطه با پرونده عراقچی 
منتشر شــد. آیا این موضوع صحت داشــت؟ در صورت صحت 
موضوع اکنون قرار اســت چه اتفاقــی در این پرونده رخ دهد؟« 
گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال 
می شــود، هر زمانی که رهبری دستوری صادرکرده همیشه بر 
اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی  چه در مرحله 
صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع  نشــود. در همین مورد 
تاکید بر اجرای قانون و اینکه  حق محکوم علیه تضییع نشــود 

تاکید شــد.وی افزود: محکومان تقاصای اعاده دادرسی کردند و 
پرونده در دیوان عالی مطرح می شــود و ما منتظریم که دیوان 
عالــی چه تصمیمی اتخاذ می کند. مــی دانید  اگر دیوان عالی  
اعاده دارســی را  وارد دانســت رای نقض می شــود  و اگر وارد 
تشخیص ندهد رای تایید و اجرا می شود.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاســخ به سوالی درباره اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 
۹۰ و شــکایت از رئیس جمهور سابق گفت: دستگاه قضایی در 
رســیدگی به جرم افراد خط قرمز ندارد و در این ایام به جرایم 
افرادی رسیدگی شــد که جزو مسئوالن عالی رتبه نظام بودند. 
قبال هم گفتم با توجه به اینکه ایشــان روحانی است در دادگاه 
ویژه روحانیت به موضوع رســیدگی می شود و باید از این مرجع 
پرســید که آیا پرونده ای تشــکیل شــده اســت یا خیر اما در 
دادگستری پرونده ای تشکیل نشده است.سخنگوی قوه قضائیه 
در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در خصوص شرکت لبنیاتی که 
۶۰ میلیون دالر ارز برای واردات کره دریافت کرده اما آنرا به این 
موضوع اختصاص نداده و  تخلف کرده، پرونده ای تشکیل شده 
است ؟ گفت: پرونده ای در این رابطه تشکیل نشده اما اگر چنین 
موردی بود قطعاً پیگیری خواهیم کرد.سخنگوی دستگاه قضا در 
پاســخ به سوالی در خصوص اجرای رأی باز برخی محکومان در 
استان خراسان رضوی و تغییر اجرای این آرا و اعزام زندانیان به 
کارگاه های صنعتی و عدم برخورداری از حقوق و بیمه، گفت: بر 
اســاس قانون مجازات اســالمی و همچنین آئین نامه سازمان 
زندان ها و طرح تحول قوه قضائیه اصالح مجرمان را در دستور کار 
داریم. یکی از راه های اصالح مجرمان اشــتغال به کار است اگر 
زندانی مشــمول به کار شود به یک فرد مفید تبدیل می شود و 
زمینه اشتغال پس از آزادی نیز فراهم می شود. البته این اشتغال 
داوطلبانه است و در ازای آن نیز دستمزد دریافت می کنند و  ۵۰ 
درصد دستمزد به خانواده زندانی، ۲۵ درصد برای فرد ذخیره و 
۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه به فرد داده می شود و قسمتی 
هم برای بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می شــود.وی افزود: هر 

زندانی که مشمول شرایط باشد و تمایل هم داشته باشد می تواند 
مشغول به کار شــود.  در این رابطه در شهرستان چناران ۳۰۰ 
زندانی مشغول به کار هستند که حقوق هم دریافت می کنند و 
حدود ۲۰ هزار زندانی در کل کشور اشتغال به کار دارند.خداییان 
در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه چرا تاکنون قانون ترک فعل 
مسئوالن تدوین نشــده است؟ گفت: ترک فعل زمانی است که 
قانون گذار تکالیفی را برای اشخاصی تعیین می کند و برای آن ها 
ضمانت اجرا تدوین می کند و چنانچه فردی به وظیفه خود عمل 
نکند مجرم است و در این صورت اگر کسی به وظیفه قانونی اش 
عمل نکند طبق مقررات به آن رسیدگی می شود اما آیا همه ترک 
فعل ها جرم است که  بسیاری از آنها فاقد ضمانت کیفری است  و 
هر موضوعی را البته نباید کیفری کرد چرا که ما عناوین مجرمانه 
بسیاری هم داریم.سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره 
پرونده خودروهای وارداتی، گفت: این پرونده  در آذر ماه سال ۹۹ 
با صدور کیفرخواســت به دادگاه انقالب ارجاع شــد و در حال 
رسیدگی است. حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم 
مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادی تحت تعقیب هســتند و 
پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل  در حال رســیدگی است. 
تعداد خودروهای جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده 
در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده 
است.ســخنگوی قوه قضاییه مجددا یادآور شــد:  در خصوص  
بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، معاون اول و دادستان کل 
کشور مسئولیت پیدا کردند تا  در این راه به دولت کمک کنند. 
ریاست جمهوری هم قبال بر بازگشت ایرانیان و سرمایه گذاری 
در کشــور تاکید کردند، بنابراین منعی ندارند البته ممکن است 
برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند و  چنانچه جرمی مرتکب 
شده باشند به آن رسیدگی می شود و  تعداد پرونده های ایرانیان 
خارج از کشــور خیلی محدود است.سخنگوی دستگاه قضا در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت 
اطالعات برخی ســایت ها و ســامانه ها از جمله توزیع سوخت، 
دانشگاه تهران، ســامانه های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه 
وکالی دادگســتری بودیم،  در این زمینه در رابطه با برخورد و 
پیشــگیری چه باید کرد؟ گفت: راه پیشــگیری از این مسائل و 
همچنین در رابطه با برخی هک ها، سامانه ها باید به ارتقای زیر 
ساخت های خود بپردازند. متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی 
سایت ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک 
شدن نا امنی را دارد. دولت هم به این موضوع تاکید ویژه داشته 
است. در صورت شناســایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد 
جدی هســت اما این موضوع باید بــا همکاری دولت و ضابطان 
قضائی باشد.ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی درباره  
آخرین وضعیت پرونده کالهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که 
متهم آن اخیرا به کشور مسترد شد، گفت: سال ۹۷ باندی توسط 
دستگاه های اطالعاتی با کمک دستگاه قضایی شناسایی شد که 
تسهیالت ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشای شرکت ها، 
افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند. یکی از آن ها که در 
روسیه مخفی شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان )عج( و 
نیروی انتظامی مســترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای 
دیگر مخفی هستند و  پیگیر استرداد آنها هستیم.  تسهیالت اخذ 
شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دالر، بیش از ۱۲ میلیون 
یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه 

است.

رئیسی در مراسم روز دانشجو:
سفرهمردمرابهمذاکراتگرهنمیزنیم

ادامه از صفحه اول
وی تاکید کرد: منابع ارزی کشور نگران کننده نیست و علیرغم تحریم و تهدید 
ثابت کردیم که می توانیم صادرات نفت و میعانات را بیشتر از قبل انجام دهیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: اقتصاد، نان و ســفره مردم را هرگز به مذاکرات گره 
نخواهیم زد و برخالف عده ای که تالش می کنند آینده را تاریک نشــان دهند، 
شدیداً به آینده روشن کشــور امیدوار هستم.رئیسی با اشاره به برخی اقدامات 
دولت در ۱۰۰ روز گذشــته، گفت: قبل از این مدت آشفتگی هایی را در سطح 
کشور شاهد بودیم و روزانه حدود ۷۰۰ نفر به خاطر ابتال به کرونا فوت می شدند 
و وضعیت بازار و تولید به هم ریخته بود اما وضعیت کنونی کرونا مشخص است، 
امروز ســامانه جامع تجارت که از آرزوهای دیرینه بود به راه افتاده و بخش های 
مختلف کشــور با یکدیگر هماهنگ شــده اند ضمن اینکه اقدامات بسیاری در 
دستور کار قرار گرفته از آنجا که بنا نداریم با فعل »می شود و خواهد شد« سخن 
بگوییم، زمانی که این اقدامات به نتیجه رســید گزارش آن به مردم ارائه خواهد 
شد.رئیس جمهور گفت: دولت در بودجه به دنبال تحول بر مبنای عدالت است 
و ســند اجرای عدالت هم آمایش سرزمینی تهیه شده و این می تواند عالمت و 
نشانه ای برای حرکت به ســمت تحقق عدالت باشد.رئیسی تصریح کرد: دولت 
به هیچ عنوان با حرفهای حاشــیه ای جا نخواهد خورد و رســالت اصلی خود را 
در خدمــت صادقانه به مردم انجام خواهــد داد.رئیس جمهور افزود: دولت خود 
را نیازمند انتقاد می داند و نقدپذیری را زمینه رشــد کشور می داند و هر کسی 
می تواند اعتراض داشــته باشد اما شــخصاً بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل 
هستم همچنانکه جرم سیاسی و جرم امنیتی متفاوت است.رئیسی با بیان اینکه 
اقتصاد کشور نیازمند جراحی های جدی است، اظهار داشت: سرمایه جدی برای 
انجام این جراحی آبرو اســت و ما حاضریم برای اصالح و ســر و سامان گرفتن 
اقتصاد کشور از آبروی خود بگذریم.رئیس جمهور افزود: متاسفانه برخی اقداماتی 
که طبق قانون باید در ســالهای گذشته انجام می شد در زمان خود انجام نشده 
است و دولت مصمم است اینگونه مسائل را حل و فصل کرده و به زندگی مردم 
ســر و سامان دهد و بی تردید با اقداماتی که در حال انجام است شاهد آرامش 
در جامعه خواهیم بود.رئیســی با بیان اینکه در تصمیمات مهم اقتصادی مردم 
و بازار باید در جریان باشــند، تصریح کرد: دولت در جلب رضایت بین خواص و 
عموم مردم قطعاً رضایت عموم را بر رضایت خواص ترجیح خواهد داد.وی گفت: 
بعضی از کشــورها به دنبال جذب دانش آموختگان برتر کشور ما هستند و باید 
با هم اندیشــی جاذبه های حفظ نخبگان کشور را افزایش دهیم تا استعداد برتر 
آنها در مسیر خدمت به کشور تجلی و تبلور پیدا کند.رئیسی تاکید کرد: ارتباط 
دولت با مردم و دانشگاه جزء برنامه های اصلی دولت است و با برخی از سخنان 
این ارتباط کاهش نخواهد یافت چرا که حل و فصل مســائل کشــور را در گرو 
ایــن روابط می دانیم و همه وزرا و مدیران اســتان ها نیز با این رویکرد همراهی 

خواهند داشت.

سردار فدوی:
عناصرنفوذینگذاشتندازخامفروشینفت

فاصلهبگیریم
جانشــین فرمانده کل ســپاه گفت: به دلیل وجود عناصــر نفوذی ، تاکنون 
نتوانســته ایم از خام فروشی نفت فاصله بگیریم که این باعث می شود تا نفت 
ما از ســوی آمریکا مورد تحریم قرار گیرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار 
دریادار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه صبح دیروز )سه شنبه( در کنگره 
شــهدای دانشگاه آزاد اسالمی با بیان اینکه عده ای چون فهم نداشتند، سعی 
کردند که نام شــهدا را حذف کنند، گفت: نفوذ، موضوعی اساسی است. نفوذ 
وجود دارد؛ یعنی آن هایی که به عنوان ســتون پنجم عمل می کنند در درون 
جامعه ما هســتند. در شرایطی که امام )ره( فرمودند شهید فهمیده رهبر ما 
است، برخی ها سعی کردند اسم این شهید را از کتاب های درسی حذف کنند 
و در مقطعی هم این کار را کردند.وی افزود: ما در هر موضوعی وارد شدیم و 
به دستورات خداوند عمل کردیم، خداوند توفیقات بی نظیری را برای ما رقم 
زده که باعث شده همه جبهه شیطانی در مقابل ما منفعل شوند، البته چنانچه 
به تکالیف خداوند به درستی و کامل عمل می کردیم، توفیقات ما بیشتر از آن 
چیزی می بود که تاکنون داشتیم.جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه در 
۲۲ بهمن امسال به شرط آنکه مانع آن یعنی کرونا از بین برود، جشن بزرگی 
را برگزار می کنیم، افزود: دشمن اگر در برابر ما کاری نکرده، به دلیل این بوده 
که نتوانسته، نه آنکه نخواسته است چون کسانی که برای منافع مادی تالش 
می کنند، همه چیز را بر اســاس سود و زیان مادی می سنجند، بر این اساس 
وقتی می دانند که چنانچه بخواهند در مقابل ما عملی انجام دهند با شکست 
مواجه می شوند، آن را انجام نمی دهند.سردار فدوی گفت: در دفاع سه مرحله 
وجود دارد. در مرحله اول، »قدرت دفاع« در برابر اتحادی است که در آن هر 
کشــوری که می توانسته در این اتحاد وجود داشــته باشد، در آن اتحاد قرار 
گرفته اســت اما ما در دهه ۶۰ به همه ثابت کردیم که این ملت قدرت دفاع 
از خود را دارد.وی اضافه کرد: مرحله دوم، داشتن »قدرت بازدارندگی« است 
که این هم مرحله ای است که در دهه ۷۰ دشمنان به وجود چنین قدرتی در 
نظام جمهوری اسالمی اذعان کردند؛ مرحله باالتر نیز »اقدام ابتدایی« است و 
این هم یکی از توانمندی های کشورمان است که قدرت های شیطانی در دهه 
۹۰ صراحتاً به وجود آن در ایران اعتراف کردند.جانشــین فرمانده کل سپاه 
اظهار داشــت: ما در حوزه اقتصاد، چون بر اساس قاعده های آمریکایی عمل 
کردیم، این موضوع باعث شــد که امروز مشکالت اقتصادی گریبانگیر جامعه 
شود. در واقع وقتی به دستورات اقتصادی خداوند که در قرآن به آن ها اشاره 
شده است، عمل نکردیم، وضعیت فعلی پدید می آید و این در حالی است که 
آمریکا از سال ۱۳۶۵ تعداد ۸۶ فروند ناو جنگی خود را به خلیج فارس آورد و 
مستقیم با ما در دریا درگیر شد، اما ما توانستیم در نهایت آن ها را به حقارت 
بکشــانیم زیرا به بخشی از توصیه هایی که خداوند آن ها را بیان داشته، عمل 
کردیم.سردار فدوی در ادامه به روز دانشجو پرداخت و عنوان کرد: روز دانشجو 
روزی است که دانشجویان کشورمان علیه خبیث ترین دولت عالم یعنی ایاالت 
متحده آمریکا اعتراض کردند و به واسطه این اعتراض، سه تن از دانشجویان به 
شهادت رسیدند، در حالی که خبیث های عالم می خواستند این روز را به روزی 
علیه انقالب و نظام تبدیل کنند. دشمن برای رسیدن به منافع خود یک لحظه 
هم درنگ نمی کند بر این اســاس، در مقابل دشمن باید وحدت کلمه داشته 
باشــیم.وی گفت: اگر روندی را که در ســال ۱۳۶۸ داشتیم، ادامه می دادیم، 
االن ایــن ما بودیم کــه آمریکا را تحریم می کردیم. از ســوی دیگر علی رغم 
تأکیدات امام )ره( و رهبری، به دلیل وجود عناصر نفوذی ، تاکنون نتوانسته ایم 
از خام فروشــی نفت فاصله بگیریم که این باعث می شــود تا نفت ما از سوی 
آمریکا مورد تحریم قرار گیرد.جانشین فرمانده کل سپاه در پایان به توانمندی 
ایران در زمینه ساخت انواع رادار اشاره و خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ وقتی به 
رادار بومی احتیاج پیدا کردیم، توانستیم با همکاری دانشگاه شریف رادارهایی 

را تولید کنیم که از لبه های فناوری دنیا هم باالتر باشد.

دریادار تنگسیری:
کارهایناممکنبا»مامیتوانیم«ممکن

میشود
فرمانده نیروی دریایی ســپاه گفت: بر اســاس اصل »ما می توانیم« تمام کارهای 
ناممکن و سخت، ممکن و آسان می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی 
از ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین مهندسی و پشتیبانی رزم بازسازی شده در 
نیروی دریایی ســپاه با حضور دریادار علیرضا تنگســیری فرمانده این نیرو برگزار 
شد.در این مراسم، ۹۱ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین بازسازی شده شامل 
کشنده ها و ماشــین آالت سنگین و نیمه سنگین در کالس های متفاوت مهندسی 
رزم و پدافند غیر عامل که توسط مهندسان و کارگران زبردست، مؤمن و انقالبی، 
بازسازی شده اند، رونمایی و به چرخه خودرویی این نیرو اضافه شد.دریادار تنگسیری 
در این مراســم با مثبت ارزیابی کردن این کار جهادی، گفت: نیروی دریایی سپاه 
با توجه به مأموریت ذاتی در حوزه خلیج فارس و تنگه حســاس هرمز برای انتقال 
و ترابری تجهیزات مهندسی و رزمی عملیاتی، نیازمند انواع ماشین آالت سنگین و 
نیمه سنگین در مناطق صعب العبور، جزایر و سواحل بنادر جنوبی است تا آن ها را در 
زمینه عمران، آبادسازی، محرومیت زدایی، فعال سازی اسکله ها، الیروبی حوضچه ها، 
ســاخت دیوارها و کانال های دفاعی و سازه های دیگر مورد استفاده قرار دهد.وی با 
بیان اینکه بر اســاس اصل »ما می توانیم« تمام کارهای ناممکن و سخت، ممکن 
و آسان می شود، افزود: بازســازی این ماشین آالت و کشنده ها، در گذشته توسط 
مجموعه های خارج از سپاه و با هزینه های زیادی انجام می شد، ولی امروز به حمداهلل 
با تالش افسران جوان و متخصص و تخصصی کردن آموزش ها در مهندسی نیروی 
دریایی ســپاه و استفاده از اصل »ما می توانیم« و با نگاه به ظرفیت و توان داخلی، 
این موضوع را سرلوحه فعالیت های خود قرار دادیم و امروز به توفیق الهی، بازسازی 
تمام ماشــین آالت سنگین و نیمه سنگین در گروه مهندسی شهدای خلیج فارس 
نیروی دریایی سپاه انجام می شود و همکاران ما توانسته اند صرفه جویی قابل توجهی 
بر اساس رعایت اصل »اقتصاد مقاومتی« انجام دهند.فرمانده نیروی دریایی سپاه با 
اشاره به اینکه نیروی دریایی برای بازسازی ادوات مهندسی خود، تمام قابلیت ها را 
پای کار آورده است، گفت: امروز با پشت سر گذاشتن تحریم های ظالمانه و تبدیل 
آن به فرصت های مطلوب و با تحقق شــعار همیشگی »ما می توانیم«، ۹۱ دستگاه 
از انواع ماشین آالت مهندسی، اعم از سنگین و نیمه سنگین در کالس های متفاوت، 
بازســازی و به چرخه خودرویی ســازمان مهندسی رزم و پدافند غیر عامل نیروی 
دریایی سپاه اضافه می شود.دریادار ایرانپور فرمانده مهندسی نیروی دریایی سپاه نیز 
در گزارشی درباره روند اجرای این پروژه بزرگ، گفت: پروژه بازسازی ماشین آالت 
سنگین در گروه مهندسی شهدای خلیج فارس انجام شده و عالوه بر اینکه موجب 
ارتقاء توان فنی، تخصصی نیروها و باال رفتن تجربه و تقویت روحیه خودباوری شده، 
در حوزه های اقتصادی نیز با انجام این بازســازی ها مبلغ قابل توجهی صرفه جویی 

مالی صورت گرفته است.

شمخانی در دیدار وزیر خارجه سوریه:
آمریکابهدنبالاحیایداعشوتداوم

بحرانآفرینیدرمنطقهاست
دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: آمریکا از فروپاشــی داعش در ســوریه و عراق و 
پیروزی جبهه مقاومت که موجب افزایش قدرت راهبردی این جبهه شــده به شــدت 
عصبانی بوده و به دنبال بحران آفرینی های جدید است.به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل 
مقداد وزیر خارجه جمهوری عربی سوریه که برای انجام یک سفر رسمی به تهران سفر 
کرده اســت، صبح امروز با دریابان علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان دیدار و پیرامون آخرین تحوالت منطقه و مناسبات 
دوجانبه با وی گفتگو کرد.دریابان شــمخانی در این دیدار با تبیین شــرایط حاکم بر 
منطقه گفت: آمریکا از فروپاشی داعش در سوریه و عراق و پیروزی جبهه مقاومت که 
موجب افزایش قدرت راهبردی این جبهه شده به شدت عصبانی است و به دنبال بحران 
آفرینی های جدید است.وی تاکید کرد: توطئه ایجاد بحران امنیتی در سوریه یک طرح 
آمریکایی، صهیونیستی است که نسبت به پیامدهای خطرناک آن، که می تواند امنیت 
کل منطقه را دچار آسیب کند، هشدار می دهیم.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
بابیان اینکه اشغالگری از سوی هر کشوری در سوریه موجب استمرار ناامنی و گسترش 
دامنه خشــونت خواهد شد، خاطر نشان کرد: سرنوشت هرگونه تجاوز و اشغالگری در 
تاریخ جز عقب نشینی و شکست خفت بار چیز دیگری نبوده است.نماینده مقام معظم 
رهبری تجاوز مســتمر رژیم صهیونیســتی به خاک سوریه را محکوم کرد و افزود: این 
حمالت در استمرار تجاوزات وحشیانه این رژیم به فلسطین و لبنان است که مقاومت 
و ســتیز قهرآمیز، تنها راه دفع غده ی سرطانی صهیونیسم از منطقه است.شمخانی با 
اشــاره به روابط راهبردی ایران و سوریه در حوزه های سیاسی و امنیتی، تسری آن به 
سایر بخش ها به ویژه حوزه اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و آمادگی کامل کشورمان 
را در این زمینه اعالم کرد.فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه نیز در این مالقات با تشکر 
از حمایت های همه جانبه تهران از مردم و دولت سوریه اظهار داشت: با شکست جبهه 
متحد تروریسم و ایجاد ثبات نسبی در سوریه فصل جدیدی در همکاری های دو کشور 
با اولویت مناسبات اقتصادی آغاز شــده است.وی حضور نظامی غیر قانونی آمریکا در 
سوریه را ناقض اصل حاکمیت و تجاوز به تمامیت ارضی این کشور عنوان کرد و افزود: 
آمریکا به دنبال احیای هســته های تروریستی برای جلوگیری از ایجاد ثبات پایدار در 
سوریه اســت.فیصل مقداد تداوم شرارت رژیم صهیونیستی در منطقه و تجاوز نظامی 
مکرر به ســوریه را مصداق واقعی تروریســم دولتی و اقدامی تحریک آمیز ذکر کرد و 
اظهار داشت: تروریسم، تجاوز نظامی و تحریم های ظالمانه نمی تواند خللی در اراده ملت 
سوریه برای مقاومت در برابر زورگویی و زیاده خواهی دشمنان به وجود آورد.وی با اشاره 
به ظرفیت های گسترده اقتصادی قابل تبادل میان دو کشور و استقبال مردم سوریه از 
کاالهای با کیفیت ایرانی خواستار افزایش حضور شرکت های دولتی و خصوصی ایرانی 

در بازار سوریه شد.

وحیدی:
فازنخستطرحهوشمندکرونادر
دستگاههایاجراییاجرامیشود

 فرمانده قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا از آغاز فاز نخســت 
طرح هوشــمند بیماری کرونا از هفته بعد در دستگاه های اجرایی خبر 
داد.به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنا، احمد وحیدی دیروز ســه شنبه 
پس از برگزاری نشســت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا، در 
جمع خبرنگاران دربــاره مراحل اجرای طرح هوشــمند بیماری کرونا 
در بستر ســامانه امید، گفت: دســتگاه  های اجرایی، حمل و نقل درون 
شــهری، واحدها و فعالیت های صنفی، حمل و نقل برون شهری و تردد 
خودروهای شــهری، و علمی، تحقیقاتی و آموزشی، پنج مرحله اجرای 
طرح مدیریت هوشمند بیماری در بستر سامانه امید هستند و در نشست 
امروز این موضوع بررســی شد.وزیر کشــور، موضوع دوم این نشست را 
مرزها و بیماریابی در مرزها عنوان کرد و گفت: در نشســت امروز مجدداً 
تاکید شــد چه ایرانیانی که وارد کشــور می شوند، یا چه خارجی ها که 
از مرز وارد می شــوند، به دقت کنترل شــوند و تســت پی سی آر منفی 
داشته باشــند و اگر بیماریابی شده اند و مشــکوکیت وجود داشت، به 
شکل مناســب قرنطینه شوند.وحیدی از تهیه و تدوین طرحی در مورد 
پیامدهای اجتماعی مربوط به کرونا خبــر داد و گفت: امروز درباره این 
طرح مباحث روانشناختی و سالمت های اجتماعی کرونا گفت و گو شد 
و اعضا پیشــنهاداتی داشتند و قرار شد به طور کامل تر مطالعه شود.وی 
همچنیــن درباره بحث اصناف برای اخذ مجوز و کســب و کارها، گفت: 
درخواست مجوز اصناف قبال به سازمان مالیاتی ارسال می شد که قرار شد 
وزارتخانه های مربوطه این اقدام را انجام دهد و نیازی به ارسال درخواست 
به سازمان مالیاتی نیســت.فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با 
کرونا،  درباره واکســن دانش آموزان با توجه به حضوری شدن مدارس، 
گفت: برای واکسیناسیون دانش آموزان زیر۱۲ سال هنوز تصمیمی گرفته 
نشده است. این موضوع در ستاد ملی به صراحت بررسی و قرار شد وزارت 
علوم، تحقیقات و آموزش فناوری در کمیته ای بررسی کند که آیا واکسن 
زدن افراد زیر ۱۲ ســال موثر اســت یا نه و سپس در جلسه ستاد کرونا 
درباره آن بحث شود.به گفته وحیدی مدارس  هم ۲ روز در هفته باز است 
و بقیه در فضای مجازی آموزش داده می شود.وی همچنین در پاسخ به 
این سوال که آیا صحت دارد که با بازگشایی مدارس تعدادی دانش آموز 
به کرونا مبتال شده اند یا نه، گفت: وضعیت نابسامان یا وضعیت جدیدی 
در حوزه مدارس نداشــتیم. این موارد لزوما مربوط به بازگشایی مدارس 
است. وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی هم تاکنون درباره این 

قضیه اظهار نظر نکرده است.
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گزیده خبر توضیحات وزیر اقتصاد درباره مهار تورم، ارز ترجیحی و قانون رمزارزها

ارزترجیحیداروهاحذفنمیشود
وزیــر امور اقتصــادی و دارایــی امروز در جمــع نمایندگان 
تشکل های دانشجویی به برخی سواالت اقتصادی آن ها پاسخ 
داد.به گزارش ایِبنا، دیروز )سه شنبه( نشست فعاالن تشکل های 
دانشجویی دانشگاه های تهران با احسان خاندوزی -وزیر امور 
اقتصادی و دارایی - برگزار شــد و نماینده های تشــکل های 
دانشــجویی در این نشســت به بیان نظرات و پرســش های 
خود درباره موضوعات مختلــف اقتصادی چون قیمت گذاری 
دســتوری، ثبات دســتوری، بودجه ریزی و .... پرداختند. وزیر 
اقتصاد در ابتدای این نشست درباره درنظر گرفتن مولفه های 
ثبات اقتصادی در الیحه بودجه ســال آینده گفت: در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ به ثبات بســیاری از متغیرهای اقتصادی 
توجه ویژه شده اســت تا یک فرمول قطعی برای آن ها وجود 

داشته باشد. 

سهام و اوراق دولتی عرضه نمی شود
وی افزود: طبق قانون بودجه ســال جاری، بنا است که دولت 
معــادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از ســهام و اوراق خود را در 
اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق های مربوطه قرار دهد 
و دولت قصد ندارد سهام و اوراقی در بازار سرمایه عرضه کنند. 

ارز ترجیحی داروها حذف نمی شود
خانــدوزی درباره حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: دولت برای 
حذف ارز ترجیحی عزم دارد اما قصد دارد که این حذف را به 

صورت تدریجی انجام دهد تا شوکی ایجاد نکند. البته در این 
زمینه ســعی می شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به بیماران 

ضربه وارد نشود و ارز ترجیحی داروها حذف نخواهد شد. 
وی بــا بیان اینکه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما بر افزایش 

قیمت هــا تاثیر می گذارد، اظهار کرد: برای رفع وابســتگی به 
واردات بایــد در تولیدات کاالهایی کــه ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
آن ها تعلق می گیرد، تنوع ســازی صورت بگیرد. مشکل اصلی 
ایجاد تورم، غیر از ضعف نظارت بر خلق پول، کســری بودجه 
دولت هاست که در این زمینه باید هزینه های جاری دولت کم 
و کنترل شود زیرا، افزایش هزینه های جاری دولت موجب رشد 

تورم و کسری بودجه می شود. 

متنوع سازی تامین مالی ساخت یک میلیون مسکن 
وزیر اقتصاد افزود: درباره ساخت یک میلیون مسکن مکاتباتی 
با بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی داشتیم تا تامین مالی 
ساخت این تعداد مسکن متنوع شود که تجربه ساخت مسکن 
مهر تکرار نشود. در این زمینه باید از ظرفیت های خارجی نیز 
اســتفاده شود که اخبار خوبی مبنی بر فراهم شدن زمینه های 
حضور ظرفیت های خارجی برای ساخت یک میلیون مسکن 
خواهید شــنید. خاندوزی با بیان اینکه همگرایی و همنظری 
خوبی در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد، ادامه داد: نمی توانیم 
چشممان را بر روی رمزارزها ببندیم بلکه باید هم در استخراج 
و هم در تولید و مبادله رمزارزها مواجه فعال و مقررات گذارانه 
داشته باشیم. در وزارت اقتصاد کمیته ای برای رمزارزها تشکیل 
شده است که در این کمیته درحال تدوین پیش نویسی در این 
حوزه هســتند. وی بیان کرد کــه وزارت اقتصاد مخالف پولی 

کردن کسری بودجه جاری است. 

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
بودجه سال آینده با دالر ۲۳ هزار تومان 

بسته شد
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: در بودجه ۱۴۰۱ 
کــف حقوق از ۳.۵ میلیون تومان بــه ۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته و 
همچنین ســقف حقوق از ۳۳ میلیون تومان بــه بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون 
تومان رســیده  است یعنی در کف حقوق افزایش ۲۸ درصدی و در سقف 
حقوق رشد ۶ درصد اعمال شــده که متوسط آن ۱۰ درصد است.جعفر 
قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره تاخیر در ارایه الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ اظهار داشــت: دلیل اصلی تاخیــر در ارایه الیحه بودجه 
ســال آینده این اســت که دولت به دنبال کاهش بند های بودجه بوده و 
کاهش هزینه های دولت یک موضوع چالشــی است و برای بررسی کدها، 
بندها و ردیف های بودجه نیاز بــه زمان دارد. البته این تاخیر در تحویل 
الیحه بودجه با هماهنگی مجلس بوده تا با هفته تعطیلی مجلس تداخلی 
ایجاد نشــود. وی با بیان اینکه تاخیر در تحویــل الیحه بودجه ارتباطی 
به مذاکرات وین نداشــت، تاکید کرد: ســقف فروش نفت در بودجه ۱.۲ 
میلیون بشکه در نظر گرفته شده  است و قرار نیست که برای بودجه ریزی 
منتظر تعیین تکلیف برجام باشــیم اگر مذاکرات به نتیجه رســید، برای 
کمک به بودجه متمم تنظیم و الحاق می شــود اما در حال حاضر بودجه 

بدون در نظر گرفتن نتیجه مذاکرات وین بسته شده  است.
رییس کمیته اقتصادی کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس درباره نرخ 
دالر در بودجه ۱۴۰۱ گفت: آنچه که گفته می شــود دالر در بودجه سال 
آینده  ۲۳ هزار تومان تعیین شــده  است.قادری درباره کاهش هزینه های 
دولت در بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشــت: معتقدم کاهشــی در بودجه سال 
آینده اتفاق نیفتاده، در واقع بودجه افزایش پیدا نکرده  اســت به طوری که 
فقط دو درصد نسبت به بودجه سال آینده اضافه شده و هزار و ۲۷۰ هزار 
میلیارد تومان است.وی با اشاره کف و سقف حقوق و دستمزد در بودجه 
ســال آینده گفت: در بودجه ۱۴۰۱ کف حقوق از ۳.۵ میلیون تومان به 
۴.۵ میلیون تومان افزایش یافته و همچنین ســقف حقوق از ۳۳ میلیون 
تومان به بین ۳۷ تا ۳۸ میلیون تومان رســیده  است یعنی در کف حقوق 
افزایش ۲۸ درصدی و در ســقف حقوق رشــد ۶ درصد اعمال شده که 

متوسط آن ۱۰ درصد است.

برای فروش سهام عدالت فعال نمی توان 
تصمیمی گرفت

مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس اظهار داشــت: در بحث 
سهام عدالت با یک تاثیر روانی مواجه بودیم و حجم زیادی از سفارشات 
فروش در حدود یک ســال گذشته انجام نشد و روی زمین مانده است. 
بنابراین همواره منتظر آثار آن در بازار هستیم.میثم فدایی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره اثرگذاری فروش اوراق بر بازار ســرمایه 
اظهــار داشــت: بارها گفته ام کــه اوراق تاثیری در کــش فلو )جریان 
نقدینگی( در بازار ســرمایه ندارد و مارکت آن جدا از بازار سهام است 
اما به بازار سهام سیگنال می دهد و این سیگنال درباره نرخ بهره بدون 
ریسک است.وی ادامه داد: در این شرایط وقتی نرخ بهره به ۲۵ درصد 
می رســد یعنیp/e  چهار درصد است در این شرایط سهم هایی باالتر از 
p/e در بازار با ریسک همراه است. در واقع اوراق در بازار سرمایه از این 
طریــق تاثیر می گذار نه اینکه بخواهد جریان نقدینگی را تغییر دهد و 
این گونه نیســت که بگوییم نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار اوراق 
رفته باشــد.مدیر نظارت بر نهادهای مالی ســازمان بورس که همزمان 
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس را برعهده دارد، درباره 
اثرگذاری عرضه ســهام عدالت در بازارسرمایه تاکید کرد: عرضه سهام 
عدالت بر بازار بســیار اثرگذار بود. در بحث ســهام عدالت با یک تاثیر 
روانی مواجه بودیم و حجم زیادی از سفارشــات فروش در حدود یک 
سال گذشته انجام نشد و روی زمین مانده است. بنابراین همواره منتظر 
آثار آن در بازار هســتیم.وی گفت: تاثیر دیگر در بخش سرمایه گذاری 
مستقیم  سهامداران عدالت اســت . در روش غیرمستفیم ۲۸ شرکت 
پذیرش شــدند و معامالت این شــرکت ها در حال انجام است و به هر 
حال بخشــی از جریان نقدینگی بازار به آن سمت رفته و می رود و در 
این بخش از بازار اثرگذار اســت.فدایی با تاکیــد بر اینکه مهم ترین و 
بدترین مشــکل سهام عدالت در حال حاضر نبود ساختار حاکمیتی در 
این شــرکت ها است، اظهار داشــت: در حال حاضر ۲۸ شرکت استانی 
سهام عدالت فعال هستند که ارزش مارکت کپ )ارزش بازار( انها بعضا 
از تمام شــرکت های استان باالتر است اما هیچ هیات مدیره  ای ندارند 
و تعیین تکلیف هیات مدیره ســهام عدالت و شرکت های سرمایه پذیر 
آنها مهم ترین مشــکل ما در این حوزه است.وی با بیان اینکه بسیاری 
از مهم ترین شرکت ها سیت ســهام عدالت دارند اما هنوز هیات مدیره 
این شــرکت ها مشــخص نشده  است، گفت: در این شــرایط بازار فعال 
برای فروش ســهام عدالت نمی توان تصمیمی گرفت و همچنان فروش 

متوقف است.

گزارش های بانک مرکزی بازار مسکن را متشنج کرده است
رئیس اتحادیه مشاوران امالک معتقد است گزارش های منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار وضعیت بازار مسکن را متشنج کرده است.به گزارش خبرنگار مهر، تورم نقطه به نقطه 
)نسبت به ماه مشابه سال قبل( مسکن در آبان ماه امسال ۲۰.۲ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعالم شده است. به این معنا که خریداران تهرانی مسکن در آبان امسال باید به 
طور متوسط بیش از ۲۰ درصد نسبت به آبان سال گذشته برای خرید مسکن هزینه کنند.این مرکز تورم ساالنه مسکن )۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال( را ۵۱.۸ درصد اعالم 

کرده است؛ تورم ماهانه مسکن در آبان نسبت به مهر نیز منفی نیم درصد بوده است.

تورم مسکن؛ بانک مرکزی: 17.7 درصد /    مرکز آمار: 20.2 درصد
بانک مرکزی نیز در گزارشی، رشد قیمت مسکن در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل )آبان ۱۳۹۹( را ۱۷.۷ درصد و اندکی کمتر از تورم نقطه به نقطه مسکن که مرکز 
آمار منتشر کرده، اعالم کرده است.این بانک متوسط قیمت مسکن در آبان امسال در تهران را بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر متر مربع عنوان کرده است.منبع گزارش های 
هر دو نهاد )مرکز آمار ایران و بانک مرکزی( سامانه معامالت امالک و مستغالت است که در اختیار شبکه مشاوران امالک بوده و معامالت مسکن که در دفاتر مشاوران امالک 
رخ می دهد، در این ســامانه ثبت می شــود.این در حالی است که قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک پیش از این در نشست خبری گفته بود تنها ۶۰ درصد معامالت 
مســکن در ســامانه مذکور که در اختیار اتاق اصناف ایران بوده و این اتاق، اطالعات آن را به ســایر دستگاه ها از جمله وزارت صمت، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و مرکز آمار 

ارائه می دهد، ثبت می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک: گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار از بازار مسکن را قبول ندارم
مصطفی قلی خســروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر گزارش بازار مســکن بانک مرکزی بر وضعیت فعلی این بازار گفت: از دولت یازدهم به بعد بانک مرکزی اقدام به 
انتشار گزارش وضعیت بازار مسکن در هر ماه کرده است. به نظر بنده داده های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اشتباه است.وی با تأکید بر اینکه گزارش های بازار مسکن بانک 
مرکزی، این بازار را متشنج می کند، افزود: بازار مسکن یک فرآیند آزاد دارد و به صورت اتوماتیک خود را کنترل می کند اما گزارش هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار در این 
خصوص ارائه می دهند، این خودکنترلی را از بین برده و ســبب متشــنج شدن آن شده است.رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران تصریح کرد: به عنوان مثال در خرداد 
سال گذشته بانک مرکزی از افزایش ۴۸ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران خبر داده بود در حالی که برآورد ما از افزایش ۱۵ درصدی قیمت ها بود اما با جو سازی بانک 

مرکزی، رشد قیمت ها ناگهان به ۹۰ درصد رسید.

تعیین سقف اجاره بها از سوی ستاد کرونا اشتباه بود
قلی خسروی به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره بها اشاره و تأکید کرد: این مصوبه سبب شد تا صاحب خانه هایی که تمایلی به افزایش 
۲۵ درصدی اجاره بها نداشته باشند، این اقدام را انجام دهند. حتی افزایش اجاره بها به ۶۵ درصد هم رسیده است.وی در خصوص شائبه تأثیر مشاوران امالک بر افزایش قیمت 
مسکن، ادامه داد: مشاوران امالک برنامه ریز و سیاستگذار بازار مسکن نیستند و باید وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پاسخگو باشد اما مردم فکر می کنند مشاوران امالک 

قیمت را گران می کنند اما ما کاره ای نیستیم و صرفاً دالل هستیم.

بنگاهی ها عامل گرانی مسکن نیستند
رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران اظهار داشت: اگر از مشاور امالک بپرسید قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه فعالیت شما چه مقدار است، می گوید متری 
۴۰ میلیون تومان. حال اگر از وی بخواهید ملک شما را متری ۸۰ میلیون تومان به فروش برساند، مشاور امالک زیر بار نمی رود.قلی خسروی بیان کرد: اما اگر از وی بخواهید 
آن ملک را متری ۳۸ میلیون تومان بفروشد، بالفاصله استقبال می کند چون می خواهد کمیسیون از خرید و فروش بگیرد.وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس 
مبنی بر ســاماندهی مشــاوران امالک، عنوان کرد: بنده با این طرح مشــکلی ندارم اما سبب می شود تا به وضعیت بازار مسکن دامن زده شود. برخی نمایندگان مجلس تأکید 
می کنند مشاوران امالک قیمت مسکن را گران کرده است اما این گونه نیست. ضمن اینکه مذاکره ای با صنف مشاوران امالک در خصوص این طرح تاکنون صورت نگرفته است.

 ۵.۳میلیون تومان حداقل عیدی
 امسال کارگران

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال جاری اعالم شد. به گزارش میزان، اصغر 
آهنی ها  میزان حداقل و حداکثر  عیدی کارگران در ســال جاری گفت: میزان 
حداقل عیدی کارگران در سال جاری برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر 
رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.   به موجب تصمیمات 
اتخاذ شــده میزان حداقل دستمزد در سال جاری برابر با دو میلیون و ۶۵۵ هزار 
و ۴۹۵ تومان اســت. به این ترتیب  با احتســاب دو برابر حداقل دستمزد، کف 
عیدی کارگران ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.  بر اساس این گزارش 
حداکثر رقم عیدی هفت میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان اســت.  طبق عرف 
جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت خواهد 
شد.  بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از 
کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی 
و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایســتی از 
معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.در این قانون تاکید شده است: 
مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 
۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این 

بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.
 همچنیــن در کارگاه هایــی که مطابق رویه جــاری کارگاه بیش از مبالغ فوق 
پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.  بر اســاس بند ۱۰ ماده ۹۲ 
قانون مالیات مستقیم عیدی ساالنه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم 
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات مســتقیم است.از اول سال 
۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ یکســان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار 
)اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ ۸۸۵۱۶۵ ریال تعیین شــد. همچنین از اول 
سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا )موضوع 
ماده ۳۶ قانون کار( به اضافه روزانه ۸۲۸۷۵ ریال به نســبت آخرین مزد در سال 
۱۳۹۹ افزایش یافت.  بر همین مبنا مبلغ عیدی کارگران امسال حداقل ۵ میلیون 
و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان و حداکثر ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵  تومان اســت. 
حداقل عیدی در سال گذشته با توجه به میزان حداقل دستمزد تعیین شده برابر 
با ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز برابر با ۵ میلیون و ۷۳۱ هزار 
تومان بوده است. به این ترتیب کف عیدی در سال جاری با سقف عیدید در سال 
گذشــته برابر شده است.  حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با یک میلیون و 

۹۰۰ هزار تومان بود. 

کارمندان دولت چقدر عیدی می گیرند؟
دولت در بخشــنامه  بودجه ابالغی به دستگاه های اجرایی رقم مشخصی را برای 
عیدی کارمندان دولت در ســال ۱۴۰۱ اعالم نکرده است، اما به نظر می رسد که 
رقم آن به طور علی الحســاب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد 
که برای شرکت های دولتی پیش بینی شــده بود.در بودجه سال گذشته عیدی 
کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شد، ولی در نهایت با توجه به 
تغییرات ضریب، هیات دولت در پایان ســال میزان عیدی را یک میلیون و ۵۰۰ 

هزار تومان تعیین کرد.

هدیه ۲۵0 هزار تومانی همراه اول به 
مناسبت روز دانشجو

همراه اول به مناسبت فرارســیدن روز دانشجو به تمامی مشترکان فعلی و 
جدید ســیمکارت های ویژه دانشجویی و جوانان اعتبار هدیه آکادمی همراه 
می دهد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همزمان 
با فرارســیدن ۱۶ آذر ماه و »روز دانشجو«، تمامی مشترکان فعلی و جدید 
سیمکارت اعتباری دانشجویی و سیمکارت دائمی جوانان می توانند تا پایان 
این مــاه از اعتبار هدیه »آکادمی همراه« بهره مند شوند.مشــترکان فعلی 
سیمکارت های دانشجویی و جوانان پس از ثبت نام در سایت آکادمی همراه 
اول، ایــن اعتبار ۲۵۰ هزار تومانی را به صــورت خودکار دریافت می کنند.

متقاضیان جدید هم می توانند با مراجعه به مراکز فروش و خدمات اپراتور اول 
یا فروشگاه آنالین همراه اول به نشانی Shop.mci.ir اقدام به خرید سیمکارت 
های ویژه دانشــجویی یا جوانان کنند که اعتبــار آکادمی برای آنها حداکثر 
تا ۴ روز پس از فعالســازی سیمکارت تخصیص داده می شود.گفتنی است 
»سیمکارت دانشجویی« همراه اول صرفا به دانشجویان تعلق می گیرد و هر 
فرد تنها یک بار می تواند از این طرح استفاده کند؛ از جمله مزایای دیگر این 
سیمکارت ها امکان فعالسازی رایگان طرح »جمعه های رویایی« و همچنین 
برقراری مکالمه و پیامک داخل شبکه دانشجویی با تخفیف است.»سیمکارت 
جوانان« همراه اول هم صرفا به افراد با سن ۱۸ تا ۳۰ سال تعلق می گیرد که 

در حال حاضر سیمکارت جوانان ندارند.

ســایه رونــد نزولی بازار ســرمایه بر 
ارزش واقعی ســهام عدالت سنگینی 
می کنــد، به طوریکه طبــق آخرین 
ارقام، ارزش این ســهام بــه کمتر از 
۱۰ میلیــون تومان رســیده اســت.

به گزارش ایســنا، پس از آزادسازی 
سهام عدالت، مشموالن این سهام که 
روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودند، می توانند با 
 www.samanese.ir مراجعه به ســامانه
ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی 
خود را مشاهده کنند.البته این ارزش 
یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات 
بازار افزایشی یا کاهشی می شود. برای 

مثال، ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیه یک میلیــون تومانی در 
۲۰ اسفند ســال گذشته ۱۸ میلیون 
و ۷۸۰ هزار تومان قیمت داشــت، در 
حالی کــه قیمت این ســهام در ۱۶ 
تیرماه ســال جاری تا ۱۴ میلیون و 

۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.
ســهامی که در روزهای نخســتین 
آزادســازی ســهام عدالــت یعنــی 

اردیبهشــت  ماه و خرداد ماه ســال 
۱۳۹۹ بیــش از ۲۰ میلیــون تومان 
قیمت داشت.در این راستا، در یازدهم 
مهرماه ارزش واقعی ســهام عدالت با 
ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار تومانی بیش 
از ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان و 
در ۲۸ آبــان ماه حدود ۱۱ میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت.این 
در حالی اســت که طــی هفته های 

قبل روند حرکت شــاخص های بازار 
سرمایه نزولی بوده و باعث شده است 
ارزش واقعی سهام عدالت به زیر ۱۰ 
میلیون تومان برسد.بر این اساس و با 
توجه به آخرین قیمت ها ارزش واقعی 
سهام عدالت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار تومان قیمت دارد که ۶۰ درصد 
آن یعنی حــدود پنج میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان آن قابل فروش است. البته 
توجه به این نکته ضروری است که در 
این روزهای بازار،  ســهام موجود در 
سبد سهام عدالت، با وجود ارزشمند 
بودن،  خریــدار ندارند و عمال فروش 

این سهام نیز ممکن نیست.

 ارزش سهام عدالت به زیر
 10 میلیون تومان رسید

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توافقات صورت گرفته 
با کشــورهای پاکستان، قرقیزســتان. ترکمنستان و 
آذربایجان بر دیپلماسی حمل ونقل برای توسعه روابط 
با همسایگان تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
رستم قاســمی با یادآوری این که طی ۲ ماه گذشته 
وضعیت ترانزیت در کشور متحول شده است، گفت: 
در این مدت توافقات خوبی با پاکستان، قرقیزستان. 
ترکمنســتان و آذربایجان منعقد شده و توانسته ایم 
دیپلماســی حمل ونقل را  برای گســترش ترانزیت 

در کشــور به کار بگیریم. وی با اشــاره به پیش بینی 
منابع مالی خارج از ردیف بودجه برای توسعه صنعت 
حمل ونقل در کشــور افزود: راهکارهای مختلفی در 
نظر داریم که یکی از آن ها تهاتر امالک و مســتغالت 
وزارت راه و شهرسازی با پروژه های مسکن و راه سازی 
اســت.وی ادامه داد: برای این کار، ایجاد دو صندوق 
حمل ونقل و مســکن نیز پیش بینی شــده که اقدام 
بسیار خوبی است. چراکه درآمدهای وزارتخانه در این 
دو صندوق تجمیع شــده و بدون ورود به خزانه برای 

توســعه هر دو حوزه زیر نظر وزارت راه و شهرسازی 
یعنی مسکن و حمل ونقل هزینه خواهد شد.وزیر راه 
و شهرســازی با بیان اینکه بودجه خوبی برای ایجاد 
کریدور شیراز-بوشهر در نظر گرفته شده است، گفت: 
امیدواریم شاهد پیشرفت هر دو پروژه احداث آزادراه 
و راه آهن بین دو اســتان باشیم.قاسمی از نمایندگان 
مجلس خواســت که در بودجــه ۱۴۰۱ وزارت راه و 
شهرســازی به مأموریت های کالن و قابل توجه ابن 

وزارتخانه در توسعه زیرساخت ها توجه شود.

امالکوزارتراهبرایاجرایپروژههایمسکنتهاترمیشود

سند مالکیت و برگه کمپانی وسیله نقلیه سواری زانتیا سوپرلوکس 
مــدل 1383 نوک مدادی – متالیک  بنــام بابک خواجه نام پدر 
عباس و مجید شیخی  با شماره موتور 02008105وشماره شاسی 
81512283113814 و با شــماره شهربانی ایران 68 – 242 ی 94  

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .

آگهی مفقودی
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درپی کاهش نگرانی از اومیکرون؛گزیده خبر

قیمت نفت افزایش یافت
قیمــت نفت پــس از افزایش پنج درصدی روز گذشــته، در 
معامالت روز ســه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر کاسته شدن 
از نگرانیها نسبت به تاثیر واریانت اُمیکرون بر تقاضای جهانی 
برای ســوخت و طوالنی شدن روند مذاکرات هسته ای ایران، 
افزایش یافت.به گزارش ایســنا، بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا ۷۴ سنت معادل ۱.۱ درصد افزایش یافت 
و به ۷۰ دالر و ۲۳ ســنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت 
آمریکا روز دوشنبه ۴.۹ درصد افزایش داشت.بهای معامالت 
نفت برنت ۶۰ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۷۳ 
دالر و ۶۸ سنت در هر بشــکه رسید و به رشد ۴.۶ درصدی 
روز گذشــته افزود.قیمتهــای نفت هفته گذشــته به دلیل 
نگرانیها نسبت به اثربخشی ضعیف واکسنها در برابر واریانت 
جدید اُمیکرون و آســیب دیدن تقاضا در صورت وضع مجدد 
قرنطینه ها، ریزش کرده بودند. با این حال یک مقام بهداشتی 
آفریقای جنوبی اوایل هفته جاری اظهار کرد موارد اُمیکرون، 
عوارض مالیمی نشــان داده اند. همچنیــن آنتونی فاوچی، 
کارشناس ارشد بیماریهای عفونی آمریکا به شبکه سی ان ان 
گفت: تا به این لحظه به نظر نمی رسد که شدت بیماری زایی 
باالیی داشته باشد.تحلیلگران گروه بانکی ANZ در یادداشتی 
نوشتند: این امر احتمال وقوع سناریوی وخیمی که بازارهای 
نفت طی روزهای اخیر پیش بینی کرده بود را کمتر می کند.

در نشــانه دیگــری از اعتماد به تقاضا برای نفت، عربســتان 
سعودی روز یکشنبه قیمت فروش نفت در ژانویه به مشتریان 
آســیایی و آمریکایی خود را افزایش داد. این تصمیم پس از 
تصویب افزایــش تولید نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در 
روز در ژانویه در نشســت روز پنج شنبه وزیران اوپک پالس، 
گرفته شــد.در این بین، واردات نفت به چین در نوامبر بهبود 
یافت. همچنین طوالنی شدن روند مذاکرات هسته ای ایران و 
قدرتهای جهانی که بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی را 

به تاخیر می اندازد هم از قیمتهای نفت پشتیبانی کرد.
عراق نسبت به تقاضا و قیمتهای باالتر ابراز خوش بینی کرد 
در حالی که مدیران شــرکتهای جهانی نفت و گاز نسبت به 
کمبود ســرمایه گذاری و ضرورت سوختهای فسیلی با وجود 
تالش برای عبور به سمت انرژی پاک تر هشدار دادند.بر اساس 
گزارش رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق اظهار کرد: 
انتظــار دارد قیمتهای نفت به بیش از ۷۵ دالر در هر بشــکه 
صعود کند. وی در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه تلویزیونی 
دولتی گفــت: اوپک تالش می کند بازار انرژی را به شــکل 
مثبتــی کنترل کند که منابع همه طرفین، مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان را حفظ کند. وزیر نفت عراق گفت: قیمتهای 
فعلی نفت برای تولیدکنندگان نامناسب است و انتظار دارد در 

ماه های آینده به سطح باثباتی برسد.

سرپرست جديد روابط عمومي شركت آب و 
فاضالب استان مركزي منصوب شد

طي حکمي از ســوي مهندس یوســف عرفاني نسب 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ، آزاده 
کرمي به عنوان سرپرست جدید دفتر روابط عمومي و 
آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
منصوب شــد.به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و 
فاضالب اســتان مرکزي ، در جلسه شــوراي معاونین این شرکت ،آزاده کرمي 
به عنوان سرپرســت جدید دفتر روابط عمومي معرفی شــد و از زحمات زهرا 
طراوتي فکور مدیر قبلي این دفتر قدرداني شد.گفتنی است زهرا طراوتي فکور 
هم اکنون به عنوان مدیر دفتر هیات مدیره و مدیر عامل شــرکت آبفاي استان 

مرکزي منصوب شدند

در قالب تعامالت فی مابین با فرمانداری تبریز محقق شد؛
فصل جديد همکاريهای مشترک منطقه 8 

عملیات انتقال گاز
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: همکاریهاي مشترک 
منطقه ۸ عملیــات انتقال گاز ایران بــا فرمانداریها و 
سازمانهاي اجرایي اســتانهاي تحت پوشش، در رابطه 
با صیانت از ســرمایه هاي ملي افزایش مي یابد. مدیر 
منطقــه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با اعالم این مطلب 
گفت: تعامل و همــکاري هاي تنگاتنگ و همچنین همفکري و همســویي با 
سیاستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سازمانهاي اجرایي هر استان، زمینه 
رشد و شکوفایي هر چه بیشــتر و ارائه خدمات مطلوب به هموطنان را تقویت 
مي کند.فیروز خدائي افزود: رعایت حریم ایمني خطوط و جلوگیري از ساخت 
و سازهاي غیرمجاز، به منزله صیانت از سرمایه هاي ملي بوده و ضمن پایداري 
انتقال گاز، حضور به موقع و ســریع نیروهاي عملیاتي را در مسیرهاي خطوط 
انتقال گاز هموار مي سازد.مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ضمن بیان موقعیت 
اقلیمي و اســتراتژیکي منطقه و نقش تعیین کننــده انرژي پاک در تامین گاز 
خانگي، صنایــع، نیروگاهها و همچنین ایجاد تعامل اقتصادي و سیاســي بین 
کشورها، همکاري سازمانها، نهادها و ارگانهاي استان را درحفظ حریم و پایداري 

انتقال گاز ضروري دانست.

در نه ماه نخست سال جاری؛
12 هزار كنتور معیوب در حوزه توزيع برق 

مازندران تعويض شده است
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران گفت: در نه ماهه 
نخست ســال جاری ۲۰ هزار کنتور نصب و ۱۲ هزار 
کنتور معیوب در حوزه توزیــع برق مازندران تعویض 
شده است.یکی از برنامه های شرکت تعویض کنتورهای 
معیوب و راکد در ســطح شرکت می باشد که هر ساله 
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این امر در امورهای توزیع صورت می 
گیردمهندس ســید کاظم حسینی اظهار داشــت : یکی از برنامه های شرکت 
تعویض کنتورهای معیوب و راکد در سطح شرکت می باشد که هر ساله بر اساس 
برنامــه ریزی های صورت گرفته این امر در امورهای توزیع صورت می گیرد.در 
همین راستا مامورین قرائت به عنوان همکارانی که در سال ۶ بار برای قرائت به 
مشترکین مراجعه می نمایند در صورت مشاهده کنتورهایی که نیاز به تعویض 
دارند، اطالعات آنها را در نرم افزار موبایلی قرائت کنتور ثبت نموده و متعاقباً با 

گزارش گیری این کنتورها تعویض می گردند.

مدیر برق شهرستان قزوین:
نوسازی شبکه برق منطقه الموت شرقی 

مدیر برق شهرستان قزوین گفت: با احداث شبکه ۲۰ 
کیلو ولت در منطقه الموت شــرقی ضمن جلوگیری 
از افت ولتاژ و خاموشــی برق، زمینه نوسازی شبکه و 
بهبود ولتاژ برق ۳۵ روســتای منطقه مهیا می شــود.

احمد احمدی درخصوص اجرای اقدام جهادی شرکت 
توزیع نیروی برق شهرستان قزوین برای کاهش افت ولتاژ شبکه در مناطق کم 
برخوردار اظهارداشــت: در برخی مناطق شهرستان به دلیل حادثه خیز بودن و 
در معرض حوادثی چون ســیل و زلزله و طوفان قرار گرفتن در ایامی از ســال 
شاهد بروز سوانح و وارد شدن آسیب های جدی به شبکه هستیم.احمدی بیان 
کرد: در این میان فرسودگی شبکه نیز می تواند حوادث بیشتری را ایجاد کرده 
و شــاهد خاموشی در مناطق تحت پوشش هســتیم که در این راستا نوسازی 
شبکه و اجرای طرح های جهادی و مرمت و بازسازی می تواند به تامین انرژی 
پایدار کمک کند.وی در ادامه اظهارداشــت: یکی از اقدامات موثر و بنیادی که 
از مطالبات مردم منطقه الموت شرقی ، موضوع تعویض شبکه فرسوده بوده که 
در این راستا اقدام جهادی احداث شبکه ۲۰ کیلو ولت در منطقه الموت شرقی 
از ابتدای روســتای »شهرک« تا دو راهی روستای »المان« از ۸ ماه گذشته در 

دستور کار قرار گرفته است.

رئیس بازرسی فنی شرکت پاالیش گاز ایالم:
بیش از 6 هزار كاال در پااليشگاه گاز ايالم 

كنترل كیفیت شد
رئیس بازرسی فنی شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره 
بــه اینکه در ۸ ماهه اول ســال جــاری در  قالب ۶۰ 
درخواســت بازرســی کاال از ۶ هــزارو ۴۷۴ عدد کاال 
بازرسی به عمل آمد که ۶۴ عدد آنها معیوب شناسایی 
و رد شد،گفت: در این مدت به منظور نظارت بر کیفیت 
کاالهای تامینی و پروژه های ساخت، ۱۹ برنامه ی طرح و آزمون بازرسی تدوین 
و ابالغ شــده اســت.به گزارش روابط عمومی، بهزاد پرچم پــور افزود: عالوه بر 
بازرســی کاال و ساخت تجهیزات، بازرســی تجهیزات باالبری و کمک باالبری، 
بازرســی های دوره ای ، مدیریت تست و کالیبراسیون شیرهای اطمینان، انجام 
آزمون های غیرمخرب پیشرفته و ارزیابی قابلیت سرویس دهی تجهیزات، پایش 
سیســتم های حفاظت کاتدیک، پیگیری پیاده سازی نظام مدیریت خوردگی 
برمبنای تغییرات فرآیند و مشارکت در برنامه های آموزشی از مهمترین اقدامات 
انجام شــده تا پایان آبان ماه سال جاری بوده است.وی با بیان اینکه در ۶ ماهه 
اول سال جاری از ۱۴۹ مورد ادوات باالبری و کمک باالبری بازرسی به عمل آمد 

و برای آنها گواهینامه صادر شده است.

بــا وجود اینکــه چندین مــاه از پایان 
مهلت تدویــن آیین نامه قانون اصالحی 
پتروپاالیشــگاه ها می گــذرد، هنوز این 
بحث در جلســه هیــأت دولت مطرح 
نشــده و نیازمند تعجیل دولت است.به 
گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۴۴ 
برنامه ششــم توسعه دولت مکلف شده 
است که تا پایان سال ۱۴۰۰، تسهیالت 
الزم برای ایجاد ظرفیت پاالیش مقدار 
دو میلیون و هفتصدهزار بشــکه در روز 
نفت خــام و میعانــات گازی با ضریب 
پیچیدگی باال توســط بخش غیردولتی 
را به نحــوی برنامه ریــزی و اجرا کند 
تا ترکیــب تولید فرآورده آنها اساســاً 
بــه محصوالت ســبک تر و میان تقطیر 
اختصاص یابد و ســهم نفــت کوره در 
الگوی پاالیــش از ده درصد )۱۰درصد( 
بیشتر نشــود.چالش اصلی برای تحقق 
این هدف موضــوع تأمین مالی طرح ها 
در شرایط کسری بودجه و تحریم های 
بین المللی مالی و بانکی است. به همین 
منظور ایده استفاده از تنفس خوراک به 
عنوان تســهیالت غیر نقدی طرح ها و 
تسهیل شــرایط تأمین مالی مطرح شد 
و در قانون »حمایت از توســعه صنایع 
پایین دستی نفت خام و میعانات گازی 
با استفاده از سرمایه گذاری مردمی« در 
مرداد ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید. 
کارشناســان معتقدند اجرای این قانون 
می تواند زمینه قطع وابستگی بودجه به 

صادرات نفت خام و خنثی سازی اهرم 
تحریم، امــکان ایجاد درامد ارزی پایدار 
در بلنــد مدت، ارزش افزوده بیشــتر و 
اشتغال زایی را فراهم کند.فرایند تهیه 
و تصویب آئیــن نامه اجرایی این قانون 
توســط دولت دوازدهم صورت گرفت و 
در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۸ توســط رئیس 
جمهور وقــت ابالغ گردیــد. در ادامه 
وزارت نفت با بررسی طرح های احداث 
یــا ارتقا پاالیشــی و ارزیابی صالحیت 
شرکت های ســرمایه گذار و مجری، در 
نهایت ۸ طرح پتروپاالیشــگاهی جدید 
با مجمــوع ظرفیت یک میلیون و ۴۶۰ 
هزار بشــکه در روز و ۱۲ طــرح ارتقا 
به ظرفیت ۴۳۳  پاالیشگاه های موجود 

هزار و ۴۳۶ بشکه در روز را برگزید.
یکــی از ویژگی های مثبــت این قانون 
سازوکار تأمین مالی طرح ها است. بدین 
صورت که الزام شــرکت ها به واگذاری 
حداقــل ۳۰ درصــد از ســهام آنها در 
بازار بــورس و از طرفی ریالی بودن ۸۰ 
درصد هزینه های طرح، امکان مشارکت 
مؤثر مردم در بازار سرمایه برای به ثمر 
رســیدن این پروژه ها را فراهم می آورد. 
در واقع حضور ایــن چنین طرح هایی 

می تواند به عمیق تر شدن بازار سرمایه 
کمــک کند و بازار را به ســمت واقعی 
شدن پیش ببرد.در اردیبهشت ماه سال 
جاری مجلس شورای اسالمی اصالحاتی 
را در قانون پتروپاالیشگاه ها اعمال کرد 
که هم موجب رفع ابهاماتی می شــد و 
هــم قابلیت های جدیــدی را به قانون 
اضافه می کرد. در این اصالحیه مزایایی 
تأسیس  اضافه شــدن طرح های  چون 
پتروشــیمی با خوراک پروپان یا بوتان، 
اضافه شــدن قابلیــت دریافت تنفس 
خوراک متناســب با فازهــای اجرایی 
طراحی شده پس از تأیید وزارت نفت، 
تحویــل نفت خام به طرح هــا به اندازه 
۹۰ درصــد قیمت فــوب خلیج فارس، 
الزام طرح ها به تولید ســه نوع محصول 
مورد نیــاز صنایع فــوالد، آلومینیوم و 
پلیمرســازی به انتخاب شرکت مجری 
و دقیق تر شــدن کیفیت نظارت قانونی 
وزارت نفت و شــرایط جریمه و لغو قرار 
داد طرح با شرکت مجری در آن گنجانده 
شــد.با ابالغ این قانون در تاریخ ۷ تیر 
۱۴۰۰، دولت مکلف شــد تا با پیشنهاد 
وزارت نفت ظرف دو ماه آینده آئین نامه 
اجرایی قانون را تهیه و به تصویب هیأت 

وزیران برســاند. با توجه به اینکه زمان 
مذکور، با ماه های پایانی دولت دوازدهم 
نتوانست  یافت، دولت گذشــته  تالقی 
آئین نامــه اجرایی اصالحیــه قانون را 
تدویــن و ابالغ کند و ایــن تکلیف به 
دوش دولت سیزدهم گذاشته شد.البته 
آنطــور که پیداســت آئین نامه اجرایی 
جدید این قانــون در تاریخ ۱۷ آبان ماه 
اقتصادی هیأت دولت  در کمیســیون 
مصوب شــده اســت ولی برای تصویب 
نهایی و ابالغ در صف مصوبات جلســه 
هیأت وزیران معطل مانده است. با توجه 
به اینکه یکــی از اصلی ترین برنامه های 
جــواد اوجی در وزارت نفــت احداث و 
بوده  پتروپاالیشی  از طرح های  حمایت 
است و اینکه نزدیک به سه ماه از پایان 
مهلت قانونی دولت برای تصویب آئین 
نامه اجرایی می گذرد، انتظار می رود که 

این اقدام در اسرع وقت صورت بگیرد.
عــالوه بر این موضــوع تصویب و ابالغ 
مجوزهای تنفس خوراک توسط صندوق 
توســعه ملی یکی دیگر از چالش های 
اجرای این قانون است که با سردرگمی 
شــرکت های مجری موجب توقف و یا 
کندی پیشرفت این طرح ها شده است. 
در کنار این بحث نباید از نقش نظارتی 
مجلس شــورای اســالمی در تکمیل و 
حمایت از طرح های پتروپاالیشی غافل 
شد تا این قانون نیز به سرنوشت بسیاری 

از قوانین تعلیق شده دچار نشود.

قانون پتروپاالیشگاه ها در 
ایستگاه تدوین آیین نامه جدید

شرکت نفت ستاره خلیج فارس
  برگزيده شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات 

روابط عمومی
روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس با 
کسب عناوین برتر شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 
درخشید.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس، اختتامیه شــانزدهمین جشــنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، اعضای انجمن متخصصان روابط عمومی و جمعی از مدیران و کارشناسان روابط 
عمومی های کشور در محل سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد.در این 
دوره از جشنواره روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس توانست با کسب 
عناوین برتر بدرخشد.در اختتامیه این جشنواره ملی به پاس عملکرد شایسته روابط عمومی و 
امور بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس لوح و نشان برگزیده بخش استانی به »نرگس 

صداقت« مدیر روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت اهدا شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
 ادامه تأمین آب از سد عباس آباد با ظرفیت 

2۰۰ لیتر بر ثانیه
حجم کلی مخزن سد عباس آباد که جهت تأمین آب شرب شهر بانه قابل استحصال است، در 
مجموع بر حسب برنامه ریزی های صورت گرفته تا دو ماه آینده کماکان ادامه خواهد داشت.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کردستان، مدیر عامل این شرکت با اشاره به اجرای 
خط ۲.۵ کیلومتری با لوله فوالدی  ۴۰۰ میلی متر، در شهریور ماه، اظهار داشت: با اعتبار بالغ 
بر  ۴.۲ میلیارد تومان، مشــکلی برای انتقال آب تا ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه، به تصفیه خانه 
موجود شهر بانه، وجود ندارد.مهندس آرش آریانژاد افزود: از گالری چاه پائین دست سد بانه به 
میزان حدود ۴۰ تا ۵۰ لیتر بر ثانیه آب پایدار، به تصفیه خانه این شهرستان انتقال داده می شود؛ 
اما نکته قابل تأمل این اســت که هم اکنون و با توجه به بارندگی های اخیر، رواناب به سدهای 
عباس آباد و بانه حدود ۳۰ تا ۴۰ لیتر بر ثانیه در سدهای مذکور بوده که به ذخیره آبی این دو 
ســد کمک قابل توجهی کرده است.وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به پیش بینی بارندگی های 
پیش رو، این انتظار می رود که ورودی این سدها افزایش یابد.مهندس آریانژاد ادامه داد: شرکت 
آب منطقه ای کردستان برای ذخیره سازی هر چه بیشتر آب در سدهای عباس آباد و بانه برای 
فصول گرم سال، با توجه به آبدهی مناسب رودخانه بوئین در فصل زمستان، در نظر دارد قسمت 
اعظمی از »۲۰۰ لیتر بر ثانیه« آب قابل انتقال سد عباس آباد به تصفیه خانه موجود را، از این 

رودخانه تأمین نماید

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح کرد؛
اعطای امتیاز و تخفیف برای تهاتر نفت

حمیدرضا صالحی گفت: در تهاتر چون ما نیاز به تبادل داریم، هر کاالیی 
بــا هر قیمتی به ما تحویل دهند بایــد بپذیریم. از طرفی چون کاالی 
صادراتی ما نفت خام، فراورده و یا محصول پتروشــیمی است، تخفیف 
می خواهند.به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی در ارزیابی تهاتر نفت با 
کاال با بیان اینکه زمان تحریم ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد شد، 
اظهار داشت: تحریم ها عالوه بر عقب ماندگی در اقتصاد، تبادالت ما را 
نیــز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت تاثیر قرار داد، 
روابط بانکی ملغی و آسیب دیده، اســتفاده از ظرفیت ضمانت نامه ها 
در خارج از کشــور و ال سی دچار تغییر شــده و در کل فرصت هایی 
که در شــبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کاال وجود داشت، 
مانند قبل نیســت.وی افزود: یکی از راه هایی که اکنون جهت فروش 
کاالهایمان می توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکالت  حل شود تهاتر 
است، تهاتر با علم بر اینکه ما روابط بانکی نداریم و می توانیم تبادل کاال 
به کاال داشته باشیم، تاحدی مشکالت شبکه بانکی ما را حل می کند، 
در واقع اکثرا تهاتر زمانی صورت می گیرد که اختیاری برای بازگرداندن 
پول نداشته باشــیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: 
در هر حال در شــرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کاالیی می رویم 
اوضاع جدیدی را برای ما بوجود می آورد که منجر به باال رفتن قیمت 
تمام شده کاال می شود، زیرا ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست پایین 
هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کاالیی با هر قیمتی به ما تحویل 
دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کاالی صادراتی ما نفت خام، فراورده 
و یا محصول پتروشــیمی اســت برای معامله و همراهی با ما تخفیف 
می خواهنــد، عالوه بر آن کیفیت کاالیی را که به ما ارائه می دهند، در 
نظــر نمی گیرند.وی با بیان اینکه در اجرای تهاتری کاال قیمت جهانی 
و رقابتی اعمال نمی شــود، حتی هزینه مبادله را هم حساب می کنند، 
خاطرنشــان کرد: تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند 
میلیونی شــاید توجیه داشته باشد اما برای کشور ۸۰ میلیونی بخش 
اندکــی از اقتصاد را جلو می برد، نمی تــوان تمام مبادالت اقتصادی از 
جملــه فروش، تبادل و صادرات را با تهاتــر انجام داد. صالحی با بیان 
اینکه تهاتر امکان صدور ضمانت نامه را در کشور مقصد سلب می کند، 
یادآور شد: در اجرای تهاتر ممکن است از هیچ؛ درصدی منتفع شویم، 
اما نسبت به دیگر کشورهایی که شرایط ما را ندارند، متضرر هستیم و 

باید به کشورهای مقابل امتیازاتی بدهیم تا بیزینس جلو برود. 

گاز 1۰ درصد غرب تهران قطع است
ســخنگوی شرکت ملی گاز اســتان تهران با بیان اینکه گاز حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ 
مشــترک فعال قطع اســت، که بزودی به شبکه متصل خواهند شد، گفت: اکنون 
شرایط عادی، شبکه در سرویس بوده و جریان گاز برقرار است.امیرحسین جاودان 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره آخرین وضعیت اتصال گاز مشترکین 
غرب تهران که در حادثه عصر روز گذشــته دچار آســیب شده بود، اظهار داشت: 
عملیات تعمیر و ترمیم خطوط انجام شــده و در حال حاضر مامورین شرکت گاز 
برای وصل خطوط گاز مشــترکین اقدام می کنند.وی افزود: اکنون گاز ۹۰ درصد 
مشــترکین وصل شــده و ۱۰ درصد باقیمانده نیز به این دلیل اســت که برخی 
مشــترکین در منزل حضور ندارند، برای اتصال کل مشــترکین یک آپارتمان و یا 
مجتمع مسکونی تمامی مشترکین باید حضور داشته باشند، ما شماره تلفن هایی در 
اختیار مشترکین قرار دادیم که به محض اعالم حضور غائبین  نسبت به برقراری 

شبکه اقدام خواهیم کرد.
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گزیده خبر با پرداخت تسهیالت حمایتی کرونا صورت گرفت

تثبیت بیش از ۱۹ هزار فرصت شغلی در چهار ماه گذشته
بر اساس گزارشها در ۱۲۰ روز عملکرد دولت سیزدهم، بیش از 
۸۲۰۰ بنگاه اقتصادی از تسهیالت حمایتی کرونا بهره مند شده 
و از محل پرداخت این تسهیالت ۱۹ هزار و ۸۲۸ فرصت شغلی 
تثبیت شــده است.به گزارش ایســنا، به دنبال شیوع ویروس 
کرونا در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و تداوم آن، صاحبان بسیاری 
از مشــاغل و کسب و کارها و صنوف عمدتا خدماتی به شدت 
آسیب دیده و با توقف فعالیت روبه رو شدند.در این بین، کسبه 
و واحدهای صنفی خدماتی از جمله رستورانها، اغذیه فروشی 
ها، هتل ها، آرایشــگاهها و مراکز گردشگری، مراکز آموزشی و 
باشگاههای ورزشی بیشترین تاثیر از کرونا را متحمل شده و در 
مسیر رکود و تعطیلی قرار گرفتند.دولت با وجود محدودیتهای 
مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست های مالی و پولی 
را برای حمایت از بنگاههای آســیب دیــده از کرونا در پیش 

گرفت.

پرداخت تسهیالت به آسیب دیدگان کرونا
دولت رئیســی در چهار ماه گذشته مصوبه ستاد ملی کرونا در 
دولت گذشــته مبنی بر پرداخت تسهیالت به کسب وکارهای 
آســیب دیده و پرداخت وام ودیعه مسکن را ادامه داده است.

یکی از مهمتریــن اقدامات حمایتی دولت بــرای حمایت از 
بنگاههای آسیب دیده از کرونا، اعطای تسهیالت بانکی ارزان 
قیمت برای رسته های منتخب و آسیب دیده از کرونا بوده که 
گروه هدف آن صاحبان کسب و کارها و شاغلین بخش رسمی 
و غیررسمی ۱۴ رسته به شدت آسیب دیده از کرونا هستند.در 
این زمینه، شناسایی رسته فعالیت های اقتصادی آسیب  دیده 
در تعامل با دســتگاه های اجرایی، ۱۴ رسته و ۸۵۰ زیر رسته 
مشمول تسهیالت کرونا، تهیه و تدوین بسته حمایت از کسب 
و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا و تصویب آن در 

ستاد کرونا وابالغ به استانها و دستگاههای اجرایی، طراحی و 
ثبت اطالعات متقاضیان دریافت تسهیالت در سامانه مرتبط 
با موضوع تســهیالت کرونا و موارد دیگر در معاونت توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام 
گرفته است.بر اساس آمار ارئه شده در این گزارش ۸۲۶۹ بنگاه 
اقتصادی از این تسهیالت اســتفاده کردند و مبلغ تسهیالت 
ارائه شده در چهار ماه گذشته ۲۸۷۶ میلیارد ریال بوده است؛ 

همچنین از محل پرداخت تسهیالت کرونا، ۱۹ هزار و ۸۲۸ نفر 
فرصت شغلی تثبیت شده است.

وام ودیعه مسکن
وام ودیعه مسکن اگر چه در ابتدا چندان مورد توجه قرار نگرفت 
اما رفته رفته با اســتقبال بیشتری همراه شد؛ به نحوی که از 
ابتدای ســال پرداخت این وام در دستور کار دولت قرار گرفت 

و به دنبال تغییر دولت همچنان با جدیت ادامه پیدا کرد.پیش 
از این بسیاری از فعاالن و کارشناسان حوزه کار تداوم پرداخت 
تسهیالت و وام ودیعه مسکن به خانوارهای کارگری را به جهت 
افزایش هزینه های مسکن و اجاره بها خواستار شده بودند.بر 
همین اساس در دولت سیزدهم یک میلیون و  ۶۸۵ هزار نفر 
بــرای دریافت وام ودیعه ثبت نام کردند که از این تعداد ۶۴۰ 
هزار نفر به بانکها معرفی شــده و ۱۴۲ هزار نفر هم تسهیالت 
دریافت کردند. دولت برای پرداخت به مستاجران مشمول این 

وام مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان کنار گذاشته است.

 وام سرپرستان خانوار
 با تصمیم تیم اقتصادی دولت، مقرر شد به سرپرستان خانواری 
که در این مدت به واسطه کرونا در بیمارستان بستری شدند، 
در صورت بیکار بودن سرپرســت خانــوار، مبلغ ۱۰ میلیون 
تومان وام قرض الحســنه پرداخت شود. مدت بازپرداخت وام 
ســه ساله است و مشموالن آن توســط وزارت رفاه شناسایی 
می شــوند.به گزارش ایسنا، با وجود تاثیرگذاری ویروس کرونا 
بر اقتصاد ایــران دولت از ابتدای این بحران اهتمام خود را در 
حمایت از صاحبان مشاغل، کسب و کارها و معیشت خانوارها 
به کار گرفت. استمهال حق بیمه کارفرمایی، اعمال معافیت ها 
و بخشــودگی های مالیات و ارائه تسهیالت به کسب وکارهای 
آســیب دیده از کرونا، پرداخت وام یارانــه و وام ودیعه اجاره 
مســکن، تمدید مجوز مشاغل، پرداخت مشــوق های بیمه 
کارفرمایی و برقراری بیمه بیکاری کرونا از چمله اقداماتی بود 
که صورت پذیرفت تا کســب و کارها به ویژه مشــاغل شدیدا 
آســیب دیده از حمایتهای اقتصادی بیشتر برخوردار شوند و 
همزمان با تشــدید محدودیتهای کرونایی، حمایتهای بانکی 

جدیدی دریافت کنند.

ورود وزارت صمت به ماجرای نصب برند 
دوو کره روی محصول ایرانی 

مدیرکل دفتــر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت با ارســال نامه ای 
به مدیریت شــرکت اسنوا خواستار پاســخ این تولیدکننده در نحوه همکاری 
خود با برند دوو شــد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم،  اوایل 
مهرماه امســال بود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی در راستای حمایت 
از تولید داخل و ممنوعیت واردات محصــوالت کره ای نامه ای به مقام معظم 
رهبری نوشتند و ایشان هم به درستی بر ممنوعیت این واردات تأکید کردند، 
اما متأسفانه برخی تولیدکنندگان داخلی که باید در خط مقدم حمایت از برند 
ایرانی باشند، بعضاً در این موضوع خودشان چالش زا شدند و برای اینکه کاالی 
خود را بفروشند، یا خدای نکرده با قیمت باالتری به مصرف کننده عرضه کنند، 
به روی کاالی تولید داخل مارک خارجی نصب می کردند، این در حالی است 
که تولیدکننده باید اولین مبلّغ مارک و برند ایرانی باشــد.با تشدید انتقادات 
وسلسله گزارشات خبرگزاری تسنیم درباره ابهامات اینگونه فعالیت ها در بازار 
لوازم خانگی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان  نیز طی اطالعیه 
ای اعالم کرد:  ورود لوازم خانگی با برند های کره ای به داخل کشور و عرضه 
آن در بازار بعد از اعمال ممنوعیت  واردات، قاچاق محســوب شده و خرید و 
فروش آن ممنوع اســت. همچنین لوازم خانگی تولید داخل که به هر نحو با 
برچسب برند خارجی در بازار عرضه می شوند نیز فاقد اصالت خارجی و فاقد 
تکنولوژی روز شــرکت صاحب برند خارجی هستند.در پاسخ به ابهامات وارده 
بر نصب برند دوو بر روی محصوالت ایرانی، محمد حسین فهیمی، مدیرعامل 
این گروه صنعتی طی یک نشســت خبری گفت: شاید دوستان سوءبرداشتی 
دارند که ناشــی از اطالعاتــی بوده که در اختیار آنها قرار گرفته اســت. برند 
دوو برند خارجی اســت که در داخل کشور تولید می شود، اینطور نیست که 
تنها نمایندگی فروش داشــته باشیم.وی در پاسخ به اینکه در صورت محکوم 
شــدن دولت کره جنوبی و خرید دوو چطور قرارداد استفاده از برند را منعقد 
کرده اید، گفت: مالکیت برند دوو به ما بازگردانده نشــد ولی به علت تحریم ها 
می خواســتند پول ما را پرداخت نکنند که محکوم به پرداخت این پول شدند. 
ایــن پول درحال بازپس گیری اســت. البته ما برنــد دوو را اجاره کرده ایم اما 
مواردی مانند ال جی و سامســونگ در ایران تنها نمایندگی فروش داشتند.با 
توجه به صحبت های مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب این واحد تولیدی برند 
دوو را اجاره کرده است و خبری از استفاده از تکنولوژی کره ای در محصوالت 
نیست بلکه داخلی ســازی صورت گرفته و این تولیدکننده بر روی محصولی 
که تا ۷۵ درصد داخلی شده، نام برند کره ای درج می کند. این در حالی است 
کــه مصرف کننده ایرانی با تصور اینکه برند کره ای خریداری می کند هزینه 
بیشتری را نسبت به تولید ایرانی پرداخت می کند اما در عمل او جنس ایرانی 
را بــا برند اجاره ای دوو خریداری کرده اســت.همزمان با این اظهارنظرها و با 
تشــدید انتقادات به درج برند دوو بر روی محصول ایرانی، سازمان حمایت به 
این موضوع  ورود پیدا کرد و با ارسال نامه ای به نیارکی معاونت صنایع وزارت 
صنعت خواستار پیگیری این موضوع توسط معاونت صنایع وزارت صنعت شده 
است.در این نامه سازمان حمایت حقوق و مصرف کنندگان با طرح ۴ سوال از 
معاون صنایع وزارت صمت  خواســتار شفاف سازی شد و اعالم کرده است  با 
توجه به ابهاماتی که در خصوص تولید این گروه از محصوالت در داخل کشور با 
درج لوگوی خارجی وجود دارد آیا سایر تولیدکنندگان نیز می توانند از لوگوی 
خارجی استفاده کنند. با گذشت چند روز  گردان مدیرکل دفتر صنایع فلزی و 
لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به مدیریت شرکت 

اسنوا خواستار پاسخ این تولیدکننده به وزارت صنعت شده است.

عزم چادرملو برای اشتغال 20 هزار نفر، با 
اجرای طرح های توسعه جدید

مهندس حمید جهانی مدیر مجتمع معدنی چادرملو 
درگردهمایی مدیران صنایع استان یزد، با اعالم اینکه 
چادرملو برای اشــتغال مســتقیم ۲۰هزار  نفر و غیر 
مستقیم و ۱۰۰ هزار  نفر با اجرای طرح  توسعه خود 
برنامه ریزی کرده است گفت : صنعت فوالد کشور با 

اجرای  طرح توسعه این شرکت سطحی دیگر از توسعه را تجربه خواهد کرد.
جهانی، ضمن اشاره به نگاه توسعه گرای مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو و حمایت های بی دریغ ایشــان از اجرای طرح های توسعه پایدار به 
ویــژه در امر تامین آب و برق افزود:  طی ۲ ســال اخیــر واحدهای معدنی و 
صنعتی چادرملو موفق به  ثبت رکورد های بی نظیر در تولید و فروش شــده 
اند و این موفقیت ها در شــرایطی کسب شده است که کشور درگیر مبارزه با 
بیماری کووید ۱۹ و مشــکالت ناشی از  کمبود حامل های انرژی، آب و برق 

بوده است .

رییس سازمان بسیج سازندگی کشور:
حمایت از صنایعی همچون ذوب آهن، 

پیروزی در جنگ اقتصادی را رقم می زند 
سردار محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی 
کشور در همایش تجلیل از منتخبین جهادی استان 
اصفهــان   با اشــاره به این که جهادگران بســیج 
ســازندگی امروز، موتور محرکه قوی شــدن ایران 
اسالمی هستند گفت: همان طور که توان موشکی 

کشور برابر دشمنان قدرت بازدارندگی دارد، نیروهای جهادی همان تعریف 
را در پیش برندگی اهداف انقالب اســالمی دارند .رییس ســازمان بســیج 
سازندگی کشور با اشاره به این که این دست تالشگران ذوب آهن است که 
می تواند آهن سرد را به محصوالت مهم تبدیل کند گفت: تمامی کارکنان 
ذوب آهن اصفهان بسیجی هستند زیرا با تالش و کوشش و استفاده از ایده 
های نو می توانند اقتصاد کشــور را رونق ببخشند و این همان تفکر رشد 
کشور و بسیجی بودن است .منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
نیز در این همایش، این مجتمع عظیم صنعتی را یک واحد صنعتی ملی و 
مردمی دانســت که متعلق به همه می باشد و گفت: این شرکت از ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی خدمات شایسته ای نظیر ساخت قطعات مورد نیاز 
جبهه ها در ۸ ســال جنگ تحمیلی، اعزام دواطلبان به جبهه برای دفاع از 
این میهن، تولید محصوالت مورد نیاز کشور، کمک به توسعه صنایع کشور، 
آموزش نیروهای متخصص و ...  انجام داده است و همواره افتخار می کنیم 
که در این راه ثابت قدم هستیم .مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: در این 
مجتمع عظیم صنعتی همواره تفکر بسیجی حاکم بوده است و همین تفکر 
باعث شده این مجموعه یکی از بالنده ترین صنایع فوالدی کشور باشد که 
توانســته بســیاری از غیر ممکن ها را به واقعیت تبدیل کند. از جمله این 
دســتاوردها می توان به تولید ریل با تنوع باال به عنوان یکی از استراتژیک 

ترین محصوالت فوالدی اشاره کرد..

رییس اتاق مشترک ایران و عراق اعالم کرد؛
برنامه ریزی برای تجارت 20 میلیارد دالری با عراق

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: ما در مورد تجارت با کشور عراق یک برنامه تجارت ۲۰ میلیارد دالری داریم که عملیاتی شدن آن، چندان دور از ذهن 
نیست.به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق دیروز در نشست توسعه همکاری های اقتصادی و صنعتی جمهوری اسالمی ایران و استان کرکوک عراق اظهار کرد: 
همه دولت های ایرانی و عراقی عزم جدی داشــتند که روابط منطقه ای دو کشــور را توسعه دهند. این عزم ناشی از یک شرایط خاص استراتژیک است که شامل همه 
حوزه ها سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. . می شود. علیرغم همه حوادث ریز و درشتی که در منطقه رخ می دهد، رابطه برادرانه دو کشور وجود داشته و رو به 
گسترش است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق افزود: در دولت جدید به نظر می رسد که عزم جدی تری برای توسعه روابط وجود دارد. موضع رئیس جمهور 
در نشست های مختلف قبل و بعد از ریاست جمهوری و همچنین نگاه وزارت خارجه بر این است که در اولین فرصت گسترش روابط به صورت عملی صورت گیرد.وی 
بیان کرد: استان کرکوک قلب کشور عراق است و می تواند به ارتباطات در داخل عراق و همچنین به سوریه کمک کند. همچنین جایگاه کرکوک از نظر صنعت، نفت و 
انرژی، کشاورزی و ترانزیت بسیار خوب است.آل اسحاق گفت: با توجه به سابقه تاریخی که ما با اقلیم کردستان داریم، این منطقه نیز جایگاه ویژه تری دارد و امیدواریم 
گسترش روابط عملیاتی شود.وی اضافه کرد: ما در مورد کل کشور عراق یک برنامه تجارت ۲۰ میلیارد دالری داریم که عملیاتی شدن آن، چندان دور از ذهن نیست. 
ما تا امروز به صورت رسمی در حد ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دالر تجارت را هم تجربه کرده ایم.به گفته آل اسحاق، امسال علی رغم همه شرایط ۱۷ درصد رشد تجارت با عراق 
داشته ایم. رابطه اقتصادی ایران و عراق بعد از ایران و چین در رتبه دوم روابط اقتصادی ایران قرار دارد.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: اگر می خواهیم 
این روابط پایدار باشد باید بلندمدت فکر کنیم و سرمایه گذاری های مشترک داشته باشیم. امکانات توسعه ای ما با اقلیم بسیار زیاد است. عزم بر این است که مشکالت 
بروکراسی و ساختاری هم در اولین فرصت حل شود.وی تاکید کرد: آینده رابطه اقتصادی ایران و اقلیم کردستان روشن و قابل تامل است. تجارت مهم است اما استمرار 

آن مهم تر است. خوشبختانه امکانات و زمینه های همکاری های مشترک وجود دارد.

۸0 درصد تاالرها تعطیلند
رئیس اتحادیه تاالرهای پذیرایی تهران با بیان اینکه پس از بازگشایی تاالرهای 
پذیرایی با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی، فقط ۲۰ درصد تاالرها به فعالیت 
بازگشــتند، گفت: بنابراین در حال حاضر ۸۰ درصــد تاالرهای تهران تعطیل 
هســتند که اکثرا ورشکسته شده اند.خسرو ابراهیمی نیا در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به خسارات شیوع ویروس کرونا برای تاالرهای پذیرایی، تصریح کرد: تاالرها 
با اوج گیری کرونا تعطیل شــد و این واحدها که برای برگزاری مراسم به مردم 
تعهد داشتند و بنابراین مجبور به بازگرداندن هزینه گرفته شده به مردم شدند که 
این وضعیت منجر به ورشکستگی بسیاری از واحدها شد. این در حالی است که 
سایر صنوف از جمله رستوران ها اجازه فعالیت داشتند. در نهایت هم مردم برای 
برگزاری مراسم خود به باغ های بیرون شهر که پروانه صنفی ندارند و لزوما مسائل 
بهداشــتی را رعایت نمی کنند، کوچ کردند.ابراهیمی نیا با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ 
درصد واحدهای صنفی استیجاری هستند که درگیر بحث های مالک و مستاجر 
شدند و مجبور شدند در این مدت کرایه و حقوق پرسنل را بدهند، تصریح کرد: 
پرونده های زیادی در این باره در دادگاه ها مطرح شــد و خیلی از این موارد نیز 
در اتحادیه به حل اختالف رسیدند. البته مستاجران اکثرا با ورشکستگی کامل 

مواجه شدند. از بین مالکان نیز برخی تغییر شغل دادند.

40 هزار نفر بیکار شدند
این مقام صنفی در ادامه از کاهش استقبال مردم و تغییر فرهنگ ازدواج در این 
مدت خبر داد و گفت: در زمان اوج بیماری ورشکستگی این صنف ۱۰۰ درصد 
بود و حاال با بازگشایی ها برخی در حال بازیابی خود هستند. با وجه به اینکه هر 
تاالر ۲۰ تا ۳۰ اشتغال مستقیم دارد، در پی تعطیلی گسترده در این صنف، ۳۰ 
تا ۴۰ هزار نفر بیکار شــدند که اگر خانواده آن ها را در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ 
هزار نفر دچار مشــکل شده اند.وی درباره وضعیت فعالیت تاالرها در شرایط آبی 
کرونایی، اظهار کرد: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تاالرها در حال حاضر 
عموما از ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود اســتفاده و  سایر پروتکل های بهداشتی 
از جمله استفاده از ماسک و لوازم ضدعفونی را نیز رعایت می کنند.ابراهیمی نیا 
در ادامه درباره ارائه تسهیالت برای جبران خسارات کرونا، تصریح کرد: وامی که 
دولت در ســال اول شیوع ویروس کرونا به واحدهای صنفی برای حفظ کارگرها 
داده شــد، باعث ورشکستگی بیشتر این واحدها بود، چراکه در شرایط تعطیلی 
واحد صنفی، ســود و وثایق سنگین از آن ها دریافت شد و صنوف ملزم به حفظ 
کارگران هم شدند. اما با تداوم وضعیت شیوع بیماری، تاالرها درآمدی نداشتند.

همچنین به گفته وی تســهیالت دوم که مهلت ثبت نام آن اخیرا تمام شــد، 
با احتســاب متراژ واحد صنفی پرداخت می شــد، اما بیش از ۸۰ درصد تاالرها 
استیجاری بودند که نمی توانستند سند ارائه دهند و ورشکست شدند. بنابراین 

استقبال از این تسهیالت هم کم بود.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو مطرح کرد: 
واگذاری 22 مجتمع و طرح به بخش خصوصی 

تا پایان ۱۴00
مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، جذب سرمایه گذاری های 
صورت گرفته در مجتمع ها و طرح های تابعه ایماسکو را تشریح کرد.به گزارش 
روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمدرضا کریمی با بیان 
این مطلب گفت: ایمپاسکو در راســتای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به 
جذب ســرمایه گذار جهت بهره برداری و توسعه معادن کرده است.وی در ادامه 
افزود: ایمپاسکو در هفت ماهه سال جاری موفق به جذب سرمایه گذاری بالغ بر 
۱۰ هزار میلیارد تومان شده و راهبری ۷ مجتمع و طرح های تابعه این شرکت را 
به بخش خصوصی واگذار کرده  است.به گفته مدیر اقتصادی شرکت تهیه وتولید 
مواد معدنی ایران، هدف گذاری این شرکت در سال ۱۴۰۰ واگذاری ۲۲ مجتمع 
و طرح به بخش خصوصی اســت که عالوه بر ۷ مجتمع و طرح واگذار شده، ۹ 
مجتمــع و طرح در حال واگــذاری و ۶ واحد در مرحله  برگزاری مزایده و ابالغ 
قرارداد اســت.کریمی خاطر نشان کرد: مجتمع زغالسنگ گلندرود با مشارکت 
شرکت های “تجلی توســعه معادن و فلزات” و شرکت سرمایه گذاری “توسعه 
معادن و فلزات” در حال انجام کار می باشــد، همچنین راهبری مجتمع و طرح 
های آنتیموان ســفیدابه، حیدرآباد، شورچاه و توزگی نیز در اوایل سال جاری با 
عقد قرارداد به شرکت معدنی و صنعتی “گل گهر” واگذار شده و قرارداد استخراج 
و فروش معادن ۱۳C -۱۷C در استان یزد در شهریورماه سال جاری به شرکت 

“سنگ آهن مرکزی ایران” ابالغ شده است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: 
اتاق تهاتر کاال با پاکســتان تشــکیل و 
فرایندهای تعرفه ترجیحی فعال شد.به 
گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پیمان 
پاک اظهار کرد: اگر قرار اســت میزان 
صادرات به روســیه طبــق برنامه های 
پیش بینی شــده از ۵۰۰ میلیون دالر 
کنونی به ۱۰ میلیارد دالر برســد، باید 
زیر ســاخت های موجــود از جمله در 
بخش خط آهن و کانتینر توســعه یابد 
و در ایــن رابطه هــم اکنون هفت خط 
منظم کشــتیرانی بین دو کشور فعال 
شده است.رئیس سازمان توسعه تجارت 
گفت: قواعد موجود در مســیر بازگشت 
ارز حاصــل از صادرات، دردســرهایی 
بــرای صادرکنندگان ایجــاد کرده بود 
کــه در آیین نامه ضوابط تجاری و ارزی 
که در هیات دولت مصوب و ابالغ شــد 
این فرایندها تسهیل شــد، در نتیجه، 
بیشــترین افزایش صــادرات ماهانه در 
چهار ســال اخیر، در مهر ماه گذشــته 
رقم خــورد.وی افزود: کمیته بررســی 
آییــن نامه هــا، ضوابط و قوانیــن را با 
کمک اتــاق بازرگانی تشــکیل دادیم، 
زیــرا صدها آیین نامه و مقررات موجود 
در امر صــادرات، اگر برای صادرکننده، 
گیج کننده نباشــد قطعا دست و پاگیر 
اســت.پیمان پاک افزود: بسیاری از این 
آیین نامه ها و ضوابط با یکدیگر تعارض 
دارند و نقص های موجود در بسیاری از 
این آیین نامه ها، مانع توســعه صادرات 
است که این آیین نامه ها به زودی حذف 
خواهد شد.وی با بیان اینکه تدوین      نقشه 
راه تجارت ایران بر مبنای هدف گذاری 
افزایــش ۳۵ میلیــارد دالری صادرات، 
اقدام در زمان مســئولیت  نخســتین 
سازمان توسعه تجارت بود ادامه داد: در 
این فرایند به کمک اتاق های مشــترک 
بازرگانی و کارشناسان، کشورهای هدف 
صادراتی را دسته بندی و اولویت بندی 
کرده ایم که بــه زودی برنامه ما مبنی 
بر اینکــه به چه کشــوری چه کاالیی 

باید صادر کنیم نهایی می شــود ضمن 
اینکــه چالش هــای مربــوط در حوزه 
لجســتیک، گمرکات و توسعه بازار نیز 
احصا خواهد شــد.پیمان پاک گفت: در 
ارتباط با کشور پاکستان نیز، اتاق تهاتر 
را تشکیل و فرایندهای تعرفه ترجیحی 
را فعال کردیم ضمن اینکه کامیون های 
ما که ســال ها در مرز پاکستان متوقف 
می شــدند هم اکنون تا کویته پاکستان 
تردد دارند.وی افزود: در سفر اخیر وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به ســوریه نیز، 
۳۰ فعال اقتصادی و تجاری برتر کشور 
وزیر را همراهی کردنــد که تعدادی از 
آن ها همچنان در سوریه حضور دارند و 
در حال مذاکره و عقد قرارداد برای ورود 
به بازارهای این کشــور هستند.رئیس 
سازمان توسعه تجارت گفت: یکی دیگر 
از اقدامات ما فعال سازی مراکز تجاری 
ایــران در خارج از کشــور بود و در این 
باره مجــوز فعال ســازی مراکز تجاری 
را در کشورهای پاکســتان، ارمنستان، 
ترکیــه و آذربایجان صــادر کردیم که 
این مراکــز به صورت تخصصی فعالیت 
دارند.پیمان پاک ادامه داد: اعزام رایزنان 
بازرگانی به کشــورهای هدف صادراتی 
را بــا جدیت پیگیــری می کنیم که در 
این زمینه، رایزنــان بازرگانی ایران در 
پاکستان و افغانســتان مستقر شدند و 
رایزن بازرگانی ایــران در ترکیه نیز به 
زودی کار خــودش را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: با همکاری صندوق توســعه 
ملی، دو هزار میلیارد تومان منابع ارزان 
قیمــت برای کمک به حــوزه صادرات 
در اختیــار بانک ها قرار گرفته و بانک ها 
مکلف شدند که معادل آن یعنی دو هزار 

میلیارد تومان عــالوه بر منابع صندوق 
توســعه ملی را برای تســهیالت ارزی 
ریالی سرمایه درگردش با قیمت مناسب 
در اختیار صادرکنندگان قرار دهند و به 
این ترتیب چهار هزار میلیارد تومان در 

این باره اختصاص می یابد.
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یک 
میلیارد یورو منابع صندوق توسعه ملی 
نیز به عنوان منابع خریدار تعریف شده 
تا فعاالن اقتصادی بتوانند از آن استفاده 
کنند.پیمان پاک افزود: همچنین سرمایه 
صندوق ضمانت صادرات ۲۰۰ میلیون 
دالر افزایش یافت که بنــا داریم ۵۰۰ 
میلیون دالر دیگــر نیز در این صندوق 
ادامه  افزایش سرمایه داشته باشیم.وی 
داد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، 
میزان مشوق های صادراتی را در بودجه 
ســال آینده به دو برابر افزایش دادیم.

پیمان پاک با بیان اینکه از ظرفیت همه 
دســتگاه ها در موضوع افزایش صادرات 
اســتفاده می کنیم گفت: بــا همکاری 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، حمل و 
نقل هوایی کاالهای صادراتی را اجرایی 
کردیم تا هزینه ها را برای صادر کننده ها 

کاهش دهیم.

ارتباط ســامانه جامــع تجارت و 
پایه  قیمت های  موضوع  در  گمرک 

صادراتی
رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: 
ارتباط ســامانه جامع تجارت با گمرک 
مصوب شــده و هم اکنــون این ارتباط 
دربــاره قیمت پایه صادراتــی در حال 
برقراری اســت ضمن اینکــه ارتباط با 
سازمان امور مالیاتی نیز در این سامانه 

آغاز شده است که تا پایان سال می توانیم 
یک کاال را از مبدا تا مقصد رصد کرده و 
چالش های آن را مدیریت و رفع کنیم.

وی با بیان اینکه ســامانه جامع تجارت 
توســط وزیر صمت مدیریــت و پایش 
می شــود افزود: به کارگیری سامانه ها 
فرایند کار را تسهیل و امضاهای طالیی 

و فساد را از بین می برد.

هماهنگی با پلیــس راهور قبل از 
برگزاری هر نمایشگاه

رئیس ســازمان توســعه تجارت گفت: 
غیر از برنامه کلی که هر ســاله شرکت 
نمایشــگاه ها ارائه و شــورایعالی آن را 
تصویــب می کند، قبــل از برگزاری هر 
نمایشــگاه یک نشســت هماهنگی و 
تخصصی با پلیس راهور برگزار می کنیم 
تا دغدغه های مدنظر پلیس رفع شــود.

پیمــان پــاک افــزود: اگر نمایشــگاه 
پرمخاطب بود سعی می کنیم آن را در 
مکان دیگری برگزار کنیم ضمن اینکه 
باید زیرســاخت های نمایشگاهی را در 
مجموعه ای مانند شــهر آفتاب به طور 
کامل تامین کنیم تــا از نظر برگزاری 
نمایشــگاه های بین المللــی دغدغه ای 
وجود نداشــته باشد.وی درباره ممانعت 
پلیــس راهــور از برگزاری نمایشــگاه 
نســاجی، پوشــاک و متالورژی گفت: 
ناهماهنگی ها موجب شــد که ورودی 
خودرویی نمایشــگاه بین المللی تهران 
به مدت چند ســاعت مسدود شود، اما 
بــا پیگیری های ما و همــکاری پلیس 
راهور این مشــکل حل شد.پاک افزود: 
البته پلیس راهور هم دغدغه روان سازی 
ترافیک و آسایش شهروندان را دارد که 
قرار شــد در این بــاره هماهنگ عمل 
کنیم.پیمان پاک گفــت: تعطیلی ۱۸ 
به علت  بین المللــی  نمایشــگاه  ماهه 
کرونا موجب شــد در بازگشایی مجدد، 
سه نمایشگاه در یک تاریخ برگزار شود 
که موجب شــلوغی و افزایش تردد در 

محدوده نمایشگاه بین المللی شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

تشکیل اتاق تهاتر کاال با 
پاکستان
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بانک مرکزی چرا آمار چک را منتشر نمی کند؟
با اینکه به اواســط آذرماه رسیده ایم اما بانک مرکزی همچنان 
آمار مربوط به چک های مبادله شده در مهرماه را منتشر نکرده 
است.به گزارش تســنیم، از سال 1396 تاکنون، بانک مرکزی 
همواره آمار چک های مبادله شــده را در سایت خود به نشانی 
https://www.cbi.ir/ منتشــر می کند. اهمیت انتشار این آمار از 
بعد از تصویب قانون جدید چک دو چندان شده است؛ چرا که 
به وسیله ارزیابی این آمار می توان هم از تاثیرات قانون جدید 
چک بر معامالت و هم از میزان گردش مالی به وســیله چک 
مطلع شــد.با وجود اهمیت این آمار، اما بانک مرکزی که می 
بایست مطابق روند همیشگی خود آمار مربوط به مهر ماه را در 
این ماه منتشــر می کرد، هنوز این اقدام را عملی نکرده است. 
این تاخیر در انتشــار آمار اگر به معنای توقف این روند شفاف 
ســازی اطالعات باشد، اقدامی اســت که جلوی انجام بررسی 
کارشناســانه را خواهد گرفت و مسئولین و پژوهشگران بانکی 
را در دســتیابی به اطالعات و ترتیب دادن اقداماتی که مشکل 
صاحبان کســب و کارها با چک را حل کند، با مشکل مواجه 

خواهد کرد.

تاثیرات قانون جدید چک بر معامالت چه بود؟
همان طور که در نمودار زیر مشــاهده می شود، با استفاده از 
آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، نسبت ارزش چک 
های برگشــتی به مبادله شده در یک سال منتهی به شهریور 
1397 برابر با 19درصد و نســبت ارزش چک های برگشتی به 

مبادله شــده در یک سال منتهی به شهریور 1400 برابر با 12 
درصد شده است. بنابراین نسبت ارزش چک های برگشتی به 

مبادله شــده با کاهش 37 درصدی همراه بوده است. البته این 
در حالی است که از بهمن ماه سال 1398 و با آغاز شیوع کرونا 

در کشور، انتظار می رفت که رکود ایجاد شده در بازار به علت 
شــیوع کرونا، تاثیر زیادی بر افزایش آمار چک های برگشتی 
داشته باشد.این بدان معناست که اگر روند یک ساله منتهی به 
شــهریور 1397 )همان روند قبل از اجرای قانون جدید چک( 
همچنــان ادامه دار می بود، نســبت ارزش و تعداد چک های 
برگشتی به مبادله شده در سال 1400 باید به ترتیب 37 درصد 
و 40 درصد بیشــتر از آن چیزی که اکنون اتفاق افتاده است 
می شــد، که این به معنای افزایش ضرر و زیان کسب و کارها 
از طریق مبادله با چک ها است.اطالعات مربوط به دسته چک 
های جدید نیز در گزارشات ارائه شود.در گزارشاتی که تاکنون 
بانک مرکزی منتشر کرده است، مهمترین اطالعات ارائه شده 
شامل تعداد و ارزش چک های مبادله شده، برگشتی و وصول 
شده است. اما با اجرای قانون جدید چک و انتشار دسته چک 
های جدید در بازار و الزامی شــدن ثبت و تائید اطالعات چک 
در سامانه صیاد از ابتدای سال 1400، انتظار می رود تا از این 
پس، بانک مرکزی آماری که تاکنون نیز منتشر کرده است را به 
تفکیک دسته چک های جدید و قدیمی ارائه دهد.عالوه بر این، 
بانک مرکزی باید برخی اطالعات چک های جدید که دانستن 
آنها الزم است نیز در گزارشاتی که منتشر می کند، ارائه دهد؛ 
از جمله این اطالعات می توان به آمار ماهانه تعداد ثبت، تائید 
و انتقال چک، آمار ماهانه تعداد کل ثبت رد دریافت چک انجام 
شــده در سامانه صیاد توسط دریافت کنندگان چک آن هم به 

تفکیک کاربران حقیقی و حقوقی اشاره کرد.

بانک توسعه تعاون به پرداخت دو هزار 
بیمار صعب العالج وام قرض الحسنه 

مدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت 430 میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
به بیماران صعب العالج طی یکسال اخیر خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر عامل 
بانک توسعه تعاون اظهار داشت: شاخص سالمت انسانی از مهمترین شاخصه 
های توسعه کشورها می باشد و حمایت از هموطنان بیمار از اولویت های برنامه 
دولت بوده است.وی افزود: پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به بیماران صعب 
العالج، بیماران ســرطانی و درمان زوج های نابارور ، در راستای اجرای جزء 2 
بند )و( تبصره 16 قانون بودجه ســال 99 با هماهنگی میان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی و شــبکه بانکی مطرح بوده است و بانک مرکزی 
نیز به عنوان تکلیف به بانک ها ابالغ نموده اســت.مهدیان گفت: دانشگاه های 
علوم پزشکی و خدمات درمانی به عنوان کادر اداری و تخصصی زیر مجموعه 
این وزارتخانه در اســتان ها متولی معرفی بیماران به شــبکه بانکی بوده اند و 
بانک توســعه تعاون نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در دو استان تهران 
و اصفهان را بر عهده داشــته است و طی یکسال اخیر مجموعا 430 میلیارد 
ریال در شــعب بانک در دو استان تهران و اصفهان، به بیش از دو هزار بیمار 
پرداخت گردیده است.مدیر عامل بانک توسعه تعاون این تسهیالت را در قالب 
قرض الحسنه با نرخ کارمزد چهار درصد اعالم نمود و گفت: تسهیالت مطابق 

معرفی نامه ها تا سقف پانصد میلیون ریال به هر نفر پرداخت گردیده است.

رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران خبر داد:
رشد 73 درصدی مانده تسهیالت اعطایی در 

هشت ماهه سال جاری
رئیس شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران گفت: در 8 ماهه نخست سال 
جاری مانده تسهیالت اعطایی مبلغ یک هزار و 662 میلیارد ریال بوده است 
که نسبت به مدت مشابه ســال قبل 73 درصد رشد داشته است.به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، نعمت فتحی در گفتگو با خبرنگار 
اگزیم نیوز میزان تسهیالت اعطایی در هشت ماهه اول سال جاری را بالغ بر 
910 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: تسهیالت اعطایی شعبه اردبیل نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته 36 درصد رشد را تجربه کرده است.وی، سهم 
تسهیالت شعبه اردبیل بانک توسعه صادرات ایران به بخش صنعت و معدن 
استان را 90 درصد از میزان تسهیالت پرداختی این بانک اعالم کرد و یادآور 

شد: بخش بازرگانی رتبه دوم را در جذب تسهیالت این شعبه داشته است.
نعمتی در ادامه اظهار داشــت: مطالبات غیر جاری شعبه اردبیل طی هشت 
ماهه نخســت امسال نسبت به مدت مشــابه 160 درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه افزود: بر اساس اعالم گمرک استان اردبیل، محصوالت و صنایع 
صادراتی استان در 8 ماهه سال جاری شامل مصنوعات پالستیکی ، شیشه ، 
ام دی اف ، نئوپان ، سیب زمینی ، سبزی ، صیفی جات و مصالح ساختمانی 

بوده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران بیش از 
۱۰۰هزار فقره تسهیالت به دانشجویان 

پرداخت کرد
بانک قرض الحســنه مهر ایران تا پایان آبان سال جاری تقریباً 102هزار فقره 
تســهیالت قرض الحسنه به ارزش 3600 میلیارد ریال به دانشجویان پرداخت 
کرده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، سال های 
دانشجویی دوران سرمایه گذاری افراد روی خودشان است. این سرمایه گذاری 
در ســال های پــس از تحصیل و ورود به بازار کار به واســطه تخصصی که در 
سال های دانشجویی به دست آمده، بازدهی خود را نشان می دهد. دانشجویان 
معموالً به طور تمام وقت مشغول به تحصیل هستند و در نتیجه، امکان داشتن 
شغل و درآمد را ندارند. به مناسبت فرا رسیدن 16 آذر »روز دانشجو« خدمات 
و طرح های تســهیالتی بانک قرض الحســنه مهر ایران در حوزه دانشجویی و 
آمــوزش عالی را بررســی کردیم؛ در ادامه بخشــی از آن را مطالعه می کنید.

مخارج دوران دانشجویی معموالً از سوی خانواده ها تأمین می شود؛ اما بعضی از 
دانشجویان هستند که به مشاغل دانشجویی در دانشگاه ها روی می آورند یا به 
کارهای پاره وقت خارج از دانشگاه مشغول می شوند تا بتوانند از عهده مخارج 
خود برآیند.تحصیل در دانشگاه حتی برای دانشجویان دوره روزانه هم رایگان 
نیست. تهیه کتاب های درسی و هزینه های رفت وآمد، بخش مهمی از فهرست 
هزینه های دوران دانشــجویی اســت. هزینه های اقامت در خوابگاه، خوراک و 
همین طور تهیه بلیت برای رفت و برگشت به خانه نیز به فهرست هزینه های 
دانشجویانی اضافه می شود که در دانشگاه های شهرهای دیگر مشغول تحصیل 

هستند.

 امضای تفاهمنامه های همکاری
  بین بانک ملت، هلدینگ خلیج فارس 

و شرکت های زیرمجموعه
چنــد تفاهمنامه همکاری بین بانک ملت، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و 
شرکت های زیرمجموعه با حضور مدیران عامل و ارشد شرکت ها امضا شد.به 
گــزارش روابط عمومی بانک ملت، بانک ملت و شــرکت تامین ســرمایه این 
بانک، صنایع پتروشــیمی خلیج فارس و شــرکت تامین سرمایه خلیج فارس، 
در جریان برگزاری هشــتمین نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی 
و ســیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور با تاکید بر 
صنعت پتروشــیمی، چند تفاهمنامه توسعه همکاری ها در جزیره کیش امضا 
کردند.براســاس این گزارش، این تفاهمنامه هــا که با حضور رضا دولت آبادی 
مدیرعامل بانک ملت، جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
و مدیران ارشد این شرکت ها به امضا رسیده شامل تفاهمنامه بین بانک ملت و 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت تامین 
ســرمایه بانک ملت و بانک ملت، شــرکت تامین سرمایه خلیج فارس و تامین 
سرمایه بانک ملت اســت.موضوع این تفاهمنامه ها، طراحی مدل های تامین 
مالی برای شرکت های بزرگ صنعت پتروشیمی از طریق بازار سرمایه به شکل 
کنسرسیوم با رعایت ضوابط و مقررات و اخذ مجوزهای الزم و همچنین استفاده 
از ظرفیت های طرفین تفاهمنامه برای تاســیس صندوق های سرمایه گذاری 
جدیــد با هدف تجهیز منابع خرد و اســتفاده از حمایت های بانک ملت برای 
توسعه تامین مالی پروژه ها همچنین انتشار اوراق مشارکت برای شرکت های 
فعال حوزه پتروشیمی است.ارائه انواع خدمات مالی و بانکی به شرکت هلدینگ 
خلیج فارس و شرکت های تابعه همچنین ارتقا و گسترش سطح همکاری های 
متقابل در قبال تقویت فعالیت های پولی و بانکی شرکت و شرکت های تابعه در 

بانک ملت از دیگر موضوعات این تفاهمنامه ها عنوان شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد؛
تمرکز بانک ها بر برخورد با تسهیالت گیرندگان 

متخلف
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک ها باید تمرکز خود را بر برخورد 
با بدهکارانی بگذارند که تســهیالت دریافتی را در محلی غیر از اهداف مربوطه 
هزینــه کرده اند.به گزارش ایِبنا، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه 
خبری اظهار داشت: کسانی که معوقات بانکی دارند و در فهرست مطالبات غیر 
جاری نظام بانکی قرار می گیرند در چند دســته بندی قرار می گیرند؛ نخست 
کسانی هستند که به واسطه شــرایط اقتصادی کشور, امکان پرداخت معوقات 
را ندارند و باید به آن ها کمک کنیم.او ادامه داد: بخشــی هم کســانی هستند 
که با ارتباطاتی که داشــتند, توانستند از این منابع استفاده کنند و نه به علت 
شرایط اقتصادی بلکه به علت اینکه منابع را در جایی خارج از تعهدات خود قرار 
دادند، امکان وصول آن نیســت و همچنیــن به علت نگرفتن ضمانت های الزم، 
نظام بانکی امکان وصول آن را ندارد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: تمرکز نظام بانکی باید بر آن هایی باشد که منابع را در جای دیگر 
به غیر از اهداف مربوط، خرج کردند و باید با آن ها برخورد و اسامی آن ها اعالم 
شود و همچنین دستگاه های نظارتی نیز باید نظارت الزم را داشته باشند.رئیس 
کمیســیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نبود نظارت دقیق در ساختار بانک 
مرکزی, چالش اساسی است, گفت: ساختار نظارتی بانک مرکزی, ساختار پس 
از وقوع اســت و برخط نیســت و اگر این نظارت ها بر اساس روش های نوین و 
برنامه های نرم افزاری جدید باشــد امکان تخلف کم می شود.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد: یکی از بزرگ ترین بدهکاران نظام بانکی، 

دولت از جمله شرکت های مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند.

ادامه روند کاهشی طال در بازار جهانی
قیمت طال در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر بهبود بازده 
اوراق خزانه آمریکا و انتظارات باال برای تحکیم سریع تر سیاست پولی آمریکا، 
اندکی کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
با 0.1 درصد کاهش، به 1777 دالر و پنج سنت رسید.در بازار معامالت آتی 
آمریکا، هر اونس طال با 0.1 درصد کاهش، به 1778 دالر و ۵0 سنت رسید. 
بهای معامالت این بازار شــب گذشــته 0.3 درصد کاهش یافته و در 1779 
دالر و ۵0 ســنت بسته شــده بود.بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا به روند 
افزایشی شب گذشته ادامه داد و روز سه شنبه به 1.4۵ درصد افزایش یافت. 
بازده باالتر اوراق قرضه هزینه نگهداری طال را افزایش می دهد و به جذابیت 
سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند ضربه می زند.سیاستگذاران بانک مرکزی 
آمریکا احتماال در نشست سیاست پولی هفته آینده خود روند تعدیل تدابیر 
محرک مالی را سرعت خواهند بخشید. آماری که اخیرا منتشر شد، نشان داد 
نرخ بیکاری آمریکا در نوامبر کاهش پیدا کرده است.شاخص قیمت مصرفی 
آمریکا که روز جمعه منتشر می شود، در تعیین حرکت بعدی بانک مرکزی 
این کشــور تاثیرگذار خواهد بود.کایل رودا، تحلیلگر شرکت IG Markets  در 
این باره گفت: طال تحت تاثیر دورنمای تحکیم سیاست پولی آمریکا به تدریج 
روند کاهشی پیدا خواهد کرد و اگر شاخص قیمت مصرفی رشد باالتر از حد 
انتظاری داشته باشد، تنها باعث می شود انتظارات برای اقدام سریع تر بانک 
مرکزی آمریکا تحکیم شــود.اما بازده واقعی همچنان منفی است و بنابراین 
سرمایه گذاران ممکن اســت به دنبال متنوع کردن سرمایه گذاری از اوراق 
قرضه به دارایی های ســرمایه گذاری دیگری باشــند و این امر ممکن است 
قیمت طال را پشــتیبانی کند. با این حال همه چیز به موضع بانک مرکزی 
آمریکا در هفته آینده و تاثیر واریانت اُمیکرون بر انتظارات تورمی بســتگی 
خواهد داشت.بر اساس گزارش رویترز، موجودی طالی »اس پی دی آر گلد 
تراست« که بزرگترین صندوق ETF طال در جهان است، روز دوشنبه حدود 
0.2 درصد کاهش یافت و به 982.64 تن رسید.در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
هــر اونس نقره برای تحویل فوری با 0.3 درصد کاهــش، به 22 دالر و 29 
سنت رسید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 0.1 درصد کاهش، 937 
دالر معامله شد. هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با 0.8 درصد کاهش، در 

1839 دالر و 39 سنت ایستاد.

بانکی وزارت  امور  سرپرســت معاونت 
امور اقتصادی و دارایی گفت: 236 هزار 
میلیارد تومــان، مانده بدهی غیرجاری 
تســهیالت گیرندگان به نظــام بانکی 
کشــور تا پایان شــهریور سال 1400 
است.به گزارش ایِبنا، عباس مرادپور با 
حضــور در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
شبکه دو سیما درباره علل رشد بدهی ها 
به نظام بانکی با اشاره به اینکه در نظام 
بانکــی، بدهکاران جــاری و غیرجاری 
داریم، افزود: نسبت مطالبات غیرجاری 
به کل تســهیالت در شهریور، شش و 

هشت دهم درصد است که این نسبت 
در سال های گذشته، بسیار بیشتر بود.

وی ادامه داد: در برخی اوقات، مشتریان 
خــوش حســاب و فعــاالن اقتصادی 
به علت رکــود اقتصــادی، تحریم ها، 
محدودیت های بین المللی، تورم و رشد 
نرخ ارز، در تســویه اقســاط تسهیالت 
دچار مشــکل می شــوند و بخشی از 
نیز، مشتریان بدحساب  بدهکاران  این 
هستند که متأســفانه تسهیالت منابع 
بانکی را دریافت کردند، اما پس ندادند 
که بدهکاران غیرجاری شــامل هر دو 

امور  بخش می شوند.سرپرست معاونت 
بانکی وزارت امور اقتصــادی و دارایی  
در ادامه گفت: بر اســاس آخرین آمار, 
بدهــی دولت به بانک ها کــه در پایان 
ســال 1397 حسابرسی شــده است, 
128 هــزار میلیارد تومان اســت که 
پارســال حدود 29 هزار میلیارد تومان 
از این رقم تســویه شد.وی اضافه کرد: 
نیاز به وجود نظام اعتبارســنجی دقیق 
و جامع در کشور احســاس می شود، 
هرچنــد از ســال 1386 کــه وزارت 
اقتصــاد, مصوبه ای را پیشــنهاد داد و 

هیأت وزیران, نظام ســنجش اعتبار را 
تصویب کرد، دو شــرکت اعتبارسنجی 
به وجــود آمد.مرادپور ادامــه داد: در 
ســال 1398, این مصوبه اصالح شد و 
شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی 
تشکیل شده است و همه آئین نامه های 
مربوط، تصویب شد و شرایط برای ایجاد 
شرکت های اعتبارسنجی جدید فراهم 
شده است.سرپرست معاونت امور بانکی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این 
شــرکت ها خصوصی هستند و تحت 

نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند.

سرپرست معاونت بانکی وزارت اقتصاد خبر داد؛
236 هزار میلیارد تومان مانده بدهی غیرجاری وام گیرندگان به بانک ها

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: کســب 
و کارهای خرد می توانند به صورت کامال سیســتمی 
و برخــط و صرفا بــا ارایه اطالعات هویتــی و دامنه 
خود نســبت به اخذ اینماد بی ســتاره اقدام کنند.به 
گزارش ایِبنا به نقــل از روابط عمومی بانک مرکزی، 
مهران محرمیان با اشــاره به الزام قانونی اخذ اینماد 
تصریح کرد: موضوع الزام اخذ اینماد برای پذیرندگان 
شــرکت های پرداخت یار به استناد ماده 103 آیین 
نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی 
اجرایی شــده اســت.  این آیین نامه مصوب آبان ماه 
ســال 1398 هیئــت دولت بوده و طــی بیش از دو 
سال گذشته تالش شــده به صورت تدریجی اجرای 
تکالیف به گونه ای که اختاللی در کسب و کارها ایجاد 

نشود پیگیری شــود. معاون فناوری های نوین بانک 
مرکــزی افزود: الزام اخذ اینماد برای فروشــگاه های 
 psp  مجازی که درگاه پرداخت خود را از شرکت های
دریافت کرده اند از زمســتان سال 98  اجرایی شده و 
پذیرندگان جدید فعال در فضای مجازی عالوه بر اخذ 
شماره پیگیری مالیاتی ملزم به دریافت اینماد از مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی بوده اند. محرمیان همچنین 
تاکید کرد: در راســتای حمایت از کســب و کارهای 
خرد، مرکز توســعه تجارت اقدام به طراحی نماد بی 
ستاره کرده و اخذ این نوع اینماد در کمترین زمان و 
با حداقل اطالعات امکان پذیر است. کسب و کارهای 
خرد می توانند به صورت کامال سیســتمی و برخط و 
صرفا با ارایه اطالعات هویتی و دامنه خود نســبت به 

اخذ این نوع اینماد اقدام کنند. وی با اشــاره به اینکه 
اخذ  اینماد یکی از ابزارهای شناسایی اهلیت کسب و 
کارها در فضای مجازی است، اظهار داشت: وجود این 
نشان در سایت های پذیرندگان فضای مجازی موجبات 
اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.معاون فناوری 
های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشــان کرد: با 
توجه به اینکه بانک مرکزی همواره اهتمام ویژه ای در 
اجــرای  قوانین مجلس و مصوبات هیئت دولت دارد؛ 
در این خصوص نیز پیش از اجرا تالش کرده با انجام 
هماهنگی های الزم با مرکز توســعه تجارت  موجب 
کاهش دغدغه های کســب و کارها شــود و هر گونه 
پیشنهادی که باعث تسهیل شروع کسب و کارها شود 

را مورد بررسی قرار خواهد داد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تشریح کرد؛

دریافت اینماد بی ستاره برای کسب و کارهای خرد در کمترین زمان

پیگیری سازمان بورس برای تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که سودآوری شرکتهای بورسی تا پایان سال ادامه دارد، از پیگیری این سازمان برای استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد.مجید عشقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به گزارشات 8 ماهه نخست سال که در 
سایت کدال منتشر شده، وضعیت عملیاتی شرکت های بورسی بسیار مناسب است. در این گزارش ها نسبت به سال گذشته افزایش های بسیار خوبی قابل مشاهده است 
و می بینیم که شرکت های مختلف فوالدی، پتروشیمی و سایر صنایع رشدهای قابل توجهی داشته اند که به تبع آن سودآوری خوبی داشته اند.رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در خصوص وضعیت بازارسرمایه و برآرود ارزش سهام شرکت های سهامی حاضر در بازار سرمایه تا پایان سا، اظهارکرد: با وجود وضعیت کرونا و قطعی 
مقطعی برق که در تابستان گذشته داشتیم اما شرکت ها توانسته اند به حجم فروش و سودآوری مناسبی برسند.وی بیان کرد: پیش بینی ما این است که همین روند 
مثبت تا پایان سال ادامه دار باشد، هرچند که ابهاماتی در مورد تامین گاز برای برخی صنایع مطرح است و ما در تالش هستیم تا با پیگیری و تعامل با دستگاه های 
مربوطه، ابهامات را رفع کنیم اما باتوجه به میزان فروش و قیمت هایی که اکنون  وجود دارد، به نظر می رسد تا پایان سال شاهد سوددهی مناسبی از سوی شرکت های 
سهامی باشیم.رئیس سازمان بورس تصریح کرد: این سازمان برای اینکه بتواند به شفافیت هرچه بیشتر شرکت ها و بازار بورس کمک کند با جدیت بیشتری نسبت 
به قبل، پیگیر شفاف سازی اطالعات مالی شرکت ها است.عشقی همچنین تاکید کرد: یکی از مصادیق شفافیت مالی شرکت ها نرخ فروش محصوالت آنهاست که ما از 
ابتدای کار این موضوع را پیگیری کرده ایم و همچنان این روند ادامه خواهد داشت.وی در مورد نرخ خوراک پاالیشگاه ها نیز اظهار کرد: در رابطه با پاالیشگاه ها پیگیر 
نرخ و کیفیت خوراک هستیم تا شرکت ها و سهامداران آنان به سبب این مسئله دچار زیان نشوند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: همچنین در حمایت از 
بازار سرمایه با توجه به ظرفیت قانون رفع موانع تولید و عزم و اراده ای که در دولت وجود دارد مصوبه ای آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده تا منابعی 
از صندوق توسعه ملی به صورت یک جریان دائمی و مستمر به صندوق تثبیت بازار منتقل شود.عشقی اظهار کرد: تعامل و هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان 
بورس همواره مورد بحث بوده است که در همین راستا کمیته مشترکی تشکیل شده تا تمام مسائلی که به این دو نهاد ناظر مرتبط است با هم فکری و تعامل سازنده 
و مثبت پیش برود که قطعا نتایج بسیار خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت.رئیس سازمان بورس در پایان گفت: در همین رابطه توسعه نهادها و ابزارهای مالی 
مشترک بین بانک مرکزی و بازار سرمایه و نرخ تسعیر ارز در سیستم بانکی که بر صنعت بانکداری اثرگذار است در دستور کار قرار گرفته و در آینده نزدیک نتایج 

مثبت آن قابل مشاهده و ارزیابی خواهد بود.

روند حرکت بازار سرمایه همچنان نزولی است و شاخص های 

بورس و فرابورس دیروز هم مانند روزهای گذشــته کاهشی 
بودند.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس دیروز 4737 
واحــد کاهش یافت و رقم یک میلیون و 337 هزار واحد را 
ثبت کرد.شــاخص کل با معیار هم وزن هم با 2۵9۵ واحد 
کاهش به رقم 361 هزار و 180 واحد رسید.معامله گران این 
بازار 333 هزار معامله به ارزش 39 هزار و 273 میلیارد ریال 

انجام دادند.معدنی و صنعتی گل گوهر، پتروشیمی فناوران، 
پتروشیمی نوری، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و سرمایه 
گذاری دارویی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی و در مقابل پتروشــیمی پردیس و صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل 

فرابــورس هم با 77 واحد کاهــش در رقم 19 هزار و 103 
واحد ایستاد.معامله گران این بازار 184 هزار معامله به ارزش 
18 هزار و ۵89 میلیارد ریال انجام دادند.پلیمر آریاساسول، 
مدیریت انرژی امید تابان پور، صنعتی مینو، فرابورس ایران، 
پتروشیمی مارون و تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

 وضعیت بورس 
همچنان قرمز!
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گزیده خبر

اولیانوف:
 ایران خواهان راه حلی جامع است نه موقت

نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی مســتقر در وین با تأکید بر اینکه 
ایران حق قطعی برای تعیین مواضعش دارد، گفت جمهوری اســامی به دنبال 
یک راه حل جامع اســت نه موقت.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، 
»میخائیل اولیانوف« نماینده دائم روســیه در سازمان های بین المللی مستقر در 
»وین« پایتخت اتریش در واکنش به اظهارات اخیر »حســین امیرعبداللهیان« 
وزیر امــور خارجه ایران درباره توافق موقت تصریــح کرد که حق قطعی ایران 
اســت که مواضع خود را تعیین کند. ایران انتظــار دارد بدون هرگونه تعویقی، 
یک راه حل جامع حاصل شود.امیرعبداللهیان روز گذشته )دوشنبه( در نشست 
خبری مشترک با »فیصل المقداد« وزیر خارجه سوریه در خصوص پیشنهادات 
طرف مقابل برای یک توافق موقت تصریح کرد: »ما توافق موقت را توافقی خوب 
برای کشورمان نمی دانیم. توافق باید جامع باشد و توافقی باید باشد که جمهوری 
اسامی ایران و مردم به صورت ملموس از مزایای اقتصادی برجام و رفع تحریم ها 
اســتفاده کنند. با همین رویکرد تیم ما در روزهــای آینده به وین برمی گردد، 
بخش عمده تیم ما هم در حال حاضر در وین حضور دارد و مباحث کارشناسی 
خودشان را ادامه می دهند«.اولیانوف در واکنش به این اظهارات رئیس دستگاه 
دیپلماسی جمهوری اسامی ایران گفت: »قطعاً، هیچ منافاتی بین توافقات موقت 
و جامع وجود ندارد اما این حق مســلم و قطعی ایران اســت که موضع خود را 
تعیین کند. احتماالً این نشان می دهد که تهران انتظار دارد که بدون وقفه یک 
راه حل جامع پیدا شــود«.دور جدید مذاکرات بــرای »رفع تحریم ها« و احیای 
برجام روز دوشــنبه )۲۹ نوامبر هشــتم آذر ماه( با حضور نمایندگانی از گروه 
۱+۴ )انگلیس، فرانسه، روسیه، چین بعاوه آلمان( و »راب مالی« نماینده ایاالت 
متحده در امــور ایران و »انریکه مورا« معاون »جوزپ بورل« رئیس  سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا و »علی باقری« معاون سیاســی وزیر امور خارجه ایران در 
»وین« پایتخت اتریش برگزار شــد و تا روز جمعه ۱۲ آذر ماه ادامه داشــت که 
ایران در پایان این نشســت، دو ســند درباره لغو تحریم های یکجانبه و ظالمانه 
آمریکا و فعالیت های هســته ای ایران به طــرف مقابل ارائه داد و طرف مقابل از 
ایران مهلت خواست تا با بازگشت به پایتخت هایشان با مقام های کشورهایشان 
رایزنی کنند و مجدداً به میز مذاکرات بازگردند.مقام های جمهوری اسامی ایران 
در روزهــا و هفته های اخیر بارها تأکید کرده اند که با طرح توافق موقت مخالف 
هســتند و در همین راســتا، باقری اخیراً در مصاحبه  با وبگاه انگلیسی »میدل 
ایســت آی« تصریح کرد که ایران پیشنهادات طرف مقابل را مبنی بر موافقت 
با توافق موقت موســوم به طرح »کمتر در برابر کمتر«  یا بررسی طرح »برجام 
پاس« که شــامل آغاز مذاکرات درباره برنامه موشک بالستیک و فعالیت های 
منطقه ای می شــود، رد می کند.برخی منابع خبری مدعی شده اند احتمال دارد 
هیأت های مذاکره کننده ایران و گروه ۱+۴ روز پنجشنبه )۱8 آذر ماه( به محل 
برگــزاری مذاکرات رفع تحریم ها در ویــن بازگردند.علی رغم آن که دولت »جو 
بایدن« رئیس جمهور آمریکا مدعی اســت که آماده بازگشت به تعهداتش ذیل 
برجام اســت اما سیاست هایی که مقام های دولت وی از زمان آغاز دولت جدید 
آمریکا اتخاذ کرده اند، نشــان دهنده عزم آن ها برای بازگشت با توافق نیست با 
این حال، مقام های ایران بارها تأکید کرده اند که تحت هیچ گونه فشاری حاضر به 
توافق نیستند و آمریکا از آن جایی که اولین طرفی بوده که با خروج یکجانبه از 
برجام، این توافق را نقض کرده، باید اولین نفری باشد که به تعهدات برجامی باز 

می گردد و ایران هیچ عجله ای برای توافق با طرف های مقابل ندارند.

نظرسنجی نشان داد؛
اگر امروز انتخابات آمریکا برگزار شود، 

ترامپ پیروز خواهد بود
نتایج نظرســنجی جدیدی نشان می دهد، اگر انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۴ آمریکا امروز همراه با رقابتی فرضی بین دونالد ترامپ و جو بایدن 
برگزار شود، تعداد آرای رئیس جمهور سابق آمریکا از آرای ساکن کنونی 
CAPS- کاخ ســفید بیشتر خواهد شد.به گزارش ایسنا، نتایج نظرسنجی

Harris Poll که به طور انحصاری برای پایگاه هیل منتشــر شــده، نشان 
می دهد در چنیــن رقابت فرضی، ۴8 درصــد از رای دهندگان از دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا حمایت خواهند کرد، در حالی که 
میزان آرای جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا ۴۵ درصد می شود. 
هشــت درصد هم نسبت به انتخابشــان اطمینان نداشتند.آرای بایدن و 
ترامپ در گروه رای دهندگان زن به طور مســاوی با ۴۶ درصد تقســیم 
شــده، در حالی که مردان به میزان ۵۰ درصــد از ترامپ و ۴۳ درصد از 
بایدن حمایت کردند. بایدن در گروه رای دهندگان شهرنشین، برتری ۲۰ 
درصدی بر ترامپ داشت و در گروه رای دهندگان حومه نشین هم برتری 
چهار درصدی کســب کرد، اما ترامپ در میان رای دهندگان روستانشین 
برتری ۳۳ درصدی به دســت آورد.بر اســاس این نظرسنجی، در صورت 
کاندیداتوری ترامپ برای ریاســت جمهوری در حزب جمهوری خواه، او 
احتماالً به راحتی نامزدی این حزب را برای سال ۲۰۲۴ کسب کند.ترامپ 
نسبت به ســایر رقبای بالقوه جمهوری خواهش برتری چشمگیری نشان 
داد. بر اســاس این نظرسنجی، ۶۷ درصد از رای دهندگان جمهوری خواه 
از این رئیس جمهوری سابق حمایت می کنند، در حالی که مایک پنس، 
معاون ســابق او با ۹ درصد در رتبه دوم و رونالد دی ســانتیس، فرماندار 
فلوریدا با هشت درصد رای در رتبه سوم قرار گرفت.مارک پن، مجری این 
نظرســنجی می گوید: سقوط بایدن منجر به جهشی برای ترامپ در همه 
جبهه ها چه در انتخابات مقدماتی درون حزبی جمهوری خواهان و چه در 
انتخابات عمومی بالقوه شده اســت.بایدن در سال ۲۰۲۰ با حدود هفت 
میلیون رأی بیشتر یا تقریباً برتری چهار درصدی، ترامپ را شکست داد. او 
عمدتاً به دلیل برتری های جزئی در ایالت های آریزونا، جورجیا، میشیگان، 
پنسیلوانیا و ویسکانسین در این انتخابات پیروز شد؛ ایالت هایی که ترامپ 
در انتخابات سال ۲۰۱۶ به خودش اختصاص داده بود.نظرسنجی مذکور 
با پرســش از ۱۹8۹ فرد ثبت نام شده به عنوان رای دهنده از ۳۰ نوامبر تا 

دوم دسامبر انجام شد.

با اعام کاخ سفید؛
 آمریکا المپیک چین را تحریم 

دیپلماتیک کرد
سخنگوی کاخ سفید اعزام نماینده رسمی یا دیپلماتیک آمریکا به المپیک 
زمســتانی چین را رد کرد.به گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از رویترز، 
»جن ساکی« ســخنگوی کاخ سفید اعزام نماینده رسمی یا دیپلماتیک 
آمریکا به المپیک زمستانی چین را رد کرد.به گفته سخنگوی کاخ سفید، 
دولت بایدن هیچ نماینده رســمی یا دیپلماتیک به المپیک زمســتانی 
۲۰۲۲ و بازی های پارالمپیک اعزام نمی کند.ســخنگوی کاخ سفید علت 
عدم اعزام نماینده دیپلماتیک به المپیک پکن را نســل کشی و جنایت 
علیه بشریت در استان سین کیانگ و دیگر نقض های حقوق بشر در چین 
عنــوان کرده و در عین حال گفت: قهرمانان تیم آمریکا از حمایت کامل 
ما برخوردار هســتند. ما به طور ۱۰۰ درصد پشــت آنها هستیم و آنها را 
از خانه تشــویق می کنیم اما در هیاهوی بازی ها حضور نخواهیم داشت.

به ادعای ســاکی، همانطور که رئیس جمهور چین گفته اســت، دفاع از 
حقوق بشــر در دی ان ای آمریکایی ها قرار دارد و مابه پیشبرد حقوق بشر 
متعهد هستیم و به اتخاذ اقدامات برای پیشبرد حقوق بشر در چین ادامه 
خواهیم داد.پیشتر زمزمه هایی مبنی بر تحریم سراسری بازی های المپیک 
از ســوی دولت دموکرات آمریکا مطرح شده بود و حال به نظر می رسد با 
مخالفت کمیته ملی المپیک ایاالت متحده، کاخ ســفید تنها به تحریم 
دیپلماتیک بسنده خواهد کرد. بدین ترتیب ورزشکاران آمریکایی در پکن 
حاضر خواهند شــد بدون اینکه مقامات سیاسی ایاالت متحده در مراسم 
افتتاحیه و اختتامیه حاضر شوند.تنش ها میان چین و آمریکا در سال های 

اخیر شدت گرفته است.

پکن در واکنش به تحریم المپیک:
 آمریکا تاوان اشتباهاتش را می دهد

وزارت خارجه چین ضمن هشــدار درباره اینکه بــا تصمیم آمریکا برای 
تحریم المپیک مقابله می کنند، گفت واشــنگتن تاوان اشــتباهات خود 
را پس خواهــد داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگــزاری فارس، دولت 
چین بار دیگر به تصمیم آمریکا برای تحریم مســابقات المپیک در پکن 
واکنش نشان داد.وزارت خارجه چین دیروز )سه شنبه( در بیانیه ای گفت: 
»برای مقابله با تصمیم آمریکا اقداماتی را انجام خواهیم داد. آمریکا تاوان 
اشــتباهات خود را پس خواهد داد«.به نوشته خبرگزاری »اسپوتنیک«، 
در این بیانیه آمده اســت: »چین در واکنش به تحریم دیپلماتیک آمریکا 
در بازی های المپیک زمستانی پکن، تدابیر سخت گیرانه ای اتخاذ خواهد 
کرد«.ایــن وزارتخانه تاکید کرد: »ایاالت متحده باید از سیاســی کردن 
ورزش و تاش برای تضعیف برگزاری بازی های المپیک در پکن خودداری 
کند«.پیش از این، »جنیفر ساکی« سخنگوی کاخ سفید شامگاه دوشنبه 
با اشاره به اینکه دولت آمریکا نماینده ای را به المپیک زمستانی چین اعزام 
نخواهد کرد مدعی شــد که دفاع از حقوق بشر در خون آمریکایی ها قرار 
دارد. گفته می شــود تحریم ایاالت متحده مانع از شرکت ورزشکاران این 
کشور در این بازی ها نمی شــود»بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس 
نیز ماه پیش گفته بود این کشــور نیز بــه فکر تحریم بازی های المپیک 
زمستانی چین است. در واکنش به این اظهارات، »وانگ ونبین« سخنگوی 
وزارت امور خارجه چین با انتقاد شدید از سیاسی سازی ورزش، گفت که 
اقدامات دولت آمریکا بر خاف روحیه منشور المپیک است.»جو بایدن«، 
رئیس جمهور ایاالت متحده ماه گذشته گفت که در حال بررسی تحریم 
دیپلماتیک بازی های المپیک زمستانی چین است. این در حالی است که 
گفته می شود تحریم ایاالت متحده مانع از شرکت ورزشکاران این کشور 
در این بازی ها نمی شــود. از ســوی دیگر، در ادامه فشارهای ضد چینی 
دولت آمریکا، تام کاتن سناتور ارشــد جمهوری خواه این کشور از دولت 
بایدن، تحریم کامل بازی های المپیک زمســتانی پکن را خواستار شد.در 
سالهای اخیر، تنش ها میان ایاالت متحده آمریکا و جمهوری خلق چین 
در خصوص طیفی از موضوعات از جمله اتهام زنی واشــنگتن به پکن در 
خصوص منشأ شیوع کرونا، موضوعات تایوان و هنگ کنگ و دیگر مسائل 

بسیار پرتنش بوده است.

اعتراف رئیس سیا آمریکا:

مدرکی درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد
رئیس سیا به غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران اذعان کرد

 رئیس سازمان جاسوسی آمریکا)سیا( با بیان اینکه شواهدی 
دال بر تصمیم مقامات ایران برای نظامی کردن برنامه هسته 
ای این کشــور وجود ندارد، عما بــه غیرنظامی بودن برنامه 
هسته ای جمهوری اسامی ایران اذعان کرد.به گزارش ایرنا، 
اولیویا گازیس )Olivia Gazis( گزارشــگر حــوزه اطاعات و 
امنیت شبکه آمریکایی سی بی اس در توییتی به نقل از ویلیام 
برنز رئیس ســازمان اطاعات مرکزی آمریکا نوشت که هیچ 
شــواهدی مبنی بر تصمیم مقام های ارشد ایران برای نظامی 
کردن برنامه هســته ای این کشور وجود ندارد.این مقام ارشد 
اطاعاتی آمریکا بدون اشــاره به تحریم های واشنگتن علیه 
ملت ایران به عنوان اصلی ترین مانع پیش روی مذاکرات وین، 
در عین حال مدعی شــد: تهران در حال حاضر مذاکرات وین 
را جدی نگرفته اســت. بــه زودی درمی یابیم که ایرانی ها تا 
چه حد جدی هســتند.دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۴  که 
از روز دوشــنبه هشــتم آذرماه )۲۹ نوامبــر( در وین اتریش 
برگزار شــد، روز جمعه سوم دســامبر )۱۲ آذرماه( به پایان 
رســید. این مذاکرات قرار است از روزهای پایانی هفته جاری 
از سر گرفته شــود.در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک 
برجام کــه با حضور نمایندگان ایران، گــروه ۱+۴ و اتحادیه 
اروپا در هتل کوبورگ برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی 
نتایج به دســت آمده و پیشرفت های صورت گرفته در این دور 
از گفت وگوها با توجه به متون ارائه  شــده از سوی جمهوری 

اســامی ایران پرداختند.ایران متن پیشــنهادی خود را در 
قالب دو موضوع لغو تحریم های ظالمانه و مســائل هسته ای 

به طرف های مقابل ارائه کرد. با توجه به درخواســت برخی از 
هیأت ها جهت بازگشــت به پایتخت هایشان جهت مشورت و 

دریافت دستورالعمل های تازه، در نشست جمعه مقرر شد تا 
در گفت وگوها وقفه ای ایجاد شــده و گفت وگوها هفته آینده 
بعد از بازگشت هیأت ها از پایتخت هایشان، از سر گرفته شود.

آنتونی بلینکن وزیر امــور خارجه آمریکا چندی پیش درباره 
کاهــش تعهدات برجامی ایران طبق مفــاد این توافق در پی 
نقض یکجانبه برجام از سوی آمریکا مدعی شده بود که ایران 
با وجود فشــار حداکثری، از این اقدام بــرای نقض تعهدات 
خود در این توافق اســتفاده کرده است.وی با تکرار ادعاهای 
واشــنگتن علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت: ما در 
ماه های گذشته شاهد بوده ایم که ایران همچنان به پیشرفت 
خود ادامه می دهد و از سانتریفوژهای پیشرفته تری استفاده 
می کند و غنی ســازی در ســطح باالتری انجام می دهد.به 
تازگی تارنمای آمریکایی آکســیوس در گزارشی به نقل از دو 
منبع آمریکایی مدعی شــد که اسرائیل طی دو هفته گذشته 
اطاعاتی را با آمریکا و چند متحد اروپایی به اشتراک گذاشته 
که نشــان می دهد ایران در حال انجــام گام های فنی برای 

آماده سازی غنی سازی اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد است.
تارنمــای آکســیوس مدعی شــده بود که غنی ســازی ۹۰ 
درصدی، ایران را بیش از هر زمان دیگری به آســتانه هسته 
ای شدن نزدیک می کند.این تارنما در عین حال خود اذعان 
کرد که غنی ســازی به تنهایی باعث تولید بمب تولید نمی 
شود. برآوردها در مورد اینکه چقدر طول می کشد تا ایران به  

فناوری های الزم تسلط یابد متفاوت است.

رسوایی؛ مصرف کوکائین در پارلمان انگلیس
طبق گزارش رســانه های انگلیســی، در ۱۱ سرویس بهداشتی از ۱۲ مورد بررسی شده در ساختمان های پارلمان این کشور، از جمله دستشویی 
نزدیک به دفتر بوریس جانسون اثرات مصرف کوکائین کشف شده است.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، خبرگزاری »آسوشیتدپرس« 
گزارش داد که با پلیس انگلیس در خصوص گزارش ها مبنی بر مصرف کوکائین در پارلمان انگلیس تماس گرفته شــده است.»لیندســی هویل« 
رئیس مجلس عوام انگلیس در بیانیه ای اعام کرد: »گزارش های مربوط به مصرف مواد مخدر در پارلمان که به ســاندی تایمز داده شــد، عمیقاً 
نگران کننده است. در این هفته آن ها را به عنوان اولویت با پلیس کان شهر مطرح خواهم کرد. انتظار دارم شاهد اجرای کامل و مؤثر قانون باشم.
پس از گزارش ساندی تایمز که به استفاده از مواد مخدر غیرقانونی در ساختمان های پارلمان انگلیس اشاره می کرد، هویل با پلیس تماس گرفت.

بر اساس این گزارش، در ۱۱ سرویس بهداشتی از ۱۲ مورد آزمایش شده در ساختمان پارلمان، از جمله یک دستشویی نزدیک به دفتر بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس اثرات کوکائین کشف شده است. برخی از این مکان های بررسی شده فقط برای کسانی که مجوزهای پارلمانی دارند، 
از جمله قانون گذاران، کارمندان و روزنامه نگاران در دسترس هستند.یکی از منابع به ساندی تایمز گفت: من یک نماینده )عضو پارلمان( را دیده ام 
که آشــکارا در یک مهمانی کوکائین استنشــاق می کرد.این روزنامه به نقل از یکی از اعضای بازنشسته پارلمان انگلیس گزارش داد که »فرهنگ 

کوکائین« در پارلمان این کشور وجود دارد که هم شامل افراد شناخته شده و هم نمایندگان و مقامات جوان جاه طلب است.
این منبع گفت: آن ها فکر می کنند مصون هستند. این تکان دهنده و در عین حال غم انگیز است. بسیاری از آن ها به کمک نیاز دارند.در این گزارش 
همچنین آمده اســت که حشــیش در وست مینستر )پارلمان بریتانیا در این منطقه از لندن قرار دارد( به طور آشکار استفاده می شود. سخنگوی 
جانسون گفت که گزارش های مربوط به مصرف مواد مخدر در وست مینستر نگران کننده است.»چارلز واکر« نماینده محافظه کار گفت که مجلس 
عوام ســابقه طوالنی در اســتفاده از سگ  برای کشف مواد منفجره دارد و دامنه آن ها می تواند برای کشف مواد مخدر افزایش یابد.این گزارش در 
بحبوحه برنامه جدید دولت انگلیس برای مقابله با مصرف مواد مخدر غیرقانونی در بریتانیا منتشر شده است. جانسون قرار است برنامه ای ۱۰ ساله 

را برای مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر غیرقانونی اجرا کند.

دالر از معامالت تسلیحاتی روسیه و هند حذف می شود
روســیه و هند که میلیاردها دالر معامات تســلیحاتی دارند توافق کردند کــه دالر آمریکا را از 
معامات تســلیحاتی خود حذف کنند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر 
میخییف رئیس شرکت دولتی تسلیحاتی روس آبارون اکسپورت )دست اندرکار صدرات تسلیحات 
روسیه( روز سه شنبه در گفت و گو با رسانه ها با اشاره به توافق با هند برای حذف دالر از معامات 
تســلیحاتی روسیه با این کشور گفت: طبق سنت مرسوم ما ارزش همه قراردادهای تسلیحاتی را 
برای اینکه فهم آن مناســب باشــد به دالر آمریکا اعام می کنیم.  وی افزود: اما در واقع شرکت 
روس آبارون اکسپورت ۱۰۰ درصد دالر را از معامات تسلیحاتی با کشورهای دیگر کنار گذاشته 
اســت.  مقام روس گفت: آنچه که به هند مربوط می شــود تمام معامات روسیه با این کشور با 
روبل یا روپیه هند صورت می گیرد.  به گفته میخییف، روســیه با هند برای بومی ســازی تولید 
اسلحه کاشینکوف از نوع آک-۲۰۳ در هند به توافق رسید و در مرحله نخست ۱۲۰ هزار اسلحه 
کاشینکوف با افزایش بومی سازی از ۵ تا ۷۰ درصد در هند تولید خواهد شد.وی افزود: در مرحله 
دوم همه اســلحه های کاشــینکوف مورد نیاز هند بطور ۱۰۰ درصد در این کشور تولید خواهد 
شد.روسیه با برخی کشورها از جمله ایران، چین، هند و ترکیه معامات را با ارزهای ملی کشورهای 
طرف تجارت انجام می دهد و چنین نظامی برای مبادالت با بسیاری از کشورهای دیگر نیز پیش 
بینی شده و مورد بررسی قرار می گیرد.به دستور والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از سال 
۲۰۱۷ میادی داد وستد در بنادر این کشور فقط با روبل انجام می گیرد و تجارت با دالر آمریکا 

که بخش عمده بازرگانی خارجی را تشکیل می داد، منع شده است.

 تارنمای هیل طی گزارشــی عنوان کرد: جو بایدن 
رخم خورده از موضوع خروج از افغانســتان، اکنون 
با یک آزمایش حیاتی در مورد مسئله اوکراین روبرو 
است به طوریکه جای اشتباه برای وی وجود ندارد.به 
گزارش ایرنا، در ادامه گزارش این تارنمای آمریکایی 
آمده اســت: جو بایدن رئیس جمهــوری آمریکا با 
دومیــن بحران در سیاســت خارجی طــی دوران 
ریاســت جمهوری اش روبرو شــده و پس از خروج 
رسواکننده و ناکام از افغانســتان دیگر جایی برای 
اشتباه ندارد.بایدن قرار است روز سه شنبه به صورت 
ویدئوکنفرانس بــا والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
روسیه در بحبوحه تنش ها در مرز روسیه- اوکراین 
مذاکره کند این در حالی است که مقامات آمریکایی 
اخیرا ادعا کرده اند که مســکو بــه دنبال حمله به 
اوکراین اســت؛ ادعایی که از سوی مقامات روس رد 
شــده است.تارنمای هیل در ادامه نوشت یک حمله 
تمام عیار روسیه به اوکراین چالش بزرگ بین المللی 
ایجاد خواهد کرد و آزمــون بزرگی برای آمریکا در 
نشــان دادن عزم و قدرت خود است.این امید وجود 
دارد که  از دید سیاســت بتــوان پیش از آنکه یک 
تقابل فاجعه بار رخ دهد، پوتین را از مسیرش مورد 
نظرش خارج کرد. دموکرات ها و جمهوری  خواهان 
دیدگاههــای متفاوتی در مورد اینکه چگونه ممکن 
اســت این کار انجام شــود، دارند. منتقدان بایدن 
نگران هســتند که خروج فاجعه بار افغانستان یک 
روال بد به دنبال داشــته باشد و اکنون نوبت مسئله 

اوکراین اســت.»مایک ترنر« جمهوری خواه در این 
زمینه گفت: خروج از افغانســتان نشــان داد که در 
سیاســت خارجی این دولت شــکاف وجــود دارد 
و ســواالتی را در مورد تعهدش نسبت به متحدان 
واشنگتن مطرح می کند.»کرت والکر« که در دولت 
ترامپ به عنوان نماینده ویژه اوکراین منصوب شده 
بود، در پاسخ به این سوال که آیا طرح خروج آمریکا 
از افغانستان نشــانه ضعف  آمریکا بوده، گفت: این 
مهم نیســت که شــما و من ممکن است این فکر 
را بکنیم بله مهم این اســت کــه پوتین این فکر را 
بکند. خروج از افغانستان نشان داد که دولت بایدن 
در مورد قــوای نظامی چالش دارد و اینکه متحدان 
خــود را تنها می گذارد و به امور داخلی می پردازد. 
ایــن برای پوتین یعنی آغاز ماجرا.تارنمای هیل می 
افزاید: بایدن خود را یک کارشناس در امور سیاست 
خارجی می داند. وی فعالیت به عنوان رئیس کمیته 
روابط خارجی ســنای آمریکا را تجربه کرده و طی 
هشــت سال فعالیت در ســمت معاون باراک اوباما 
رئیس جمهوری ســابق آمریکا مسائل بین المللی 
را تجربه کرده است.بایدن در رایزنی امروز با پوتین 
قطعا مســائل داخلی کشــورش را در نظر خواهد 
گرفت. رئیس جمهوری آمریکا اکنون با چالش های 
داخلی نیز روبرو بوده است. نظرسنجی ها نشان می 
دهد که میزان محبوبیت بایدن به شرایط نامطلوبی 
رسیده اســت.از لحاظ سیاســی، اوضاع برای کاخ 
ســفید آزاردهنده اســت چون بایدن به خوبی آگاه 

است که جنگ افغانســتان به طور گسترده ای در 
میان مــردم آمریکا غیرمحبوب بوده و آمریکایی ها 
مدتها بود که خواســتار پایــان آن بودند. اما به نظر 
می رسد که رویکرد واشنگتن در خروج از افغانستان 
نگرانی رای دهندگان را در این رابطه که آمریکا چه 
در داخــل و چه در خارج روند افــول را تجربه می 
کند، تشــدید کرده است.کاخ ســفید طی روزهای 
اخیر از تعهد جدی نسبت به تمامیت ارضی اوکراین 
ســخن به میان آورده است. بایدن اخیرا درخواست 
های پوتین را مبنی بر اینکه واشنگتن باید یکسری 
تضمیــن در این رابطه بدهد که اوکراین هرگز عضو 
ناتو نخواهد شــد، پس زده اســت. بایدن چند روز 
پیش در این رابطه گفــت: خط قرمز هیچ فردی را 
نمی پذیرم.پوتین نگران اســت که اوکراین بیشتر و 
بیشــتر در دایره نفوذ غرب قرار بگیرد که در نتیجه 
می تواند تهدیدی فزاینده برای مســکو شود. با این 
حال منتقدان این ایده را رد می کنند و بر این باورند 
که اوکراین تهدید برای روسیه محسوب نمی شود و 
این پوتین است که سیاست توسعه طلبانه را دنبال 
می کند.تنش ها در مرز با اوکراین در حالی تشــدید 
شــده که در واقع هیچ کس معتقد نیست به همین 
دلیل آمریکا خود را وارد جنگی تمام عیار با روسیه 
می کند. در عوض مســئله بر این متمرکز بوده که 
چگونه باید تنش ها را کاهش داد. اکثرا از این مسئله 
حمایت می کنند که دولت بایدن با دیپلماسی قوی 

وارد عمل شود.

هیل:
 بایدن زخم خورده از افغانستان، با آزمون اوکراین روبروست

رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان امروز چهارشنبه در جلسه »بوندس تاگ« به عنوان صدراعظم جدید آلمان و جانشین »آنگا مرکل« انتخاب خواهد شد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، آلمانی ها بزودی جانشین آنگا مرکل را خواهند شناخت.روزنامه جروزالم پست گزارش داد که انتظار می رود »اوالف شولتز« وزیر 
دارایی فعلی دولت آلمان روز چهارشنبه از طرف پارلمان این کشور به عنوان صدراعظم جدید برلین انتخاب شود.هفته گذشته مقامات پارلمانی آلمان اعام کرده بودند 
که روز هشتم دسامبر)۱۷ آذر( انتخابات تعیین صدراعظمی در پارلمان برگزار خواهد شد. براساس گزارش ها، رهبران ائتاف جدید سوسیال دموکرات، لیبرال ها و سبزها 
پیش از این در این زمینه به توافق رســیده اند. اوالف شــولتز وعده داده است که آلماِن دهه آینده را با برنامه های بزرگ مسکن سازی، افزایش حداقل دستمزد و یک 
صنعت بدون CO۲ رهبری کند. وی رهبری حزب سوسیال دموکرات ها را در انتخابات ماه سپتامبر و در برابر بلوک محافظه کار دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات 
مسیحی که نزدیک به آنگا مرکل بودند بر عهده داشت. پس از ۱۶ سال زمامداری آنگا مرکل، اتحادیه احزاب مسیحی آلمان، متشکل از دو حزب دموکرات مسیحی 
و سوسیال مسیحی، به نازل ترین سطح آرا در طول تاریخ فعالیت خود سقوط کرد و در نهایت انتخابات را به رقیبش واگذار کرد. هرچند که حزب سوسیال دموکرات 
نیز موفق به کسب اکثریت آراء نشد و مجبور به تشکیل کابینه ائتافی است.انتخابات برای تعیین صدراعظم جدید آلمان ساعت نُه صبح روز چهارشنبه به وقت محلی 
در بوندس تاگ )پارلمان( و از طریق آرای مخفی انجام خواهد شد. آنگا مرکل پنجم آبان گذشته از سمت خود استعفا کرد تا راه برای تعیین صدراعظم جدید هموار 

شود. با این حال وی تا زمان انتخاب رسمی جانشین خود به صورت موقت در سمت خود باقی مانده است.

چهکسیصدراعظمجدیدآلمانمیشود؟
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پژوهشــگران ســنگاپوری در بررسی جدید خود نشــان  داده اند که 
جهش های صورت  گرفته در یک ژن خاص می توانند دلیل شکســت 
خوردن شیمی درمانی باشند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال 
نت، بررســی جدیدی که با همکاری پژوهشــگران »دانشگاه فناوری 
نانیانگ«)NTU( و »بیمارســتان عمومی سنگاپور«)SGH( انجام شده 
است، نشان می دهد که بروز جهش در یک ژن مهم، دلیل اصلی شکست 
خوردن شیمی درمانی در برخی از بیماران مبتال به نوعی سرطان خون 
است.جدیدترین داده های سازمان ثبت سرطان سنگاپور نشان می دهند 
که این نوع ســرطان خون موسوم به »لنفوم«)Lymphoma(، پنجمین 
سرطان شایع در مردان و ششمین سرطان شایع در زنان سنگاپور است. 
 )Hodgkin lymphoma(»این سرطان که به طور کلی به »لنفوم هاجکین
و »لنفوم غیر هاجکین«)Non-Hodgkin lymphoma( تقسیم می شود، 
اغلب با شــیمی درمانی تحت درمان قرار می گیرد.با وجود این، بیشتر 
بیماران مبتال به انواع تهاجمی لنفوم غیر هاجکین، به درمان ســنتی 
پاسخ نمی دهند و گروهی از بیمارانی که در ابتدا پاسخ می دهند، عود 
کردن بیماری و نتایج کشنده آن را تجربه می کنند.این گروه پژوهشی 
به سرپرســتی »ناوین ورما«)Navin Verma(، استادیار دانشگاه فناوری 
نانیانگ و »نیکالس گریگوروپولوس«)Nicholas Grigoropoulos(، مشاور 
ارشد بخش خون شناسی بیمارستان عمومی سنگاپور، برای حل کردن 
معمای شکست شیمی درمانی در برخی از بیماران مبتال به لنفوم غیر 
هاجکین، اطالعات بیش از هزار بیمار را در یک پایگاه داده ژنتیکی در 

انگلستان مورد بررسی قرار دادند. 

گروهی از دانشــمندان آمریکایی طی یک پروژه در حال بررسی و تجزیه 
 )C. difficile(»و تحلیل باکتری خطرناکی به نام »کلستریدیوم دیفیسیل
که ســاالنه جان حداقل ۲۹ هزار نفر را می گیرد، هستند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از اس تی دی، دانشــمندان سراسر جهان به طور جدی در حال 
تالش برای بهبود درکشان از یک ابر میکروب خطرناک به نام »کلستریدیوم 
دیفیسیل« هســتند. این پاتوژن بسیار مسری بیمارستانی، توسط مراکز 
کنترل و پیشــگیری از بیماری آمریکا به عنوان یکی از پنج تهدید فوری 
برای سیستم مراقبت های بهداشتی ایاالت متحده در نظر گرفته شده است. 
این باکتری هر ساله باعث عفونت بیش از ۵۰۰ هزار فرد و مرگ ۲۹ هزار 
نفر می شود.کلســتریدیوم دیفیسل یک باکتری گونه از باکتری های گرم 
مثبت و اســپور دار و یکی از علل عفونت های روده ای بیمارستانی است. 
کلســتریدیوم دیفیسل از طریق مسیر مدفوعی-دهانی منتشر می شود و 
انتقال بیمار به بیمار در آن مشاهده می شود.حال زیست شناسان »دانشگاه 
تگزاس اِی اَنداِم« و »کالج پزشــکی بیلور« با هدف مقابله با این مشکل با 
یکدیگر همکاری کرده اند و قصد دارند دریابند چه چیزی بیماران را مستعد 
ابتال به آن می کند.مطالعات قبلی نشان داده است که عفونت کلستریدیوم 
دیفیسیل با فراوانی باالی اسیدهای صفراوی ثانویه که برای کلستریدیوم 
دیفیسیل در محیط های آزمایشــگاهی سمی هستند، ارتباط قوی دارد. 
این مولکول های کوچک توســط یک میکروبیوم روده ســالم حاصل از 
اسیدهای صفراوی اولیه که در کبد سنتز می شوند، تولید می شوند.»جوزف 
ســورگ«)Joseph Sorg( زیست شناس دانشگاه ای اند ام تگزاس می گوید 
که دانشمندان مدت هاست این مولکول های کوچک را به عنوان محافظان 

کلیدی در جلوگیری از عفونت کلستریدیوم دیفیسیل شناخته اند.

جهش های ژنتیکی که عامل 
شکست خوردن شیمی درمانی

دانشمندان در فکر مبارزه جدی 
با یک ابر میکروب

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

کاروان پناهجویان عازم مرز ایاالت متحده آمریکا در مکزیک/ رویترز

پوالریس رنجر XP کینتیک، اولین UTV الکتریکی دنیا
در ســپتامبر ۲۰۲۰ بود که شــرکت پوالریس برای اولین بار خبر همکاری ۱۰ ساله با زیرو موتورسایکلز را اعالم کرد. هدف این 
همکاری مشــخص بود: توسعه قوای محرکه الکتریکی برای استفاده در نسل جدید وسایل حمل ونقل الکتریکی و آفرود UTV و 
 UTV کینتیک XP اسنوموبیل های زیرو موتورسایکلز. هم اکنون پوالریس به صورت رسمی اولین ثمره این همکاری را با نام رنجر
معرفی کرده اســت. کمپانی زیرو از همان ابتدا اعالم کرده این همکاری فقط در زمینه محصوالت آفرود و اسنوموبیل ها خواهد 
بود و بنابراین اگر فردی امیدوار به دیدن موتورسیکلت های هندی فول سایز با قوای محرکه الکتریکی بوده فعاًل ناامید خواهد شد.

در حال حاضر چیزی بیشتر از تیزرهای ساده برای رنجر XP کینتیک منتشر شده است. این وسیله نقلیه الکتریکی و تازه نفس 
قدرت ادعایی ۱۱۰ اســب بخاری داشته و وزن خشک نسخه پیش تولیدی آن به حدود ۷۸۵ کیلوگرم می رسد هرچند به خاطر 
الکتریکی بودن، تفاوت بین وزن خشک و وزن بدون سرنشینان آن خیلی نخواهد بود. پوالریس می خواهد رنجر XP کینتیک را در 
دو نسخه پریمیوم و اولتیمیت عرضه کند. قابلیت یدک کشی هردو نسخه برابر با ۱۱۳۴ کیلوگرم بوده و هر یک از این محصوالت 

می توانند وسایلی به وزن ۵۶۷ کیلوگرم را نیز حمل کنند.

اللیگا در خطر سقوط!
برخی از نام های بزرگ فوتبال اروپا هنوز به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا نکرده اند. تیم های مطرحی مانند بارسلونا یا 
اتلتیکو مادرید با خطر سقوط به لیگ اروپا تهدید می شوند.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورتال، برخی از نام های بزرگ فوتبال اروپا هنوز به 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا نکرده اند. تیم های مطرحی مانند بارسلونا یا اتلتیکو مادرید، با خطر سقوط به لیگ اروپا 
تهدید می شوند.  قهرمان فعلی اسپانیا اتلتیکو مادرید یا میالن؟ تنها یکی از دو تیم می توانند به دور بعد راه یابند. اسپانیایی ها و ایتالیایی ها در 
امتیاز ۴ مساوی هستند. سیمئونه پیش از آخرین روز بازی گفت: من خوشبین هستم و این تغییر نخواهد کرد. ماه ها وحشت برای بارسلونا 
وجود دارد. بدهی های انباشته، جدایی مسی، شکست های پیاپی، شکست ۳-۰ خانگی مقابل بایرن در اولین بازی گروهی و اخیرا اخراج رونالد 
کومان روزهای تلخی را برای این تیم رقم زد. آیا شکست بعدی در لیگ قهرمانان وجود دارد؟ تساوی یا شکست مقابل بایرن با برد همزمان 
بنفیکا لیسبون در بازی خانگی مقابل دینامو کیف برای اولین بار به معنای سقوط به لیگ اروپا خواهد بود.  باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه ای 
رسما اعالم کرد که مصاف حساس و سرنوشت ساز این تیم با بایرن مونیخ در چارچوب هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به 

دلیل محدودیت های جدید کرونای »اومیکرون« در ایالت »باواریای« آلمان، بدون حضور تماشاگران و پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

غیرازیننوبتهکردویپندماییرهگزتعادتنبوداینبیوافیی زودویپندی،ولیدریینپاییمنهماولروزدانستمهکربمن گرهچخودرهگزنمیگویی:کجایی؟میکنمیادتبهرجاییهکهستم نقدمیبینمهکرنجیمینماییرخنمودنرانشانینیستپیدا کینشکستنخودنیرزدمومیاییگرنپرسیحالمنعیبینباشد رهگزشممکننباشدروشناییچشمماراروشنیازتستوبیتو

پیشنهاد

چهره روز

سال های سگی
رمان ســال های سگی اثر ماریو بارگاس یوسا، یکی از 
مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای 
جنوبی و از معتبرترین نویســندگان نسل خود است. 
یوسا در ســال ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل ادبیات شد. 
موسســه نوبل در وصف آثار او چنین نوشــته است: 
»برای نمایش ســاختار قدرت و تصویرهای بُّرنده از 
مقاومت ها، شورش ها و شکســت های فردی.«کتاب 
سال های سگی یک رمان سیاه، بسیار جدی و خشن 
اســت که نویســنده در رویدادهای مختلف، هویت 
واقعی شــخصیت های اصلی کتــاب را تا لحظه آخر 
پنهان می کند و خواننده را برای کشــف حقیقت به 
چالش می کشد. به همین خاطر در بین کارهای ماریو 
بارگاس یوسا، این رمان را می توان جزء کارهای سخت او تلقی کرد. بخش گسترده ای از این رمان 
در مدرســه نظامی »لئونسیو پرادو« در جریان است. مدرسه ای که می توان آن را نماینده زندگی 
ناعادالنه و نابرابر مردم در نظر گرفت. همان طور که احتماال حدس زدید این همان مدرسه ای است 
که خود نویســنده در آن دو سال را سپری کرد. مدرسه ای که به اصطالح خودمانی قانون جنگل 
در آن حکم می راند.مدرســه در شهر »لیما« قرار دارد و صحنه ابتدایی کتاب درباره دانش آموزان 
این مدرســه نظامی اســت که در حال برنامه ریزی برای دزدیدن سواالت امتحان شیمی هستند. 
دانش آموزان برای تعیین اینکه چه کسی ماموریت را انجام دهد طاس می اندازند و طبیعتا کسی 
که قرعه به نامش بیفتد نمی خواهد ترســو جلوه کند چراکه در این مدرسه – یا شاید بهتر است 
بگوییم پادگان – ترسوها همیشه با مشکل مواجه خواهند شد.در مدرسه نظامی مهم نیست شما 

چه ویژگی اخالقی دارید چرا که در ارتش روابط به شیوه ای متفاوت در جریان است.

ساالر عقیلی
ســاالر عقیلی )زاده ۱۱ آذر ۱۳۵۶( خوانندهٔ موســیقی 
سنتی ایرانی است. او دانش آموختهٔ هنرستان موسیقی 
ســوره و نیز دارای مدرک کارشناسی در رشتهٔ بازیگری 
تئاتر اســت. وی اصالتاً از پدری ُکــرد اهل کردکوی و 
مادری آذربایجانی می باشد.ســاالر عقیلی از ۸ ســالگی 
فراگیری موســیقی را با نوازندگی سازهای مختلف آغاز 
کرد. برادر و مادرش عالقه مند به موســیقی و مشوق او 
بودند و پدرش که وکیل دادگستری بود بیشتر متمایل 
به پیشــرفت تحصیلی او بود. او به هنرســتان موسیقی 
رفــت و از همان جا تصمیم به یادگیــری آواز گرفت. او 
در طی بیش از ۵ ســال نزد صدیق تعریف به فراگیری 
آواز پرداخت.هم اکنون عقیلی افزون بر اجرا و ضبط آثار 
موسیقی به تدریس موسیقی در آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی مشغول است. او همچنین گروه 
راز و نیاز را تشــکیل داد. اعضای این گروه عبارتند از ســاالر عقیلی، حریر شریعت زاده، سحاب تربتی، 
روزبه زرعی، علی خشتی نژاد، مونیکا لران، علیرضا دریایی، فردین الهورپور، محمدرضا اسکندری و بابک 
میرزایی، ســهراب برهمندی، داوود منادی او به همراه این گروه کنسرت های بسیاری در داخل و خارج 
از کشور اجرا کرده است.در جشنوارهٔ موسیقی فجر سال ۱۳۷۵، ساالر عقیلی در سن ۱۸ سالگی، برای 
نخستین بار روی صحنه آمد. حریر شریعت زاده نیز در آن کنسرت حاضر بود و به دلیل تسلط بر آوازهای 
ایرانی، با شــنیدن صدای ساالر عقیلی به استعداد وی پی برد. پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای 
ایرانی به صحبت نشســتند و همین امر موجب همکاری های بعدی و در نهایت ازدواج این دو هنرمند 
شد. عقیلی پس از این اجرا برای همکاری با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی دعوت شد. همسر 

وی با نام حریر شریعت زاده نوازندهٔ پیانو و دف است.

فرهنگ

فیلم ســینمایی »دشــت خاموش« به کارگردانی احمد 
بهرامــی در جدیدترین حضور بین المللی خود در بخش 
پانورامای هشــتمین دوره جشنواره فیلم جاده ابریشم به 
نمایش گذاشته می شود. به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی 
»دشت خاموش« ساخته احمد بهرامی به تهیه کنندگی 
ســعید بشــیری که مدتی اســت روی پرده سینماهای 
هنروتجربه رفته اســت، در جدیدترین حضــور خود در 
جشــنواره های خارجی در هشتمین دوره جشنواره فیلم 
جاده ابریشم به نمایش در می آید.هشتمین دوره جشنواره 
فیلم جاده ابریشم ۸ تا ۱۲ دسامبر )۱۷ تا ۲۱ آذر( در شهر 
فوژو کشور چین برگزار می شــود و »دشت خاموش« در 
بخش پانورامای این جشنواره که غیررقابتی است، به روی 
پرده می شــود. پخش بین المللی »دشت خاموش« که به زندگی و کار چند خانواده کارگری با کارفرمای 
می پردازد برعهده علی قاسمی است.  جایزه بهترین فیلم بخش افق های جشنواره ونیز سال ۲۰۲۰، بهترین 
فیلم و بهترین بازیگر مرد برای علی باقری از جشنواره هنگ کنگ سال ۲۰۲۱، بهترین تدوین برای سارا 
یاوری از انجمن بین المللی منتقدان و روزنامه نگاران سراسر جهان سال ۲۰۲۱، نشان فیپرشی از فدراسیون 
بین المللی منتقدان فیلم سال ۲۰۲۰، تندیس بنیاد فای )اعتماد ملی ایتالیا( سال ۲۰۲۱، جایزه بهترین فیلم 
از جشنواره سابورسیو کرواسی سال ۲۰۲۱ و جایزه بهترین فیلمبردار سال آسیا برای مسعود امینی تیرانی، 
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جوان هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم بوگوتا، جایزه بهترین 
فیلم و جایزه آموزشی و فرهنگی بهترین فیلم از نگاه هیات داوران مدرسان و استادان سینما را از دومین دوره 

جشنواره فیلم تصاویر جدید ایرانی ویتره فرانسه از جمله جوایز این فیلم سینمایی است. 

 »دشت خاموش« به جشنواره 
»جاده ابریشم« دعوت شد
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