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رئیسی در صحن مجلس:
 هدف بودجه ۱۴۰۱ ثبات

 اقتصادی است

رئیس جمهور با بیان اینکه عدالت در توزیع ثروت در بودجه ۱۴۰۱ 
مورد پیش بینی قرار گرفته اســت، گفت: در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری است.به گزارش خبرنگار 
مهر، حجت االســالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان 
صبح دیروز )یکشنبه( در جلسه دیروز صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی ضمن تقدیم الیحه بودجه  ســال ۱۴۰۱ گفت: حضور در 
مجلس شــورای اسالمی فرصت مغتنمی برای من در اجرای اصل 
۵۲ قانون اساســی اســت تا الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ را تقدیم 
کــرده و برخی از ویژگی هــای این الیحه و تمایز ایــن بودجه با 
بودجه ســنواتی قبل را بیان کنم.رئیسی گفت: ابتدا الزم می دانم 
از همکاران خــودم در دولت، همه وزرا و به ویژه ســازمان برنامه 
و بودجه، که با کارشناسان شــان برای آمــاده کردن الیحه بودجه 
در وقت مقرر و تقدیم به مجلس شــورای اســالمی همت کردند، 
تشکر کنم.وی تصریح کرد: امیدوارم با دقت نظری که نمایندگان 
محترم در کمیســیون های مجلس و کمیســیون تلفیق دارند، بر 
غنای تبصره های بودجه بیفزایند تا انشــاءهلل بودجه ای که در شان 
و گره گشای کشور باشد، داشته باشیم.رئیس جمهور گفت: در این 
سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی،  مجاهدت های بسیاری به 
برکت مردان و زنان در جای جای کشور در جهت توسعه یافتگی از 
جمله آب، برق، گاز، حوزه آموزش عالی، کشاورزی، صنعت و معدن 

شده است؛ که باید قدردان آن باشیم.

کشور به یک حرکت جهادی و برنامه دقیق نیاز دارد
رئیسی ادامه داد:  اما ما با مشکالت جدی در حوزه مسائل اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی مواجهه هستیم و به یک حرکت جهادی و برنامه 
دقیق نیاز داریم تا بتواند پیش روی همه دولتمردان و مســئوالن 
باشد و مشکالت را از پیش پای مردم عزیز بردارد.وی تصریح کرد: 
تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصالح ساختار بودجه را همه 
شــما و ما شنیدیم. ایشــان بارها بر ارتقاء سرمایه گذاری، اشتغال، 
اصالح نظام بانکــی و بهبود فضای کســب و کار تاکید فرمودند.

رئیس جمهور تصریح کرد: ما وقتی به آسیب شناسی های اقتصادی 
نگاه می کنیم و شرایط را می بینیم، شاهد رشد اقتصادی کاهنده در 
کشور، بی ثباتی اقتصاد و تورم فزاینده هستیم.رئیسی با بیان اینکه 
امروز شاهد نامتوازن بودن توسعه در سرزمین و کیفیت نامناسب 
بودجه ریزی هستیم، گفت: این مسأله اقتضا می کند که بازنگاهی 

به آنچه که انجام شده و آنچه که باید انجام شود، داشته باشیم.

گره زدن اقتصاد به بیگانــگان در ]دولت[ قبل همه را رنج 
می داد

وی ادامه داد: اشکال جدی که در ]دولت[ قبل همه را رنج می داد، 
ایــن بود که اقتصاد را به اراده بیگانــگان گره زده بودند؛ کاری که 
می شد آن را با استفاده از ظرفیت های بسیاری که در کشور به ویژه 
نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند وجود دارد، انجام داد. این 

باعث شد که ما مشکالت جدی اقتصادی داشته باشیم.

الزمه ثبات اقتصادی، عدم کسری بودجه است
رئیس جمهور با بیــان اینکه نکات و اهداف قابل توجهی در تقدیم 
الیحه بودجه مورد نظرمان بوده که الزم اســت به آنها اشاره کنم، 
گفت: اولین هدف تأمین بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی اســت. باید 
اقتصاد از یک ثبات بهره مند شود تا برای تولیدکننده، مصرف کننده 
و بازار اطمینان بخش باشد.رئیسی تصریح کرد: الزمه ثبات اقتصادی 
نیز این است که ما بودجه ای را ارائه کنیم که کسری نداشته باشد؛ 
زیرا کســری بودجه ریشه بسیاری از مشــکالت در کشور خواهد 
شد.وی ادامه داد: بایدثبات اقتصادی همراه  با عدم کسری بودجه 

باشد.

خط قرمز بودجه 1401 استقراض از بانک مرکزی است
رئیس جمهور اضافه کرد: نکته دوم، مســئله انضباط بانک ها است. 
باید بانک ها منضبط اداره شوند و این انضباط در نظام پولی و مالی 
کشــور مورد تاکید است.رئیســی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱، 
اســتقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز اســت، 
گفت: برنامه این است که استقراض اتفاق نیافتد زیرا برای اقتصاد 
کشــور مشــکالت جدی ایجاد می کند.وی تصریح کرد: ما در این 
چند ماهه آغاز به کار دولت، تالش خواهیم کرد که بتوانیم کشور 
را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم که این نیز  آثارش را 
در وضعیت تورمِی کاهشی پیدا خواهد کرد.رئیس جمهور گفت: ما 
امیدواریم که تورم فعلی که خاطر مردم و فعالین اقتصادی را نگران 

کرده است، حداقل به یک تورم یک رقمی کاهشی تبدیل شود.

رشد اقتصادی 8 درصدی در الیحه بودجه 1401 هدف گیری 
شده است

رئیســی با تاکید بــر لزوم پرهیز از نگاه بخشــی به بودجه  گفت: 
دستگاه های مختلف و نمایندگان محترم باید با نگاه ملی بودجه را 
بنگرند تا رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف گیری و اتفاق بیافتد.وی 
تصریح کرد: هدف دوم، تضمین رشد اقتصادی در این بودجه است 

تا ما بتوانیم به رشد ۸ درصدی هدف گیری شده، برسیم.
ادامه در صفحه دوم

ایشــان با تبریک والدت حضرت زینب)س( و روز پرســتار به تک تک پرستاران و 
فعاالن حوزه درمان و ســالمت، گفتند: بانوی عظیم الشــأن کربال به همه بشریت 
و تاریخ اثبات کرده اســت کــه »زن« با وجود همه تالش کوته فکراِن گذشــته و 
حال از جمله غربی های مستبد برای تحقیر زن، می تواند اقیانوس عظیمی از صبر 
و تحمــل، و قله بزرگــی از خردمندی و تدبیر باشــد.رهبر انقالب صبر و بردباری 
حضرت زینــب)س( در مقابل مصیبت ها را غیرقابل توصیــف خواندند و افزودند: 
»ایســتادگی و تحمل شــهادت ۱۸ نفر از عزیزان از جمله برادر بزرگوار و حجت 
خــدا حضرت سیدالشــهدا و دو تن از فرزندان حضرت زینــب«، »صبر در مقابل 
اهانت های اراذل و اوباشــی که آن بانوی با عزت خاندان رسول اهلل را مورد جسارت 
قرار می دادند«، »تحمل مسئولیت ســنگین جمع آوری و اداره دهها زن و کودک 
داغدار و مصیبت زده« و »صبر زیبا در پرســتاری از امام سجاد)ع(« جلوه هایی از 
عظمــت روحی و معنوی حضرت زینب به عنوان یک زن است.ایشــان در تبیین 
رفتــار خردمندانه و قدرت عقالنــی آن بانوی بزرگ، به رفتار مدبرانه و ســخنان 
شــگفت انگیز حضرت زینب در مقابل حّکام جابــر و یاوه گویی همچون ابن زیاد و 
یزید اشــاره کردنــد و گفتند: آن اقتدار تاریخی، در مقابــل مردم جای خود را به 
تبیین و ســخنانی ســرزنش بار می دهد که بعدها به یکی از عوامل قیام تّوابین در 
کوفه منجر می شود.رهبر انقالب »جهاد روایت و تبیین« را از دیگر ابعاد خردمندی 
و تدبیــر عمیق حضرت زینب برشــمردند و افزودند: آن حضرت با روایت حقیقی، 
تأثیرگذار و ماندگاِر کربال، فرصت نداد روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند.ایشان با 
تکرار تأکیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت حقیقِی »واقعیات جامعه، تاریخ 
انقالب، دفاع مقدس و حوادث گوناگون ۴۲ ســال اخیر« گفتند: اگر این کار نشود 
که در موارد متعدد نشده است، دشمن روایت تحریف آمیز و دروغ خود را در افکار 
عمومی جاری، و با عوض کردن جای ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر ظالمانه خود 
را توجیه می کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشــان درباره 
ارزشــهای پرستاری گفتند: نقطه اصلی این ارزشها، کمک به انسان نیازمند یعنی 
بیمار اســت که در همه مســائل، نیازمند توجه و یارِی پرستار است.رهبر انقالب، 
پرســتاری را موجب اجر مضاعف الهی دانستند و افزودند: ایجاد امنیت خاطر برای 
بیمار، نزدیکان بیمار و همه مردم از دیگر ارزشــهای برجســته پرســتاری است و 
جامعه پرستاری در واقع به گردن همه ملت حق دارد.ایشان با اشاره به خوشحالی 
مســتکبران عالم از رنج ملــت ایران که در حوادثی نظیر »کمــک به صدام برای 

بمباران شــیمیایی و ایجاد درد عمیق و رنج جانکاه برای مردم شــهرهای مرزی 
ایران« و نیز در مسائلی مانند »تحریم دارویی ملت ایران« کاماًل آشکار شده است، 
افزودنــد: با توجه به این واقعیات وقتی پرســتاران، با تالش و ایثار، لبخند بر لبان 
بیماران و نزدیکان شان می نشانند، در حقیقت در حال مجاهدت در مقابل استکبار 
کینه توز هستند که این کار، ارزش مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسالمی است.

رهبر انقالب در ادامه، طبیعت کار پرســتاری یعنی »مشــاهده درد و رنج بیماران 
و مراقبت شــبانه روزی از آنان« را تلخ و ســخت خواندنــد و گفتند: در بعضی از 
مقاطع مانند دوره دفاع مقدس و یا کرونا این ســختی ها چند برابر شــده اســت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: همچنانکه در دوران جنگ تحمیلی، پزشکان و 
پرســتاران و امدادگران در زیر بمباران کار می کردند، در دوره کرونا نیز پرستاران 
با افزایش ســاعات کار، کاهش مرخصی ها، حضور در بیمارستان در ایام تعطیالت 
نوروز، و مشــاهده دردناک مرگ و میر بیماران و همکاران، سختی هایی مضاعف، و 
خطر ابتال به بیماری مهلک را تحمل کردند.ایشان با تأکید بر اینکه ملت باید این 
سختی ها را درک و آنها را ارزشگذاری کند، حضور طیف هایی همچون دانشجویان، 
طالب و جوانان برای کمک به پرستاران در دوره کرونا را از جمله حقایق درخشان 
برشمردند و افزودند: این تعهد و احساس مسئولیت که در مقاطع مختلفی همچون 
مبــارزات دوران انقالب و دفاع مقدس نیز بروز یافته بود، نشــان دهنده هویت پر 
نشــاط، پر تحرک و با وجدان ملت ایران اســت.رهبر انقالب، حرکت عظیم علمی 
کشور را نشــانه و محصولی از این هویت رویش ساز دانستند و خاطرنشان کردند: 
قهرمانانی مانند شــهیدان ســلیمانی، فخری زاده و شهریاری از درون این حقیقت 
و هویت عظیم بیرون می آیند.ایشــان، با اشــاره به خأل روایت هنری از سختی ها 
و دشواری های کار پرســتاری، و زمینه ها و مایه های هنری فراوان برای پرداختن 
به این حوادث گفتند: هنرمندان مســئول و متعهد به میدان بیایند و این سرمایه 
عظیم فرهنگی را در قالب انواع هنرها به نمایش بگذارند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
سپس موضوع مطالبات پرستاران را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: مطالبه اصلی 
پرســتاران در یک جمله »تقویت جامعه پرستاری« است که ضرورتی برای حال و 
آینده کشور به شمار می رود.ایشــان افزودند: قضیه کرونا نشان داد که اگر جامعه 
پرســتاری تقویت نشــود، در بزنگاهها ضربه خواهیم خورد.رهبر انقالب، »اجرای 
قانون تعرفه گذاری خدمات پرســتاری« را از جمله مطالبات مشــخص پرستاران 
خواندند و با اشــاره به تأکیدات ســابق خود در این زمینــه گفتند: این قانون ۱۴ 

سال قبل تصویب شده اما متأسفانه تا روزهای آخر دولت قبل حتی آیین نامه های 
اجرای آن تنظیم نشــده بود که اصرار دارم در این دولت، وزارت بهداشت مسئله 
تعرفه گذاری را دنبال و اجرا کند.»کمبود پرســتار و لزوم تکمیل سرانه آن نسبت 
به تخت های بیمارستانی«، و »مســئله امنیت شغلی« دو مطالبه دیگری بود که 
رهبــر انقالب تحقق آنها را ضروری دانســتند و گفتند: در برخی مقاطع از جمله 
در دوره کرونا فراخوان هایی برای کار پرســتاری داده شــده است اما با پرستاران 
قراردادهای کوتاه مدت بســته شــده و پس از مدتی آنهــا را مرخص کرده اند در 
حالی که پرستار باید امنیت شغلی داشته باشد و نباید همچون کارگر فصلی به آن 
نگاه شود.»بازسازی شبکه بهداشت کشور« و »توزیع عادالنه پزشک« دو موضوع 
دیگری بود که رهبر انقالب در خصوص نظام ســالمت بیان کردند.ایشان با اشاره 
به آثار و دســتاوردهای بســیار خوب نظام سالمت در دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ با 
تمرکز بر مقوله بهداشــت و پیشگیری، خاطرنشان کردند: البته درمان الزم است 
اما پیشــگیری بهتر از آن است و باید شــبکه بهداشت، بازسازی و تقویت شود تا 
با هزینه کمتر، ســالمت مردم بیشتر تأمین شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، توزیع 
پزشــک در مناطق مختلف را ناعادالنه دانستند و افزودند: درباره مسئله کمبود یا 
کافی بودن پزشــک اظهارنظر نمی کنم اما توزیع پزشک در مناطق مختلف کشور 
عادالنه نیســت که این مســئله باید مورد توجه قرار بگیرد.رهبر انقالب در پایان 
سخنانشــان، توکل به پروردگار قادر یعنی کار و تالش در عین اعتماد به وعده ی 
برکت و یاری الهی را در همه امور زندگی و کشور راهگشا خواندند و ابراز امیدواری 
کردند فردای ملت ایران بهتر از امروز آن باشــد و خداوند، ملت ایران را در همه 
عرصه های مواجهه با دشمنان پیروز و سربلند سازد.پیش از سخنان رهبر انقالب 
اســالمی، دکتر عین اللهی -وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی- با تقدیر از 
مجاهــدت پرســتاران و کادر درمان در ۲۲ ماه مقابله با کرونا، به تولید واکســن 
کرونا در پنج مرکز علمی و تحقیقاتی داخلی و تأمین گســترده و تزریق بیش از 
۱۱۰ میلیون دوز واکســن اشــاره کرد و گفت: تا امروز ۷۴ درصد از مردم هر دو 
دوز و ۸۶ درصد نیز یک دوز واکسن را دریافت کرده اند.آقای عین اللهی همچنین 
رفع بنیادی دغدغه های جامعه پرستاری، کاهش هزینه های درمان، تقویت طرح 
پزشــک خانواده و نظام ارجاع، حمایت از تولید داخلی دارو و تجهیزات ضروری، 
توســعه گردشگری سالمت و اجرای صحیح سیاســت های افزایش جمعیت را از 

جمله اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برشمرد.

جزئیات الیحه بودجه 3۶31 هزار میلیاردی

از افزایش سن بازنشستگی تا افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران و 
خانواده های شهدای مدافع سالمت:

اگر حقایق را روایت 
نکنیددشمن با دروغ و 

تحریف جای ظالم و مظلوم 
را عوض می کند

3

7

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار جمعی از پرستاران 
و خانواده های شهدای مدافع سالمت، رفتار و سخنان حضرت زینب 
کبری )سالم اهلل علیها( را نشان دهنده و تجّلی عظمت و قدرت روحی، 
معنوی و عقالنــی جنس زن خواندند و با تبیین ابعاد مختلف »ارزش 
پرستاری و ســختی ها و تلخی های این شغل شریف«، تقویت جامعه 
پرستاری در زوایای گوناگون را مطالبه اصلی پرستاران برشمردند و 
تحقق این مطالبه منطقی را وظیفه مسئوالن و ضرورتی برای حال و 

آینده کشور و جامعه دانستند.

دبیر کمیته علمی کشــوری مقابله بــا کرونا با بیان اینکه 
مطالعات درباره واکسیناســیون سنین زیر ۱۲ سال علیه 
کووید هنوز کامل نشده، در عین حال درباره سویه اُمیکرون 
گفت: با توجه به اینکه ۳ مرکز فعال در این زمینه داریم که 
حتی روزهای تعطیل هم از صبح تا شــب در حال فعالیت 
و ژن سکوئنسینگ هستند، اما هنوز گزارشی از امیکرون 
در ایران نداریم.به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی 
در حاشیه جلسه کمیته علمی کشــوری مقابله با کرونا، 
گفت: در جلسه دیروز کمیته علمی درباره آخرین یافته ها 
از ســویه اُمیکرون و گســترش آن در کشورهای مختلف 

جهان صحبت شــد و بحث دوم در مورد واکسیناسیون و 
پلتفرم های مختلف آن و ُدز بوستر بود. در بخشی نیز درباره 
شرکت های داخلی که کار تولید واکسن را انجام می دهند 
نیز صحبت هایی شــکل گرفت.وی درباره واکسیناسیون 
افراد زیر ۱۲ ســال نیز اظهار کــرد: هنوز مطالعات کامل 
نشده اما در دستور کار است و اگر اطالعات کافی به دست 
آوریم که نشــان دهنده کارایی و عدم عارضه برای سنین 
زیر ۱۲ ســال باشد )که معموال در برخی کشورها برای ۵ 
تا ۱۲ سال انجام واکسیناسیون آغاز شده است( ان شاءاهلل 
ابالغ می شود؛ اما هنوز در دستورکار نیست و کمیته علمی 
هنوز در حال مطالعه بر آن اســت تا از کشورهایی که در 
حال انجام این کار هســتند، اطالعات به دست آورد تا بر 
اســاس آنها تصمیم گیری کند.او تاکید کرد: خوشبختانه 
در یک ســری واکسن های داخلی نشــان داده شده است 
که نسبت به واکسن های خارجی اثربخشی بیشتری دارند 
و این یک چشــم امیدی برای ما باز کرده اســت که اگر 
در آینده حمایت کافی صــورت گیرد، بتوانیم به صادرات 
این واکســن های داخلی اقدام کنیم.جماعتی درخصوص 
واکسن های بوستر دز، تصریح کرد: با این مطالعات داخلی 

در کشور که نشــان دهنده اثربخشی بیشتر واکسن های 
تولید شده داخلی بود، این نوید به ما داده شد که بتوانیم 
از واکســن های داخلی برای دزهای بوستر استفاده کنیم 
و شــاید حدود ۳۰ میلیون دز واکسن در کشور داریم که 
می توانیم به عنوان دز بوســتر در کشور استفاده کنیم.وی 
گفت: با توجه به حجم باالی واکسیناســیون انجام شــده 
در کشور گرچه ما تشــویق می کنیم افرادی که واکسینه 
نشدند اقدام به تزریق واکسن کنند ولی ان شاءاهلل امید ما 
بر این است تا با انجام دز بوستر، اگر خدایی نکرده با پیک 
جدیدی از اپیدمی یا تشــدید بیماری روبرو شدیم بتوانیم 
حداقل عوارض ناشی از آن را داشته باشیم.وی درباره سویه 
اُمیکرون نیز بیان کرد: یکی از گزارش هایی که در کمیته 
علمی امروز داشــتیم در مورد این بود که آیا در کشــچر 
ما بر اساس سکوئنســینگ ژن ویروس، امیکرون در ایران 
شناسایی شده است یا خیر؟ خوشبختانه تاکنون با توجه 
به اینکه ۳ مرکز فعال داریم که حتی روزهای تعطیل هم 
از صبح تا شب در حال فعالیت و ژن سکوئنسینگ هستند، 
هنوز گزارشــی از امیکرون در ایران نداریم و در حد توانی 

که داریم در حال بررسی هستیم.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله 
با کرونا:

گزارشی از اُمیکرون در 
ایران نداریم

۶۱ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۲۸۹ مبتال به 
کووید ۱۹ در کشــور شناسایی شدند و متاســفانه ۶۱ تن نیز جان 
خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 
۲۱ آذر ۱۴۰۰ و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، دو هزار و 
۲۸۹ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳۵۷ 
نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ 
میلیون و ۱۵۴ هزار و ۸۱۳ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشــته، ۶۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان این بیماری به ۱۳۰ هزار و ۷۲۲ نفر رسید.خوشبختانه 
تا کنون ۵ میلیون ۹۶۹ هزار و ۵۹۱ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۱۰۴ نفر از بیماران مبتال به 
کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت 
قرار دارند.تا کنون ۴۰ میلیون و ۵۴ هزار و ۷۷۲ آزمایش تشــخیص 
کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ شهر کشور در 
وضعیت قرمز، ۸ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۱۹ شهر در وضعیت زرد 

و ۳۲۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.
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رئیسی در صحن مجلس:گزیده خبر

هدف بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است
ادامه از صفحه اول

رئیس جمهور افزود: نکته سوم در این بودجه، عدالت در توزیع 
است. امروز توزیع ناعادالنه است و باید متوازن شود.رئیسی با 
بیان اینکه طبیعتاً مسئله آمایش سرزمینی، حتماً مورد توجه 
قرار می گیرد، اظهار کرد: محور بودن عدالت، مســئله  مهمی 
است که برای مجلس دولت و بخش های مختلف مورد توجه 

است.

پیش بینی »ســامانه یکپارچــه مدیریت مالی بخش 
عمومی«

وی گفت: بودجه باید ساده، قابل فهم، نتیجه گرا و کمک کننده 
به رشــد و ثبات اقتصادی کشور باشد. بنای بودجه آن است 
که اختیاراتی را به مســئوالن استانی و به مسئوالن مختلف 
در وزارت خانه و دســتگاه ها بدهد تا آنها را نسبت به آنچه از 
بودجه در اختیار آنها قرار می گیرد مسئولیت پذیر و پاسخگو 
کند.رئیس جمهور در رابطه با نظارت بر عملکرد مســئولین و 
دستگاه ها گفت: اینکه یک اســتان یا یک وزارت خانه از نظر 
مصــرف بودجه و تخلفات صورت گرفته در رابطه با مســائل 
فرهنگی، رفع آسیب های اجتماعی و رشد اقتصادی چه کرده 
و چه سهمی داشته اســت، قابل نظارت و اندازه گیری است؛ 
اما اینکه در این زمینه ها چه نقشــی ایفا کرده قابل پایش و 
اندازه گیری نیست.رئیســی عنوان کرد: اگر مسئولیت محول 
شود، عملکردها هم برای مجلس هم برای دستگاه های اداری 
و نظارتی در کشــور قابل اندازه گیــری و نظارت خواهد بود، 
همچنین مسئولین نیز می دانند که چه وظایفی بر عهده آنها 
قرار گرفته اســت و ماموریت های قانونی خود را می شناسند.

وی درباره مشــخصات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: پیش بینی 
»سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی«، به نحوی که 
بودجه در بســتری واحد و نظارت پذیر با شناسه مشخص به 
دســت ذی نفع نهایی برســد از ویژگی های این بودجه است.

رئیس جمهور در رابطه با عادالنه کردن پرداخت های پرسنلی 
در بودجه، عنوان کرد: از دیگر مســائلی که به اقتصاد آسیب 
می زند، این اســت که شــاهد یک نظام ناعادالنه پرداخت در 
بخش های مختلف هستیم که باید به یک نظام عادالنه تبدیل 
شــود.وی تاکید کرد: همچنین افزایش حقوق طبقات پایین 
و محدود کردن رشــد حقوق طبقات بــاال در بودجه ۱۴۰۱ 

پیش بینی و ساز و کار آن اندیشیده شده است.

کاهش 15 درصدی هزینه های دولت به جز حقوق
رئیسی با بیان اینکه هزینه های دولت به غیر از حقوق، کاهش 
۱۵ درصدی داشــته است، گفت: این موضوع برای این است 
کــه بتوانیم پرخرج بودن دولت را کاهــش دهیم.وی با بیان 
اینکه اصالح ســاختار بودجه از دیگر مسائل مهم است تاکید 
کرد: در این راستا بودجه شاهد کاهش کسری تراز عملیاتی از 
۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان هستیم. 
همچنین خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان 
به ۴۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته اســت.رئیس جمهور 
افزود: خالص اســتقراض دولت از بازار سرمایه به ۴۰- )منفی 
چهل( هزار میلیارد تومان کاهش داشته است و نسبت مالیات 
به تولید ناخالص از ۵.۴ درصد به ۶.۹ درصد افزایش داشــته 

است.

رشد هزینه های دولت از 104 درصد به 5 درصد کاهش 
یافته است

رئیسی تصریح کرد: همچنین رشد هزینه های دولت از ۱۰۴ 
درصــد در قانون بودجه ســال جاری بــه ۵ درصد در الیحه  
بودجه سال آینده کاهش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه این 
مشخصه های قابل توجه بودجه در راستای رسیدن به اتفاقی 
است که باید در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد، تاکید کرد: نکته 
دیگر مسئله تولید و اشتغال است که دو محور مهم در کشور 
هســتند؛ امسال ســال حمایت از تولید است و موضوع همه 
استان ها مســئله نگرانی برای معضل بیکاری است. لذا تولید 

اشتغال نیز محور است.

پیش بینی تشکیل صندوق توسعه استانی
رئیس جمهور بیان کرد: تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق 
عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق های استانی، تامین دوهزار 
میلیارد تومان سرمایه برای هر استان و اجازه به استان ها برای 
واریز مازاد درآمد مالیاتی، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره 
مالکانه از معادن نیز از جمله مسائلی است که در بودجه به آنها 
پرداخته شده است.رئیسی افزود: این صندوق استانی می تواند 
زمینه ای برای جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند و 
همچنین در جهت تولید و اشتغال در استان نقش آفرین باشد. 
این صندوق ها در تمام استان ها می توانند نقش مهمی ایفا کنند 
و به نگرانی هایی که مسئوالن و نمایندگان دارند و در نامه های 
خود برای ما می نویسند رسیدگی کند.وی ادامه داد: باید به این 
بپردازیم که چگونه پروژه های نیمه تمام را به سامان برسانیم و 
این کار شــورای برنامه ریزی است که اولویت سنجی کند. ما 
در کشــور پروژه های نیمه تمام زیای داریم که ســال ها از آنها 
می گذرد؛ اما باید اولویت سنجی شود تا تشخیص بدهیم کدام 

یک نسبت به سایرین برای مصرف بودجه در اولویت هستند.

تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه برای مدیریت 
نوسانات بورس در بودجه 1401

رئیس جمهور با اشــاره به اینکه همواره گفته ایم که تولید باید 
مــورد حمایت قرار بگیرد، اظهار کرد: در راســتای حمایت از 
تولید، کاهش پنج واحد درصــد از مالیات واحدهای تولیدی 
را در نظر گرفته ایم. همچنین کاهش ۵ واحد درصد از مالیات 
واحدهای صنفی آســیب دیده از کرونا که تعداد آنها رقم قابل 
توجهی اســت نیز در این بودجه پیش بینی شده است.رئیسی 
افزود: تقویت منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه برای مدیریت 
نوســانات بورس در نظر گرفته شــده است و اگر این صندوق 
تثبیت فعال شــود می تواند پشتوانه محکمی برای کسانی که 
در بورس ســهام دارند، باشد.وی با تاکید بر اینکه تالش برای 
مدیریت نقدینگی از جمله مسائل دیگری است که همواره بر 
آن تاکید شده اســت، گفت: نقدینگی باید کنترل و مدیریت 
شــود. همچنین در برنامه بودجه ۱۴۰۱ تالش شــده است از 
تامین هزینه های دولت از نظام بانکی و به نوعی دست در جیب 
مردم کردن جلوگیری شود. این اتفاق ناگوار که همواره به نظام 
کشور آسیب زده است باید متوقف شود.رئیس جمهور در رابطه 
با ضرورت اصالح نظام حمایتی و جلوگیری از هدر رفتن ارز به 
دست دالالن بیان کرد: پول هایی که به دست مردم و به سفره 
آنها نمی رسد و به دست دالالنی افتاده که وقتی آنها را ردیابی 

می کنیم مشخص می شود این پول ها به جای اینکه به سفره و 
زندگی مردم برسد، در بازار داللی از بین رفته است و سوداگران 
نگذاشته اند حق مردم به دست آنها برسد.رئیسی افزود: این ها 
باید برنامه ریزی شــود؛ ما باید بودجه دولت را با استحکام در 
تنظیــم و در اجرا دنبال کنیم که این موارد اتفاق نیفتد تا بعد 
الزم باشــد پیگیری یا برخورد شــود. ما باید سازو کار خود را 
محکــم ببندیم تا اینکه بخواهیم دیگــران را متهم کنیم. اگر 
ساز و کار محکم باشد، سوداگران و سواستفاده گران نمی توانند 
زمینــه و فرصتی پیدا کنند.وی تاکید کرد: تالش بر این بوده 
که تمامی بخش های کشور بتوانند در مسیر رشد بگویند چه 
سهمی می توانیم داشته باشــیم و چقدر می توانیم نقش ایفا 
کنیم. برنامه ها از آنها خواسته شده و آنها هم برنامه های خود را 
ارائه کرده اند.رئیسی ادامه داد: معادل ۱۱.۴ درصد رشد بخش 
اقتصادی، ۹ درصد رشــد بخش کشاورزی، ۱۲.۶ درصد رشد 
بخش صنایع، ۷.۹ درصد رشد بخش نفت خام و سایر معادن، 
۵ درصد رشــد بخش انرژی و همچنین رشد بخش خدمات و 
دیگر بخش ها، در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.وی 
عنوان کرد: تمامی دســتگاه ها و وزارت خانه ها برنامه داده اند و 
برنامه هایشان موجود است. هر دستگاهی باید نقش خود را در 
رابطه با رشــدی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته ایم 
و قرار اســت به آن برسیم مشخص کند و بگوید چقدر در این 
رشد می تواند نقش داشته باشد و سهمش به چه میزان است.

رئیس جمهور افزود: بعد از اینکه سهم و نقش خود را پیش بینی 
و پیشــنهاد کردند، نقش آنها قابل نظارت و پایش و پیگیری 

خواهد بود.

رشد 7 درصدی منابع عمومی دولت در بودجه 1401
رئیسی بیان کرد: ارقام کالن بودجه الیحه ۱۴۰۱ را به صورت 
خالصه خدمت نماینــدگان و مردم ایران عرض می کنم، کل 
منابع عمومی دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نســبت به قانون 
بودجه ســال جاری هفت درصد رشد داشته و به ۱۳۷۲ هزار 
میلیارد تومان رسیده اســت.رئیس جمهور افزود: درآمدهای 
عمومی در این الیحه نســبت به قانون بودجه سال قبل ۴۶ 
درصد افزایش داشــته است. در الیحه پیشنهادی درآمدهای 
مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش داشــته است. البته اینها 

نسبت به بودجه سال جاری یعنی سال ۱۴۰۰ است.

تامین 22 درصد از منابع عمومی از محل واگذاری ها
وی تصریــح کــرد: منابع حاصــل از واگــذاری دارایی های 
ســرمایه ای در الیحه ســال ۱۴۰۱ نســبت به قانون بودجه 
ســال جاری، ۳ درصد افزایش داشته است. همچنین از کل 

منابع عمومی کشور، ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی های 
مالی تامین شده است.رئیســی با تاکید بر لزوم رسیدگی به 
مساله صندوق های بازنشستگی تصریح کرد: اگر ما و مجلس 
شــورای اســالمی به موضوع  صندوق های بازنشستگی ورود 
نکنیم، مشــکالت جدی برای بودجه امسال و سال های آتی 
ایجاد خواهد شد. بازنشستگان حقوقی دارند و باید حقوقشان 
پرداخت شــود اما باید به منابــع آن فکر کرد. در حال حاضر 
منابع کامال از ســوی دولت پرداخت می شــود امــا باید در 
خصوص منابعی که بتواند صندوق های بازنشســتگی را اداره 

کند فکر جدی صورت گیرد.

دنبال عادالنه کردن یارانه های پنهان و آشکار هستیم
وی اضافــه کــرد: نکته مهــم دیگر موضــوع عادالنه کردن 
یارانه های پنهان و آشــکار اســت و ما آن را در دست بررسی 

داریم که با کمک مجلس ان شاءاهلل یارانه ها ساماندهی شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نکته بسیار مهم دیگر، عادالنه 
کردن نظام جــذب، نگهداری و پرداخت حقــوق به تمامی 
کارکنان دولتی اعم از رســمی و کسانی که به نام دولت و از 
خزانه عمومی استفاده می کند مانند نیروهای شرکتی، پیمانی 
و خرید خدمت اســت، بیان کرد: در حال حاضر به هر کوی و 
برزنی که می روید نســبت به این موضوع اعتراض وجود دارد 
و ســامان یافتن این موضوع یکی از مسائل بسیار ضروری در 
کشور اســت که مردم را رنج می دهد. برای مثال تعدادی از 
افراد در یک اتاق کار می کنند اما ســه، چهار نوع پرداخت در 
مورد آنها وجود دارد.رئیسی با تاکید بر اینکه باید نظام عادالنه 
پرداخت را با قوت دنبال کنیم، گفت: در این موضوع شــاید 
عده کمی ناراحت شوند اما برای ما مالک رضایت عموم مردم 
اســت نه خواص. برای ما رضایت خدا که به ما اجرای عدالت 
را امر کرده اســت و رضایت عموم مردم باید اصل باشــد یا 
چند نفری که ممکن است حقوقشان مقداری کاهش داشته 
باشد؟ ان شاءاهلل با کمک مجلس بتوانیم نظام عادالنه پایدار در 

پرداخت حقوق را اجرایی کنیم.

نظــر دولت و مجلس در موضــوع رتبه بندی معلمان 
همسو است

وی عنوان کرد: رســیدگی به موضوع رتبه بندی معلمان نیز 
مورد بررســی قرار گرفته اســت و نظر دولت هم با آنچه در 
مجلس در حال دنبال شــدن است همسو است و مبلغی که 
باید برای این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شــود، 
اختصاص پیدا کرده است. ان شاءاهلل طرح رتبه بندی معلمان 
با قدرت اجرا شود و حق این عزیزان ضایع نشود.رئیس جمهور 
با اشاره به اقدامات دولت گذشته در ماه های آخر فعالیت خود، 
ادامه داد: در چند ماهه آخر دولت گذشته، هزینه ها و تعهداتی 
برای دولت جدید ایجاد کردند که این تعهدات به دلیل اینکه 
کارشناســی الزم در موردشان انجام نشــده بود، هم ما و هم 
مجلس را به شدت به زحمت انداخت. در صورتی که اگر این 
تعهدات با یک کار کارشناسی و با در نظر گرفتن همه ابعاد در 
نظر گرفته می شد، چنین مشکالتی را ایجاد نمی کرد.رئیسی 
با بیان اینکه اجرای عدالت مورد انتظار مردم از دولت اســت، 
تاکیــد کرد: در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد و این برکات 
می تواند هم به آرامش و رضایت مردم و هم افزایش ســرمایه 
اجتماعی بیانجامد. امیدوار هســتیم آنچه در دولت تنظیم و 
تصویب شده و امروز تقدیم مجلس شورای اسالمی می شود، 
منجر به رشد اقتصادی، فرهنگی و رفع آسیب های اجتماعی 
شود تا ما شــاهد یک بنیاد و پایه محکم و درست در بودجه 
۱۴۰۱ کشور باشیم و ســالهای آتی نیز همین روال در رشد 
و پیشرفت کشــور در حوزه های مختلف به وقوع بپیوندد.وی 
در پایان افزود: امیدوار هستیم محصول آنچه پیرامون بودجه 
۱۴۰۱ در دولت انجام و در مجلس شــورای اسالمی تصویب 
خواهد شــد نتایج خوبی برای کشور به همراه داشته باشد و 
این جلسات همواره میان دولت و مجلس برای رفع مشکالت، 

برگزار شود.

سردار حاجی زاده:
غربی ها در حوزه نظامی نمی توانند علیه 

ایران هیچ غلطی کنند
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه گفت: غربی ها به این نتیجه رســیده اند که 
در حــوزه نظامی و امنیتی نمی توانند هیچ غلطــی کنند و روش های ضربه 
زدنشان نیز متفاوت با گذشته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیر 
علی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در جمع فرماندهان، مدیران، 
اســاتید و دانشجویان دانشگاه جامع امام حســین )ع( با بیان اینکه بسیاری 
از مناســبت های تقویمی قبل و بعد از انقالب ریشه در جنایت های استکبار 
جهانی به ویژه آمریکا دارد، گفت: با نگاهی به وقایع قبل انقالب مانند کودتای 
۲۸ مرداد و ۱۶ آذر ســال ۱۳۳۲ متوجه می شوید که دشمنی آمریکائی ها به 
دوران بعد از انقالب مربوط نمی شــود، بلکه موضع آن ها قبل از انقالب هم با 
ما خصمانه بود.وی از منطقه غرب آسیا به عنوان قلب جهان نام برد و افزود: 
ذخایر و ثروت های مادی بسیار و نخبگان علمی برجسته در این منطقه بوده 

و از این رو دشمنان طماع می خواهند در این منطقه، سلطه داشته باشند.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیان اینکه آمریکائی ها در گذشته با به راه 
انداختن جنگ، دنبال برده داری بودند، گفت: امروز برده داری و جنگ آنها نوین 
شده و به انسان ها اجازه می دهند در مسیر ریل گذاری اهداف و خواسته های 
استعماری آنان حرکت کنند.سردار حاجی زاده افزود: این جنگ در قالب جنگ 
فرقه ای از داخل کشــورهای منطقه خاورمیانه و بخشــی از قاره آفریقا به راه 
افتاده و با طراحی این گونه جنگ ها توسط اندیشکده های غربی و سازمان های 
جاسوسی انگلیس، آمریکا، اسرائیل و فرانسه و تشکیل گروه های تکفیری مثل 
داعش، جنگ را با هزینه ی برخی کشورهای منطقه اداره می کنند.وی تصریح 
کرد: غربی ها به این نتیجه رسیده اند که در حوزه نظامی و امنیتی نمی توانند 
هیچ غلطی کنند و روش های ضربه زدنشان نیز متفاوت با گذشته است. آنها 
به دنبال القای این تفکر هســتند که حاکمیت دینی، نمی تواند پاســخگوی 
نیاز مردم باشــد و کشــور را اداره کند. لذا به دنبال تفرقه افکنی در جامعه و 
ناامید ســازی و جذب نخبگان هستند تا طرح های خود را پیاده سازی کنند.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه بهترین راه مدیریت حال حاضر در کشور را 
جلوگیری از قاچاق کاال و اتالف منابع کشور دانست و تصریح کرد: به نظر من 
موثرترین کاری که دولت در برهه کنونی می تواند انجام دهد راه اندازی نهضت 
مقابله با اتالف منابع است و با تشکیل کارگروه های تحقیقاتی زبده، ۴۰ تا ۵۰ 
درصد منابع، ظرف چند ســال برمی گردد تا مورد استفاده بهینه قرار گیرد.

سردار حاجی زاده تاکید کرد: ایران اسالمی با زیرساخت های عظیمی که دارد 
می تواند ثروتمندترین کشور دنیا شود؛ با الگوسازی مناسب و به فرموده ی مقام 
معظم رهبری ارائه روش های میان بر، می توانیم به همه ثابت کنیم که مدیریت 
دینی و انقالبی نه تنها پاســخگوی نیاز مردم اســت، بلکه می تواند به عنوان 
نمونه ای مناسب برای دیگر کشورها باشد. کما اینکه پیشرفت های ما در برخی 
حوزه ها، مثل موضوع موشکی و ساخت پهپاد، مرهون همین روش است.وی 
در پایان به حل مشــکالت کشــور با ابتکار عمل به همراه راهبردهای هدف 
محور اشــاره کرد و گفت: ما به فن آوری های خوبی رســیده ایم و تشکل های 
دانشجویی باید هر کدام یک موضوعی را دنبال کنند و کمک فکری مناسبی 
به مســئولین کشور نمایند.سردار محمد رضا حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه 
جامع امام حســین )ع( نیز در این مراســم مجموعه هوافضا را نماد قدرت و 
افتخار جمهوری اسالمی دانست و گفت: عالوه بر مجاهدت ها و رشادت های 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت، پشتیبانی ها و 
حمایت هــای فن آورانه مجموعه هوافضا در پیشــبرد اهداف جبهه مقاومت، 
برکسی پوشیده نیست و قدرت بازدارندگی امروز ایران اسالمی باعث شده که 
دشــمنان ما جرات تعرض به کشورمان را نداشته باشند.وی با بیان اینکه در 
طول بیش از ۴ دهه عمر انقالب، به هرجا که می نگریم، نقش دانشگاه ها، در 
پیشبرد اهداف و اقتدار کشــور، در حوزه علم و فن آوری را می بینیم، افزود: 
دانشگاه ها، حوزه های علمیه، مراکز تحقیقاتی، اساتید و دانشجویان باید نقش 
خود را در تمدن سازی، مشخص کرده و کار تحقیقاتی مفصلی را انجام دهند.

فرمانده دانشــگاه جامع امام حسین )ع( گفت: البته در این خصوص دانشگاه 
جامع، به فضل الهی، کار تحقیقاتی را انجام داده و بُرش برنامه ی پنج ساله ی 
این را هم در مرحله ی اول اجرایی کردیم که بحمدهلل دســتاوردهای خوبی 
هم به دنبال داشته و گزارش آن توسط فرمانده محترم کل سپاه محضر مقام 

معظم رهبری رسیده است.

امیر خواجه فرد:
باید جهادی عمل کنیم

رئیس ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: همکاری دانشــگاه با مراکز 
صنعتی و دفاعی برای پیشــرفت صنعتی ضروری است تا در آینده نزدیک،در 
کنار ســاخت عمود پروازهای نظامی،عمود پروازهای شهری را نیز بسازیم.به 
گزارش خبرنگار مهر، امیر خواجه فرد رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع 
پیش از ظهر دیروز )یکشــنبه( در آئین اختتامیه همایش هماورد ملی توسعه 
در فناوری صنعت هوایی کشــور که در شــرکت پنها برگزار شد، گفت: با این 
چالش علمی که برگزار کردیم ما به نوعی در یک فراخوان ستاد کل نیروهای 
مسلح برای پیشــروی در حوزه عمود پروازها شــرکت کردیم.وی با اشاره به 
روند برگزاری این جشنواره و استفاده تیم های شرکت کننده در این جشنواره 
علمی از تجارب و دانش پیشکســوتان عرصه هوایی کشور، افزود: خوشبختانه 
تیم های شرکت کننده در این جشنواره علمی از تجاب ارزشمند پیشکسوتان 
صنعت هوایی کشور استفاده خوبی بردند و بر همین اساس توانستیم به نتایج، 
تحقیقات و دستاوردهای خوبی در حوزه عمود پروازها برسیم که این می تواند 
نقطه آغازی برای یک جهش خوب در عرصه صنعت طراحی و ســاخت عمود 
پروازها باشد.رئیس ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع افزود: در این مسابقه 
اولین باری بود که دانشجویان در عرصه صنعت عمود پروازها وارد شده بودند، 
این جشــنواره های علمی می توانند به ما در جهت جهش علمی در این عرصه 
کمک بسیاری کنند تا کشور ما نیز در عرصه و عمود پروازها عقب نماند و یک 
روز برسد که جمهوری اسالمی بتواند در این عرصه جز چند کشور اول جهان 
باشــد.امیر خواجه فرد اظهار کرد: آنچه در بخش نظامی خواسته شده نیاز به 
عمود پروازهایی با ســرعت باال است و بر همین اساس باید به سمت استفاده 
از موتورهــای با قدرت باال برویم. انتظار ما این اســت که کارها در این عرصه 
جهادی باشد و جهادی بودن یعنی کارها در زمان خود انجام شوند؛ بر همین 
اســاس جشنواره همت یا همان هماورد ملی توسعه در فناوری صنعت هوایی 
طراحی شــد تا درخت واره دانش عمود پروازها در دانشگاه ها کشور تکمیل و 
شاخه فناوری ها را تکمیل کنیم.وی گفت: همکاری دانشگاه ها با مراکز صنعتی 
و دفاعی برای پیشرفت صنعتی یک امر ضروری است تا بتوانیم در آینده نزدیک 
در کنار ســاخت عمود پروازهای مورد نیــاز در عرصه نظامی عمود پروازهای 
شهری را نیز بســازیم، زیرا یکی از نیازهای آینده جوامع بشری همین عمود 
پروازهای شهری هستند، برهمین اساس پروژه ها تعریف شده تا صنایع دفاعی 

با همکاری دانشگاه ها بتوانند نیازهای کشور در این عرصه را تامین کنند.

تالش های رو به جلو برای لغو و خنثی سازی تحریم ها
تهران-ایرنا- نشانه های روبه جلو بودن مذاکرات هسته ای با وجود مواضع مبهم تروئیکای اروپا، تا حدودی قابل مشاهده است. عزم دولت برای خنثی سازی 
تحریم ها در کنار تالش برای رفع آن ها هم سبب گشایش هایی در زمینه آزادسازی اموال و بازگشت درآمدهای ایران شده است.به گزارش خبرنگار ایرنا، 
دومین دور از مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای حاضر در توافق هسته ای در دولت جدید از روز پنجشنبه هفته گذشته ۱۸ آذر در وین اتریش آغاز 
شده است و بر اساس آنچه از خبرها و تحلیل های منتشر شده و حتی با وجود برخی موضع گیری های کارشکنانه تروئیکای اروپا می توان دریافت؛ فضای 
این دور از گفت و گوها به ویژه از روز شــنبه در قیاس با روزهای پیشــین حرکت مثبت و روبه جلویی را تجربه می کند. این فضا با آزادسازی بخشی از 
دارایی های ایران در سایه خنثی سازی تحریم ها در داخل کشور هم تداوم خواهد یافت.»فضای نسبتا روبه جلو« را می توان مهم ترین توصیف از شرایط 
گفت و گوهای روز سوم از دور دوم مذاکرات دانست. نشست عصر روز شنبه »علی باقری« مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با مذاکره کنندگان ارشد 
سه کشور اروپایی در هتل کوبورگ وین و تصریح دو طرف بر حاکم شدن فضایی نسبتا مثبت در این نشست از یک سو و تداوم گفت وگوها بر سر متون 
پیشنهادی ایران از نشانه های این فضای روبه جلویی است که برخالف تحلیل های رسانه ای در گفت و گوها جریان دارد.از سوی دیگر سفر »راب مالی« 
رییس هیات مذاکره کننده آمریکایی به وین هم نشــان می دهد که مذاکرات از جدیت الزم به منظور رســیدن به نقطه ای مشخص و قابل قبول از سوی 

طرفین برخوردار است.

گشایش های تازه و آزادسازی منابع بلوکه شده ایران
همزمان با برگزاری مذاکرات هســته ای ایران با کشــورهای حاضر در توافق هسته ای، خبرهای تازه و البته امیدوارکننده ای از بروز گشایش هایی در 
زمینه آزادسازی اموال و بازگشت درآمدهای ایران در رسانه ها منتشر شده است.پافشاری تیم مذاکره کننده بر رفع تحریم ها به عنوان مهم ترین خواست 
ایران در این دوره از مذاکرات؛ علیرغم تمام مخالفت های و اظهارات کشــورهای غربی؛ نشــانه های نتیجه بخش بودن خود را آشکار کرده است و در 
روزهای گذشــته شماری از مقامات وزارت امور خارجه از بروز گشایش هایی در زمینه بازگشت درآمدها و آزادسازی اموال ایران در خارج کشور خبر 
داده اند.در واقع بستر این آزادسازی دارایی های ایران را عزم دولت برای خنثی سازی تحریم ها فراهم کرده است. تصمیم برای بهره گیری از ظرفیت های 
همســایگان و گســترش روابط با کشورهای جهان و منطقه علیرغم تداوم تحریم ها، گشایش های قابل توجهی در زمینه تجارت خارجی و آزادسازی 
اموال بلوکه شــده ایران ایجاد شــود.این در حالی است که موضع گیری های عجیب و اقدامات زیاده خواهانه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات، از 
ابتدای دور جدید این مذاکرات قابل مشاهده بود و این روزها هم گاهی با شدت و گاهی نامحسوس ادامه یافته است. این موضع به دلیل همین ابهام، 
آرام آرام در مسیر تخریبی قرار گرفته و از حالت سازنده بودن برای طرفین خارج شده است.اروپا که در دوره های پیشین مذاکرات گاهی نقش پلیس 
بد را بازی می کرد این روزها برخی از این کشورها در مواضعی حتی زیاده خواهانه تر از آمریکا اتخاذ می کنند. کندی حاصل از این ابهام در اقدامات 
و خواسته های سه کشور سبب ساز نشستی میان نمایندگان ۱+۴ شد تا روسیه و چین، با جزییات تصمیمات و اقدامات نه چندان سازنده سه کشور 

اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس بیشتر آشنا شوند.

قالیباف:
 امیدوارم اولین الیحه بودجه دولت اثرگذار باشد

رئیــس مجلس گفت: امیدواریم با همکاری خوب دولت و مجلس اولین بودجه دولت و مدیریت 
جدید کشــور بتواند در راستای حل مشکالت مردم تاثیرگذار باشد.به گزارش خبرنگار پارلمانی 
خبرگزاری تســنیم، پس از اینکه آیت اهلل ابراهیم »رئیسی« رئیس جمهور الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
را تقدیم رئیس مجلس شــورای اسالمی کرد، قالیباف گفت: بر اساس قانون بودجه توسط اداره 
قوانین تکثیر خواهد شد و در اختیار کمیسیون ها و نمایندگان قرار می گیرد.وی ادامه داد: از رئیس 
جمهور تقدیر و تشــکر دارم، الیحه بودجه ۱۴۰۱، بودجه دولت و ملت اســت، نکاتی که رئیس 
جمهور در مورد الیحه بودجه مبنی بر اصالح ســاختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف 
کردن بودجه مطرح کردند، مهم و قابل تحقق است.رئیس مجلس اضافه کرد:نمایندگان ۱۰ روز 
و کمیسیون های تخصصی ۱۵ روز فرصت دارند که الیحه بودجه را مورد بررسی قرار دهند پس 
از آن الیحه بودجه به مدت ۱۵ روز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که این 
مدت قابل تمدید است.قالیباف بیان کرد: امیدواریم با همکاری خوب دولت و مجلس اولین بودجه 

دولت و مدیریت جدید کشور بتواند در راستای حل مشکالت مردم تاثیرگذار باشد.

واکنش سخنگوی دولت به استرداد مأمور ۸۵ ساله ی 
ساواک به ایران

بهادری جهرمی سخنگوی دولت به اقدام اخیر کانادا در بازگرداندن مأمور ۸۵ ساله ی ساواک به 
ایران واکنش نشان داد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری جهرمی 
ســخنگوی دولت طی توئیتی در صفحه شــخصی خــود در واکنش به اقــدام اخیر کانادا در 
بازگرداندن یک مأمور ۸۵ ســاله ی ســاواک به ایران نوشت:» اقدامات نمایشی دولت کانادا در 
ســالروز جهانی حقوق بشر پاسخگو نیســت، مردم ایران منتظر استرداد مجرمین مالی ایرانی 
ساکن در کانادا و بازگشت اموال عمومی به تاراج رفته هستند. هرچند انتهای نمایشنامه بهشت 

اختالس گران جز این نیست. «
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جزئیات الیحه بودجه 3۶31 هزار میلیاردی

از افزایش سن بازنشستگی تا افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد
به گزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی  دیروز با حضور در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم 

مجلس کرد.
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان 
در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۷۵۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش دارد.دیروز ۲۱ آذرماه الیحه بودجه سال 
آینده به عنوان اولین الیحه تدوین شــده توسط دولت سیزدهم به 
مجلس شورای اسالمی ارائه شــد.جزئیات ارقام کلی بودجه نشان 
می دهد که بودجه سال آینده از نظر منابع و مصارف در رقم ۳۶۳۱ 
هزار میلیارد تومان تراز می شود.اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی 
و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت تشکیل می شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد 
تومان اســت.اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر 
۱۳۷۲ هزار میلیارد تومــان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و 
موسسات دولتی شــامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.همچنین 
بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت که حجم عمده کل بودجه ســال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص 
داده با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است.این در حالی 
است که برای سال جاری ســقف کلی بودجه ۲۸۸۲ هزار میلیارد 
تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان 
شامل ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد 
تومان درآمد اختصاصی بود.همچنین بودجه شــرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات انتفاعی وابســته به دولت ۱۵۷۱ هزار میلیارد 

تومان مصوب شده بود.

مالیات مسکن مهر در الیحه بودجه 1401 به 300 هزار تومان 
کاهش یافت

 در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات مســکن مهر شــامل آماده سازی، 
محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی در قراردادهای سه جانبه تعاونی 
و خودمالــک که توســط پیمانکاران پرداخت می شــود، با کاهش 
چشمگیر معادل سه میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی تعیین 
شد.به گزارش، سازمان امور مالیاتی موظف به صدور مفاصا حساب 
مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.همچنین مالکان واحدهای 
تکمیل شــده مســکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هســتند 
موظفند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ بری تبدیل تســهیالت دریافتی از 
بانک مسکن به تسهیالت فروش اقساطی به این بانک مراجعه کنند.

در صورت مراجعه نکردن مالکان به بانک، بانک مســکن موظف به 
افزایش نرخ سود تسهیالت به ۱۸ درصد است.همچنین در راستای 
افزایش کیفی زندگی ساکنان مسکن مهر، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد 
بر اساس تشخیص ســازمان برنامه و بودجه برای آسفالت راه های 
فرعی و روستایی، روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی، معابر 
محالت هدف بازآفرینی شــهری و طرحهای مسکن مهر و مسکن 
ملی اختصاص خواهد یافت.بر اساس بودجه امسال بخش مسکن و 
حمل و نقل، به دولت اجازه داده شده است برای عملیات آماده سازی، 
محوطه ســازی، تامین خدمات روبنایی و تکمیل واحدهای مسکن 
مهر، طرح های بازآفزرینی شــهری، احیای بافت های فرســوده و 
تاریخی موجود در بافت فرسوده، مصالی تهران، طرح های مسکن و 
سایر موارد پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن اقداماتی 
را انجام دهد.قرار است وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید، ســازمان ملی زمین  و مسکن و 
شــرکت بازآفرینی شهری ایران تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از 
محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به شــرکت های 
فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط 
به حفظ کاربری بعد از واگذاری با ساز و کار گردش خزانه از طریق 
صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح های فوق کند.همچنین ۱۰ 
هزار میلیارد ریال برای تکمیل عملیات اجرایی مصالی تهران هزینه 
می شود.در راستای اجرای ماده ۶۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بودجه در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن 
مهر، شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی 
زمین و مســکن مکلف به واگذاری قطعی زمین های اجاره ای ۹۹ 
ســاله متعلق به خود اســت. منابع حاصل پس از واریز به حساب 
صندوق ملی مسکن نزد خزانه داری کل کشور برای اجرای طرح های 
فوق خواهد شد.وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین های متعلق 
به شــرکت مادر تخصصی عمران شــهرهای جدید و سازمان ملی 
زمین و مســکن و شرکت بازآفرینی شــهری را تا سقف پنج هزار 
میلیارد ریال طی قراردادهای با بانک های عامل و صندوق های تامین 
مالی در رهن آنها قرار داده و متناســب با آن تسهیالت الزم برای 
اجرای طرح های جامع تفصیلی بافت های فرســوده و اماده سازی 

مصوب را صرف تکمیل این طرح ها کند.

رشد بیش از ۶2 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1401
تهران- ایرنا- بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشــان می دهد که با 
حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود 
۶۲ درصد بیشــتر از قانون بودجه امســال برآورد شده است.الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ دیروز از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی ارائه 
شــد.  دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع ) 
درآمدهای نفتی، مالیات و...( و مصارف )هزینه های جاری، بودجه 
عمرانی و...( حدود ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این 
رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود صد هزار میلیارد تومان 
بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت ۱۲۷۷ هزار 
میلیارد تومان بسته شده بود.یکی از موضوعات مهم در این بودجه 
عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است.  اعداد و ارقام 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشــان می دهد که میزان درآمدهای مالیاتی 
حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده،  این میزان درآمد بیانگر 
رشــد قابل توجه نســبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای 
مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده اســت.بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در 
سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش 

خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به ۶۲ درصدی است.

پرداخت حقوق بیش از 37 میلیون تومان ممنوع شد

 در الیحه بودجه ســال آینده ســقف حقــوق گروه های مختلف 
حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون 
تومان پیشــنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد. در تبصره 
۱۲ نخســتین الیحه بودجه پیشنهادی دولت سیزدهم آمده است: 
ســقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مســتمر 
و غیرمستمر و ســایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در 
سال ۱۴۰۱ به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم توسعه و همچنین نیروهای 
مســلح، وزارت اطالعات و ســازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان 
کشوری و لشــکری، اعضای هیات علمی دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و پژوهشی و قضات در تمام مناطق کشور ۳۷ میلیون 
تومان اســت.پرداخت مازاد بر ۳۷ میلیــون تومان در هر ماه تحت 
هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشــوری و لشکری 
اعــم از کارمندان،  اعضای هیات علمی، قضات و بازنشســتگان در 
وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی 
که مدیران آن به هر طریق توســط دولت و یــا نهادهای عمومی 
منصوب می شوند، ممنوع است.همچنین در این تبصره آمده است 
کارانه گروه پزشــکی و یعدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی 
است.شورای حقوق و دستمزد براساس مقتضیات برخی از مشاغل 
و پست های سازمانی دستگاه های اجرایی می تواند در موارد خاص 
همچون نخبگان ممتاز، اشــتغال در واحدهای عملیاتی مستقر در 
مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیالت زندگی، سقف 

مذکور را تغییر دهد.

پاداش 445 میلیون تومانی پایان خدمت کارکنان در بودجه 
1401

تهــران- ایرنا- در الیحه بودجه ســال آینده دولت پیشــنهاد داد 
پاداش پایان خدمت کارکنان تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان شود. در 
تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال آینده آمده است پاداش پایان خدمت 
کارکنان مشــمول ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشــوری با احتساب 
فوق العاده به مقامات، روســا، مدیران و کارکنان تمام دستگاه های 
اجرایی برنامه ششــم توسعه و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای 
مســلح و ســازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا 
۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان می شود.در ماده ۱۰۷ قانون 
خدمات کشــوری به کارمندان مشــمول این قانون که بازنشسته 
می شــوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای 
مستمر )تا ۳۰ سال( به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره 

شده پرداخت خواهد شد.

ثبات بخشی به بازار سرمایه با واگذاری سهام به دستگاه های 
اجرایی

 بر اســاس الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، دولت مجاز اســت به منظور 
ثبات بخشــی به بازار ســرمایه در صورت عدم آمادگی این بازار در 
جذب سهام، معادل ســهام فروش نرفته را به دستگاه های اجرایی 
ذی نفع واگذار یا منتقل یا اوراق مالی اسالمی منتشر کند.بر اساس 
الیحــه بودجه ۱۴۰۱،  به دولــت اجازه داده می شــود بنگاه های 
دولتی شــامل گروه های )۱ ( و )۲( موضــوع ماده )۲( قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصــــوب ۲۵ خرداد ماه 
۸۷ با اصــالحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صالحیت حرفه ای 
و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضــی به نظام 
بانکی، ســازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی، واگذار 
یا منتقل کند و پــس از واریز منابع حاصله به ردیف »۳۱۰۵۰۱« 
مصارف مربوط به موضوع جزء )۱( بند )د( سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی را از طریق جدول شماره )۱۳( این قانون با تاکید 
بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند.همچنین شرکت های در فهرست 
واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده )۴( قانون الحاق برخی 

مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۲( هستند.

تخصیص یارانه حمل و نقل هوایی برای توســعه صادرات 
محصوالت کشاورزی

تهران- ایرنا- دولت در بودجه ســال ۱۴۰۱ کشــور برای توســعه 
صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا، 
یارانه حمل و نقل هوایی را تامین می کند. بر اساس بند »ن« تبصره 
)۸( بخش آب و کشاورزی الیحه بودجه ۱۴۰۱، به منظور حمایت از 
توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه به کشورهای همسایه 
و اتحادیه اوراسیا، یارانه حمل و نقل هوایی )محاسبه قیمت سوخت 
هواپیماهای باری حامل محصوالت کشاورزی به مقاصد فوق معادل 
با نرخ ســوخت تحویلی به هواپیماهای مسافربری( از محل ردیف 
هزینه شــماره ۴۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شــماره ۹ این قانون تامین 
می شود.شــیوه نامه چگونگی پرداخت این اعتبار حداکثر تا یک ماه 

پس از ابالغ این قانون با همکاری وزارتخانه های جهاد کشــاورزی 
و صنعت، معدن و تجارت )ســازمان توســعه تجارت( تهیه و ابالغ 
می شــود.ردیف مشخص شده در این تبصره در جدول تامین یارانه 
حمل و نقل هوایی بابت صادرات کاال با اولویت محصوالت کشاورزی 
تعیین شده که برای آن یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته 

شده است.

افزایش 3 تومانی قیمت پیامک در بودجه 1401
در الیحه بودجه  سال ۱۴۰۱، اپراتورها موظف شدند قیمت پیامک را 
سه تومان افزایش داده و مبلغ حاصل از آن را برای حمایت از حقوق 
معلوالن، کودکان کار و خیابان به خزانه داری کشــور واریز کنند. در 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمــات مخابراتی 
عالوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســتفاده کنندگان این 
خدمات دریافت و به حســـــاب درآمد عمومی ردیف »۱۶۰۱۵۴« 
نزد خزانه داری کل کشور واریز می کنند.بر این اساس، درآمد حاصله 
متناســب با وصول تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن و ساماندهی و همچنین پنج هزار میلیارد 
ریــال باقی مانده برای حمایت از کــودکان کار و خیابانی در اختیار 
سازمان بهزیستی قرار داده خواهد شد.اکنون قیمت هر پیامک فارسی 
در خطوط ثابت همراه اول، ۸.۹ تومان و در ایرانسل ۹.۹ تومان است. 

بر این اساس مبالغ از سال آینده سه تومان افزوده خواهد شد.

حذف یارانــه دهک های پــر درآمد/دهک بندی درآمدی 
یارانه بگیران

تهران- ایرنا- براساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف 
اســت حداکثر ظرف مدت ســه ماه پس از ابالغ این قانون، ضمن 
دهک بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه بگیر، یارانه نقدی و طرح 
معیشتی خانوارهای پر درآمد را حذف کند.، وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندی سازی یارانه ها و با استفاده 
از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان موظفند حداکثر ظرف سه ماه از ابالغ 
ایــن قانون ضمن دهک بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه بگیر 
از طریق شاخص های .متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه 
نقدی و طرح معیشــتی خانواده هــای پردرآمد اقدام کند تا منابع 
حاصل صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشــار آسیب پذیر با 
اولویت خانوارهای تحت پوشــش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی 
شودسرپرســتان خانوارهای معترض به حذف یارانه می  توانند در 
سامانه الکترونیکی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده 
تا پرونده آنها بر اساس اطالعات و داده های موجود و میدانی توسط 
کمیتــه امداد امام خمینی)ره(  بررســی و در صــورت وارد بودن 
اعتراض یارانه ها آنها مجدداً برقرار شود.  همه دستگاه های اجرایی 
از جمله بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف به همکاری 
و ارائه اطالعات به وزارتخانه مذکور هســتند.منابع ارزی مندرج در 
بخش منابع جدول این تبصره بالفاصله توسط وزارت نفت به حساب 
ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به 
نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط 
بانک مرکزی به نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی تاثیر و مستقیم 
به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل در مصارف 
جدول این تبصره می شــود آیین نامه اجرایی این تبصره توســط 
سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور 
اقتصادی و دارایــی و تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب 

هیئت وزیران می رسد.

پیشنهاد دولت برای اختیار بانک ها در پرداخت تسهیالت
 دولت سیزدهم در نخستین الیحه تقدیمی خود به مجلس پیشنهاد 
داد اختیار کلی در پرداخت تســهیالت تکلیفی به سازمان برنامه و 
بودجه، بانک مرکزی و هیات وزیران واگذار شــود و در این تبصره 
میزان وام ازدواج نیز تعیین نشده است. تبصره ۱۶ ماده واحده الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ مربوط به تسهیالت تکلیفی است. براساس این تبصره 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران از طریق بانک های دولتی، 
خصوصی و موسســه های اعتباری غیربانکی مکلــف به پرداخت 
تســهیالت قرض الحســنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده های 
قرض الحســنه و ۵۰ درصد ســپرده های جاری شبکه بانکی پس 
از کســر ســپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس 
شــورای اسالمی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.همچنین 
در ادامــه این تبصره آمده اســت: موضوعــات و ذی نفعان، میزان 
تسهیالت پرداختی و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که 
در آیین نامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 
بــا همکاری بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران و معاونت امور 
مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و به 

تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین می شود.در سال های گذشته 
دولت رقم وام ازدواج جوانان را در تبصره ۱۶ پیشــنهاد می کرد اما 
امسال این رقم اعالم نشده است. در قانون بودجه امسال وام ازدواج 

جوانان ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

نقل و انتقال خانه های نوســاز مشمول مالیات 2.5 درصدی 
شد

 بــر اســاس الیحه بودجــه ۱۴۰۱ اولیــن نقل و انتقــال قطعی 
ســاختمان های نوســاز که بیش از سه ســال از تاریخ احداث آنها 
نگذشــته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد.در الیحه 
بودجه امســال نقل و انتقال خانه های نوســاز مشمول مالیات ۲.۵ 
درصدی می شــود. بر اســاس بند خ تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیر 
آن که بیش از ۳ ســال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول 
مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شــد.مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، 
میانگیــن قیمت های روز منطقه  مبنای تعیین ارزش امالک که در 
ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.

سن بازنشستگی تا 2 سال افزایش می یابد
تهــران- ایرنا- دولت در الیحه بودجه ســال آینــده برای پایداری 
صندوق های بازنشســتگی پیشنهاد داد ســن بازنشستگی زنان و 
مردان ۲ ســال افزایش یابد. تبصره ۲۰ الیحه بودجه سال آینده به 
منابع انسانی اختصاص دارد. در بند )د( این تبصره دولت سیزدهم 
پیشنهاد داده برای پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از 
ابتدای امسال ســنوات خدمت برای بازنشستگی همه مستخدمان 
مــرد و زن دارای حداقــل مــدرک کارشناســی معتبــر در همه 
صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین 
اجتماعی ۲ سال افزایش یابد.همچنین دولت پیشنهاد کرده حداقل 
و حداکثر سن بازنشستگی همه مستخدمین مرد و زن به هر میزان 
ســابقه خدمت در صندوق سازمان تامین اجتماعی ۲ سال افزایش 
یابد. احکام قطعی هیات های رســیدگی به تخلفــات اداری برای 
بازنشستگی از این حکم مستثنی است.محاسبه حقوق بازنشستگی 
در همه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، سازمان 
تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال 

خواهد بود.

توزیع 738 هزار میلیارد ریــال یارانه نقدی وحمایتی در 
بودجه 1401

تهران- ایرنا- در الیحه بودجه سال آینده پرداخت ۴۲۸ هزار میلیارد 
ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال برای 
طرح حمایت معیشتی خانوارها پیش بینی شده است. در تبصره ۱۴ 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ که بــه قانون هدفمندی یارانه های اختصاص 
دارد، در مجموع سه میلیون و ۳۶۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال برای 
این بخش پیش بینی شده است.در الیحه بودجه سال آینده مصارف 
هدفمندی یارانه ها در ۱۴ محور پرداخت می شــود. براســاس این 
تبصره بــرای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشــت ۷۳۸ هزار 
میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد ۳۵۶ هزار 
و ۶۰۰ میلیارد ریال، یارانه شــیرمدارس هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد 
ریال، ســازمان تامین اجتماعی ۳۰ هزار میلیــارد ریال، یارانه نان، 
گندم و جبران اصالح کاالهای اساسی ۱۰ میلیون و ۶۰هزار ریال، 
نهاده های کشاورزی و تنظیم کاالهای اساسی ۴۰ هزار میلیارد ریال، 
ســازمان پژوهشی ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، حمایت از معلوالن 
۳۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، صندوق ملی مســکن محرومین ۵۰ 
هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران ۶۶۳ هزار و ۹۰۰ 
میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده 

از بخش غیردولتی ۲۶ هزار میلیارد ریال است.

رشد 7 درصدی منابع بودجه عمومی دولت در الیحه سال 
1401

 منابع بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه 
با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رشــد هفت درصدی را نشان می دهد 
که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد 
دارد.بر اســاس آنچه که به عوان الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر 
شده، این بودجه در مقایســه با بودجه سال های گذشته انقباضی 
است تا آنجا که در بخش منابع بودجه عمومی دولت، تنها ۷ درصد 
رشد در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده می شود.بودجه 
سال ۱۴۰۱ از نظر کل منابع و مصارف بیش از ۳۶ میلیون میلیارد 
ریال عنوان شــده اســت. از این میزان، کل منابع بودجه عمومی 
دولت )بجز درآمدهای اختصاصی و نیز شــرکت های دولتی( ۱۳.۷ 
میلیون میلیارد ریال اســت این در حالی اســت کــه این  عدد در 
قانون بودجه ســال ۱۲.۷ میلیون میلیارد ریال برآورد شــده است. 
همچنیــن )منابع عمومی بودجه به اضافه منابع اختصاصی دولت( 
۱۵ میلیون میلیارد ریال اســت که نسبت به بودجه ۱۳.۷ میلیون 
میلیارد ریالی سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد رشد نشان می دهد.این 
رشدهای بســیار پایین درارقام بودجه در شرایطی است که دولت 
عزم جدی برای کنترل تورم ۴۴ درصدی )اطالعات مرکز آمار( دارد 
و از همین رو بودجه در انقباضی ترین حالت ممکن به مجلس ارائه 
شده اســت.میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در الیحه 
بودجه سال آینده،۱۰ درصد پیش بینی شده است.در این الیحه کل 
اوراق منتشره از سوی دولت در سال آینده ۸۶۰ هزار میلیارد دالر 
برآورد شده اســت. همچنین به شرکت های دولتی این اجازه داده 
خواهد شد تا سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر 
کنند.عالوه بر آن دولت می تواند برای بازپرداخت اوراق سررســید 
شــده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 
منتشر کند.  همچنین دولت این امکان را دارد تا سقف ۲۶ میلیارد 
یورو ســرمایه گذاری خارجی )فاینانس( جذب کند.کل سهم دولت 
از صــادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال معادل ۲۴ درصد از کل 
بودجه کشور است.در این الیحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به 
۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده سهم ۴۰ درصدی 
مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شرایط 
تحریم و با اســتفاده از این فرصت تالش کــرده تا از بودجه نفتی 

فاصله بگیرد.در این الیحه برای اولین بار همه خودروهای باالی ۱۰ 
میلیارد ریال و منازل مسکونی و ویالهای باالی ۱۰۰ میلیارد ریال 
مشــمول مالیات بر دارایی می شوند که بصورت ساالنه اخذ خواهد 
شد.در این الیحه نرخ سوخت فوالد، پتروشیمی و پاالیشی ها معادل 
نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها تعیین شده که نشان از افزایش 

این نرخ برای این گروه ها دارد.
 

حقوق و دستمزد به طور متوسط 10 درصد افزایش می یابد
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ پیشنهاد داد حقوق گروه های 
مختلف به طور متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد. این افزایش عالوه بر 
یک هزار و ۷۰۰ امتیــاز معادل مبلغ ثابت ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان 

است که در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه می شود.
در تبصــره ۱۲ بودجــه ســال ۱۴۰۱، حقوق گروه هــای مختلف 
حقوق بگیر در همه دستگاه های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح،  
وزارت اطالعات و ســازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و 
لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی 
و پژوهشــی و قضات به طور متوســط به میزان ۱۰ درصد افزایش 
می یابد.براساس الیحه بودجه، افزایش پلکانی حقوق پیش بینی شده 
و متوسط ۱۰ درصد است به طوری که برای طبقات پایین تر از این 
رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.براین اساس حقوق افرادی که 
از متوســط حقوق، کمتر دریافت می کننــد از حقوق افرادی که از 
متوســط بیشتر دریافت می کنند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله 
حقوق هــا کاهش می یابد.بدین ترتیــب افزایش ناخالص حقوق به 
صورت پلکانی معکوس از پنــج تا ۲۹ درصد، حداقل مبلغ مندرج 
در احکام کارگزینی با ۲۹ درصد رشــد از ۳۵ میلیون ریال به ۴۵ 
میلیون ریال افزایش می یابد.همچنیــن یک هزار و ۷۰۰ امتیاز در 
احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه می شود که معادل مبلغ ثابت 
۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان اســت. ضریب ریالی با ســه درصد رشد از 
سه هزار و ۴۸ به سه هزار و ۱۴۰ تغییر می کند.برای بازنشستگان نیز 
مبلغ ۵۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان ثابت و سه درصد رشد اعمال می شود.

افزایش بیش از 3 برابری کارمزد ثبت سفارش
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ پیش بینی شده که درآمد دولت از 
کارمزد ثبت سفارش، ۲۲۰ درصد افزایش یابد.بر اساس این الیحه 
درآمد دولت از کارمزد ثبت ســفارش در سال آینده ۸۰۰ میلیارد 
تومان پیش بینی شــده است. این درحالی اســت که این رقم در 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته 
شــده بود. بنابراین پیش بینی شــده درآمد دولت از کارمزد ثبت 
سفارش در سال آینده ۲۲۰ درصد افزایش یابد.گفتنی است که هر 
شــخص حقیقی و حقوقی برای اینکه بتواند کاالی مورد نظر خود 
را به صورت قانونی وارد کند، ابتدا باید مجوز ثبت ســفارش کاال را 
از سازمان توســعه و تجارت کشور اخذ کرده و سپس فرآیند ثبت 
سفارش کاال را انجام دهد، یعنی مشخصات کاالی وارداتی را به طور 
کامل و منطبق بر پیش فاکتوری که از فروشنده دریافت کرده، در 
سامانه به آدرس ntsw.ir )سامانه جامع تجارت ایران( ثبت کند.مجوز 
ثبت ســفارش کاال در بازه ی زمانی سه تا شش ماهه قابل استفاده 
است و در صورت عدم اســتفاده از آن باید تمدید شود. همچنین 
هزینه ثبت ســفارش برای همه کاال ها یکسان و معادل نیم درصد 

ارزش کاال است.

درآمد دولت از محل خروج مسافر از کشور در سال آینده 
چقدر است؟

در الیحه بودجه سال آینده میزان درامد دولت از محل خروج مسافر 
از کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ بر خالف سال های گذشته میزان عوارض خروج 
از کشــور برای هر نفر مشخص نشده است. به طور کلی در بخش 
درامدهای دولت در بخش مالیات بر کاالها و خدمات عوارض خروج 
مسافر از مرزهای کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده 
است.این درحالی است که این میزان در الیحه بودجه سال جاری، 
۱۱۰ میلیارد تومان بود. همچنین در الیحه سال گذشته ذکر شده 
بود که در الیحه بودجه ســال آینده پیش بینی شــده که عوارض 
بــرای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشــد. اما در صورت خروج برای بار 
دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در ســفرهای ســوم یا بیشتر تا 
۱۰۰ درصد افزایش پیش بینی شده بود.میتوان گفت دلیل افزایش 
درامد دولت از این محل به دلیل افزایش درامدهای مالیاتی دولت 

در الیحه بودجه سال آینده است.

هزینه صدور کارت ملی هوشمند و ثبت ازدواج و طالق در 
سال آینده چقدر است؟

جزئیات هزینه صدور کارت ملی هوشمند، شناسنامه، ثبت ازدواج و 
طالق در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ مشخص شد. در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند 
مجدد ناشــی از فقدان نوبــت اول، ۶۰ هزار تومان، نوبت دوم ۱۵۰ 
هزار تومان و نوبت ســوم و پس از آن ۱۵۰ هزار تومان پیش بینی 
شــده است. همچنین تعویض کارت هوشمند ملی )ناشی از تغییر 
مشخصات ســجلی یا خرابی و...( با استثناء اشتباه مامور، ۴۰ هزار 
تومان پیش بینی شده است.هزینه ثبت والدت در مهلت قانونی به 
همراه صدور شناســنامه ۳۰ هزار تومان، ثبت والدت بعد از مهلت 
قانونی)تا سه ماه( به همراه صدور شناسنامه ۳۵ هزار تومان و ثبت 
والدت بعد از مهلت قانونی )ســه مــاه و بعد از آن( به همراه صدور 
شناســنامه ۵۵ هزار تومان پیش بینی شده است.در الیحه بودجه 
سال آینده، صدور شناسنامه مجدد ۵۰ هزار تومان، صدور شناسنامه 
مجدد ناشــی از فقدان نوبت اول ۱۰۰ هزار تومان، نوبت دوم ۱۵۰ 
هزار تومان و نوبت ســوم نیز ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده 
اســت.تغییر نام و نام خانوادگی )نوبت اول( با تجویز سازمان ۳۰۰ 
هزار تومان، تغییر نام و نــام خانوادگی )نوبت اول( با حکم قضائی 
۴۰۰ هزار تومان و تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت 
به نام و نام خانوادگی اولیه ۴۰۰ هزار تومان در الیحه ســال ۱۴۰۱ 
پیش بینی شــده است.هزینه صدور هرکدام از گواهی های تجرد و 
و همچنیــن گواهی های ازدواج و طالق  ۷۵ هــزار تومان در نظر 

گرفته شده است.
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جزییات الیحه بودجه 1401؛گزیده خبر

از افزایش ۸.۵ درصدی فروش نفت تا افزایش  ۱۵ درصدی آب بهای مشترکان پرمصرف
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی  دیروز )یکشنبه( 
با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی الیحه بودجه 

۱۴۰۱ را تقدیم مجلس می کند.

کاهش وابستگی الیحه بودجه 1401 به درآمدهای نفتی
بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱، در ســال آینده ۳.۸ میلیون 
میلیارد ریال درآمد نفتی پیش بینی شده که نشان دهنده سهم 
۲۵ درصدی آن در این الیحه و کاهش وابستگی منابع عمومی 
به درآمدهای نفتی اســت.به گزارش  منابع حاصل از صادرات 
نفت همــواره به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین بودجه 
کشــور به شــمار می رود. با این حال در سال های گذشته و با 
تاکید رهبر معظم انقالب، تالش شده تا منابع عمومی بودجه 

از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد.
تا ۱۰ ســال پیش، حدود ۵۰ درصــد از منابع عمومی بودجه 
کشــور از محل صادرات نفت تامین می شد اما به تدریج این 
ســهم کاهش پیدا کرد و به جای آن سهم مالیات در بودجه 
بیشتر شد.در الیحه بودجه ســال آینده نیز که دیروز توسط 
رئیس جمهوری تحویل مجلس می شــود، سهم درآمدهای 
نفتی در بودجه کمتر شــده و وابستگی بودجه به نفت کاهش 
پیدا کرده اســت.بر اســاس الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، کل 
ســهم دولت از صادرات نفت ۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش 
بینی شده است. با توجه به اینکه منابع بودجه عمومی دولت 
برای ســال آینده ۱۵ میلیون میلیارد ریال اعالم شده، سهم 

درآمدهای نفتی از این بخش معادل ۲۵ درصد است.
این در حالی است که در قانون بودجه سال جاری درآمد پیش 
بینی شده از محل فروش نفت ۳.۵ میلیون میلیارد ریال بوده 
که با توجه به منابع بودجه عمومی در ســال ۱۴۰۰ که ۱۳.۷ 
میلیون میلیارد ریال است، سهمی ۲۵.۵ درصدی را نشان می 
دهــد و این بدان معنا اســت که دولت تــالش کرده با وجود 
مشــکالت اقتصادی اما ســهم نفت در بودجه را کاهش دهد.

در این الیحه میزان مالیات از درآمدهای دولت به ۵.۳ میلیون 
میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده سهم ۴۰ درصدی مالیات 
در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع دولت در شــرایط 
تحریم و با اســتفاده از این فرصت تالش کــرده تا از بودجه 
نفتی فاصله بگیرد.این اعداد نشــان می دهد دولت سیزدهم 
در عمل در تالش است تا معیشت مردم را به مذاکرات هسته 

ای گره نزند.

اعتبار 20 هزار میلیارد ریالی برای توســعه گازرسانی 
روستایی

 بر اســاس الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ و به منظور توســعه 
گازرسانی روســتایی در کشور، بودجه ۲۰ هزار میلیارد ریالی 
پیش بینی شــده است.گازرسانی روســتایی به عنوان یکی از 
اولویت های اصلی دولت با هدف توزیع عادالنه انرژی در کشور 
و صرفه جویی در مصرف ســوخت مایع اجرایی شــده است.

در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز با هدف توسعه گاز رسانی 
روستایی، وزارت نفت مکلف به تامین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد 
ریالی از محل سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی گاز ایران است.

بر اســاس الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱، وزارت نفت از طریق 
شرکت ملی گاز ایران مکلف اســت از محل ۱۴.۵ درصد این 
شــرکت تا میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گاز رسانی 
روســتایی و اتمام طرح های نیمه تمام گاز رســانی روستایی، 
تداوم گاز رســانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای 
استان سیســتان و بلوچستان و استان های نفتخیز و گازخیز، 
اســتان های رویشــی زاگرس، مناطقی که از لحاظ گازرسانی 
شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور هستند و همچنین 
روســتاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور خداقل 
دو برابر ســرانه اقدامات الزم را به عمل آورد.همچنین شرکت 
ملی گاز ایران موظف به گازرســانی تا درب مدارس و مساجد 

روستایی است.

اختصاص ماهانه معادل 150هزار میلیارد ریال نفت خام 
برای تامین قیر تهاتری

 بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت مکلف است 
معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام را به صورت ماهانه در 
اختیار پاالیشگاه های کشور قرار دهد تا مواد اولیه قیر تحویل 
دســتگاه های اجرایی شــود. وزارت نفت مکلف است معادل 
مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام مازاد بر ســقف منابع 
را به صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها قرار دهد تا براساس 
تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر )وکیوم 

باتوم( تحویل دستگاه های اجرایی زیر شود.
این دســتگاه ها شــامل بنیاد مســکن انقالب اسالمی )برای 
آســفالت معابر و بهسازی روســتاها(، وزارت راه و شهرسازی 
)برای آســفالت راه های فرعی و روســتایی و روکش آسفالت 
شــبکه راه های اصلی، فرعی، معابر محــالت هدف بازآفرینی 
شــهری و طرح های مســکن مهر و طرح های مسکن ملی(، 
وزارت آموزش و پرورش )ســازمان نوسازی و تجهیز مدارس 
کشور برای نوسازی مدارس(، وزارت جهاد کشاورزی )سازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور برای بیابان زدایی و انجام 

عملیات مالچ پاشــی یا خاک پوش سازگار با محیط زیست(، 
وزارت کشــور )برای آسفالت معابر شــهرها از طریق سازمان 
ذیربط( و بسیج ســازندگی )برای آسفالت راه های بین مزارع، 
پاسگاه ها و پایگاه ها( است.وزارت نفت موظف به تسویه حساب 
بین خود و خزانه داری کل کشــور است.دستگاه های اجرایی 
موضــوع این بند موظف به مبادله موافقت نامه و ابالغ ســهم 
استان ها ظرف دو ماه پس از ابالغ این قانون هستند.آیین نامه 
اجرایی این بند و سهم هر یک از ذینفعان به پیشنهاد سازمان 
برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و 

دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

امهال یک ســاله بدهی های شرکت ملی نفت به بانک 
مرکزی و بانک های تجاری

 در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ پیشنهاد شــده تا بدهی های 
شــرکت ملی نفت ایران به بانک مرکــزی و بانک های تجاری 
که برای تامین مالی طرح های باالدســتی صنعت نفت بوده، 
به مدت یک سال امهال شــود.به گزارش ایرنا، مطابق الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و بانک های تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی 
به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تامین مالی طرح های 
باالدســتی نفــت و گاز به مدت یک ســال امهال می شــود.
هزینه های امهال بر عهده شــرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

با این اقدام تالش شــده تا وقفــه ای در تامین مالی طرح های 
باالدســتی شامل توسعه میادین نفت و گاز )اعم از مشترک و 
غیرمشترک( ایجاد نشود و ایران بتواند به سرعت ظرفیت تولید 

نفت و گاز خود را افزایش دهد.

وزارت نفت پاالیشگاه می سازد
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به وزارت نفت این مجوز داده شده 
تا نسبت به احداث پاالیشگاه نفت سنگین به ظرفیت ۳۰۰ هزار 
بشکه در روز اقدام کند.  به گزارش، بعد از اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، وزارتخانه ها و شرکت های تابعه 
امکان ســرمایه گذاری در طرح های توســعه ای را نداشتند.از 
همین رو وزارت نفت و ۴ شــرکت اصلی آن نیز مجوز اجرای 
طرح های توسعه ای مانند ساخت پتروشیمی و پاالیشگاه را دارا 
نبودند.با توجه به نیاز کشور برای توسعه ظرفیت پاالیشگاهی 
به منظور مبارزه با تحریم و همچنین جلوگیری از خام فروشی، 
دولت سیزدهم در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد ساخت 
پاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای نفت خام سنگین توسط وزارت 
نفت را مطرح کرده است.بر اساس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
وزارت نفت مجاز اســت از طریق شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نســبت به احداث پاالیشگاه نفت سنگین 
بــه ظرفین ۳۰۰ هزار بشــکه در روز از محل منابع داخلی با 
مشــارکت بخش غیردولتی، تامین مالــی خارجی)فاینانس( 
و یــا تحویل نفت خام به پیمانــکاران )تهاتر نفت( اقدام کند.

اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی و در اجرای 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب 
سال ۱۳۸۷ بااصالحات و الحاقات بعدی، این وزارتخانه موظف 
به واگذاری پاالیشگاه مذکور یکسال پس از بهره برداری کامل 
اســت.همچنین به وزارت نفت از طریق شــرکت ملی صنایع 
پتروشیمی اجازه داده می شود برای تامین هزینه های اجرایی 
خط لوله اتیلن غرب کشور نســبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ 
درصد ارزش فروش هر تن اتین تولیدی حاصل از خوراک اتان 
اقــدام کند.این درآمد پس از وصول به خزانه داری کل واریز و 

تنها برای تکمیل خط اتیلن غرب هزینه می شود.
در این خصوص، رعایت مالحظات سند ملی آمایش سرزمین 

مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

اخذ عوارض یک هزار ریالی برای جبران خسارت برقی
براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نیرو مکلف است از هر 
واحد مســکونی مبلغ یک هزار ریال دریافت و از منابع حاصله، 
بخشی را برای جبران خســارت های برقی وارده به مشترکان 
هزینه کند.به گزارش، بر اساس بند »ه« تبصره ۶ الیحه بودجه 
۱۴۰۱ و مطابق مــاده )۱۲( قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هریک از وزارتخانه های 
نفت و نیرو از طریق شــرکت های تابع ذی ربــط اجازه داده 
می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار 
ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار ریال 
و از هریک از واحدهای تجاری مشــترکان گاز و برق مبلغ ۱۰ 
هزار ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل 
واریزکنند. برای مشترکان روستایی مبالغ باال معادل ۵۰ درصد 
است.شــرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و 
نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه مشــترکان را از حقوق مطلع 
و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط خسارت وارد 
شــده را جبران کنند و شرکت های بیمه گر، خسارت حوادث 
ناشی از موضوع این جز را در کمتر از دوماه بررسی و حداکثر 
تا ســه ماه پرداخت می کنند.طبق ایــن الیحه، حداکثر حق 
بیمه سالیانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب برق، مبلغ یک 
میلیون ریال تعیین شده است که سهم مالکان ساالنه به میزان 
۲۴۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبض  برق 
واحدهای مســکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد 
خزانه داری کل کشور واریز می شود.مالکان واحدهای مسکونی 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی 
و ســایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند معاف از پرداخت 

این حق بیمه هستند.

افزایش 8.5 درصدی فروش نفت در الیحه بودجه 1401
تهران- ایرنا- پیش بینی درآمدهای نفتی در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ در مقایسه با ســال جاری رشد ۸.۵ درصدی را نشان 
می دهد که حکایت از موفقیت سیاســت های دولت سیزدهم 
بــرای افزایش فروش و صادرات نفــت دارد.به گزارش، بعد از 
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشــت ســال ۱۳۹۷، صادرات 
نفــت ایران و به دنبــال آن درآمدهای ایــن بخش با کاهش 
همراه شــد.اگرچه صادرات نفت ایران هیچگاه به صفر نرسید 
اما کاهش چشــمگیری را تجربه کرد. با ری کار آمدن دولت 
سیزدهم، استفاده از راهکارهای مختلف برای افزایش فروش و 
صــادرات نفت با وجود تحریم ها مورد توجه قرار گرفت تا آنجا 
که به گواهی آمارهای اقتصادی، اکنون شــرایط صادرات نفت 
بهتر است.همچنین دسترسی به منابع مالی ایران در خارج از 
کشور نیز بهبود داشته است.بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱ که 
دیروز توســط ریس جمهوری به مجلس ارائه شد، درآمدهای 
نفتی در سال آینده نســبت به امسال افزایش خواهد داشت.

بر این اســاس، ایران از محل صــادرات نفت، میعانات گازی و 
صادرات گاز در مجموع ۳.۸ میلیون میلیارد ریال درآمد برای 
دولت پیش بینی شده است. از این میزان، ۳.۱ میلیون میلیارد 
ریال مربوط به صادرات نفت خام اســت.این در شرایطی است 
کــه مجموع درآمدهای دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ از محل 
صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گاز حدود ۳.۵ میلیون 
میلیارد ریال بوده که سهم صادرات نفت ۱.۵ میلیون میلیارد 
ریال برآورد شده است.مقایســه این اعداد نشان می دهد که 
مجموع درآمد از صادرات نفت خام، میعانات گازی و صادرات 
نفت در ســال جاری افزایش ۸.۵ درصدی را نشان می دهد، 
امــا اگر تنها صــادرات نفت خام مورد توجه باشــد، ایران در 
فــروش نفت خود در بازارهای بین المللی ۱۰۶ درصد افزایش 
درآمد را تجربــه خواهد کرد.افزایش درآمدهای نفتی البته به 
معنای تزریق پول نفت در بودجه عمومی نیســت. بر اســاس 

الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، کل ســهم دولت از صادرات نفت 
۳.۸ میلیون میلیارد ریال پیش بینی شــده است. با توجه به 
اینکه منابع بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۱۵ میلیون 
میلیارد ریال اعالم شــده، سهم درآمدهای نفتی از این بخش 
معادل ۲۵ درصد است.این در حالی است که در قانون بودجه 
ســال جاری درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت ۳.۵ 
میلیون میلیارد ریال بوده که با توجه به منابع بودجه عمومی 
در ســال ۱۴۰۰ که ۱۳.۷ میلیون میلیارد ریال است، سهمی 
۲۵.۵ درصدی را نشان می دهد و این بدان معنا است که دولت 
تالش کرده با وجود مشکالت اقتصادی، سهم نفت در بودجه 
را کاهش دهد.در این الیحه میزان مالیات از درآمدهای دولت 
به ۵.۳ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشان دهنده سهم ۴۰ 
درصــدی مالیات در منابع بودجه عمومی دولت دارد. در واقع 
دولت در شرایط تحریم و با استفاده از این فرصت تالش کرده 

تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد.

صدور مجوز احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید 
برق

 براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده شــده از 
طریق ســازمان انرژی اتمی ایران نســبت به احداث ۱۰ هزار 

مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق اقدام کند.
 بر اســاس بند )ح( تبصره ۱۵ الیحه بودجه ۱۴۰۱، به دولت 
اجازه داده می شــود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت 
به احــداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق 
مشارکت با ســازندگان بین المللی و صنایع داخلی اقدام کند.

تامین مالی طرح هــای نیروگاه های برق اتمی با اســتفاده از 
الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی )فاینانس( 
و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های ســرمایه ای انجام 
می شود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی 
ایران، سازمان برنامه و بودجه کشــور و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی تهیه و ابالغ می شــود.همچنین بر اســاس بند »ه« 
این تبصره خرید برق از نیروگاه اتمی بوشــهر براساس هزینه 
تمام شده حسابرسی شده و با احتساب هزینه سوخت نیروگاه 

مذکور صورت می گیرد.

احداث 5 هزارمگاوات نیروگاه از طریق تاسیس شرکت 
صندوق پروژه

تهران - ایرنا - براساس الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نیرو اجازه 
دارد از طریق شرکت های تابعه نسبت به تاسیس شرکت های 
صندوق پروژه با مشــارکت متقاضیان و ســرمایه گذاران غیر 
دولتی برای تجهیز منابع ســاخت و بهره بــرداری از پنج هزار 
مــگاوات نیــروگاه تولید برق بــا اولویت مناطــق محروم و 
کمترتوسعه یافته اقدام کند. بر اســاس بند »ز« تبصره )۱۵( 
الیحه بودجه ۱۴۰۱، به وزارت نیرو اجازه داده می شود از طریق 
شرکت های تابعه نسبت به تاسیس شرکت های صندوق پروژه 
با مشــارکت متقاضیان و سرمایه گذاران غیر دولتی به منظور 
تجهیــز منابع، احداث و بهره برداری از پنج هزارمگاوات برق با 
اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام کند.حداکثر 
آورده بخــش دولتــی )اعم از وجوه نقــد و آورده غیر نقدی( 
معادل ۴۹ درصد است. این سهم پس از تکمیل و بهره برداری 
نیروگاه های مذکور بــه ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.اجرای 
قراردادهای مشارکتی در این زمینه پس از تعیین آورده طرف 
بخش غیر دولتی فراخوان و ثبت شرکت سهامی خاص انجام 
می شــود. تعهدات و منافع حاصل از اجرای پروژه ها براساس 

قدرالسهم مشارکت کنندگان تسهیم می شود.

آب بهای مشترکان پرمصرف 15 درصد گران تر می شود
براســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت نیرو مکلف شــد عالوه 
بر دریافت نرخ آب بهای شــهری، به ازای هر مترمکعب فروش 
آب شــرب باالتر از الگوی تعیین شــده ۱۵ درصد نرخ آب بها 
را افزایش دهد.به گزارش ایســنا، بر اســاس بند الف تبصره ۶ 
الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت نیرو از طریق شــرکت های آب و 
فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ 
آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از 
الگوی مصرف تعیین شده توسط هیات وزیران، ۱۵ درصد نرخ 
آب بها را افزایش داده و از مشــترکان آب شهری دریافت و به 
خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر 
درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.۱۰۰ درصد وجوه 
دریافتی تاسقف ۹۶۵ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در 
ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 
فقط برای آب رسانی شرب روستایی و عشایری و اصالح شبکه 
آب مربوط به آن اختصاص می یابد.۲۰ درصد اعتبار مذکور برای 
آب رسانی شرب عشــایری و ۸۰ درصد برای آب رسانی شرب 
روســتایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم 
بین اســتان های کشور در مقاطع ســه ماهه از طریق شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله 
موافقت نامه بین ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان ها و 
شرکت های آب و فاضالب استانی یا سازمان امور عشایر ایران 

هزینه شود.

سیاست فوالد مباركه قطع وابستگی به 
زاینده رود است

سید مجید ستاینده، رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات 
انرژی و ســیاالت شــرکت فوالد مبارکه به کاهش ۸۵ درصدی مصرف آب 
در تولید فوالد خام در شــرکت فوالد مبارکه  به عنــوان یکی از مهم ترین 
رویکردهای شــرکت در زمینه اســتفاده بهینه از انرژی اشاره کرد و گفت: 
وظیفه اصلی ناحیه انرژی و سیاالت، تأمین انرژی و سیاالت پایدار و مطمئن 
برای نواحی تولیدی شــرکت فوالد مبارکه است.ستاینده  با اشاره به اینکه 
چند درصد اســتحصال آب صنعتی از پساب محقق می شود، گفت: فارغ از 
پروژه های کاهش مصرف آب، پروژه های تأمین پســاب شهری هم در فوالد 
مبارکه انجام شده است. سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی به آب رودخانه 
است که بر اساس آمار برداشت این شرکت از آب زاینده رود سال به سال کمتر 
شده اســت.وی افزود: این کار در دنیا مرسوم است. مهم ترین و جدیدترین 
منبع جایگزین آب خام، پساب است به همین دلیل فوالد مبارکه هم به این 
سمت حرکت کرد. در همین خصوص توسط مدیرعامل وقت فوالد مبارکه، 
قراردادی با شرکت آبفا بسته شد که بر اساس آن پساب های شهری مبارکه، 
صفائیه، زرین شــهر و ورنامخواست خریداری شد.رئیس دفتر برنامه ریزی و 
کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و ســیاالت تصریح کرد: در عوض فوالد 
مبارکه هم متعهد شد که کانال ها و سیستم فاضالب شهری را در این شهرها 
احداث کند. از ســال ۱۳۹۷ این پســاب ها تصفیه شده و در فرآیند تولید و 

بازچرخانی آب استفاده می شود.

تصفیه خانه فاضالب تبریز از مهم ترین پروژه 
های در حال اجراست

آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: نماینده مردم تبریز، 
آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی گفت: تصفیه 
خانه فاضالب تبریز از پروژه های مهم استان آذربایجان 
شرقی است.مسعود پزشکیان در جریان بازدید از روند 
اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز 
با اعالم این مطلب اظهار کرد: تصفیه خانه تبریز از نظر تامین آب دریاچه ارومیه 
پروژه ای حیاتی است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
نیز که پزشکیان را در این برنامه بازدید همراهی می کرد وی را در جریان آخرین 
اقدامات، عملیات احداث، مراحل پیشرفت و نیز آخرین مسائل و موانع این پروژه 
قرار داد.علیرضا ایمانلو عالوه بر اینکه گزارش کاملی از مراحل اجرای تصفیه خانه 
ارائه کرد، در مورد روند شــروع تا مرحله تکمیل تصفیه خانه فاضالب کالنشهر 
تبریــز نیز به بیان اقدامات انجام یافته پرداخت. نماینده مردم تبریز، آذرشــهر 
و اســکو در مجلس شورای اســالمی در این برنامه بازدید با اعالم اینکه یکی از 
پارامترهای مهم جوامع توســعه یافته، بهره مندی از سیستم های جمع آوری 
تصفیه خانه فاضالب است، بر اهمیت سیستم های جمع آوری و تصفیه فاضالب 

در ارتقاء بهداشت جامعه و حفظ محیط زیست تاکید کرد.

دراولین جلسه کارگروه بهبود کیفیت اداره گازمنطقه دو گرگان
 اهمیت جلب مشاركت كاركنان در اداره امور 
 اولین جلســه کارگــروه بهبود کیفیــت QCC  اداره 
گازمنطقه دو شهرســتان گرگان بــا حضورقربانعلی 
منوچهریان  رئیس واعضاء کارگروه مذکوربرگزارگردید.

دراین جلســه منوچهریان پیرامون آشــنایی با نظام 
مشــارکت و حلقه های کنترل کیفیت QCCمطالبی 
را ارائه نمود.وی با تاشــاره بر اهمیت جلب مشــارکت کارکنان در اداره امور در 
راستای سیاست تحول در نظام اداری  برتقویت جایگاه مشارکت با بهره گیری 
ازخالقیت ،اندیشــه و ایده های قابل ارائه همکاران در بخشهای مختلف خدمت 
جهت بهبود شرایط  کار و کمک به پیشبرد  اهداف تعیین شده و مشارکت دادان 
کارکنان درتصمیم گیری و اداره امورتاکید کرد. رئیس اداره گاز منطقه دو مرکز 
استان گلســتان  درادامه گفت:به منظور  تقویت کارگروه همیاری ومشارکت و 

ترغیب و تشویق کارکنان جهت حضوردراین بخش الزم است.

برگزاری جلسه فصلی مسؤوالن ورزشی 
صنعت آب و برق استان مازندران و گلستان

به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان، جلسه 
فصلی دبیران، مســؤوالن انجمن ها، کمیته ها و کارگروه های ورزشی صنعت 
آب و برق اســتان برگزار شــد.در این جلسه مهندس حســین افضلی، با اشاره 
بــه  اهمیت ورزش در صنعت آب و بــرق و جایگاه آن در وزارت نیرو و تقدیر و 
تشــکر از زحمات ورزشکاران همکار در این  حوزه خواستار تالش مضاعف کلیه 
همکاران، جهت نیل به اهداف عالی صنعت آب و برق گردید .در ادامه مســئول 
هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق مازندران و گلســتان، پیرامون گزارش 
عملکرد ۶ ماهه، برگزاری جشــنواره فرهنگی و ورزشی صنعت آب و برق استان 

به بیان نکاتی پرداخت.

 مدیر مخابرات منطقه مرکزی:
هزینه نگهداری تلفن ثابت در استان مركزی 

نسبت به تعرفه ها همخوانی ندارد
مدیــر مخابرات منطقه مرکزی بــا تاکید بر اینکه این 
شــرکت به دنبال منطقی شــدن تعرفه ها و خدمات 
مخابراتی در تلفن ثابت اســت گفت: هزینه نگهداری 
تلفن ثابت در اســتان مرکزی نســبت بــه تعرفه ها 
همخوانی ندارد. علیرضا لطفی افزود: هزینه نگه داری 
۶۰۰ هزار خط تلفن ثابت در اســتان مرکزی ماهیانه ۲۳ هزار تومان اســت که 
در مجمــوع بالــغ بر  ۱۳ میلیارد تومان در هر ماه بــرای نگهداری این خط ها 
هزینه مــی کنیم.  وی اظهار کرد: بیش از ۱۸ ســال تعرفه های خدمات تلفن 
ثابت بدون متغیر اســت و علیرغم وجــود تورم های چند ده برابری در طی این 
سال ها تعرفه های تلفن ثابت تغییری نداشته و این ثابت ماندن برای کشور برای 
 هزینه های نگه داری، ســرمایه گذاری، بهسازی و توسعه شبکه ها هزینه بر است.

وی با اشاره به اینکه بهسازی و توسعه خدمات از جنس ارزی است بیان کرد: در 
طی این سال ها علیرغم اینکه ارز چندین برابر شده اما تعرفه تلفن ثابت بوده و 
شرکت مخابرات با توجه به هزینه های نگه داری برای توسعه، بهسازی و مدرنیته 
کردن ناتوان است. لطفی با تاکید بر اینکه بانک ها نیز به ازاء هر خط تلفن ۲۴۰۰ 
تومان کارمزد از مخابرات دریافت می کنند یادآور شد: این در حالی است که ۵۰ 

درصد از خطوط تلفن ثابت در استان زیر ۲۴۰۰ تومان مصرف دارند .

رایزنی عراق با ایران برای افزایش واردات گاز
سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به تداوم مذاکرات میان بغداد و تهران در خصوص 
افزایــش صادرات گاز ایران به عراق تاکید کرد که هیاتــی از این وزارت راهی ایران 
خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از بغداد الیوم، احمد موسی، سخنگوی وزارت برق 
عراق اعالم کرد که بعد از کاهش میزان صادرات گاز ایران به عراق که از پنجاه میلیون 
متر مکعب به هشت میلیون متر مکعب رسیده، قرار است هیات هایی از وزارت برق 
عراق به منظور رایزنی درخصوص افزایش میزان صادرات گاز به این کشور راهی تهران 
شوند.وی تاکید کرد: مذاکرات با سفیر ایران در بغداد و وزارت نیرو ایران در خصوص 
افزایش واردات گاز از ایران  مستمر است .سخنگوی برق عراق همچنین خاطرنشان 
کــرد که عراق همچنان به گاز وارداتی نیاز دارد زیــرا برنامه وزارت نفت عراق برای 

فراهم کردن کامل سوخت در داخل هنوز به پایان نرسیده است.

كاهش ۳۱ درصدی ذخایر آب سدها
آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشــان می دهد با سپری شدن ۷۹ روز از 
سال آبی، تا ۱۹ آذرماه )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( مجموع حجم ذخایر آب در مخازن 
سدهای کشور به حدود ۱۷.۸ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال 
آبی گذشته بیانگر ۳۱ درصد کاهش است.به  گزارش ایسنا، فیروز قاسم زاده - مدیرکل 
دفتر اطالعات و داده های آب کشور- با اعالم این خبر گفت: بررسی وضعیت سدهای 
کشور نشــان می دهد، میزان حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا ۱۹ 
آذر معادل ۳.۵۳ میلیارد مترمکعب بوده که کاهشی معادل ۴۲ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال آبی گذشته را نشان می  دهد.طبق اعالم وزارت نیرو، وی خاطرنشان کرد: 
در شرایط کنونی، از مجموع ظرفیت مخازن سدهای مهم کشور به میزان حدود ۵۰.۵ 

میلیارد متر مکعب، حدود ۳۵ درصد آب ذخیره شده وجود دارد.
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گزیده خبر
جزئیات الیحه بودجه 1401؛ 

از مالیات خودروهای لوکس تا افزایش ۹۰ درصدی مالیات بر فروش سیگار
به گزارش ایرنا، آیت اهلل ســید ابراهیم رییســی  دیروز با حضور در جلسه علنی مجلس 
شــورای اسالمی الیحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد.بر اساس ماده واحده الیحه 
بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر 
ســی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و 

هشت میلیون )۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰( ریال است. 

جانبازان باالی 25 درصد خودروی اقساطی می گیرند
مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱، جانبازان جسمی و حرکتی ۲۵ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۷۰ 
درصد با معرفی بنیاد شهید می توانند خودرو با اقساط پنج ساله از دو شرکت  خودروساز 
بزرگ کشــور دریافت کنند.به گزارش ایرنا، مطابق بند )ی(  تبصره هفت الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱، وزارت صـــنعت، معدن و تجارت مکلف شده است از طریق شـرکت های 
خودروسـازی ایران خودرو و سـایپا از محل تولید محصـوالت ملی خود نسـبت به فروش 
خودرو به جانبازان باالی ۲۵ درصد دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان 
۵۰ درصد تا ۷۰ درصد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط پنج ساله اقدام 
کند.به گزارش ایرنا، هفتم تیرماه امسال با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین ایدرو، 
۲ خودروســاز بزرگ کشور، بنیاد شهید و بانک مرکزی، ایران خودرو و سایپا متعهد به 
تحویل ۳۰ هزار دســتگاه خودرو به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و مدافعان حرم 

شدند.

10 هزار میلیارد ریال بدهی های ایدرو و ایمیدرو تهاتر می شود
تهاتر طلب ها با بدهی های سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال در الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ کل کشور مجاز شمرده شد.
به گــزارش ایرنا، مطابق بند )د( تبصره هفت الیجه بودجه ۱۴۰۱، به دولت اجازه داده 
شده مطالبات پیش از ســال ٩۷ سازمان های ایدرو و ایمیدرو بابت مشارکت در تامین 
سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات این دو سازمان و وزارت نفت 
از طریق شــرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین 
مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 
اساسی را با بدهی آنها بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به صورت 
جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید 
سازمان حسابرسی،   یکی از راه هایی است که توان مالی سازمان ها را برای انجام وظایف 

توسعه ای خود یاری می کند.

ایدرو و ایمیدرو مکلف به افتتاح حساب ریالی نزد بانک مرکزی شدند
بر اســاس الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ همه دســتگاه های اجرائی موضوع ماده )۵( قانون 
مدیریت خدمات کشــوری و ماده )۲٩( قانون برنامه ششــم توسعه از جمله دستگاه ها 
و شــرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت و 
سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران )ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( مکلفند همه حساب های ریالی خود )درآمدی و هزینه ای( 
را فقط از طریق خزانه داری کل کشــــور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.دستگاه های 
یادشــــده موظفند همه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حســاب های 
افتتاح شــده نزد بانک مرکزی انجام دهند.نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های 
مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی 
یا کمک های مردمی تأمین می شود، مشمول حکم این جزء می شوند.

معادن از طریق بورس واگذار می شود
تهران- ایرنا- مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اســت 
نسبت به واگذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه اقدام کند.به گزارش ایرنا، این 
مهم مطابق بند )ط( تبصره )۷( الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین نامه 
اجرائی این بند با پیشــنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید شورای عالی بورس 

اجرائی می شود.

خودروهای الکچری در سال 1401 چقدر مالیات باید بپردازند؟
 مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای 
شــماره انتظامی شخصی اعم از اشــخاص حقیقی )خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و 
محجور تحت تکفل( و حقوقی بیش از ۱۰ میلیارد ریال )یک میلیارد تومان(  مشــمول 
مالیات شــدند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این مالیات به گونه ای است که ارزش 

خودرو تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال به میزان یک درصد، 
تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نســبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال به میزان ۲ درصد، تا مبلغ 
۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به میزان سه درصد و نسبت به مازاد 
۴۵ میلیارد ریال به میزان چهار درصد در نظر گرفته شــده است.ماخذ محاسبه مالیات 
خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن است که توسط 
سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعالم می شود.ماخذ مزبور برای 
انواع خودرو که پس از اعالم ســازمان تولید یا وارد می شــوند، بالفاصله پس از تولید یا 
واردات آن توســط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد.سازمان امور مالیاتی مکلف 
است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 
۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشــخاص مشــمول برساند.همه 
اشــخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به خودروهای تحت تملک 
خود و فرزندان کمتر از ۱۸ ســال و محجــور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه 

۱۴۰۱ پرداخت کنند.
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شــده، قبل 
از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شــامل مالیــات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و 

اجاره ممنوع است.

 حقوق گمرکی دارو و کاالی اساسی به یک درصد کاهش یافت
نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی برای سال آینده براساس نرخ سامانه 
مبادله ای بانک  مرکزی خواهد شد و تعرفه گمرکی دارو و کاالی اساسی و دامی به یک 
درصد کاهش می یابد.به گزارش فارس،  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
برای سال آینده بر اساس نرخ سامانه مبادله ای بانک  مرکزی خواهد شد.نرخ ارز محاسبه 
ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس 
برابری نرخ ارز اعالم شــده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای.تی.اس( در 
روز اظهار و مطابق ماده )۱۴( قانون امور گمرکی می باشد.۲- در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار 
درصد )۴٪( حقوق گمرکی مذکــور در صدر بند )د( ماده )۱( قانون امور گمرکی برای 
کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و همچنین نهاده های 
کشــاورزی و دامی به یک درصد )۱٪( تقلیل می یابد.به گزارش فارس، حقوق ورودی 
کاالهای وارداتی در حال حاضر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاســبه می شود. با این حال قرار 
بود طبق قانون بودجه ســال جاری حقوق ورودی گمرکی به نرخ مبادله ای تغییر کند 

که اجرایی نشد.

عوارض صادراتی هر راس دام زنده سبک و سنگین چقدر است؟
طبــق الیحه بودجه ۱۴۰۱ عوارض صادراتی هر راس دام زنده ســبک ۵۳ هزار و۷۰۰ 
تومان و هرکیلو دام زنده ســنگین نیز ۱۶ هزار و۷۰۰ تومان اســت.به گزارش ایسنا در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ آمده اســت که در راستای اجرای بند )ب( ماده ۱۴ قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات 
هر راس دام ســبک به مبلغ ۵۳ هزار و۷۰۰ تومان و به ازای صادرات هر کیلوگرم وزن 
دام زنده ســنگین مبلغ ۱۶هزار و ۷۰۰ تومان از صادرکنندگان دام دریافت و به ردیف 
درآمدی ۱۴۰۲۱۲ جدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشـــور واریز کند.

معادل وجوه واریزی تا ســـقف ۱۴۰میلیارد تومان را از محل ردیف مشــخص شده در 
جدول شــــماره )٩( این قانون در اختیار وزارت جهاد کشــاورزی برای بهبود ژنتیکی 

نژادهای بومی، افزایش تولید شیر و گوشت و کاهش فشار بر مراتع قرار می گیرد.

درآمد حاصل از افزایش عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی ثابت ماند
بر اســاس الیحه بودجه ۱۴۰۱ درآمد حاصل از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی و 
سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی نسبت به سال جاری تغییر نکرده است.

به گزارش ایسنا، دیروز ۲۱ آذرماه الیحه بودجه سال آینده به عنوان اولین الیحه تدوین 
شده توسط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارائه شد.بر اساس این الیحه درآمد 
ناشی از افزایش ۱۵ درصد به عوارض گمرکی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی دو میلیارد 
تومان پیش بینی شــده است.این رقم در قانون بودجه سال جاری هم دو میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده بود و بنابراین تغییری نداشته است.گفتنی است که  از اردیبهشت 
ماه سال ۱۳٩۸ واردات تمام لوازم آرایشی و بهداشتی به غیر از عطریات، متوقف شد و 
در پی آن دست اندرکاران واردات این محصوالت نسبت به افزایش قاچاق لوازم آرایشی 
هشدار دادند، چرا که به گفته آن ها تولید لوازم آرایشی در کشور پاسخگوی نیاز نیست و 
ممنوعیت واردات این محصوالت باعث افزایش کاالی تقلبی و قاچاق در بازار شده است.

البته آبان ماه ســال گذشته مقرر شد بخشنامه ممنوعیت واردات محصوالت آرایشی و 
بهداشتی مجدداً بازنگری شود تا بر اساس نیاز مصرف کننده و بازار، در بخش کاالهایی 

که مزیت رقابتی هست تولید انجام شود و در بحش دیگری که توان تولید وجود ندارد 
یا تقاضای داخل زیاد اســت مجددا وارد شــود، اما به نظر می رسد این امر هنوز محقق 

نشده است.

افزایش ۶0 درصدی جریمه تخلفات صنفی
بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱درآمدهای پیش بینی شده حاصل از جرایم تخلفات صنفی 
برای ســال آینده ۶۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش داشته است.به گزارش ایسنا، 
دیروز ۲۱ آذرماه الیحه بودجه سال آینده به عنوان اولین الیحه تدوین شده توسط دولت 
ســیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارائه شد.در این الیحه درآمدهای حاصل از جرائم 
تخلفات صنفی برای سال آینده ۱۲۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.این در حالی 
است که درآمدهای حاصل از جرائم تخلفات صنفی برای سال جاری ۷۵ میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده بود. بنابراین پیش بینی می شود درآمد دولت از این محل در سال 
جاری ۶۰ درصد افزایش یابد.طبق قانون نظام صنفی گران فروشــی، کم فروشی، تقلب، 
احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، فروش اجباری، 
 عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحســاب از جمله مهم ترین تخلفات صنفی اســت.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب 
خزانه واریز  شود و معادل آن در بودجه های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده )۴۴( این قانون به طور مســاوی دراختیار سازمان 
تعزیــرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار  گیرد تا در 
اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه 

گالیه کرده است.

تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای ابالغ طرح الگوی کشت تا حداکثر شش 
ماه

طبق الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است تا ۶ ماه پس از ابالغ 
قانون، طرح الگوی کشت را ابالغ کند.

به گزارش ایســنا، در ردیف )ب( تبصره ۸ الیحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در اجرای بند 
ر ماده )۳۵( قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش 
ماه پس از ابالغ این قانون نســبت به ابالغ الگوی کشت اقدام کند.در ردیف م این تبصره 
آمده اســت: دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزی و دامی در شرایط مساوی 
اولویت خرید خود را از شرکت های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. 
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.در بند ل این تبصره 
نیز ذکر شده است که بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران موظف اســت حداکثر یک 
ماه پس از ابالغ این قانون طی دســتورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، ضــمانت 
زنجیره ای و حساب یارانه را بعنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیالت دریافتی عشایر از 

بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی را فراهم کند.

افزایش نزدیک به 90 درصدی مالیات بر فروش سیگار
بر اساس الیحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بر فروش سیگار بیش از ۸۷ درصد نسبت به سال 
قبل افزایش داشــته است.به گزارش ایسنا، دیروز ۲۱ آذرماه الیحه بودجه سال آینده به 
عنوان اولین الیحه تدوین شده توســط دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی ارائه 
شــد.در این الیحه درآمد وزارت صنعت، معدن و تجــارت )صمت( بابت حقوق انحصار 
و صــدور مجوز توزیع محصوالت دخانی ۳۸۵ میلیارد تومان خواهد بود که نســبت به 
رقم ۳۰۰ میلیارد تومان در ســال قبل بیش از ۲۸ درصد افزایش داشته است.همچنین 
درآمد دولت در سال آینده از مالیات بر فروش سیگار، بر اساس الزم االجرا نبودن قانون 
ممنوعیــت ورود برخی از کاالهای غیر ضرور مصوب ۲۲ شــهریور ۱۳۷۴ و مجاز بودن 
تامین کسری ســیگار از طریق واردات، ۲۳۰٩ میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به 
رقم حدود ۱۲۳۱ میلیارد تومان در الیحه ســال ۱۴۰۰ بیش از ۸۷ درصد افزایش یافته 
اســت.البته در مقابل این افزایش چشــمگیر در مالیات بر فروش، به مالیات بر مصرف 
سیگار اشــاره ای نشده؛ این در حالی اســت که در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر 
مصرف ســیگار بیش از ۲۷۳۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شــده بود.گفتنی است که 
موضوع مالیات بر ســیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار 
به همراه داشته؛ اخیرا هم رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان 
محصوالت دخانی از افزایش قیمت سیگار در سه ماهه چهارم سال و در پی اجرای قانون 
جدید مالیات بر ارزش افزوده ســیگار و در نتیجــه آن افزایش قاچاق خبر داده بود، اما 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعالم کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصوالت 

دخانی دارد.

وزیر صمت تاکید کرد:
لزوم حرکت به سمت صادرات فناوری و 

قطعات به جای محصول نهایی
تهــران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حرکت به ســمت تولید 
در کشورهای دارای ظرفیت و صادرات فناوری و قطعات به جای محصوالت 
نهایی دنبال شــود.به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سید 
رضا فاطمی امین« در گردهمایی روســای نمایندگی های جمهوری اسالمی 
ایران در کشــورهای همسایه که به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد، با 
اشاره به راهبردهای توسعه تجارت خارجی ایران اظهارداشت: کشور باید در 
جایگاه و زنجیره های اقتصادی مناســب و مشخص قرار بگیرد و زنجیره ها بر 
اساس روابط با کشورها ترسیم شود.وی با بیان اینکه ارتباط کسب و کارهای 
ایران با دیگر کشورها یک راهبرد محسوب می شود، خاطرنشان کرد: ارتباط با 
کسب و کارها باید به گونه ای باشد که با تغییر سیاستمداران روابط اقتصادی 
دچار افت و خیز نشــود.فاطمی امین، حرکت به سمت تولید در کشورهای 
دارای ظرفیت و صادرات فناوری و قطعات به جای محصول نهایی را به عنوان 
راهکاری دیگر عنوان کرد و گفت: باید از کشورهای دارای ظرفیت به عنوان 
پایگاه تولید لوازم ایرانی استفاده شود، به عنوان نمونه خط تولید لوازم خانگی 
را با پاکســتان فعال می کنیم تا عمق ارتباطی بیشــتری داشته باشیم.وی 
خاطرنشــان کرد: قطعات لوازم خانگی را به پاکستان می بریم، سنگ آهن و 
مس پاکستان را اســتخراج می کنیم و همین کار را در افغانستان نیز انجام 
خواهیم داد.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:  همچنین بخشی از سنگ 
آهن خواف در کشور افغانستان است، ذخایر سنگ آهن ایران نیز تا ۱۵ سال 
دیگر تمام می شود پس باید به ســمت استخراج سنگ آهن در پاکستان و 
افغانستان برویم.وی در ادامه درباره انتقال فناوری و قطعات به جای محصول 
نهایی به دیگر کشورها، سوریه را مثال زد و گفت: این کشور دو شاخصه مهم 
دارد، ســابقه صنعتی خوبی دارد و در اتحادیه عرب حضور دارد.فاطمی امین 
تاکید کرد: در سوریه ظرفیت های مناسبی برای تولید تراکتور و موادغذایی 
وجود دارد، قطعات تراکتور را با تعرفه صفر می توان به سوریه فرستاد و حتی 
بخشی از آن امکان صادرات به مصر، الجزایر و کشورهای عضو اتحادیه عرب 
را دارد.وزیر صمت بر لزوم توجه به ترکیب تجارت خارجی کشور تاکید کرد 
و گفت: توازن در کاالهای صادراتی برای ما بســیار حائز اهمیت است.در این 
گردهمایی تعدادی از روسای نمایندگی های ایران در کشورهای همسایه به 
بیان مهمترین نظرات خود در حوزه تجارت خارجی ایران پرداختند.توجه به 
تجهیز و امکانات زیرســاختی در پایانه های مرزی، راه اندازی شهرک های 
صنعتی مرزی و مشــترک با کشورهای همسایه، تعرفه گذاری مناسب، ارائه 
ضمانت نامه های بانکی برای سرمایه گذاری، ایجاد بانک در کشورهای دارای 
ظرفیتهای ســرمایه گذاری، اســتفاده از ظرفیتهای برند حالل برای توسعه 
صادرات، راه اندازی نمایشــگاه های دائمی محصوالت ایرانی در کشورهای 
هدف صادراتی، توجه هر چه بیشــتر به ظرفیتهای اکسپو به عنوان سومین 
رویداد بین المللی دنیا و به روزرسانی توافقنامه های بین المللی از مهمترین 

نظرات حاضران بوده است.

آغاز طرح کنترل هوشمند کرونا
پلمب ۱۲۱۲ واحد صنفی متخلف

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، الزامات پنج گانه برای اجرای طرح 
کنترل هوشمند کرونا را تشریح کرد.به گزارش خبرنگار مهر، محسن فرهادی، در گفتگو با 
شبکه خبر سیما اظهار داشت: الزامات پنج گانه شامل کارکنان، واحدهای صنفی، صنعتی 
و کارگاهی، مناسبت ها و آئین های مذهبی، آموزشی و ترددها است.وی با اعالم اینکه طرح 
مدیریت هوشمند محدودیت ها از روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ آغاز شده است، افزود: اجرای 
این طرح از کارکنان دولت شروع شده است.فرهادی ادامه داد: هر کدام از واحدهای صنفی، 
۲ دوز واکســن را نزده باشــند و پروتکل ها را رعایت نکنند، تا ۳۰ روز مشمول تعطیلی و 
پلمب خواهند شد.معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، از پلمب ۱۲۱۲ 
واحد صنفی متخلف در هفته گذشته خبر داد و گفت: حدود ۵ هزار پرونده قضائی نیز برای 
واحدهای صنفی متخلف تشکیل شده است.وی از فعالیت ۲۲۰۰ اکیپ سیار بازرسان مرکز 
سالمت محیط و کار وزارت بهداشت برای نظارت بر روند رعایت پروتکل ها خبر داد و افزود: 
وزارت بهداشت به عنوان ناظر عالی در طرح هوشمند، بر عملکرد دستگاه ها نظارت می کند 

و گزارش های آن را به ستاد ملی کرونا ارائه می دهد.

امکان تجارت هر فرد تا سقف ۸۰۰دالر از مرز 
رسمی سیستان

سیستان و بلوچستان معاون توســعه و برنامه ریزی فرمانداری ویژه زابل گفت: باتوجه به 
در خواســت های مکرر مرزنشینان سیســتانی و همچنین به منظور استفاده از وجود مرز، 
تالش ها و پیگیری های بســیار زیادی در این زمینه صورت گرفت.به گزارش ایسنا، حبیب 
اهلل راهداری با اشــاره به بازدید صورت گرفته توســط کاظمی قمی نماینده ویژه ریاست 
جمهوری در امور افغانستان و مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان از مرز رسمی 
سیســتان در افغانستان، افزود: طی این بازدید مقرر شد تا هر ایرانی بدون هیچ محدودیت 
سنی بتواند ۴۰۰ دالر واردات و ۴۰۰ دالر صادرات از مرز رسمی میلک کاال خرید و فروش 
کنــد.وی ادامه داد: واردات و صادرات محصــوالت و کاال ها بدون عوارض و مالیات صورت 
می پذیرد و هر ایرانی میتواند بصورت ماهیانه با مراجعه به مرز میلک جهت تامین کاالهای 
مــورد نیاز خود اقدام کند.وی در ادامه افزود: امیدواریم در زمینه رونق صادرات و واردات و 
نگاه ویژه مسئولین به این نقطه از خاک مقدس جمهوری اسالمی ایران عالوه بر شکوفایی 
و رونق کســب و کار و تجارت در منطقه، شــاهد مهاجرت معکوس و ســرمایه گذاری در 

سیستان باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی:
توزیع هوشمند قرار نیست جای اصناف 

را بگیرد
وزیر جهادکشاورزی اقدامات صد روزه وزارت جهاد کشاورزی را تشریح 
کرد.به گزارش ایسنا، سیدجواد ســاداتی نژاد در تشریح عملکرد ۱۰۰ 
روزه وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در راستای ایجاد امنیت غذایی 
اقدامات بسیاری انجام شده است که یکی از آنها تشکیل قرارگاه امنیت 
غذایی و رصد و بررسی روزانه بازار است.وی ادامه داد: غذا و محصوالت 
کشــاورزی باید تولید و مصرف شوند که هر دو بخش از اهمیت زیادی 
برخوردارنــد و هــر دو در قیمت غذا نیز اثرگذار هســتند. چالش های 
بسیاری در این دو بخش داشتیم. یکی از مهمترین اتفاقات این صد روز 
که به دستور رئیس جمهوری انجام شد واگذاری کل زنجیره غذایی به 
وزارت جهاد کشــاورزی بود. یکی از دالیلی که توانستیم در این سه ماه 
به پایداری امنیت غذایی برسیم یکی شدن فرماندهی در بخش غذا بود.

توزیع هوشمند قرار نیست جای اصناف رابگیرد
وی همچنین به وضعیت اصناف نیز اشاره کرد و گفت: توزیع هوشمند 
قرار نیست اصناف را دچار مشکل کنند آنها سهم خود را در بازار دارند 
و تنظیم کننده بازار هســتند.  قرار  نیست جای اصناف را بگیرند.وزیر 
جهادکشاورزی در بخش دیگری از صحبتهایش به وضعیت دام و گوشت 
نیز اشاره کرد و گفت: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است 
بر اســاس برنامه قبل پیش رفته ایم و برنامه ها ی که ما می ریزیم در 
ســال ۱۴۰۱ جواب خواهند داد. ما برنامه تولید مشکل داری را تحویل 
گرفتیم  و با رصد روزانه و پایش تالش کردیم تامین و توزیع را در بازار 
به درستی پیش ببریم. حتما وارد حوزه گوشت هم خواهیم شد و برای 
آن برنامه های داریم. حتما در بخش فرآورده های گوشــتی باید توزیع 
هوشمند داشته باشیم.وی در ادامه گفت: به دلیل خشکسالی که داریم 
دامداران شــرایط ســختی  را در این روزها می گذارند به همین دلیل 
امسال بخشی از دام مازاد عشــایر را خریداری کردیم که اجازه ندهیم 
دالالن با قیمت های ارزان آن را خریداری کنند. دیگر اینکه از شــرکت 
پشیتبانی اموردام درخواست کردیم نهاده ها در اختیار دامداران عشایری 
قرار دهند و پس از فروش دام آن را تسویه کنند تا دامداران جهت تامین 

نهاده ها نگرانی نداشته باشند.

میــزان حضور محصــوالت کشــاورزی ما در ســبد غذای  
همسایگانمان 2 درصد است

ساداتی نژاد دیپلماسی  غذایی را از برنامه های دیگر وزارت جهاد دانست 
و گفت: مراودات ما با همســایگان دچار چالش شــده است. کشاورزی 
تجارت است و ما به دنبال محدودیت در واردات و صادارت نیستیم. چه 
بســا که اخیرا صادرات دام زنده را هم آزاد کردیم. باید در سبد غذایی 
همسایگانمان حضور داشته باشیم. این حضور نشانه اقتدار غذایی خواهد 
بود. در حال حاضر میزان حضور ما در سبد غذایی همسایگان دو درصد 
است. که عدد بسیار کمی است.وی اضافه کرد: زمانی که محصولی تولید 
می کنیم باید از روز اول مصرف کننده آن مشخص شود. وقتی محصولی 
مشتری محور تولید شود براساس استانداردهای آن کشور خواهد بود و 
صادرات آن هم بدون مشکل می شود. اما در حال حاضر ما محصول را 
تولید می کنیم و مازاد که می آید اقدام به صادرات می کنیم و ممکن 
است محصول تولید شده مطابق با استانداردهای کشورهای دیگر نباشد.

وی سرمایه گذاری کشاورزی را نیز از برنامه های دیگر این وزارت خانه 
دانســت وگفت: در سرمایه گذاری حق کشاورزی به درستی داده نشده 
باید با کمک بانک کشــاورزی و بخش خصوصی نقض زنجیره ارزش را 
کامل کنیم.وزیر جهاد در بخش دیگری از صحبت هایش در پاسخ به این 
ســوال که این وزارتخانه در تامین آب موردنیاز کشاورزان چه اقداماتی 
انجام داده اســت گفت: با خشکســالی که در ۵۰ سال اخیر بی سابقه 
بوده مواجه شــدیم. یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب در کشــور 
بخش کشاورزی است. با برنامه ریزی می توان چالش های موجود در این 
بخش را کمتر کرد. وزارت نیرو به عنوان تامین کننده آب وزارت جهاد 
کشــاورزی به عنوان مصرف کننده آب و بهره برداران در کنار هم می 
تواند مشــکالت را برطرف کنند. در دولت سیزدهم وزارت نیرو و جهاد 
کشــاورزی نزدیک به هم و با نگاه مشــترک فعالیت می کنند. مطمئن 
باشــید در آینده این همگرایی مثال زدنی خواهد بــود. نوع نگاه وزیر 
نیرو به کشاورزی نگاه خوبی است. به کشاورزان اطمینان می دهیم هر 
چه جلوتر برویم در حوزه مدیریت کشت و بازار شرایط بهتری خواهیم 
داشــت. نگاهمان به ابیاری مدرن و توسه گلخانه ها هم است و برنامه 

های هم برای آنها داریم.
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رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:گزیده خبر

راه اندازی رمز پول ملی در آینده نزدیک
رییــس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکــه ورود ارز حاصل از 
صــادرات به چرخه تجاری و اقتصادی کشــور را به طور جدی 
دنبال می کنیم، گفت: تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان خرد با 
همکاری دستگاه های ذیربط و بر اساس مکانیزم های مشخص  
در دستور کار بانک مرکزی است.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، 
»علی صالح آبــادی«  در گردهمایی روســای نمایندگی های 
جمهوری اسالمی ایران در کشــورهای همسایه، اظهارداشت: 
گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار مهم، 
حیاتی و دارای اهمیت راهبردی اســت.  وی با تشریح جزییات 
چرخه امور در ســامانه نیما،  افــزود: بانک مرکزی دخالتی در 
تعیین نرخ ارز در ســامانه نیما ندارد و توافق بین صادر کننده 
و وارد کننده، تعیین کننده نرخ حواله ارز در این ســامانه است. 
رئیس شــورای پول و اعتبار با اشــاره به ضرورت رفع تعهدات 
ارزی واردکنندگان، تاکید کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 
۲۰ میلیارد دالر عرضه ارز در سامانه نیما عرضه شده است که 
به مراتب بیش از میزان کل سال گذشته است؛ عالوه بر این در 
سال جاری تاکنون ۳۶ میلیارد دالر تامین ارز در کشور صورت 
گرفته که این میزان، معادل کل سال گذشته است.وی با اشاره 
به افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات در 

سال جاری ابراز امیدواری کرد: این روند تا پایان سال نیز تداوم 
و بهبود خواهد داشت.

آزاد سازی منابع ارزی، توان بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار ارز را افزایش داد

رئیس کل بانــک مرکزی همچنین گفــت: اقدامات خوبی در 
خصوص آزاد سازی منابع ارزی کشور؛ انجام شده است که توان 
بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده اســت.وی با 
اشــاره به کاهش نرخ تورم در ماه های اخیر افزود: الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ مبتنی بر واقعیت ها و بدون کســری تنظیم شده 
است که نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت.صالح آبادی 
با بیان این که تکالیف متعدد نظام بانکی در بودجه ســال های 
گذشته موجب افزایش ناترازی بانک ها و فشار مضاعف به بانک 
مرکزی شده بود، تاکید کرد: این تکالیف در بودجه سال آینده 
کمتر شده است و این موضوع نقش مهمی در کنترل خلق پول 
بانک ها توســط بانک مرکزی دارد.وی خاطرنشان کرد: موضوع 
رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دســتور کار بانک مرکزی 
است که زیرساخت و دستورالعمل های مربوط به آن تدوین شده 

و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد.

کانون سردفتران اسناد رسمی کشور به جمع مشتریان بانک آینده پیوست 
 تفاهم نامه های مشترک با نهادهای حقوقی 

برای حمایت از ارزش آفرینی
در راستای گسترش تعامالت و همکاری های فی مابین و به منظور ارزش آفرینی هر 
چه بیش تر برای مشتریان، سهامداران، کارکنان و مجموعه ذی نفعان، تفاهم نامه 
مشترک همکاری توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک 
آینده و علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، به امضا رسید،موضوع 
این تفاهم نامه، همکاری مشترک طرفین برای ارائه انواع خدمات به کانون و اعضا 
در زمینه های مختلف بانکی، مالی و ســایر حوزه های مــورد توافق دو طرف در 
چارچوب قوانین و مقررات است.ارائه خدمات اعتباری، اعطای تسهیالت و تعهدات، 
ارائه انــواع خدمات بانکداری الکترونیکی و خدمات ویژه اعضای کانون، از جمله 
خدمات قابل ارائه در این تفاهم نامه است،اعطای وام قرض الحسنه )قرض الحسنه 
ویژه( برای پرسنل حائز شرایط شرکت، اعطای تسهیالت خرید کاال در چارچوب 
طرح آینده داران برای خرید از فروشگاه هایپراستار و فروشگاه های منتخب بانک 
واقع در مجموعه بازار بزرگ ایران )ایران مال(، اعطای تسهیالت خرید کاالی ایرانی 
در چارچوب طرح طراوت از مجموعه فروشــگاه های طرف قرارداد بانک آینده در 

سراسر کشور و سایر خدمات بانکی از سایر مفاد توافق شده است.

تسهیالت 50 میلیون تومانی طرح نیکان بانک 
تجارت

طرح تسهیالتی نیکان بانک تجارت بر اساس میانگین سپرده مشتریان با مقاطع 
۳، ۴، ۶ و ۱۲ ماهه با بازپرداخت ۱۲ و ۲۴ ماهه تســهیالت قرض الحسنه با نرخ 
کارمزد ۴ درصد پرداخت می کند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، با توجه 
به اهمیت اعطای تســهیالت خرد و ارزان قیمت و امکان بهره مندی عموم مردم 
و مشتریان از طریق مدیریت بهینه منابع آنها، بانک تجارت از »طرح تسهیالتی 
نیکان« رونمایی کرد.در این طرح بر مبنای سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه 
پس انداز و به صورت منعطف بر اســاس میانگین حســاب مشتری، تسهیالت 
قرض الحســنه با بازپرداخت ۲۴ ماه با نرخ کارمزد چهار درصد ســاالنه پرداخت 
می شــود.این تســهیالت برای مشــتریان حقیقی و افراد معرفی شده از سوی 
شخصیت های حقوقی از جمله کارکنان شــرکت ها تا سقف 5۰۰ میلیون ریال 
اعطا می شود. افراد حقیقی نیز در صورت عالقه می توانند امتیاز تسهیالتی خود 
را به بســتگان درجه یک )پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر و خواهر( منتقل کنند.

طرح تســهیالتی نیکان این امکان را برای سازمان ها و شرکت های بزرگ فراهم 
می کند تا به صورت گروهی به کارکنان مورد نظر خود تســهیالت قرض الحسنه 
اعطا کنند.شرایط این تسهیالت به این صورت است که مشتری می تواند با حضور 
در یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور تا ۶5 ، 9۰ و ۱۳۰ درصد از ضریب 
میانگین مبلغ ســپرده گذاری در مقاطع ۳ ،۴ و یا ۶ ماهه با مدت بازپرداخت ۱۲ 

ماهه تسهیالت دریافت کند.

مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران:
74 درصد منابع بانک توسعه صادرات ارزان 

قیمت است
مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران گفت: 7۴ درصد از منابع 
شعب در بانک توسعه صادرات، منابع ارزان قیمت است و تنها ۲۶ درصد از منابع 
شعب، سپرده های سرمایه گذاری هستند.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، حبیب احمدی درباره عملکرد شعب این بانک در بخش خدمات 
اظهار داشــت: با وجود تحریم ها، مجموع خدمات ارائه شــده در بخش اعتبارات 
اسنادی و بروات وارداتی توسط شعب بانک تا پایان مهرماه به ۱5۳ میلیون دالر 
و در بخش اعتبارات اسنادی و بروات صادراتی با رشد ۳78 درصدی به رقم ۲۴۰ 
میلیون دالر رسید.به گفته مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، 
در هفت ماهه نخست امسال، شعب این بانک، 595 میلیون دالر حواله ارزی صادر 
کرده اند که نسبت به سال گذشته رشدی ۶۱ درصدی نشان می دهد و بیانگر ۱5۴ 
درصد دسترسی به اهداف است.وی عملکرد شعب بانک توسعه صادرات در بخش 
اعتبار اســنادی داخلی را مطلوب توصیف کرد و اظهار داشــت: از ابتدای امسال 
تا پایان مهرماه، بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبار اســنادی داخلی در شعب 
گشایش شده که ۲7۰ درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و 

۱۰8 درصد دسترسی به اهدف بانک را محقق کرده است.

برات کریمی خبر داد:
اعطای 10 هزار فقره تسهیالت بانک دی به 

مدافعان سالمت
مدیرعامل بانک دی از پرداخت بیش از ۱۰ هزار فقره تسهیالت اعتباری به کادر 
درمان و کارکنان نظام سالمت خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات 
کریمی، مدیرعامل، با تبریک میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار با اعالم این 
خبر گفت: بانک دي همواره همراه و حامی نظام سالمت و جامعه پزشکی کشور 
بوده و در این راستا با طراحی محصوالت اعتباری گوناگون، خدمات مالی متنوعی 
را به این قشــر ارزشمند ارائه کرده است.کریمی با بیان این که بانک دی همواره 
توجه ویژه ای به توسعه نظام سالمت کشور داشته است، گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا در کشور و به پاس جبران ایثارگری های کادر درمان در این دوران، 
در طراحی محصوالت اعتباری مختلف در بانک تالش شده است شرایط ویژه ای 
برای پزشکان و کادر درمانی کشور در نظر گرفته شود که با استقبال جامعه هدف 
در سال گذشته، ۱۰ هزار و ۳۶7 فقره تسهیالت به مدافعان سالمت کشور اعطا 
شد.گفتنی است پیش از این نیز بانک دی با طراحی طرح اعتباری »دیدار دی« 
و ســبد تسهیالتی جامعه پزشکان در راستای تأمین مالی و رفع نیاز سرمایه در 

گردش پزشکان و فعاالن حوزه پزشکی ایفای نقش کرده بود.

مدیر عامل بانک مسکن در دیدار اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران:
بانک مسکن پیشتاز حمایت از قهرمانان 

ورزشی
مدیر عامل بانک مســکن در دیدار اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران با تاکید بر 
اینکه دریافت این مدال موجب برانگیختن غرور ملی شده است گفت: تمام دنیا با 
ورزش قدرت خود را نشان می دهد بنابراین مدیریت قهرمانی و حفظ آن می تواند 
برای جوانان الگوسازی شود.به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا 
؛ دکتر »محمود شــایان« عصر دیروز در ساختمان مرکزی بانک مسکن پذیرای 
دانیال شــه بخش جادوگر بوکس و اولین مدال آور تاریخ بوکس ایران در جهان 
بود.در این دیدار ، مدال آور تاریخ بوکس ایران در جهان را حســین ثوری رئیس 
فدراسیون بوکس جمهوری اسالمی ایران و محمود نهتانی مربی تیم ملی بوکس 

همراهی می کردند.

 پایان عملیات مهاجرت سیستمی
 بانک قوامین سابق

دکتر ابراهیمــی از اجرای موفقیت آمیز طرح مهاجرت ســامانه بانکداری بانک 
قوامین سابق به سامانه جامع بانکی سپه خبر داد .مدیرعامل بانک سپه از اجرای 
موفقیت آمیز طرح مهاجرت سامانه بانکداری بانک قوامین سابق به سامانه جامع 
بانکی امید بانک ســپه خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر 
آیت اله ابراهیمی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مشتریان و کارکنان بانک 
سپه در این مهاجرت عظیم سیستمی گفت: با اجرای موفقیت آمیز طرح مهاجرت 
سیســتمی، اطالعات مشتریان بانک قوامین سابق به بانک سپه منتقل و امکان 
خدمت رسانی یکپارچه بانکی برای مشتریان بانک قوامین سابق در شعب بانک 
ســپه در سراسر کشور فراهم شد.وی افزود: پس از اتمام موفق طرح ملی ادغام 
بانک ســپه برای تسهیل و تسریع خدمت رسانی به مشــتریان خود در سراسر 
کشور و همچنین امکان عرضه خدمات و محصوالت جدید بانکی یکپارچه سازی 
ســامانه ها و سیســتم های این بانک و بانک های ادغامی را در دستور کار خود 

قرار داد.

مدیرعامل بانک سینا در همایش سراسری مدیریت حراست:
حراست بازوی نظارتی و یاور امین بانک است

مدیرعامل بانک ســینا در همایش سراسری مدیریت حراست با اشاره به نقش 
ارزنده حراست در فعالیت بانکی گفت: حراست یار و مشاور امین و چشم همیشه 
بیدار و ناظر بانک در راســتای صیانت و حفاظــت از ارکان و چارچوب های آن 
است.دکتر ایمانی ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی به ویژه شهدای 
گمنام که با نثار خون خود نظام و انقالب را بیمه کردند، افزود: آذرماه هر ســال 
مصادف با یکی از شــگفت انگیزترین عملیات های رزمندگان اسالم در هشت 
سال دفاع مقدس است. عملیات بسیار حساس محرم با رمز یا زینب)س( که در 
سال ۱۳۶۱ در منطقه زبیدات، دهلران و مهران اتفاق افتاد و شهیدان زیادی نیز 
تقدیم نظام اسالمی شد.وی با بیان آنکه امنیت امروز ما مرهون خون شهدا است 
تصریح کرد: صیانت از یاد و نام این عزیزان بخشــی از وظیفه سنگین حراست 
است و یادمان باشد که حراست یکی از نهادهایی بود که بر پایه خون شهدا و با 
نهال انقالب شکل گرفت و این امر مسئولیت آن را در دفاع از ارزش ها و مقدسات 
ســنگین می سازد. وظیفه حراست به ویژه در بانک سینا که جزو زیر مجموعه 
های یک نهاد انقالبی و ارزشی است اهمیتی دو چندان دارد.دکتر ایمانی با اشاره 
به تغییر ســاختار حراســت در بانک سینا و بسط آن تا مناطق گفت: صیانت از 
بانک که مسئولیت نگهداری از امانات و سپرده های مردم را برعهده دارد، وظیفه 

ای سنگین و بسیار مهم است.

پیام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به مشتریان، سهامداران و کارکنان

دکتر سید سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در آستانه 
۲۲ آذر ماه، چهاردهمین سالروز تأسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران، در پیامی 
ضمن تبریک این مناســبت مهم ترین برنامه های کاری بانک را در دوره جدید 
فعالیت بانک تبیین کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
در متن این پیام آمده است:»بانک قرض الحسنه مهر ایران« توانمند سازی اقشار 
کم درآمد و نیازمند جامعه و همچنین تامین مالی خرد مشتریان عزیز به منظور 
رفع نیازهای ضروری آنها را رسالت و ماموریت اصلی خویش می داند و با تالش 
بی دریغ و زحمات شــبانه روزی همکاران خود برای دستیابی به اهداف مطرح 
شده و بهبود شرایط اقتصادی جامعه به ویژه در مناطق کمتر بر خوردار و محروم 
کشور گام بر می دارد.توجه به قابلیت های بالقوه وبالفعل بانک به طور حتم جهت 
گیری خدمت رسانی را به سمت ارتقاء مشتری مداری، توسعه سبد محصوالت و 
سرویس های بانکداری الکترونیک بر اساس سلیقه و نیاز مشتریان و تنوع بخشی 
در طرح های تســهیالتی مبتنی بر قرض الحســنه سوق می دهد.وجود نیروی 
انسانی جوان، تحصیلکرده، متعهد و متخصص از نقاط قوت بانک قرض الحسنه 
مهر ایران اســت که بهره مندی از این گنجینه ارزشمند، سازمانی کار آزموده و 
موفق در مســیر راهبردهای اقتصادی کشور را رقم می زند.تدوین سیاست های 
اعتباری مبتنی بر طراحی ابزارهای جدید در حوزه قرض الحسنه، توسعه شفافیت 
سازمانی و ارتقای جایگاه بانکداری قرض الحسنه نزد ذی نفعان و پژوهش محوری 
در تصمیم سازی، تصمیم گیری و تدوین برنامه های عملیاتی از جمله راهبردهای 
بانک قرض الحسنه مهر ایران برای دستیابی به اهداف ترسیم شده در افق ۱۴۰۴ 
است.توسعه بکارگیری فناوری های نوین با هدف افزایش بکارگیری محصوالت 
خدمات الکترونیک بانک نزد مشتریان و استاندارد سازی روش ها و فرآیندهای 
دریافت خدمات بانکی سبب می شود تا خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران 
به دورافتاده ترین نقاط کشــور ارائه و اقشار مختلف جامعه از آثار و برکات قرض 
الحسنه بهره مند شوند.از دیگر الویت های بانک در افق پیش رو »توسعه برنامه 
های وفاداری و ماندگاری مشــتریان در ســپهر خدمات بانک« است که در این 
راستا تالش می شود با راه اندازی باشگاه مشتریان و ایجاد و توسعه شعب مجازی 

یک گام به متقاضیان و مشتریان بانک نزدیک تر شویم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سود 
سهام عدالت ســال 98 به میزان 98 درصد پرداخت 
شــد، گفت: تالش می کنیم تا پایان سال جاری سود 
عملکرد ســال 99 ســهام عدالت هم به صورت کامل 
پرداخت شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس، مجید عشــقی رئیس ســازمان بورس و اوراق 
بهادار دیروز در نخســتین نشســت خبری در جمع 
خبرنگاران و در محل این ســازمان از تشکیل شورای 
ثبات مالی برای هماهنگی سیاســت گذاری نرخ ارز با 
کمک بانک مرکزی خبــر داد و گفت: در قالب الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ این شــورا را پیشنهاد می کنیم که اگر 
مجلس تصویب کرد، تشکیل می شــود اما به صورت 
غیررسمی این شورا ثبات مالی تشکیل شده و کارهای 
نرخ ارز مرتبط با بازار سرمایه پیگیری می شود.رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در پاســخ به 
ســوال خبرنگار فارس در مورد پرداخت ســود سهام 
عدالت ســال 98، گفت: ســود عملکرد شــرکت های 
ســرمایه پذیر عدالت 98 درصد پرداخت شد و فقط ۲ 
درصد سود مربوط به شرکت مخابرات بوده که پرداخت 
نشــده در این زمینه از شرکت مخابرات شکایت شده 
سازمان خصوصی سازی هم پیگیر است مشکالتی برای 
مخابــرات پیش آمده بود که ســود ســهام عدالت را 
نپرداخت.وی همچنین برای پرداخت ســود عملکرد 
ســال 99 شرکت های ســرمایه پذیر عدالت گفت: در 
جلســه بعدی شــورای عالی بورس این مسأله مطرح 
می شــود و نحوه دریافت مبالغ ســود از شرکت های 
ســرمایه پذیر و پرداخت به ذی نفعان ســهام عدالت 
تصمیم گیری می شود و تالش بر این است تا پایان سال 
جاری ســود سهام عدالت ســال گذشته هم پرداخت 
شود.عشــقی در مورد کشــف ماینرهای رمــزارز در 
ســاختمان بورس تهران گفت: همه ماینرهای کشف 
شــده مربوط به شرکت بورس بوده که به مدت ۲ تا ۳ 
ماه فعال بوده بعد از آن راکد بوده و فعالیتی نداشته به 
هر حــال تخلفی صورت گرفته که در کمیته تخلفات 
ســازمان بورس به آن رسیدگی شده و رأی بدوی هم 
صادر شــده اما هنوز نهایی نشــده است و در صورت 
نهایی شدن اجرا خواهد شــد.وی گفت: هم از کمیته 
پیگیری تخلفات و هم از دســتگاه های مرتبط پیگیر 
موضوع هستیم البته کل رقم خرید دستگاه های ماینر 
عــدد ناچیزی بوده و ابعاد آن گســترده نیســت که 
بخواهیم در مورد آن مستمراً سخن بگوییم بلکه قطعا 
وقتی رأی قطعی صادر شود با آن برخورد می شود اگر 
نیازی به ســلب صالحیت افرادی باشد اقدام می شود.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در مورد حذف 
دامنه نوســان نمادها گفت: دامنه نوسان یک چالش 
جدی است که نمی توان یکباره دامنه نوسان را برداشت 
بلکــه باید به صورت تدریجی از صنایعی که با ثبات تر 
هســتند اقدام کنیم. در صنعت خودروســازی دامنه 
نوسان وجود نداشت در یک روز که اعالم شد قیمت ها 
افزایش می یابد دامنه نوســان برداشته و قیمت سهام 
خودرویی باال رفت اما بعدا که این افزایش منتفی شد 
قیمت  ســهام به حالت قبل برگشت.به هر حال حذف 
تدریجی دامنه نوسان نیاز به زیرساخت دارد که در سه 
ســال اخیر با فشارهای زیادی این زیرساخت ها فراهم 
شــده و برای نگهداری سامانه های نظارتی تالش شده 
اســت امیدواریم تا پایان سال این زیرساخت ها فراهم 
شود که مشکلی در بازار نباشد.عشقی در مورد سؤالی 
مبنی بر اقداماتی برای برگشت اعتماد به بازار سرمایه 
گفت: این مســأله منحصر به ســازمان بورس نیست 
دســتگاه های نظارتی باید وظایف نظــارت بر بازار و 
نهادهای مالی را انجام دهند و اعتماد کار سیاست گذاری 
اســت که باید در ســاختار کالن اقتصاد انجام شــود 
قیمت گذاری دستوری باعث عدم اعتماد می شود.وی 
با اشــاره به اینکه الیحه بودجه به مجلس ارائه شــده 
است، گفت: تصمیم گیری در حوزه کالن اقتصاد مهم 
است باید مشارکت مردم در اقتصاد جدی شود و دولت 

تالش برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم داشته باشد 
که این به تنهایی از عهده بازار ســرمایه خارج است و 
ســازمان بورس نمی تواند اعتماد بازار را جلب کند و 
نیازمند همکاری سایر دستگاه ها است.رئیس سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در مورد تحقیــق و تفحص از 
سازمان بورس گفت: در سال 98 و 99  اتفاقاتی که در 
بــازار ســرمایه روی داد دارای ابهاماتی اســت وبرای 
جلوگیری از ابهامات تحقیق و تفحص از بازار سرمایه 
کلید خورد و در حال تشکیل بدنه کارشناسی هستیم 
و هدف از تحقیق و تفحص اصالح ساختارها است و ما 
هم دنبال انجام اصالحات هستیم.عشقی در مورد سهام 
عدالت و اینکه چگونه بحث بازاریابی و سهامدار عمده 
در مدیریت سهام عدالت دنبال می شود، گفت:  مدیریت 
ســهام عدالت کار پیچیده ای اســت و از سال گذشته 
آئین نامه های اجرایی تصویب و مدتی اجرا شد و دلیل 
توقف هم همین دغدغه های ســخت بودن نحوه اداره 
ســهام عدالت است، با ذی نفعان مختلف سهام عدالت 
جلســاتی داریم و کارگروهی بر روی مدل نحوه اداره 
سهام عدالت کار می کند و ایرادهای روش قبلی اصالح 
می شود.وی همچنین گفت: برای سهام عدالت صندوق 
بازارگردانی تشکیل می دهیم که منابعی از سهامداران 
شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت دریافت 
می شــود و برای بازارگردانی اســتفاده می شود برای 
سهامداران روش مستقیم خود شرکت های سرمایه پذیر 
بازارگردان دارند.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
این را هم گفت: دنبال سیاست هایی هستیم که ارزش 
ســهام عدالت حفظ شــود به ویژه بر اســاس ابالغیه 
آزادسازی ســهام عدالت از سوی مقام معظم رهبری 
مبنی بر تشویق مردم به نگهداری سهام عدالت چه به 
روش مســتقیم و چه روش غیرمستقیم اما هنوز این 
دستورالعمل ها نهایی نشده است و تالش ما این است 
که ارزش سهام عدالت حفظ شود و منافع بلندمدت آن 
برای ســهامداران عدالت باشد.عشقی در مورد انتشار 
صورت هــای مالی شــرکت ها و زیرمجموعه های آنها 
گفت: امسال انتشار اطالعات مالی شرکت ها پیشرفت 
خوبی داشــته در نیمه امســال بیــش از 99 درصد 
شرکت ها صورت های مالی خود را در زمان مقرر منتشر 
کرده اند برخی از شرکت ها اگر انجام نداده اند در صورت 
معرفــی مورد خــاص پیگیری می کنیم بــه ویژه به 
شرکت ها اعالم کرده ایم دارایی های زمین و ساختمان 
خود را در ســامانه کدال معرفی کنند و تالش بر این 
است کیفیت اطالعات منتشر در کدال باال برود.وی در 
مورد سؤالی مبنی بر رانت صندوق های سرمایه گذاری 
گفت: اوالً در صندوق ها رانتی وجود ندارد هر صندوق 
صدها هزار دارنده واحد سرمایه گذاری دارد و هر کس 
می تواند در صندوق ها وارد شود بنابراین رانتی برای آن 
متصور نیست اما روش عرضه اولیه قبلی دارای معایب 
و مزایایی از جمله اینکه سهام شرکت های کوچک در 
عرضه های اولیه به تعداد انــدک افراد متقاضی تعلق 
می گرفت یعنی یک شــرکت کوچک که دو سه سهام 
داشت یکباره ۴ میلیون ســهامدار پیدا می کرد و این 
برای اداره شرکت ها مشــکل آفرین بود زیرا به هر کد 
ســهامداری 5، ۱۰ یا ۲۰ سهم می رسید که هم برای 
اداره شــرکت معضل بود و هم اینکه به سهامدار رقم 
ناچیزی می رسید. بر فرض اگر ۱۰ هزار تومان آنها دو 
برابر هم می شد برایشان فایده ای نداشت.عشقی این را 
هم گفت: شــرکت های کوچک که عرضه اولیه برای 
تعداد زیادی ســهامدار داشــتند اگر بخواهند افزایش 
ســرمایه بدهند با توجه به تعداد ســهامدار زیاد برای 
افزایش ســرمایه باید به همان انــدازه هزینه کنند و 
برایشان صرف ندارد بنابراین شیوه عرضه اولیه را تغییر 
می دهیم که برای شرکت های کوچک به صندوق های 
سرمایه گذاری عرضه شــود و برای شرکت های بزرگ 
عرضه اولیه برای  عامه مردم و سهامداران انجام شود.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در مورد واگذاری 
اموال مازاد دولت گفت:  امالک و مستغالت مازاد دولت 

اگر می خواهد عرضه شود بهترین روش از طریق عرضه 
در بورس کاال اســت و ما از نظر زیرســاخت مشکلی 
نداریم اما توافقنامه ای که با وزارت اقتصاد انجام شده 
فروش اموال از طریق بورس کاال باشد سازمان بورس 
رسالت شــفافیت اطالعات مالی شــرکت ها را دنبال 
می کنــد.وی همچنین این را گفــت: تالش می کنیم 
محصوالت شرکت هایی که در بورس حاضر هستند به 
صــورت شــفاف و از طریق بورس کاال عرضه شــود 
محصوالتــی مانند مس و پتروشــیمی در بورس کاال 
عرضه می شود.عشقی در مورد واریز منابعی از صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار گفت: بر اســاس 
اساســنامه این صندوق برای حمایت از بازار ســرمایه 
تشــکیل شــده دولت عزم جدی دارد که کمک کند 
صندوق تثبیت بازار بزرگ شــود طی یک ماه اخیر با 
مصوبه ستاد اقتصادی دولت مبلغی مصوب شد که به 
صورت مداوم وارد صندوق تثبیت بازار شــود اما اجازه 
دهید مبلغ را نگویم  تا الیحه بودجه در مجلس تصویب 
شــود.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار این را هم 
گفت: عزم دولت این اســت که عالوه بر ۲۰۰ میلیون 
دالری که پارسال مصوب شد و بخشی از آن به صندوق 
تثبیت واریز شــد طی قراردادی که با صندوق توسعه 
ملی منعقد می شــود ماهانه مبلغی به صندوق تثبیت 
بازار وارد شود ســال آینده هم این مبلغ ماهانه واریز 
خواهد شد.وی همچنین در مورد بازار سرمایه و تورم 
گفت: کاری که بازار ســرمایه باید انجام دهد تشکیل 
سرمایه و تأمین مالی برای بنگاه های تولیدی است به 
دالیل مختلف از ورود نقدینگی سال گذشته به بنگاه ها 
تولیدی استفاده نشد و برنامه  این است که اگر مشکل 
نقدینگی حل شود هم شرکت های جدید پذیرش شوند 
و هم تأمین مالی شرکت ها از بازار سرمایه انجام شود 
که به سودآوری شرکت ها کمک کند.عشقی در مورد 
تأمین کسری بودجه از بورس گفت:  اوالً بازار سرمایه 
همیشه اینگونه نمی ماند امسال سودآوری شرکت ها از 
نظر عملیاتی وضعیت خوبــی دارد اگر در بازار تقاضا 
وجود داشــته باشد دولت اوراق منتشر می کند امسال 
عرضه هــای اولیه خرد در بازار نیســت مذاکرات برای 
عرضه بلوکی سهام وجود دارد.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: برای سال آینده عددها برای عرضه 
اوراق کمتر خواهد بود هم برای سهام و هم برای اوراق 
البتــه وضعیت بازار در ماه های آینده شــرایط بهتری 
خواهد داشت اما برای انتشار اوراق دولتی کشش بازار 
مدنظر قرار می گیرد.وی در مورد جلســه با رئیس قوه 
قضائیه گفت: دستگاه های قضایی با توجه به امکاناتی که 
دارد می خواهد به بازار ســرمایه برای ایجاد شفافیت و 
برخورد با جرائم کمک کند و حساسیت دستگاه قضایی 
عالمت خوبی اســت در این زمینه تشکیل شعب ویژه 
جرائم بورسی انجام شــده و ارتباط با دستگاه قضایی 
بسیار خوب است هم برخورد با جرائم و هم برخورد با 
تخلفات پیگیری می شود.عشــقی همچنین در مورد 
اینکه شــرکت های بورســی با دارایی ارزی ناشــی از 
صادرات هســتند ارز خود را در سامانه بانک مرکزی 
می فروشند و در کارگروه مشترک به این مسأله ورود 
کردیــم فروش ارز در ســامانه بانک مرکــزی به نرخ 
میانگین انجام می شود.وی همچنین گفت:  ارز صادراتی 
منشأ مختلف دارد هزینه نقل و انتقال ارز برای مبدأ و 
مقصد مشــخص اســت گاهی نرخ ارز در سامانه نیما 
پایین تر و گاهی باالتر از میانگین نرخ بازار اســت اما 
شرکت های بورســی ارز حاصل از صادرات خود را در 
ســامانه  نیما بر اســاس عرضه و تقاضا ارائه می کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در مورد 
تصمیمات شورای عالی بورس گفت: همه تصمیمات 
شورای عالی بورس برای سازمان بورس الزم االجرا است 
همچنیــن کمیته مشــترکی با بانک مرکــزی برای 
هماهنگی مصوبات شــورا و کمیته مشــترک انجام 
می شود. مســائلی مانند سیاســت گذاری ارز در این 

کمیته پیگیری می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

سود سهام عدالت سال 99 تا پایان امسال پرداخت می شود
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گزیده خبر

بایدن:هرگزبهاوکرایننیرونمیفرستیم
رئیس جمهور آمریکا ضمن تهدید روســیه در صورت هرگونه حمله به اوکراین 
گفت که واشنگتن هرگز قصد اعزام نیرو به این کشور را نداشته است.به گزارش 
ایسنا، به نقل از صدی البلد، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این سوال که چرا ایاالت متحده تصمیم گرفت از برنامه اعزام نیروهای 
رزمی به اوکراین صرف نظر کند، گفت: چنین گزینه ای هرگز روی میز نبود.رئیس 
جمهور آمریکا افزود: اگر روسیه تصمیم به حمله به اوکراین بگیرد، ایاالت متحده 
حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای ناتو را تقویت خواهد کرد و مسکو »بهای 
ســنگینی« را پرداخت خواهد کرد.بایدن گفــت: من به والدیمیر پوتین )رئیس 
جمهور روســیه( گفتم که اگر او به سمت اوکراین حرکت کند، عواقب اقتصادی 
ویرانگری خواهد داشــت.دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم روز شنبه به 
تلویزیون یونان گفت که روسیه هیچ گونه برنامه ای برای حمله به اوکراین ندارد. 
روز سه شنبه روسای جمهور آمریکا و روسیه درباره تجمع ادعایی نیروهای روسی 
در نزدیکی مرز اوکراین گفت وگو کردند.اوکراین و برخی کشورهای غربی، روسیه 
را به گردآوری نیرو در نزدیکی مرز اوکراین متهم کرده اند. مسکو اما این اتهامات را 
رد کرده و می گوید  غرب می خواهد از آن به عنوان بهانه ای برای استقرار تجهیزات 

نظامی ناتو در نزدیکی مرز روسیه استفاده کند.

نظرسنجی دیلی اکسپرس: 
جانسوناستعفادهد

تهران – ایرنا – در پی افشــای نقض آشــکار مقررات قرنطینه در نخست  وزیری 
انگلیس، بیشتر شــرکت کنندگان در یک نظرسنجی خواهان استعفای بوریس 
جانســون شدند.به گزارش ایرنا، یافته های یک نظرسنجی که از ۲۴ هزار و ۶۹۱ 
خواننده روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس در روزهای ۹ و ۱۰ دسامبر )۱۸ و ۱۹ 
آذر( انجام شد، نشان می دهد که با برمال شدن نقض شرایط قرنطینه و برگزاری 
یک میهمانی در دفتر کار نخســت وزیری، ۵۹ درصــد از رأی دهندگان خواهان 
استعفای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس شدند.نتایج این نظرسنجی نشان 
می دهد که ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان نظری دیگر داشته و با استعفای جانسون 
مخالف بودند.جانسون اواخر هفته پیش و پس از انتشار ویدئویی از کارکنان دفتر 
وی که مشغول تمسخر و خنده در مورد یک جشن بزرگ که در جریان قرنطینه 
کریسمس سال گذشته در ساختمان نخست وزیری برگزار شده بود و زمانی که 
برپایی این گردهمایی ها ممنوع بود، عذرخواهی کرد.ویدئویی که از شبکه آی تی 
وی پخش شــد، آلگرا استراتون سخنگوی وقت جانسون را در سال ۲۰۲۰ نشان 
می دهد که در یک تمرین برای کنفرانس مطبوعاتی در مورد پاسخ به یک سؤال 
احتمالی درباره این میهمانی، شــوخی می کرد و لطیفه می گفت.زمانی که این 
میهمانی برگزار شد، ده ها میلیون نفر در سراسر انگلیس از دیدار خانواده و دوستان 
نزدیک خود در جریان مراســم کریسمس منع شــده بودند.پیش تر یافته های 
نظرسنجی موسسه یوگاو نیز نشان می داد که محبوبیت این رهبر محافظه کار در 
حال حاضر به منفی ۴۲ درصد رسیده است و فقط ۲۴ درصد از مردم انگلیس نظر 
مساعدی نسبت به وی دارند.نتایج جدید، افت ۱۱ درصدی از آخرین نظرسنجی 

موسسه یوگاو در تاریخ ۱۸ نوامبر )۲۷ آبان( را به نمایش می گذارد.

الکاظمی:
نیروهایرزمیائتالفآمریکادرروزهای

آیندهعراقراترکمیکنند
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق طی ســخنانی از خروج یگان های رزمی 
نیروهای ائتالف از کشورش خبر داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 
مصطفی الکاظمی نخســت وزیر عراق در ســخنانی که به مناسبت یکصدمین 
سالگرد تاسیس دولت عراق ایراد شــد تاکید کرد عراق در حال بازیابی خویش 
است و زخم های کشــور در حال التیام است.او از بازیابی مجدد جایگاه عراق در 
میان کشورهای همســایه، منطقه و جهان سخن گفت و مردم عراق را تصمیم 
گیرندگان اصلی و واقعی کشور معرفی کرد.الکاظمی به مردم عراق خبر داد طی 
روزهــای آینده تمامی یگان های رزمی ائتالف بین المللی از عراق خارج خواهند 
شد، این عقب نشینی در چارچوب توافقنامه راهبردی امضا شده با طرف آمریکایی 
است.با این حال نخست وزیر عراق اعالم کرد نیروهای آمریکایی در بخش مشاوره 
همچنان در عراق باقی خواهند ماند و در عین حال خبر داد نیروهای امنیتی عراق 

در سایه اختالف نظرهای پسا انتخابات اخیر زمام امور را در قبضه خود دارند.

»جولیانآسانژ«درزندانانگلیسدچار
سکتهمغزیشد

یــک روزنامه انگلیســی گزارش کرده اســت که بنیانگذار ســایت افشــاگر 
»ویکی لیکس« در زندان انگلیس دچار ســکته مغزی شــده است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »جولیان آســانژ« بنیانگذار ســایت افشاگر 
ویکی لیکس که از آوریل سال ۲۰۱۹ میالدی در زندان امنیتی »بلمارش« لندن 
محبوس است، در تاریخ ۲۷ اکتبر )پنجم آبان ماه( در زندان انگلیس دچار سکته 
مغزی شده است.روزنامه انگلیسی »دیلی میل« به نقل از »استال موریس« نامزد 
جولیان آسانژ گزارش کرد که بنیانگذار ویکی لیکس در زندان بلمارش، محلی 
که از ســال ۲۰۱۹ در آن جا محبوس اســت، دچار سکته مغزی شده است.بر 
اساس این گزارش، حادثه فوق در پنجم آبان ماه و در جریان حضور مجازی وی 
در دیوان عالی رخ داده است.موریس بر این باور است که سکته مغزی به دلیل 
اســترس ناشی از اقدامات مداوم دادگاه علیه آسانژ و کاهش سالمت کلی او به 
وقوع پیوسته است.بر اساس اظهارات موریس، این سکته مغزی بر سالمت کلی 
آســانژ تأثیر گذاشته است و وی توضح داد: »هماهنگی چشمانش از بین رفته 
اســت و پلک چپ وی بسته نمی شــده است و حافظه وی نیز تحت تأثیر قرار 
گرفته است«.طبق گزارش های منتشر شده، آسانتژ تحت اسکن »ام آر تی« قرار 
گرفته اســت و هم اکنون داروهای ضدسکته مصرف می کند.وزارت دادگستری 
انگلیــس از اظهارنظر درباره این خبر خودداری کرده اســت.این خبر در حالی 
منتشر شده است که »نیلز ملزر« گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه روز 
۱۰ آبان یعنی درست پنج روز پس از سکته مغزی آسانژ به راشاتودی با بیان این 
که مشکالت روانی بنیان گذار ویکی لیکس نتیجه آزاری است که در انزوا متحمل 
می شــود، گفت، اگر او در زندان بمیرد یعنی عماًل شکنجه شده است.این مقام 
سازمان ملل گفت که او در ماه مه ۲۰۱۹ همراه با تیمی از متخصصان پزشکی 
در پشت میله های زندان آسانژ را مالقات کرد و افزود: همه ما مستقل از یکدیگر 
در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که زندگی او در خطر است. وضعیت روحی و 
جسمی وی از آن زمان وارد یک مارپیچ نزولی شده است.آسانژ از آوریل ۲۰۱۹ 
به اتهام نقض وثیقه در زندان بلمارش انگلیس به ســر می برد. پیش از آن، این 
مرد ۵۰ ساله هفت سال را در سفارت اکوادور در پایتخت انگلیس گذراند، جایی 
که پس از صدور حکم بازداشت به دلیل اتهامات آزار جنسی که او همیشه رد 
کرده، به آن پناه برد. تحقیقات علیه او در نهایت به دلیل کمبود شواهد متوقف 
شــد. طرفداران آســانژ اصرار دارند که او در واقع به خاطر فعالیت های مشروع 

روزنامه نگاری اش تحت تعقیب قرار گرفته است.

میراث کرونا؛ جهانی نابرابرتر از همیشه
 افزایــش نابرابری و بی عدالتــی در جهان، میراث قبل از پایان 
همه گیری کووید-۱۹ اســت؛ کرونا رونــد نابرابری در جهان را 
تسریع کرده به طوری که شکاف میان اقشار فرادست و فرودست 
جوامع مختلف در جهان از آغاز قرن بیستم تا کنون هرگز به این 
میزان نبوده است.به گزارش ایرنا، در بازه زمانی سال های ۲۰۱۹ 
و ۲۰۲۱ درست زمانی که شــیوع ویروس کرونا به یکباره یک 
وقفه ناگهانی در رشــد اقتصاد جهانی ایجاد کرد، شکاف میان 
غنی و فقیر عمیق تر شد.  در باالی این هرم، یک گروه کوچک 
از میلیاردرهــا قرار دارند که ۰.۰۰۱ درصد از جمعیت جهان را 
شامل می شوند و در دوران شیوع بیماری کووید-۱۹ شاهد رشد 
۱۴ درصدی ثروت خود بودنــد. در مقابل اما ۱۰۰ میلیون نفر 
از فقیرترین مردم جهان به فقر شــدید رانده شــدند. بر اساس 
یک مطالعه کالن تهیه شده توسط موسسه »آزمایشگاه نابرابری 
جهانی«  )World Inequality Lab( که ال پائیس به آن دسترسی 
داشــته است، در دو سال گذشــته، روند تمرکز درآمد و ثروت 
که از دهه ۸۰ میالدی آغاز شــده است، شتاب گرفت. »لوکاس 
چانِسل« که هدایت این تحقیقات را بر عهده دارد، می گوید: ما 
شاهد جهانی قطبی تر هستیم. کووید، پدیده ظهور میلیاردرها را 
تشدید کرده و فقر بیشتری بر جای گذاشته است.  این موسسه 
معتبر فرانسوی با استناد به ادله و شواهد اطمینان می دهد که با 
موج سیاست های مقررات زدایی و خصوصی سازی که از دهه ۸۰ 
تا کنون تشدید شده است، روند نابرابری در درآمد و ثروت برای 
یکســال دیگر حاکم خواهد بود. در دو دهه اخیر، فاصله میان 
درآمد نیروی کار و ســرمایه ای که ۱۰ درصد از ثروتمندترین 
و ۵۰ درصــد از فقیرترین جمعیت جهان دریافت کرده اند، دو 
برابر شده است. همچنین تمرکز ثروت به اندازه ای نابرابر پیش 
رفته اســت که در حال حاضر ۱۰ درصد از قدرتمندترین افراد، 

سه چهارم از کل ثروت جهان را در اختیار دارند.  شیوع ویروس 
کرونا اگر چه تمام معادالت و محاسبات و فعالیت های جهان را 
متوقف و یا دست کم کاهش داد اما در این مورد کامال بر عکس؛ 
کرونا همچون کاتالیزور روند نابرابری در جهان را تسریع کرده 
است به طوری که شکاف میان اقشار فرادست و فرودست جوامع 
مختلف در جهان از آغاز قرن بیستم تا کنون هرگز به این میزان 
نبوده است.»لوئیس بائولوز« محقق »آزمایشگاه نابرابری جهانی« 
می گویــد: نه تنها هیچ تغییری در روند نابرابری که از دهه ۸۰ 
میالدی آغاز شــد، مشاهده نشده است، بلکه این روند در طول 
سال ها حفظ شده است و همانطور که انتظار می رفت به ویژه در 
ســال ۲۰۲۰ برجسته تر شد.به نوشته ال پائیس، جهانی شدن 

به عنوان فرصتی برای کاهش نابرابری میان کشورها ارائه شد و 
در واقه هم این اتفاق افتاد؛ چنان که قدرت های جدیدی مانند 
چین، هند یا برزیل رشــد کردند، امــا نابرابری در بطن ملت ها 
همچنان گســترش می یابد و راس هرم همه کشورها را به خود 
اختصاص داده اســت.  بر اســاس گزارش »آزمایشگاه نابرابری 
جهانی«، در ســرمایه داری مدرن، گروه درآمدی یک فرد )خواه 
متعلق به جمعیت ۵۰ درصــدی دهک باالی جوامع ویا دهک 
پایین ۱۰ درصدی جوامع باشــد( بیــش از ملیت او در تعیین 
سطوح نابرابری جهانی اهمیت دارد. به این ترتیب، ۵۱۷ میلیون 
نفر از شــهروندان که در گروه ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد 
جهان قرار دارند، ۵۲ درصــد از ۸۶ تریلیون یورو درآمد جهان 

و ۷۶ درصد از مجموع عظــم ۵۱۰ تریلیون ثروت جهان را در 
اختیار دارند.در مقابل امــا نیمی از جمعیت جهان با کمبودها 
مواجه هســتند. به طوری که ۵۰ درصد از جمعیت بزرگســال 
جهــان )دو میلیارد و ۵۰۰ میلیــون نفر( فقط قادر به تصاحب 
هشــت درصد از درآمد و به زحمــت دو درصد از ثروت جهانی 
هستند.  ال پائیس با اشاره به این نکته در این گزارش که »هر 
چه یک شهروند ثروتمندتر باشــد، ثروت او بیشتر می شود« 
نوشته است: از دهه ۹۰ میالدی، ۰.۰۱ درصد از ثروتمندترین 
افراد جهان شاهد رشــد ساالنه پنج درصدی ثروت خود بوده 
اند. ۰.۰۰۱ درصد از ثروتمندترین ها شاهد افزایش ثروت ۵.۹ 
درصدی و ۰.۰۰۰۰۱ درصد، افزایش حدود ۸.۱ درصدی بوده 
اند.بر این اســاس، این مطالعه می افزاید: اگر نرخ های نابرابری 
دهه های گذشــته به همین منوال در آینــده ادامه پیدا کند، 
نابرابری جهانی تا ســطوح عظیمی رشــد خواهد یافت. روند 
نابرابری در حالی در همه مناطق جهان در حال تکرار اســت 
کــه برخی مناطــق از دهه ۱۹۸۰ مالدی تــا کنون همچون 
ایاالت متحده، روســیه و هند نســبت به سایر نقاط جهان از 
جمله اروپا و چین، افزایش بیشــتری را در نابرابری ها تجربه 
کرده اند.روزنامه اسپانیا در ادامه می نویس: برای مشاهده همه 
زخم هایی که بیماری همه گیر به جا گذاشته است، هنوز زود 
اســت اما برخی از آن ها در حال حاضر نیز مشهود است. بانک 
جهانی تخمین زده است که شیوع های پی در پی کووید-۱۹، 
تعداد افرادی که به ویژه در آفریقا و آسیا در فقر شدید به سر 
می برند را ۱۰۰ میلیون نفر افزایش داده و به ۷۱۱ میلیون نفر 
رسانده اســت. این در حالی است که تعداد انگشت شماری از 
میلیاردرهــا )۰.۰۰۱ درصد از این جمعیت( ثروت خود را ۱۴ 

درصد افزایش داده اند.

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران فضای 
داخل گفت وگوها در وین را جدی خواند و با بیان 
این که ایران با دست پر به وین آمده، گفت که نگاه 
ایران در مذاکرات به هیــچ وجه حداکثری نبوده 
و از مواضع خود هم عقب نشــینی نکرده است.به 
گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
فارس، »علی باقری« مذاکره کننده ارشد جمهوری 
اســالمی ایران و معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
در گفت وگویی در پاســخ به این سؤال که برخی 
رســانه ها و مقامات حاضر در مذاکرات وین عنوان 
می کنند ایران در این مذاکرات مواضع حداکثری 
دارد و به دنبال وقت کشــی اســت، اظهار داشت: 
مواضع حداکثری یا حداقلی براساس چه معیاری 
سنجیده می شــود؟ ما مواضع مان براساس توافقی 
بوده و هســت که در سال ۱۳۹۴ بین ایران و ۵+۱ 
نهایی شــد و نکات، مالحظات و خواسته  های ما 
دقیقا مبتنی بر آن توافق اســت.باقری افزود: این 
توافق مورد قبول دو طرف اســت و یکی از مسائل 
اصلی این گفت وگوها این است که شرایطی فراهم 
شــود که آمریکا که از توافق خارج شده و خواهان 
ورود به این توافق است مجددا زمینه های الزم برای 
الحاق مجدد آمریکا به این توافق حاصل شــود و 
شرایطی که آمریکایی ها الزم است احراز کنند که 
مجددا بتوانند وارد این توافق شوند، مشخص شود 
و آن شــرایط را احراز کرده و وارد شوند.  وی که 
با خبرگزاری صدا و سیما گفت وگو می کرد، با بیان 
این که بر همین اســاس ما نمی توانیم به توافق بی 
توجه باشیم، بیان کرد: بر این اساس ما نگاهمان را 
براساس آن توافق، محورها و مفاد آن شکل دادیم 
و به نظر من نگاه ما به هیچ وجه حداکثری نبوده 

و نیست.

که  کســانی  آن  اظهارنظر  مبنای  نمی دانم 
گفتند ایران عقب نشینی کرده، چه بوده

مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران در 
پاســخ به ســؤالی درباره این که گفته شد ایران از 
موضع خود عقب نشــینی کرده و متون ارائه شده 
از ســوی ایران نیز اظهار داشــت: آن کسانی که 
گفتند ایران عقب نشینی کرده را نمی دانم مبنای 
اظهارنظرشــان چه بوده است. ما در هفته گذشته 
دیدگاه ها و مواضع طــرف ایرانی را بر روی پیش 
نویسی که در وین ۶ نهایی شده بود، اعمال و درج 
کردیم و آن را به طرف مقابــل دادیم و این بدان 
معنا بود که جمهوری اســالمی ایران براساس این 
نگاه، اولویت ها و مواضع وارد مذاکره با طرف مقابل 
می شود.باقری بیان کرد: مجدد که به وین برگشتیم 
از روز پنجشــنبه )۱۸ آذر ماه( نشست هایی بین 
طرف ایرانــی و نماینــدگان ۱+۴ در وین برگزار 
شده که به صورت مســتمر براساس اسنادی که 
بیــن دو طرف تبادل شــده، مذاکره می کنند.وی 
توضیــح داد: یعنی ما همان مواضعی که در هفته 
قبل داشــتیم و مکتوب کردیم و به طرف مقابل 
دادیم، با همان مواضع بر ســر میز مذاکره حاضر 
شــدیم و طرف ایرانی این دیدگاه هــا را تبیین و 
اســتنادات آن را مطرح کرد و دالیل مرتبط با آن 
دیدگاه را با طرف مقابل مطرح کرد.این دیپلمات 
ارشــد ایرانی خاطرنشان کرد: طبیعی است طرف 
مقابل اســتدالل ها، نگاه و اولویت های خودش را 
مطرح می کند و در مسیر گفت وگوها قاعدتا برخی 
از اختالف نظرها در ایــن گفت وگوها که االن در 
سطح کارشناسی جریان دارد، حل و فصل می شود 
و برخی از موضوعات باقی می ماند که آن موضوعات 
باید در ســطح عالی تری مورد مذاکره بین ایران و 

نمایندگان ۱+۴ قرار بگیرد.

 مواضع روسیه و چین
معاون سیاســی وزیر امــور خارجه در تشــریح 
مواضع روســیه و چین درباره پیشنهادهای ایران 
نیز اظهار داشــت: روسیه و چین مواضعشان را به 
صورت علنی توسط نمایندگانشان که در مذاکرات 
حضور دارند و یا از سوی مقام های ذیربط شان در 
وزارت خارجه این کشــورها اعالم کردند و از ابتدا 
هم موضع شــان همین بود که دیدگاه ها، مواضع و 
اصالحاتــی که طرف ایرانی بــر روی پیش نویس 
حاصــل از ۶ دور گفت وگــو در ویــن درج کرده 
قابلیت مذاکــره دارد و طرف ایرانی باید از مواضع 
خودش در نشست با طرف مقابل دفاع کند و طرف 
مقابــل هم نگاه، دیدگاه و نظر خــودش را درباره 
پیشــنهادها و اصالحات طرف ایرانی مطرح کند.

این دیپلمات ارشــد ایرانی اضافه کرد: این هم در 
جلسه گفت وگوها مطرح شد و هم به صورت علنی 
نگاه آنها )روســیه و چین( منتشر شد و در اختیار 

رسانه ها قرار گرفت.

فضای داخل گفت وگوها بسیار جدی است
وی در تشــریح فضای داخل گفت وگوها نیز بیان 
کرد: فضای داخل گفت وگوها بســیار جدی است، 
ولــی ضمن رعایت احترام متقابل و با این نگاه که 
طرفین می  خواهند به یک توافق دست پیدا کنند، 
از روزی که ما از هشــتم آذر آمدیــم تا االن، این 
فضا بر اتاق گفت وگوها حاکم است.به گفته باقری 
طبیعی است که هر طرفی باید از مواضع خودش 
دفاع کند و استدالل های خودش را بیاورد و منافع 
طرف خودش را تعقیب کند.معاون سیاســی وزیر 
خارجه کشورمان یادآور شــد: البته این به معنی 
همســویی صد در صدی مواضع دو طرف نیست. 
ولی این که رویکرد به گونه ای باشد که مخل روند 
گفت وگوها باشد، من حداقل در این مدتی که در 
متن گفت وگوها بودم، ندیدم.به گزارش فارس، وی 
درباره اظهارات یکی از مقامات اتحادیه اروپا مبنی 
بر این که هنوز هفت یا هشت نکته باز برای رسیدن 
به توافق باقی مانده است نیز بیان کرد:گفت وگوها 
در چند عرصــه در ۶ دوری که قبــال بوده و این 
دوری که االن ادامه می دهیم، شــکل گرفته است 
که در برخی از این موضوعات به صورت بخشــی 
توافق هایی صورت گرفته، ولی در خیلی از بخش ها 
توافق کامل و جامع صورت نگرفته اســت.معاون 
وزیــر خارجه با ذکر مثالی توضیح داد: مثال درباره 
اقدامات هسته ای درباره بخشی از آن توافقی بین 
دو طرف صــورت گرفته، ولــی در همین زمینه 
موضوعاتــی از وین ۶ باقی مانــده که هنوز درباره 
آن توافق نشــده و مذاکره درباره آن ادامه خواهد 
داشت.باقری گفت: ممکن است برخی از موضوعات 
به دلیل ارائه نظــرات و دیدگاه های دولت جدید 
مطرح شــود که این هم ممکن است اضافه شود. 
ممکن است چند موضوعی که مطرح می کنیم در 
مرحله اول مــورد موافقت طرف مقابل قرار نگیرد 
که این هم می شود جزو موضوعات اختالفی.مذاکره 
کننده ارشــد ایرانی بیان کرد: بر همین اساس ما 
یک مجموعه موضوعات اختالفی داریم که از قبل 
باقی مانده و ممکن است در این روند گفت وگوها 

که در این دور آغاز شد، یکسری مسائل در مرحله 
کارشناســی حل و فصل شود که قاعدتا از صحنه 
مذاکرات کنار می رود و وارد متن توافق می  شود و 
ممکن است چند موضوع دیگر هم باقی بماند.وی 
توضیح داد: بر همین اساس ما دو بخش موضوعات 
حل نشده خواهیم داشت که بخش اصلی مذاکرات 
ما در دوره زمانی پیش رو متمرکز بر این موضوعات 

خواهد بود.

در پایان وین ۶ هم در موضوع لغو تحریم ها 
و هم اقدامات هسته ای، چندین موضوع حل 

نشده داشتیم
باقــری در این گفت وگــو دربــاره گفت وگوهای 
این دور نیز اظهار داشــت: مــا وارث مجموعه ای 
از تالش هایــی که نیمه اول امســال انجام شــد، 
هســتیم. وقتی دولت جدید شکل گرفت طبیعی 
بود در موضوعات مختلف از جمله سیاست خارجی 
تمرکزهــا، اولویت ها و دســتورکارهای متفاوت با 
دولت قبل داشــته باشــد ولی در موضوعاتی که 
مربوط به تعهدات بین المللی کشــور می شــود یا 
موضوعــات مرتبط با منافع ملــی، باید یک نگاه 
جامــع که بتواند اجماع طرف هــای مختلف را در 
کشــور به دنبال داشته باشــد، باید بر این عرصه 
حاکمیــت کند.به گزارش فــارس، وی گفت: در 
عرصه مذاکرات تالشــمان از ابتــدا بر این بود که 
بتوانیم همه ظرفیت هایی که به نوعی مستقیم یا 
غیرمستقیم می توانند بر فرآیند گفت وگوها چه از 
نظر محتوایی تاثیرگذار باشند، مانند دستگاه های 
ذیربط از جمله دستگاه های اقتصادی و عرصه های 
دیگری که مرتبط با دیدگاه ها و نظراتی که می تواند 
برای پیشرفت و ارتقای توانمندی مذاکره کننده ها 
و سطح گفت وگو ها کمک کننده باشد که در این 
عرصه رسانه ها نقش اصلی را می توانند باشند، به 
کار بگیریم.باقری بیان کرد: در تعامل با دستگاه های 
ذیربط مرتبط با بحث هــای اقتصادی که اولویت 
اصلــی ایــن دور از گفت وگوها لغــو تحریم های 
غیرقانونــی و ظالمانه بوده، از چند ماه قبل ارتباط 
مستمری را با نمایندگان این دستگاه ها داشتیم و 
نظرات، دیدگاه ها و اولویت ها و حساسیت های آنها 
را در موضــوع لغو تحریم ها جویا شــدیم و آنها را 
در قالب اســنادی که قابلیت ارائه به طرف مقابل 
برای دستیابی به یک توافق پایدار و مطلوب مردم 
ما باشــد را تدوین کردیــم.وی همچنین توضیح 
داد: در پایــان وین ۶ هم در موضوع لغو تحریم ها 
و هم اقدامات هســته ای، چندیــن موضوع حل 
نشده داشتیم که در این دور هم اگر مسائلی حل 
نشــود به مسائل قبلی اضافه می شود و آن مسائل 
می شود محور گفت وگوهای ما با طرف مقابل که 
بخش اصلی مذاکرات را شــکل خواهد داد که در 
روزهای آینده ما وارد این مرحله خواهیم شد.معاون 
وزیر خارجه درباره وقفه ایجاد شده بین دور هفتم 
مذاکرات و ادامه آن در هفته جاری نیز بیان کرد: 
این وقفه موجب شــد که موضعی کــه برخی از 
این کشورها داشــتند که ایران دیدگاه جدیدی را 
مطرح نکند، ولی بعد از گذشــت یک هفته عمال 
نــگاه منطقی ایران را پذیرفتند و در همین زمینه 
هم در روزهای گذشته در وین گفت وگوهایی بین 
هیأت های کارشناســی ایران و ۱+۴ برگزار شد و 

خروجی آن استخراج موارد اختالفی دو طرف است 
که باید در سطح مقامات ارشد مذاکره کننده مورد 
بررسی قرار بگیرد و حل و فصل شود. این دیپلمات 
ارشد ایرانی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما 
امکان توافق وجود دارد؟ اظهار داشــت: مذاکره و 
توافــق دو طــرف دارد قاعدتا باید هــر دو طرف 
شرایطی را داشته باشــند که مذاکرات پیشرفت 
کند و همین طور ویژگی هایی را داشته باشند که 

مذاکرات منتج به نتیجه و توافق شود.

  ایران با دست پر به وین آمده
وی ادامه داد: آن چیزی که مربوط به طرف ایرانی 
اســت این است که تیم مذاکره کننده ایران اوال با 
دســت پر به وین آمده و به اصطالح دیدگاه هایش 
را در مورد مســائل مختلفی کــه در گفت وگوها 
هســت همه را دسته بندی، جمع بندی و اولویت 
بنــدی کرده و برخی از آنهــا را ارائه داده و برخی 
را در روزهای آینده بــه اقتضای روند گفت وگوها 
ارائــه خواهد کــرد و نکته دوم این اســت که ما 
چارچوب هایــی را در مذاکرات رعایت  کردیم که 
زمینه ساز حصول توافق است به ویژه بنا گذاشتن 
مواضع و دیدگا ه هایمان براســاس توافقی که مورد 
نظر هر دو طرف اســت یعنی توافق سال ۱۳۹۴.

مذاکره کننده ارشد ایرانی یادآور شد: این توافق و 
مذاکره طرف دیگری هم دارد، نگاه آنها، اولویت و 
رویکرد و جدیت و آمادگی آنها هم در این تاثیر می 
گذارد که آیا مذاکرات موفق می شــود و با سرعت 
بیشتری به توافق می رسیم یا نه. از آن جهتی که به 
طرف ایرانی مربوط می شود، من نسبت به حصول 
توافق خوشبینم، اما با توجه به سابقه ناخوشایندی 
کــه مردم ما از طرف مقابل دارند، قطعا ما ســاده 

اندیش نخواهیم بود.

 ترکیب تیم ایرانی
معاون وزیر خارجــه درباره ترکیب تیم همراهش 
نیز بیان کرد: نمایندگان دســتگاه های ذیربط در 
موضوع لغو تحریم ها کــه به صورت خاص و ویژه 
نماینــدگان وزارت اقتصــاد، وزارت نفت و بانک 
مرکــزی و مجموعه های ذیربــط از داخل وزارت 
خارجه، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه 
و معاون امور حقوقــی و بین المللی و نمایندگانی 
از دســتگاه های ذیربط دیگر کــه در موضوع لغو 
تحریم ها در ایران صاحب نظر و اختیار هســتند 
حضور داشتند و حضور آنها نشــانگر اراده جدی 
طرف ایرانی برای پیشبرد گفت وگوهای رو به جلو با 
طرف مقابل بوده که بتواند در همین وین اصالحات 
و اقدامات الزم را برای پیشــبرد گفت وگوها انجام 

دهد.

 ما همه ســربازان کشــور و انقالب و مردم 
هستیم و باید جانمان را بدهیم

این دیپلمات ارشــد ایرانی درباره برخی حواشی 
مطرح شده در خصوص محل اقامت هیأت ایرانی 
و ... نیز عنوان کرد: مسئولیت اصلی ما که از سوی 
نظام و مردم شــریف مان بر عهده ما گذاشته شده 
مسئولیت سنگینی اســت و ما باید همه اهتمام 
و توجه خودمان را نســبت به مسئولیت سنگین 
متوجه کنیم. ممکن است مسائل حاشیه ای مطرح 
شود و تمام تالشــم این است که برخی، مسائلی 
که می تواند روی مســئولیت اصلی که مذاکره با 
طرف مقابل است تاثیرگذار باشد، وارد آن مسائل 
نشویم. اگر درباره شــخص من و دیگران مسائلی 
مطرح می شــود نباید مسائل مورد توجه باشد. ما 

همه سربازان کشور و انقالب و مردم هستیم و باید 
جانمان را بدهیم و اگر حرفی درباره ما بزنند نباید 

ما را از مسئله اصلی دور کند.

 هزینه تامین محل مذاکرات از سوی اتحادیه 
اروپا پرداخت می شود

وی بیان کــرد: مردم ما حق دارنــد واقعیت ها را 
بداننــد چون نماینــدگان مردم هســتیم و هیچ 
محرمی نزدیک تر از مردم خودمان نداریم و هیأت 
ما هم مثل هیأت هایی که قبال می آمدند در همان 
چارچوب و ضوابط به ویــن آمد و این که در هتل 
کوبورگ مســتقر شده باشند، مطابق واقع نیست. 
مشــخص هم هست و چیزی نیســت که کسی 
ادعایی را مطرح  کند و به فضاسازی دروغین ادامه 
دهد. محل برگزاری گفت وگوها هتل کوبورگ است 
و هزینه محل برگزاری گفت وگو نیز توسط اتحادیه 
اروپا که هماهنگ کننده اســت، تأمین می شود و 
نمی دانیــم از چه طریقی تامین می شــود و ایران 
در تامین هزینه های محــل گفت وگوها هم هیچ 

دخالتی ندارد.

 ناخشنودی صهیونیست ها از مذاکرات وین
به گزارش فارس، مذاکره کننده ارشــد هسته ای 
درباره مخالفان مذاکرات وین به ویژه صهیونیست ها 
نیز اظهار داشــت: اقداماتی که رژیم صهیونیستی 
انجــام می دهد خیلی چیز عجیبی نیســت. یک 
زمانی صهیونیســت ها در تاسیسات هسته ای ما با 
حمالت تروریســتی اخالل ایجاد می کنند و یک 
زمانی که دستشــان از آن کوتاه می شــود تالش 
می کنند در روند مذاکــرات اخالل ایجاد کنند و 
این طبیعت و سرشت متجاوزانه رژیم صهیونیستی 
اســت که طبیعت آن با تنش زایی گره خورده و 
هیچگاه نمی تواند در یک محیط با ثبات به حیات 
خودش ادامه دهد.باقری بیــان کرد: حیات رژیم 
صهیونیســتی در ایجاد تنش است و هر زمانی که 
فرآیندی شــکل می گیرد که بتواند ثبات را در هر 
عرصه ای از منطقه ما ایجاد کند صهیونیســت ها 
طرف مقابل آن هســتند. طبیعی است وقتی که 
ایران با قدرت های جهانی در حال گفت وگو درباره 
موضوعات اختالفی است، صهیونیست ها ناخشنود 
باشند و ناخشــنودی آنها زمانی که ما بتوانیم به 
توافق برسیم، بیشــتر خواهد شد. فضاسازی های 
دروغین و تالش هــای آنها مطابق با سرشــت و 
طبیعت تنش زا و غیــر منطقی و غیرمعقول این 

رژیم است.

 پیام به مردم ایران
به گزارش فارس، معاون وزیر خارجه در پیامی برای 
مردم نیز گفت: ما به عنوان ســربازان مردم ایران 
در عرصه گفت وگوها حضور داریم و وظیفه ما این 
اســت که شبانه روز تالش کنیم از حقوق مردمان 
دفــاع کنیم و تالش جــدی باید بکنیم که منافع 
مردم خــود را تامین کنیم و از خدا می طلبیم که 
این شایستگی را بدهد که نمایندگان شایسته ای 
بــرای این مردم بزرگ و شــریف باشــیم.مذاکره 
کننده ارشد ایران بیان کرد: تالش ما این است که 
آینده ای بسیار درخشان تر و پر امیدتر برای مردم 
خود و جوانان ایرانی رقــم بزنیم. دغدغه من این 
است که شرایطی ایجاد کنیم که چیزی از رسالتی 
که بر دوش ماست کم نگذاریم و با دعای مردم در 
این مقطع تاریخی شرایطی ایجاد کنیم که مردم 
ما از رویارویی های همه جانبه برخی قدرت ها علیه 

مردم سربلند بیرون بیایند.

باقری: 
بادستپربهوینآمدهایم
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته اند که ابتال به 
آســم می تواند خطر ابتال به تومور مغزی را کاهش  دهد.به گزارش 
ایســنا و به نقل از ساینس دیلی، در مورد آسم، یک بیماری تنفسی 
که در آن مجاری تنفســی باریک و ملتهب می شوند، حرف خوبی 
نمی تــوان گفت اما یک نکته خوب در مورد این بیماری وجود دارد. 
به نظر می رســد که افراد مبتال به آسم، کمتر از دیگران در معرض 
ابتال به تومورهای مغزی قرار می گیرند. پژوهشــگران »دانشــکده 
پزشکی دانشگاه واشنگتن«)WUSM( باور دارند که دلیل این موضوع 
را کشــف کرده اند.این موضوع، به رفتار نوعی از ســلول های ایمنی 
موسوم به ســلول های T مربوط می شود. هنگامی که یک انسان یا 

یک موش به آسم مبتال می شود، سلول های T او فعال می شوند. 

بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که سیستم ایمنی 
نوزادان، عملکردی بسیار قوی در برابر کووید-۱۹ دارد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از وب سایت رسمی دانشگاه کلمبیا، همانگونه که همه والدین 
می دانند، نوزادان مســتعد ابتال به عفونت های تنفسی هستند اما یک 
پژوهش جدید نشــان می دهد که سیســتم ایمنی نوزادان، قوی تر از 
آن چیزی اســت که بیشــتر مردم تصور می کنند و در مبارزه با عوامل 
جدید بیماری زا، از سیســتم ایمنی بزرگســاالن پیشی می گیرد.»دونا 
فاربر«)Donna Farber(، اســتاد میکروبیولوژی و ایمنی شناســی »کالج 
پزشــکان و جراحان دانشــگاه کلمبیا«)VP&S( گفت: سیستم ایمنی 
نوزادان در مقایســه با سیستم ایمنی بزرگســاالن، به ضعیف بودن و 

توسعه نیافته بودن شهرت دارد اما این مقایسه منصفانه نیست.

یک تاکسی هوایی جدید که شبیه به یک پلیکان است، قادر خواهد بود به 
مانند پرندگان تقریبا به شکل عمودی از زمین بلند شود.به گزارش ایسنا و 
به نقل از آی ای، در تمام اخباری که از تاکسی های هوایی یا تاکسی های 
پرنده دیده ایم که شامل طراحی بال ها، فناوری های پیشرانه، استقامت پرواز 
و حداکثر سرعت بوده است، مطمئناً چیزی با این شکل و شمایل ندیده ایم.

اکنون یک شرکت آفریقایی موسوم به »فراستیل«)PHRACTYL( از طراحی 
یک تاکسی پرنده پرده برداری کرده است که در نگاه اول با پاهایی شبیه به 
پرندگان و بال های منحصر به فرد و کابینی جالب توجه به شکل سر و منقار 
پلیکان، به شکل یک پرنده به نظر می رسد.در حالی که پرندگان همیشه 
منبع الهام پرواز انســان بوده اند، پس از موفقیت »برادران رایت«، بال های 

پهن و مسطح به یک استاندارد در هوانوردی تبدیل شده اند.

 آسم، خطر ابتال به تومور مغزی 
را کاهش می دهد!

عملکرد سیستم ایمنی نوزادان 
در برابر کووید-19

شبیه ترین »تاکسی پرنده« به 
پرنده!
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از هر دری خبری
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پرش با چتر از برج "مارتینلی" در شهر سائوپائولو برزیل/ رویترز

مکالرن 720S منصوری با تزئینات سیاه در بدنه 
جدیدترین محصول منصوری، تمرکز ویژه بر رنگ آمیزی بدنه و بهبود صندلی های مکالرن ۷۲۰S دارد. این سوپراسپرت سفارشی 
با ظاهری کامال سیاه معرفی شده است.بسیاری از خودروهای تیونینگ شده توسط شرکت منصوری، کیت بدنه ی اختصاصی با 
نمای متفاوت از مدل اصلی دارند. این نوع تولیدات، معموال باعث جلب توجه می شــوند و به همین دلیل، مشتریان خاص خود 
دارند. از سویی دیگر، منصوری تالش می کند تا بعضی محصوالت را با تغییرات جزئی عرضه کند و طیف عالقه مند به مدل های 
اصلی را هدف قرار دهد.سوپراسپرت ۷۲۰S، یکی از موفق ترین تولیدات مکالرن در سال های اخیر بوده است. این مدل سال ۲۰۱۷ 
به بازار عرضه شد و حاال همراه ۷۶۵LT به عنوان نمونه ی ارتقایافته از ۷۲۰S، در سبد مکالرن حضور دارد. مهم ترین مشخصات 
فنی ۷۲۰S شامل موتور ۴ لیتر توئین توربوشارژ V8 با قدرت ۷۱۰ اسب بخار و گشتاور ۷۷۰ نیوتن متر است که این خودرو را در 
زمان ۹/۲ ثانیه به سرعت صد کیلومتربرساعت می رساند. آستانه قیمت مکالرن ۷۲۰S و ۷۶۵LT در بازار جهانی ۳۰۰ و ۳۷۵ هزار 
دالر است.اطالعات منتشر شده از ۷۲۰S منصوری، اندک است. این خودرو احتماال با مشخصاتی مشابه نمونه ی معرفی شده در 

نمایشگاه ژنو ۲۰۱8 عرضه می شود که ۷۵۵ اسب بخار قدرت و ۷8۰ نیوتن متر گشتاور داشت. 

رئال مادرید دست بردار مدافع چلسی نیست
رئال مادرید همچنان به جذب آنتونی رودیگر پافشاری می کند و خواستار به خدمت گرفتن او است.به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، 
نام آنتونیو رودیگر همچنان در اطراف باشــگاه رئال مادرید شــنیده می شود و به نظر نمی رسد که تغییر کند. این بازیکن آلمانی در رادار 
باشگاه اسپانیایی قرار دارد و آنها مایلند قراردادی مشابه آنچه در تابستان گذشته داوید آالبا را به پایتخت آورد، با او منعقد کنند.قرارداد این 
مدافع میانی با چلسی در حال اتمام است و در پایان فصل به پایان می رسد و رئال مادرید به دنبال آن است که با او صحبت کند. در همین 
حال، چلسی ۲۰ روز فرصت دارد تا مانع از این کار شود.شرایط در چلسی حساس است زیرا رودیگر تنها مدافعی نیست که قراردادش در 
حال پایان است. آندریاس کریستنسن و تیاگو سیلوا هر دو در موقعیتی مشابه با بازیکن آلمانی قرار دارند اما اولویت توماس توخل رودیگر 
است. این مربی معتقد است که رودیگر یکی از بهترین بازیکنان جهان در پست خود است و این دو رابطه خوبی با هم دارند، بنابراین او از 
چلسی خواسته است تا تمام تالش خود را برای حفظ او انجام دهد.رودیگر هنوز به تصمیم قطعی نرسیده است اما او مذاکرات با باشگاه های 
عالقه مند به او را به ســال جدید موکول کرده اســت.با تجربه اخیر پرونده های سرخیو راموس و آالبا، لوس بالنکوس مطمئن است که 
رودیگر را به خدمت خواهند گرفت. کارلو آنچلوتی حتی اعتراف کرده است که رئال مادرید با خوش بینی زیادی به تابستان نگاه می کند

ات رب سر گردون زبنم نوبت شاهیرخ باز نهادم هب سماوات الهی شتم اینجا چون یار مسیحم، بسم این چهرهٔ کاهیرخت و خر خود را همه بگذا
رب مهر تو چون دل نهد این عاشق آهی؟از من مطلب مهر خود، ای شاهد دنیا جز رد رسن عشق مزن دست ارادتروزی دو هس مهمان تو کرد این تن ساهیاینجا نتوان کرد مقام، ار هچ دلم را

عمر ابد و مملکت انمتناهیاینجا منشین رپ، هک جزا می نتوان یافتات یوسف مصری شوی، ای یوسف چاهی

پیشنهاد

چهره روز

روزگار سخت
کتاب روزگار ســخت جدیدترین اثر از نویسنده بزرگ 
آمریکای التین، ماریو بارگاس یوسا است و نویسنده در 
آن به یک »تحریِف شــگفت آور واقعیت« می پردازد که 
تاریخ جلوه داده شــده اســت. در این اثر یوسا به تاریخ 
کشور گواتماال و کودتای سال ۱۹۵۴ می پردازد و رمانی 
تاریخی تقدیم خواننده می کند. نویسنده کتاب را با شرح 
زندگــی دو نفر آغاز می کند که به اعتقاد او بیشــترین 
تاثیر را بر سرنوشت گواتماال و به نوعی سراسر آمریکای 
مرکزی گذاشــتند: ادوارد ال برنیز و َسم زیمورای. برنیز 
در زمینــه روابط عمومی و پروپاگاندا فعالیت داشــت و 
زیمــورای تاجر جاه طلبی بود که مــوز صادر می کرد و 
بعدها شــرکت یونایتد فروت را تاسیس و ریاست آن را 
بر عهده گرفت.دیدار این دو نفر – یک تبلیغات چی و یک تاجر حریص –  تاثیر بی اندازه ای بر سرنوشت 
میلیون ها نفر گذاشت. به این تاجر لقب هشت پا داده بودند که سراسر کشور گواتماال و زمین های آن را 
مستبدانه در دست گرفته بود. تاجر به کمک تبلیغات چی و پروپاگاندای او نیاز داشت تا تصویر بدی که 
از او و شــرکت یونایتد فروت درست شده بود تغییر دهد. بنابراین همکاری این دو نفر شروع و سقوط 
گواتماالیی که در پی تفکرات رئیس جمهور منتخب در حال اصالحات ارضی بود آغاز شــد. اما مشکل 
فقط گواتماال نبود:گواتماال فقط بخش کوچکی از عرصه ی فعالیت ماست. مشکل سرایت این تفکرات به 
دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و کلمبیاست. اگر اندیشه ی »تبدیل شدن به دمکراسی مدرن« در این 
کشورها منتشر شود، یونایتد فروت باید با مسائلی مثل اتحادیه ها، رقابت بین المللی، پرداخت مالیات، 
تضمین بیمه ی پزشکی و بازبشستگِی کارگرها و خانواده هایشان دست به گریبان شود و آماج نفرت و 

حسادتی قرار بگیرد که همیشه در کشورهای فقیر در قبال شرکت های پیشرو و کارآمد وجود دارد. 

ماریو بارگاس یوسا
 Jorge Mario :خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا )به اسپانیایی
Pedro Vargas Llosa( )زادهٔ ۲8 مارس ۱۹۳۶( داستان نویس، 
مقاله نویس، سیاست مدار و روزنامه نگار پرو است. یوسا یکی 
از مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان معاصر آمریکای 
جنوبی و از معتبرترین نویســندگان نسل خود است. وی 
هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینســتون به عنوان استاد 
مهمان در این دانشــگاه به تدریس مشــغول است. ماریو 
بارگاس یوسا، در ۲8 مارس سال ۱۹۳۶ در آرکیپای پرو به 
دنیا آمد، وی تنها فرزند پدر و مادرش بود، والدینش پنج ماه 
بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱۰ سال اول زندگیش را در 
بولیوی و با مادرش گذراند. پس از آن که پدربزرگش مقام 
دولتی مهمی در پرو به دست آورد، همراه مادرش در سال 
۱۹۴۶ به سرزمینش بازگشت. دوران کودکی او با سختی سپری شد.در ۱۴ سالگی پدرش وی را به دبیرستان 
نظام فرستاد که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین رمانش را در ذهنش پروراند. نگرش داروینگرایانه 
او نســبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. بارگاس یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما 
فارغ التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته ادبیات درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹۵۹ به 
پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار خبرگزاری فرانســه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه 
مشــغول به کار شــد. وی سال ها در اروپا، به ویژه در پاریس و لندن و مادرید زیست و به کارهای گوناگون 
پرداخت. مترجمی، روزنامه نگاری و تدریس از آن جمله اند. وی در نوزده سالگی با خولیا اورکیدی، که یکی از 
نزدیکانش و هیجده سال از او بزرگ تر بود، ازدواج کرد. در رمان برجستهٔ »عمه خولیا و میرزابنویس« )۱۹۷۷( 
از شخصیت این زن الهام گرفته است. اما این ازدواج دیری نپایید و در ۱۹۶۴ به طالق انجامید و در سال بعد 

با پاتریسیا، »بانوی زندگی اش« دیدار کرد که تا امروز همسر اوست.

فرهنگ

فیلم کوتاه »زنگ تفریح« ســاخته  نوید نیکخواه  آزاد 
برنده جایزه بهترین فیلم سیزدهمین دوره جشنواره 
»جرزی شــور« را دریافت کرد.بــه گزارش خبرنگار 
 Jersey( سینمایی ایرنا، جشنواره »جرزی شور« آمریکا
Shore Film Festival( فهرست برگزیدگان سیزدهمین 
دوره خود را در بخش های مختلف رســما اعالم کرد 
و فیلم کوتاه زنگ تفریح از ایران برنده جایزه بهترین 
فیلم )Best of Fest in the rest of the world( این دوره از 
جشنواره شد. زنگ تفریح همچنین در بخش بهترین 
فیلم خاور میانه جشنواره »جرزی شور« آمریکا نامزد 
دریافت جایزه بود.همچنین، زنگ تفریح در شــصت 
و نهمین حضور جهانی در هشــتمین دوره جشنواره 
بین المللی »ال میرادا تابو« اسپانیا )Festival Internacional La Mirada Tabú( به رقابت می پردازد. 
این جشــنواره که هشتمین دوره برگزاری خود را جشن می گیرد، ۱8 آذر )۱۱ دسامبر میالدی( 
با نمایش ت مثل تقلب اثر اورسون ولز در فیلمخانه ی ساراگوسا آغاز به کار کرد و تا ۲۷ آذر )۱8 
دسامبر میالدی( ادامه خواهد یافت. زنگ تفریح امروز با آثاری از آمریکا، اسپانیا، برزیل و فرانسه 
 »The Recess« در این جشنواره به نمایش عموم درمی آید. فیلم کوتاه زنگ تفریح با نام بین المللی
بیش از ۶۹ حضور جهانی را پشت سر گذاشته و ده ها جایزه جهانی کسب کرده است. موژان کردی 
در نقش ســحر، ریحانه نبی یان در نقش طهورا، نیلوفر شــکوهی نیا در نقش آیدا، غزل خلیلی در 
نقش سارا بازیگران این فیلم کوتاه هستند. زنگ تفریح به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی 

نوید نیکخواه آزاد ساخته شده و محصول »شمید فیلم« است.

»زنگ تفریح« بهترین فیلم جشنواره  
آمریکایی نام گرفت
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