
امیرعبداللهیان:
مذاکرات درمسیر خوبی قرار دارد

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: مذاکرات 
ما در وین در مســیر خوبی قــرار دارد و اگر 
جدیت در کنار حســن نیت در طرف های 
مقابل دیده شود، رسیدن به یک توافق زود 
و در آینده نزدیک متصور اســت.به گزارش 

خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان ظهر 
دیروز در حاشــیه برگزاری مراسم یادبود شهید ایرلو که به میزبانی 
وزارت امور خارجه برگزار شد گفت: برای ما ارتباط با کشور یمن مهم 
اســت و ما معتقد هستیم که در سایه حفظ وحدت ملی و تمامیت 
ارضی یمن، باید دولتی با مشــارکت همــه طرف های یمنی در این 
کشور تشکیل شود.وی با بیان اینکه برخی در ذهن و در برنامه های 
خودشــان به دنبال تجزیه یمن به دو یا چند منطقه بوده و هستند، 
افــزود: ما مخالف هرگونه تجزیه کشــورهای منطقه و کشــورهای 
اسالمی هستیم.رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: برای پیگیری 
مناســبات جمهوری اســالمی ایران با یمن، به زودی سفیر جدید 
جمهوری اسالمی ایران در یمن تعیین می شود و در این کشور مستقر 
خواهد شد.امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز کاردار 
جمهوری اســالمی ایران در یمن با نشاط و با فعالیت الزم سفارت را 
باز نگه داشته است و ما به پیگیری هایمان جهت توسعه همکاری ها 
برای بازگشت صلح به یمن، لغو محاصره انسانی و پایان تجاوز به این 
کشور ادامه می دهیم و معتقد هستیم یمن صرفاً راه حل سیاسی دارد.

وی همچنین در تشریح آخرین روند از جزئیات مذاکرات کشورمان 
در وین گفت: مذاکرات ما در مســیر خوبی قرار دارد. مهم این است 
که ما یک متن مشترک و واحدی را در اختیار داریم که تیم مذاکره 
کننده ایــران بر روی آن متن تمرکز کــرده و طرف های مقابل نیز 
نسبت به موضوعاتی که ما در درون پرانتز قرار دادیم، یعنی موضوعات 
اختالفی، جمع بندی الزم در دو دور قبلی مذاکرات دولت جدید انجام 
شــده است. ما سرگرم توافق بر نقاط اختالفی که در داخل پرانتز در 
آن متن ذکر شده است، هستیم و به شدت مشغولیم و با ۱+۴ گفتگو 
می شود.وزیر امور خارجه اظهار داشت: اتحادیه اروپا و »مورا«، نماینده 
اتحادیه اروپا نیز فعاالنه تالش می کنند که به نقش هماهنگ کننده 
خودشــان ادامه دهند، در این رابطه ما فکر می کنیم که طرف های 
مقابل اگر با حســن نیت مذاکره ای را که در این مرحله شروع شده 
است ادامه دهند، دست یافتن به یک توافق خوب برای همه طرف ها 
شدنی اســت و این هدف را می توانیم محقق کنیم.امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: حتی اگر جدیت در کنار حسن نیت در طرف های مقابل 
در مراحل آینده مذاکرات دیده شود، رسیدن به یک توافق زود و در 

آینده نزدیک نیز متصور است.
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سخنگوی دولت گفت: »والدیمیر پوتین« از رئیس جمهور کشورمان دعوت کرد که به روسیه سفری داشته باشد، از این رو رئیس جمهور اوایل سال جدید میالدی 
به روسیه سفر خواهد کرد.به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه شنبه( در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن 
تبریک میالد با حضرت مسیح )ع( و همچنین سالروز حماسه ۹ دی، گفت: در آستانه ۹ دی قرار داریم روزی که روز بصیرت و میثاق امت با والیت است. این روز، 
روز ایســتادگی مردم بر ســر جمهوریت نظام بود.سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ۱۳ دی سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت: حاج قاسم 

سلیمانی در اقدام تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، که حتماً پیگیری های حقوقی علیه آمران و عامالن این اقدام تروریستی....
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مذاکرات وین ادامه دارد؛
 تنفس سه روزه از پنجشنبه بخاطر 

تعطیالت سال نو
دور هشــتم مذاکرات رفع تحریم ها در ویــن برخالف ادعای برخی 
رســانه ها همچنــان ادامه دارد و فقــط در ایام پایان هفتــه)از روز 
پنجشنبه( به دلیل سال نو میالدی و تعطیلی خدمات هتل کوبورگ 
محل برگزاری جلسات هیات های مذاکره کننده، برای یک تنفس سه 
روزه، موقتا متوقف می شــود.به گزارش ایرنا، گفت وگوی نمایندگان 
ایران و گروه ۱+۴ که از دیروز )دوشنبه( با برگزاری نشست کمیسیون 
مشترک برجام از سرگرفته شد تا روز پنجشنبه جریان خواهد داشت 
و پس از ســه روز وقفه در روزهای پایانی سال ۲۰۲۱ میالدی یعنی 
۳۱ دسامبر، ۱ و ۲ ژانویه، مذاکرات از سوم ژانویه )۱۳ دی( پیگیری 
می شــود.انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا که به صورت مشــترک با مذاکره کننده ارشــد ایران، ریاست 
کمیسیون مشترک برجام را برعهده دارد دیروز در جمع خبرنگاران 
به این نکته اشــاره و تاکید کرد که این توقف صرفا به دلیل تعطیلی 
خدمات و تســهیالت محل برگزاری جلسات اســت.البته این دور از 
مذاکرات قرار بود پس از تعطیالت آخر سال میالدی آغاز شود اما به 
دلیل اراده و جدیت هیات ها برای دســت یابی به توافق برای احیای 
توافقات ســال ۹۴ ، در میانه تعطیالت کریسمس و سال نو میالدی 
از سرگرفته شــد.با این حال برخی رسانه های معاند فارسی زبان در 
ادامــه ارائه روایت های مخدوش و غیر واقعــی از روند مذاکرات این 
اظهارات را به حســاب پایان مذاکرات تعبیــر کرده و ادعا کردند که 
گفت وگوها بدون نتیجه متوقف شــده است.یک منبع نزدیک به تیم 
مذاکره کننده بــه خبرنگار ایرنا گفت: گفتگوها تا پنج شــنبه ادامه 
دارد؛ از جمعه تا یکشنبه به دلیل تعطیلی هتل کوبورگ به مناسبت 
ســال نو تنفس خواهد بود و مذاکرات دوشنبه از سر گرفته می شود.

دور جدیــد گفت وگوهای رفع تحریم عصر روز گذشــته با برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک به ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد 
جمهوری اســالمی ایران و انریکه مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام 
خارجی اتحادیه اروپا آغاز شد.در این نشست که با شرکت هیأت های 
ایران، گروه ۱+۴ و اتحادیه اروپا در هتل کوبورگ برگزار شــد، روند 
مذاکرات مورد ارزیابی قرار گرفته و در خصوص نحوه ادامه گفت وگوها 
بحث و تبادل نظر صورت گرفت.مذاکره کننده ارشد کشورمان در این 
نشست با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در دور پیشین، بر لزوم 
رفع تحریم ها و ارائه تضمین های عینی و کافی از سوی طرف مقابل و 
راستی آزمایی این اقدامات تأکید و تصریح کرد که هیأت ایرانی مانند 
دور قبل برای تعامل جدی و پیشبرد گفت وگوها آمادگی کامل دارد.

در این نشست، تمامی هیأت ها به پیشرفت حاصل شده در دور پیشین 
گفت وگوها اشاره کرده و برای ادامه رایزنی های فشرده اعالم آمادگی 
نمودند. در این جلسه همچنین اشاره شد که اغلب پیشنهادات ایران، 
در متن جدید گنجانده شده است.بر اساس این گزارش، کارشناسان 
جمهوری اســالمی ایران تا دقایقی دیگر برای گفت وگو با نمایندگان 
گروه ۱+۴ پیرامون ســازوکارهای لغو تحریــم راهی هتل کوبورگ 

خواهند شد.

افزایش 4 درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی
از ۱۳ دی ســال جاری براســاس قانون مالیات ارزش افزوده بلیت هواپیما مشــمول 
مالیات ارزش افزوده خواهد شــد و شــرکت های هواپیمایی براســاس قانون مصوب 
مجلس شورای اســالمی مکلفند ۹ درصد مالیات ارزش افزوده دریافت و به سازمان 
امور مالیاتی پرداخت کنند.مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با فارس، اظهارداشت: 
باتوجه به اینکه در قانون مذکور عوارض شــهرداری برروی بلیت هواپیما پیش بینی 
نشــده و بخشــی از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده به عنوان سهم شهرداری منظور 
می شــود لذا با حذف شدن عوارض شهرداری از ۱۳ دی ماه ۴ درصد به قیمت بلیط 
پروازهای داخلی و ۹ درصد به قیمت بلیط پروازهای خارجی به عنوان مالیات برارزش 
افزوده اضافه خواهد شــد.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: تاکید می کنم که 
مالیات برارزش افزوده دریافتی از مســافر به جیب ایرالین نمی رود و مستقیماً باید به 
ســازمان امور مالیاتی پرداخت شود و شرکت ها در راستای تدبیر دولت محترم برای 
کاهش هزینه سفرهای هوائی با مذاکراتی که با سازمان هواپیمایی کشوری برای ارائه 
تسهیالت و تخفیفات داشته اند از اول آذر ماه حدود ۱5درصد نرخ های خود را کاهش 
دادند و سقف نرخ جدید مسیرهای مختلف پروازی تعیین و همه شرکت ها از اول آذر 
سقف های نرخی جدید را رعایت می کنند.اسعدی سامانی گفت: به منظور جلوگیری از 
هرگونه اجحاف و گرانفروشی احتمالی در شبکه توزیع سقف نرخی مسیرهای پروازی 
توسط سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن تحت نظارت و کنترل قرار دارد و شرکت 
های هواپیمایی خود را متعهد به رعایت سقف نرخ تعیین شده می دانند.وی ادامه داد: 
نرخ بلیط هواپیما شناور و تابع شرایط عرضه و تقاضا متغیر و با رعایت سقف نرخ اعالم 
شده است و با توجه به قیمت تمام شده هر ساعت شرکت ها نرخ های خود را با توجه 
به شرایط بازار مدیریت می کنند.اسعدی سامانی با بیان اینکه اگر شرکتی نرخ بسیار 
پایینی را عرضه کند احتماالً یک جای کار ایراد دارد، تصریح کرد: همه شــرکت های 
هواپیمائی در کشور تحت فشارهای ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز و تورم و تبعات 
ناشــی از بیماری کرونا به شدت آســیب دیده اند و ارزان فروشی که ناشی از نادیده 
گرفتن الزامات ایمنی و رعایت استانداردهای پرواز باشد به هیچ عنوان پذیرفته نیست 
و کســانیکه تاکید بر ضرورت ارزان فروشــی شرکت ها دارند بایستی توجه کنند که 
برخی از تصمیمات آنان منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه سفرهای هوایی شده.

وی افــزود: تصویب قوانین برای وضع عــوارض های مختلف برروی بلیط و یا مالیات 
برارزش افزوده عماًل موجب افزایش قیمت بلیط می شود و ایرالین های کشور بدون 
اینکه نفعی ببرند مأمور وصول عوارض های مختلف برای برخی از دستگاه های کشور 

شده اند.

پس فرســتادن محصوالت کشــاورزی ایــران موجب 
نگرانی مــردم از توزیع و مصرف این محصوالت شــده 
است. کارشناســان بر این باورند، هر چند فروش فله ای 
و بی نام نشــان محصوالت کشــاورزی امکان شناخت 
محصوالت ســالم تر  را برای مردم سخت کرده است، اما 
راهکارهای برای تشخیص محصوالت سالم تر وجود دارد.

اقتصادآنالین – سپیده قاسمی؛  در بین خبرهای تایید و 
تکذیب های سالمت محصوالت کشاورزی پس فرستاده 
شده از سوی کشورهای هدف صادراتی، نگرانی مردم از 
توزیع این محصوالت در بازار داخل تشــدید شده است.

تامین و عرضه محصوالت ســالم و حفظ سالمت مردم 
وظیفه دســتگاه های حاکمیتی است و قوانین روشن و 
مشــخصی برای آن وجود دارد. بر اساس قانون، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی  با همکاری وزارت 
جهاد کشــاورزی موظف به تأمین ســالمت محصوالت 
کشاورزی هستند. وزارت جهادکشاورزی باید نهاده های 
تولید کم خطر را در اختیار کشاورزان قرار دهد و بر نحوه 
مصرف آن ها نظارت کند و وزارت بهداشــت نیز موظف 
است از عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم 
و کودهای شیمیایی اســتفاده کرده اند جلوگیری کند.

خبرهای رسیده از باز پس فرستادن محصوالت کشاورزی 
نشان می دهد دستگاه های مذکور به وظایفی قانونی که 
به آن ها واگذار شــده عمل نکرده  انــد یا در اجرای آن ها 
ضعف داشــته اند.پیامد این اتفاق در کنار از دست رفتن 
اعتبار جهانی محصوالت کشاورزی کشور، دامن زدن بر 
نگرانی مردم از سالمت محصوالت کشاورزی است که در 
داخل عرضه و مصرف می شــود.هر چند مسئوالن بارها 
اعالم کرده اند که عمده محصوالت کشاورزی از سالمت 
مورد تایید و استاندارد کشور برخوردار هستند، اما همواره 
جای این احتمال را باقی گذاشــته اند که ممکن است 
برخی محصوالت به دلیل مصرف بیش از حد یا مصرف 
نامناسب سموم ، از سالمت الزم برخودار نباشد.به اعتقاد 
کارشناسان، شاید اطالع مردم درباره راهکارهای انتخاب 
محصول کشاورزی سالم تر بتواند عالوه بر کاهش خطر 
برای جامعه، کشاورزان را به سمت تولید محصول سالم تر 
سوق دهد.علی کرمی، رییس موسسه بنیاد زندگی سالم 
ایــران، در گفت و گو با اقتصــاد آنالین ضمن تاکید بر 
اینکه معموال امکان تشــخیص وجود ســموم و فلزات 
ســنگین از ظاهر محصوالت کشــاورزی ممکن نیست 
و بهترین راه تشخیص ســموم روش های آزمایشگاهی 
اســت، راهکارهای را پیشــنهاد داد که مردم از طریق 
آن ها می توان محصوالت کم خطرتر و سالم تر را انتخاب 
کنند.وی گفــت: با توجه به اینکه مردم امکان تســت 
آزمایشگاهی را ندارند، می توان به آن ها آموزش های داد 
که در انتخاب محصول ســالم تر کمکشان کند.به گفته 
کرمی در اولین قدم باید مردم بیاموزند که نباید کیفیت 

را فدای کمیــت و ظاهر محصول کنند، به عبارت دیگر 
کیفیت باید فاکتور اول انتخاب محصول باشــد نه ظاهر 
آن!وی تصریح کرد: مــردم معموال در هنگام انتخاب به 
ســراغ  محصولی می روند که ظاهر بهتری داشته باشد 
در حالی که این اولین اشتباه در انتخاب محصول سالم 
تر اســت.کرمی با بیان اینکه محصــوالت با زرق و برق 
اغلب ســم بیشتری برای در امان ماندن از آفات دریافت 
کرده اند، افزود: برخی کشاورزان برای جلوگیری از هجوم 
آفات به محصول در مصرف سموم زیادی روی می کنند، 
این امر موجب تولید محصول با سطح باالی باقی مانده 
سموم، اما ظاهری مناسب می شود.رییس موسسه بنیاد 
زندگی سالم ایران، ادامه داد: شرایط وقتی بدتر می شود 
که کشاورزان فاصله زمانی الزم بین سم پاشی و برداشت 
و عرضــه محصول به بــازار را رعایت نمی کنند و به این 
ترتیب محصول آلوده به دســت مصرف کننده می رسد.

کرمی با انتقاد از دســتگاه های مسئول ناظر بر سالمت 
محصــوالت کشــاورزی، بخش بزرگی از ایــن اتفاق را 
متوجه کم کاری و بی توجهی آن ها دانست.کرمی خرید 
و مصرف محصوالت بسته بندی شده داری شناسنامه را 
راهکار دیگر برای انتخاب محصول ســالم تر برشمرد و 
افزود: در حال حاضر بخش عمده محصوالت کشاورزی 
در کشــور ما به صورت فله ای توزیع می شــود و این امر 
تشخیص محصول ســالم را برای مصرف کننده سخت 
می کند.وی ادامه داد: اگر محصوالت در بســته بندی با 
لیبل مشخصات توزیع شود، تولیدکننده ملزم خواهد بود 
که شناســنامه محصول که شامل تاریخ تولید، نوع سم 
مصرفــی و میزان آن را درج کنــد و مردم این امکان را 
پیدا می کنند محصول سالم تر را انتخاب و مصرف کنند.

کرمی در پاســخ به این پرسش که در شرایط فعلی که 
دسترســی مردم به محصوالت بسته بندی کمتر است 
چــه باید کرد، گفت: توصیه می شــود مردم در انتخاب 
صیفی جــات و میوه ها محصوالتی را بخرنــد که اندازه 
کوچک تــری دارند، به طور مثال ســیب زمینی و پیاز 
را در ســایز کوچک خریداری و از خرید ســیب زمینی 
و پیازهای به اصالح درشت خودداری کنند.وی تصریح 
کرد: همچنین در انتخاب محصول، رسیده یا کال بودن 
را مــد نظر قرار دهند؛ به طور مثال گوجه ای را انتخاب 
کنند که کامال رسیده باشد و از خرید گوجه های نارس 
با این فرض که در خانه خواهد رســید خودداری کنند.

توصیه دیگــر کرمی، تا حد ممکــن خرید محصوالت 
غیر گلخانه ای اســت، چراکه در حــال حاضر در تولید 
محصوالت غیر گلخانه ای میزان ســم کمتری استفاده 
می شــود، به طور مثال هر چند خیار گلخانه های ظاهر 
بهتری دارد اما، در خیار ســنتی از میزان ســم کمتری 
اســتفاده شده اســت.وی همچنین از مردم خواست در 
هنگام مصرف محصوالت دقت الزم را داشــته باشند و 

قســمت های از گیاه که دارای رنگ غیر طبیعی است را 
جدا کرده و دور بریزند.کرمی در اینباره گوجه را مثال زد 
که در برخی موارد پس از برش قسمت های سفید یا سبز 
رنگی در بافت محصول دیده می شود که باید جدا شده 
و از مصرف آن خودداری شود.وی با یادآوری اینکه برنج 
یکی از محصوالت پر مصرف در کشــور ما است، رعایت 
برخی نکات ســاده در مصرف آن را ضامن تامین بخش 
زیادی از سالمت این محصول غذایی عنوان کرد.کرمی 
گفت: ثابت شده است که اگر قبل از مصرف برنج آن را در 
آب خیسانده و سپس به صورت دم کرده استفاده شود، 
بخش قابل توجه ای از سم مصرفی از آن خارج می شود.

وی همچنیــن مرغ را غذای پر مصرف دیگر در کشــور 
برشمرد که مردم را باید از چگونگی مصرف سالم آن آگاه 
کرد. کرمی توضیــح داد: درباره مرغ خطر مصرف باالی 
آنتی بیوتیک ها در دوره پایانی رشد پرنده مطرح است، 
بــه این معنی که مرغداران در دوره پایانی رشــد پرنده 
اقدام به خوراندن مقادیر باالیی آنتی بیوتیک می کنند 
تا با باال رفتن سن و وزن، تهدید بیماری و مرگ را برای 
پرنده کاهش دهند.وی افزود: آنتی بیوتیک جذب گوشت 
مرغ شده و پس از مصرف وارد بدن ما می شود که نتیجه 
خطر مقاومت فرد به درمــان آنتی بیوتیک را به همراه 
دارد. کرمی برای در امان ماندن مردم از این خطر توصیه 
کرد: مــردم باید مرغی را خریــداری کنند که وزن آن 
کمتر از ۲.5 کیلوگرم باشد، مرغ با بیش از این وزن دوره 
پرورش طوالنی تری داشــته و باقی مانده آنتی بیوتیک 
در آن بیشتر است.وی همچنین پخت با درجه حرارات 
و مدت زمان مناسب را عاملی دانست که می تواند میزان 
زیادی از آنتی بیوتیک موجود در گوشت مرغ را دفع کند.

کرمی در پاســخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه، گفته 
می شــود برخی اقدامات مانند پوست کندن به ویژه در 
میوه ها می تواند مانع ورود ســم به بدن فرد شود، گفت: 
این تصور اشتباه است که با کندن پوست میوه های مانند 
سیب سم آن وارد بدن نمی شود، چراکه در میوه ها سم 
به بافت میوه نفوذ کرده و با پوست کندن نمی توان مانع 
ورود ســم به بدن شد.کرمی با تاکید بر اینکه مردم آگاه 
به سالمت محصوالت کشاورزی، تولیدکننده را وادار به 
تولید محصول سالم می کنند، اظهار کرد: آگاهای سازی 
مردم باید با جدیت دنبال و هر روز ســطح اســتاندارد 
سالمت در این حوزه باالتر برود تا شاهد تکرار مشکالت 
اخیردر خصوص پس فرســتادن محصوالت کشاورزی 
کشــور و ایجاد جو نگرانی در جامعه نباشــیم.بر اساس 
این گزارش هر چند آگاه کردن مردم می تواند در تولید 
محصول ســالم موثر باشد، اما آگاهی مردم از مسئولیت 
دستگاه  های ذی ربط در قبال تامین سالمت جامعه کم 
نمی کند. دســتگاه  های ذی ربط مکلف به تامین سالمت 

مردم هستند و برای تخطی از آن باید پاسخگو باشند.

مردم چگونه سالمت محصوالت کشاورزی را تشخیص دهند؟

 خرید میوه درشت ممنوع!

 در 9 ماهه 1400

جهش ۴۰ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی
خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکی

الزام بانک ها به استرداد سودهای 
غیرقانونی تسهیالت به مشتریان

تزریق 9 میلیارد دالر ارز صادراتی 
پتروشیمی ها به سامانه نیما

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلســه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت 
نرخ سود بانکی در تسهیالت، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.به گزارش ایسنا، 
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولید کنندگان 
گرفته شــده است گفت: بانک های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را 
چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.وی افزود: از فردا فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان با مراجعه به بانک ها می توانند جهت اصالح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت 
شده توسط بانک ها را مطالبه کنند.طبق اعالم وزارت اقتصاد،  او در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط 

بانکها اظهار کرد: عالوه بر نظارت شبکه....

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد

 AFC اقدامات موقت دولت برای رفع ایرادات
درمورد استقالل و پرسپولیس

جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فرد

  از تشکیل سامانه مبادله بنزین تا واریز سهمیه 
به حساب بانکی
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4۰ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شــبانه روز گذشته ۲هزار و ۱۲۸ بیمار مبتال به کرونا در 
کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۴۰ بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست 
دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۷ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
دو هزار و ۱۲۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۳5۱ نفر از آنها 
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۸5۷ نفر 
رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۱ هزار و ۴۷۴ نفر رســید.در شبانه رو گذشته 
مجددا ۲5 استان کشور، مرگ و میر صفر و یک داشته اند اما بیشترین تعداد موارد فوت 
بیماران کرونایی مربوط به استانهای اصفهان با ۱۲ نفر و تهران با ۷ نفر بوده است. در این 
بازه زمانی، در ۱۶ استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کرونایی ثبت نشده و 
۹ اســتان نیز، یک فوتی داشته اند.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۳۰ هزار و ۶۳۲ نفر از 
بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند.دو هزار و ۷5۱ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۴۱ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۱۲۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام 
شده است.
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بهادری جهرمی در نشست خبری:

 دولت اهل تصمیمات »یک شبه« نیست

سخنگوی دولت گفت: »والدیمیر پوتین« از رئیس جمهور کشورمان 
دعوت کرد که به روســیه سفری داشته باشد، از این رو رئیس جمهور 
اوایل ســال جدید میالدی به روســیه ســفر خواهد کرد.به گزارش 
خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح دیروز )سه 
شنبه( در دومین نشســت خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک 
میالد با حضرت مســیح )ع( و همچنین سالروز حماسه ۹ دی، گفت: 
در آســتانه ۹ دی قرار داریم روزی کــه روز بصیرت و میثاق امت با 
والیت است. این روز، روز ایستادگی مردم بر سر جمهوریت نظام بود.

ســخنگوی دولت در ادامه با اشاره به نزدیک شدن به ۱۳ دی سالروز 
شهادت حاج قاســم سلیمانی گفت: حاج قاسم ســلیمانی در اقدام 
تروریستی آمریکا به شهادت رسیدند، که حتماً پیگیری های حقوقی 
علیه آمران و عامالن این اقدام تروریســتی با قدرت ادامه پیدا خواهد 
کرد.بهادری جهرمی با تاکید بر تزریق دوز سوم واکسن کرونا از سوی 
مردم اظهار داشــت: مردم رعایت پروتکل های بهداشــتی به همراه 
اســتفاده از ماســک را همچنان ادامه دهند تا شیرینی کاهش مرگ 
و میر روزانه را بیشــتر لمس کنیم.وی با اشاره به برنامه های دولت در 
هفته گذشته، عنوان کرد: شوراهای متعددی به ریاست رئیس جمهور 
در هفته های گذشته برگزار شد و دومین جلسه شورای عالی اشتغال 
نیز در همین دولت در فاصله کمتر از دو ماه که در گذشته بی سابقه 
بوده است برگزار شد که نشان از توجه و اهتمام دولت به حل مشکل 

بیماری مردم و جوانان دارد.

رئیس جمهور اوایل ســال جدید میالدی به »مســکو« سفر 
می کند

سخنگوی دولت درباره سفر رئیس جمهور به مسکو گفت: آقای پوتین 
از رئیس جمهور کشــورمان دعوت کردند که به روسیه سفری داشته 
باشــند از این رو رئیس جمهور اوایل ســال جدید میالدی به روسیه 
سفر خواهد کرد.وی در رابطه با جزئیات و زمان سفر رئیس جمهور به 
مسکو، افزود: در استمرار تعامالت راهبردی ایران و روسیه آقای پوتین 
از رئیس جمهور کشــورمان دعوت کردند تا ایشان سفری به روسیه 
داشــته باشند و اوایل ســال آتی میالدی قرار است این سفر صورت 
گیرد. این ســفر در چارچوب سیاســت کشور مبنی بر همکاری های 

دوجانبه و چندجانبه جهانی با اولویت کشــورهای همســایه صورت 
خواهد گرفــت و محوریت مباحث توســعه همکاری های اقتصادی 
و تجاری اســت.وی همچنین افزود: معاون سیاســی رئیس جمهور 
محتوای گفتگو و رایزنی های این ســفر را نهایی خواهد کرد.بهادری 
جهرمی در رابطه با انتصاب های دولت و اعتقاد منتقدین مبنی بر کند 
بودن این اقدام، تصریح کرد: این مطالبه مطرح شده، مطالبه به حقی 
اســت و بارها صدای آن به گوش دولت رســیده و در جلسات متعدد 
مطرح می شود. آقای رئیس جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت نسبت 
به لزوم تسریع و تثبیت مدیران تاکید داشتند. بنای دولت بر شایسته 
ســاالری، کارآمدی و اعتقاد به حرکت تحولی است.وی خاطرنشان 
کرد: بنا بر آن است که مدیران شایسته و کارآمد امور مردم را برعهده 
بگیرند و به این موارد اعتقاد داشته باشند. دستور رئیس جمهور تثبیت 

این افراد بود تا با سرعت بیشتر جایگزینی ها انجام شود.

فروش نفت و بازگشت منابع ارزی خوب است
سخنگوی دولت در رابطه با وضعیت منابع ارزی و گشایش های ارزی 
در کشور نیز گفت: طبیعتاً کشور در شرایط تحریمی قرار دارد اما به 
نسبت این شــرایط فروش نفت و بازگشت منابع ارزی خوب است و 
مشــکلی در این زمینه نداریم. ما در بسیاری از روزها در بازار نیمایی 
عرضه ارز را بیش از تقاضای آن شــاهد بودیم. امید اســت با سرعت 
فروش نفت و برخی تدابیر اتخاذ شده، شاهد تحوالت و گشایش های 

بیشتر باشیم.

پیش بینی های دولت در بودجه کاماًل قابل دسترسی است
بهــادری جهرمی در رابطه با تدابیر دولت در تامین منابع ارزی گفت: 
پیش بینی های دولت در بودجه کاماًل قابل دسترسی است. ما تقریباً 
همین میزان فروش و بازگشت ارز را شاهد هستیم و این پیش بینی ها 
بر اساس خوشــبینی نبوده، بلکه بر اساس واقعیت ها است. از ابتدای 
ســال تا پایان آذر ماه معــادل ۴۰ میلیارد دالر در حوزه های مختلف 
تامین ارز داشتیم که از مجموع تامین ارز ۱۲ ماهه سال گذشته بیشتر 
شده است. پیش از این هم رئیس جمهور بارها تاکید کردند که دولت 
مذاکرات را به زندگی مردم گره نمی زند و از راهکارهای خنثی سازی 

تحریم ها غافل نمی شود.

ستاد تنظیم بازار در حوزه گران فروشی با جدیت پیگیر است
وی در خصوص باال بودن قیمت کاالهای اساســی و موانع موجود در 
کاهش قیمت هــا و همچنین برنامه دولت برای ثبات قیمت ها گفت: 
مشکلی که مشــکل هر روزه مردم است دو بعد دارد. یک بعد ناشی 

از بیماری های زمینه ای کشور است مانند تورم چندساله و بعد دیگر 
موارد گران فروشی و تخلفات صورت گرفته در بازار است. ستاد تنظیم 
بازار در دولت در حوزه گران فروشی با جدیت پیگیر است و جلسات 
این ستاد هر هفته با ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار می شود.

ســخنگوی دولت ادامه داد: تدابیر متعددی پیرامون گران فروشــی 
اتخاذ شده اســت، برای مثال در خصوص تکمیل زنجیره توزیع کاال 
تصمیمات مهمی اتخاذ شــده، همچنین نظــارت بر بازار با همکاری 
صنوف در حال انجام اســت. اصناف در تنظیم بازار مشــارکت دارند 
و ســازمان حمایت از مصرف کنندگان در کنار سازمان تعزیرات قرار 
گرفتند و سعی شد بدنه مردم با حمایت بسیج به کمک گرفته شوند.

افزایش قیمت ها ناشی از بیماری های زمینه ای اقتصادی است

بهادری جهرمی بیان کرد: مســأله اساسی در افزایش قیمت ناشی از 
بیماری های زمینه ای اقتصادی در حوزه بانک، ارز و حوزه های مختلف 
اقتصادی است. در بودجه ریزی ها رشد نقدینگی وجود داشته که آنها 
نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت است. دولت بسیاری از این موارد 
را در دســتور کار خود قرار داده و در بودجه ریزی لحاظ کرده است و 
اصالح در نظام پرداخت یارانه ها که یکی از عوامل جذب در بروز تورم 

است اتفاق خواهد افتاد.

دولت هیچ برنامــه کوتاه مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو 
و گندم ندارد

وی در رابطه با حذف ارز ترجیحی دارو و گندم اضافه کرد: دولت هیچ 
برنامه کوتاه مدتی برای حذف ارز ترجیحی دارو و گندم ندارد و پس 
از تصمیم گیری مجلس، دولت در چارچوب قانون تدابیر الزم در این 
زمینه را اتخاذ خواهد کرد.ســخنگوی دولت در رابطه با برنامه دولت 
در خصــوص بنزین نیز اظهار کرد: دولت هیچ برنامه ای برای افزایش 
قیمت بنزین ندارد. برنامه دولت باز توزیع عادالنه بنزین آن هم نه در 
کل کشــور بلکه در دو جزیره انتخابی اســت. تا امروز یارانه بنزین به 
دارندگان خودرو تخصیص داده شــده و بدتر اینکه آنهایی که دارای 
چند خودرو هســتند یارانه بیشــتری دریافت می کنند و در آلودگی 
شــهرها هم اثرگذارند.بهادری جهرمی تاکید کرد: باز توزیع عادالنه 
بنزین در دستور کار است و مردم خودشان نتیجه اجرای آزمایشی آن 
در دو جزیره را خواهند دید و می توانند اظهار نظر کنند. طبیعتاً پس 
از اجرای آزمایشی در سطح کالن برنامه ریزی خواهد شد و جزئیات 
اجرای آن به مردم اطالع رسانی خواهد شد. نامه منتشر شده پیش از 

اجرا بود و شایعات به همراه داشت.

دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد
وی در رابطه با تکذیب افزایش قیمت بنزین از ســوی مسئوالن و 
مشابهت آن با دولت روحانی، گفت: دولت سیزدهم اهل تصمیمات 
یک شــبه نیست. دولت ســیزدهم دولت مردمی است نه امنیتی. 
دولت هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد.هر برنامه ای که 
برای اصالح ساختارهای بودجه ریزی، بانکی، ارزی، یارانه ای و غیره 
باشــد که در بدنه کارشناسی و تصمیم گیری دولت به جمع بندی 
و تصمیم قطعی برســد را اعالم خواهیم کــرد و مردم را از قبل در 
جریان هر برنامه اصالحی قرار می دهیم.بهادری جهرمی در رابطه 
با اینکه به نظر می رســد دولت نقشه راه مدون برای حل مشکالت 
اقتصادی ندارد، گفــت: رئیس دولت، قبــل از رای اعتماد گفتند 
مسئول طراحی و برنامه ریزی اقتصادی در دولت، معاون اول رئیس 
جمهور هستند. یک مسأله برنامه اقتصادی دولت است که پیش از 
آغاز به کار روشن بوده و پس از آغاز به کار چکش کاری شده است. 
نظرات کارشناســی در جلسات شنیده شده و مسئولیت با شخص 
معاون اول بوده و خللی در این راستا وارد نشده است.وی اضافه کرد: 
تاکید رئیس جمهور در خصوص اطالع رسانی تصمیمات اتخاذ شده 
اقتصــادی بود. در حوزه تصمیم گیری ها هیچ گونه اختالف نظری 
وجود ندارد. تاکید رئیس جمهور این بود که یک صدا از سوی دولت 
شنیده شود.ســخنگوی دولت در رابطه با شبهات و نحوه شهادت 
شــهید ایرلو نیز تصریح کرد: شهادت شهید ایرلو بار دیگر واقعیت 
تلخی که مردم یمن در حوزه بهداشــت و درمان دارند را به گوش 
جهانیان رساند. ایشان جانباز شیمیایی دوران دفاع مقدس بودند و 
در صنعا امکان بهبودی نبود و ایشان به بیمارستان بقیه اهلل منتقل 
شــدند اما ناهماهنگی و دیر انجام شدن درخواست جابجایی، این 
اتفاق و شــهادت ایشان را رقم زد.بهادری جهرمی در رابطه با طرح 
صیانت در مجلس شــورای اسالمی بیان کرد: نظر مرکز پژوهش ها 
ناظر به طرح مطرح شــده نمایندگان در مجلس است و دولت نیز 

نکاتی را نسبت به آن طرح، مطرح کرده است.

ناکارآمدی سیاست های گذشته، بر مردم پوشیده نیست
وی در رابطــه با ارز ترجیحی با بیان اینکه ناکارآمدی سیاســت های 
گذشته، بر مردم و اقتصاددانان پوشیده نیست، گفت: مجلس شورای 
اسالمی در دولت قبل سقفی را برای منابع در نظر گرفته بود و تقریباً 
این ســهم در ابتدای دولت جدید تمام شــده بود و دولت الیحه دو 
فوریتی را برای افزایش سقف منابع تقدیم کرد. دولت عماًل مکلف شد 
سیاســت اصالح نظام پرداخت یارانه ها را با سرعت بیشتر در دستور 

کار قرار دهد.

ارز ترجیحی در الیحه بودجه 1401 پیش بینی نشده است
سخنگوی دولت در رابطه با حواشی و اظهار نظرها پیرامون حذف ارز 
ترجیحی، تصریح کرد: اگر دولت برنامه ای برای اقدام داشــته باشد به 
طرف های مختلف مانند ســخنگوی دولت اطالع رسانی خواهد شد. 
واگذاری ارز ترجیحی و معایب و ایرادات آن پوشــیده نیست. مجلس 
هم بر همین اســاس ســقفی پیش بینی کرده بود. در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ پیش بینی برای استمرار این موضوع دیده نشده است.بهادری 
جهرمی افــزود: دولت تا زمانی که اطالع رســانی کامل در خصوص 
تخصیص یارانه ها به مردم را ندهد همان برنامه ســابق را اجرا خواهد 
کرد و هر گونه افزایش قیمت در خصوص این کاالها غیرقانونی است 
و ستاد تنظیم بازار به منظور نظارت و جلوگیری در این مسایل ورود 
خواهد کرد.وی در رابطه با زمزمه هایی پیرامون استیضاح برخی از وزرا 
از ســوی مجلس نیز گفت: این گونه شایعات بیشتر به شوخی تلخی 
شــبیه است و به نظر شخص من ارزشی برای پاسخگویی ندارد. برای 
مثال وزیر صنعت، معدن و تجــارت جزء پرکارترین و با انگیزه ترین 
وزرای کابینه هستند که با قدرت و قوت به اقدامات خود ادامه خواهند 
داد.سخنگوی دولت در رابطه با اینکه چه تضمینی قرار است از اروپا و 
آمریکا در خصوص برجام گرفته شود با مزاح گفت اجازه دهید با توجه 
به اینکه ســواالت قبلی شما پاسخ داده شــده است، این سوال دیگر 
پاسخ داده نشــود.بهادری جهرمی در رابطه با طرح صیانت از فضای 
مجازی خاطرنشان کرد: طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه 
کاربرد فضای مجازی، طرحی است که از سوی تعدادی از نمایندگان 

محترم مجلس شورای اسالمی تهیه و به مجلس ارائه شده است.

دسترسی به فضای مجازی پرســرعت، با کیفیت و ارزان از 
حقوق شهروندی است

وی اضافــه کــرد: وزارت ارتباطات بــه نمایندگــی از دولت نظرات 
کارشناســی خود و بســیاری از نگرانی های مردم، اصحاب رســانه و 
صاحبان کسب و کارهای اینترنتی در خصوص طرح صیانت را جمع 
بندی کرده و به مجلس ارائه کرده اســت. دولت عمیقاً معتقد اســت 
دسترسی مردم به شبکه فضای مجازی پرسرعت، با کیفیت، ارزان و 
امن یکی از حقوق مهم شهروندی است و دولت خود را مکلف به بهبود 
وضعیت اینترنت و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی قانونی می داند.

ســخنگوی دولت تاکید کرد: در همین راستا در جلسه اخیر شورای 
عالی فضای مجازی، به پیشنهاد وزارت ارتباطات بر لزوم بهره گیری از 
منظومه های ماهواره ای برای تامین اینترنت مناطق دور افتاده و ایجاد 
پایداری و ارتقا کیفیت شبکه تصمیم گیری شد.سخنگوی دولت در 
پاسخ به سوال مهر، مبنی بر اینکه »دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی 
حق سرمایه گذاری برای ساخت پاالیشگاه را ندارد اما در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ پیشنهاد ساخت پاالیشــگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای شهید قاسم 
ســلیمانی مطرح شده اســت. در خصوص علت طرح این پیشنهاد با 
وجود مغایرت قانونی آن و اینکه چرا دولت ساخت پتروپاالیشگاه ها را 
به بخش خصوصی واگذار نمی کند؟« گفت: براســاس بند »ب« ماده 
۳ قانون سیاســت های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف است ۸۰ درصد از 
ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو 

این قانون را واگذار کند. 

سرلشکر رشید:
 دشمن تحمل هزینه رویارویی گسترده را 

نخواهد داشت
سرلشــکر رشــید: دشــمن تحمل هزینه رویارویی 
گســترده را نخواهد داشــتفرمانده قــرارگاه مرکزی 
خاتم االنبیا)ص( گفت: مایل هستیم دشمن به دنبال 
آزمــودن اراده و قدرت ما نباشــد، زیــرا قطعا تحمل 
هزینه های رویارویی گسترده و همه جانبه را نخواهد 
داشــت.به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، سرلشکر غالمعلی رشید 
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء)ص( پس از برگزاری رزمایش های 
ذوالفقار ۱۴۰۰ ارتش جمهوری اســالمی ایران و پیامبر اعظم)ص( ۱7 ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، صبح دیروز )سه شنبه( در جمع فرماندهان نیروهای 
مســلح در ارزیابی رزمایش های برگزار شــده، اظهار داشت: ماموریت و وظایف 
قرارگاه مرکزی حضــرت خاتم االنبیاء)ص( مبتنی بر تدابیر فرمانده معظم کل 
قوا ناظر بر انجام بررســی های عملیاتی و فرماندهی بر نیروهای مسلح از طریق 
تمرکــز دائمی بر مدیریت و فرماندهی در شــرایط بحران و جنگ، با برگزاری 
رزمایش های ســاالنه می باشد.وی افزود: در حقیقت اجرا و برگزاری رزمایش ها 
به معنای آزمون ادراک از تهدیدات دشــمن و ارزیابی میزان آمادگی های رزم 
می باشد و مهم تر از آن، میزان انطباق آمادگی ها با مخاطرات پیش رو را آشکار 
می کند.سرلشکر رشید ادامه داد: در واقع اجرای رزمایش ها به معنای جنگ قبل 
از جنگ اســت به همین دلیل نیازمند دقت و خالقیت در هدف گذاری و طرح 

ریزی همچنین جدیدت در اجراء برای غافلگیر کردن دشمن می باشد.
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گزیده خبر سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

میزان رشد تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، به فاصله ای کوتاه بار دیگر با 
طبیعی اعالم کردن افزایش قیمت ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی و تاثیرگذاری هفت درصدی بر تورم کل تاکید کردند 
و اعالم شد که در سال بعد چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود 

ندارد و حتی برای دارو و گندم اصالح صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، با وجود بحث هایی که در رابطه با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی از اقالم اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت 
ارائه الیحه بودجه ۱۴۰۱ نشــان داد که در سال آینده دیگر 
خبــری از تامین ارز واردات با نــرخ ترجیحی نخواهد بود.ارز 
ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شــد و بعد از 
اینکه برای تمامی اقالم وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه 
اصالح و به تدریج لیست اقالم دریافتی کاهش یافت و حدود 
دو ســالی اســت که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله 
سویا، ذرت، روغن، دانه های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات 
و ملزومات پزشکی پرداخت می شود ولی در این فاصله حدود 
چهار ســاله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز 
۴۲۰۰ نیز سنگین تر شد آنهم در شرایطی که کاالی رسیده به 
دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.در بودجه امسال 
مقرر بود دولت بعد از شــش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز 
۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش های بانک مرکزی نیز نشان داد 
حدود هشت میلیارد دالری که  برای استفاده از  این ارز تعیین 
شــده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث 
حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شــد ولی 
ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.اما در جریان حذف ارزترجیحی 
با وجود تاکیدی که از ســوی مسئوالن و کارشناسان بر رانت 
ســنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجــود دارد موضوع افزایش 
قیمت هــا و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف 

بسیار حائز اهمیت است.

افزایش قیمت  بعد از حذف ارز 4200 طبیعی است
این در حالی است که چندی پیش و در نشست بودجه ۱۴۰۱ 
مسعود میرکاظمی -رئیس ســازمان برنامه و بودجه- با ارائه 
توضیحاتــی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را 
تائید و اعالم کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 

قیمت هــا باال برود و برای همین هم اســت که دولت برنامه 
حمایت ریالی را در دســتور کار قرار داده است.وی همچنین 
گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده های تولید وارداتی 
ممکن است قیمت کاالهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ 
باال برود که دولت می خواهد از مابه التفاوت آن استفاده کرده 
و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید 

باالتری داشته باشد.

تورم کل تا بیش از ۷ درصد رشد می کند
اظهــارات میرکاظمی در رابطه با تورم ناشــی از حذف ارز 
۴۲۰۰ از این حکایت داشــت که بررسی هایی که از سوی 
برخی دســتگاه ها از جمله ســازمان برنامه وبودجه، وزارت 
اقتصاد و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفته نشان داده 
اســت که نرخ تورم بعد از حــذف ارز ترجیحی حدود  ۷.۶ 
درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از سوی دیگر 
موجب برگشت ۶.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که با 
افزایش قیمت ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی 

اصالح خواهد شد.

کسی منکر گرانی بعد از حذف ارز 4200 نیست
در همین رابطــه به تازگی پورمحمــدی - معاون اقتصادی 
ســازمان برنامه و بودجه- نیز طی اظهاراتــی)در یک برنامه 
تلویزیونــی( بار دیگر مهر تائیدی بر تورم ناشــی از حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی زده و گفته که می توانــد در مجموع حدود 
هفــت درصدی تورم کل را افزایش دهــد.وی این طور گفته 
که هیچکس منکــر افزایش قیمت ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ 
نیست و طبیعی است که قیمت باال برود، به هر حال با حذف 
ارز ترجیحی از اقالمی مانند کنجاله ســویا، قرار نیســت که 
مسکن گران شود بلکه قیمت کاالهایی مانند تخم مرغ و مرغ 
رشــد می کند که دولت هم قصــد دارد در جریان این حذف 
مابه التفــاوت را به دهک های پاییــن برگرداند؛ به طوری که 
یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه های واسطه 

نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.

ارز 4200 نداریم حتی برای دارو و گندم اصالح می شود
در اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این هم 
اشاره شده که در سال آینده دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی 

وجود نــدارد و حتی در مورد گنــدم و دارو نیز اصالح انجام 
خواهد شــد،   چرا که دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می شود 
در نهایت از کشــورهای دیگر ســر درآورده است، این اعالم 
پورمحمدی نشــان می دهد در سال ۱۴۰۱  ارز ۴۲۰۰ دارو و 

گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.

فضای سوءاستفاده کنندگان بسته شده است؟
شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصالح رویه ارز 
۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بســاط رانت آن را تائید نکند، حتی 
دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید 
حذف شــود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی 
از آن قابل توجه اســت، این در حالی است که دولت تاکنون 
آنچه درباره برنامه خود برای دوران بعد از حذف اعالم کرده به 
پرداخت ریالی برمی گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد 
تومانی نیز در الیحه بودجه ســال آینده برای آن پیش بینی 
کرده اســت، یارانه ای که گفته می شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار 

تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است.
اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ نیز مورد توجه 
است، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز امسال به 
ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۸ میلیارد دالر اســت، این رقم برای سال 
بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در ســامانه نیما هم اختالف 
قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیــارد تومانی ایجاد خواهد کرد 
که ۱۰۰ هــزار میلیارد آن برای جبــران اصالح قیمت ارز و 
حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده و اینکه مابقی 
چطور مدیریت خواهد شــد، جای سوال دارد.مسایل دیگری 
هم مطرح اســت از جمله اینکه آیا رقم یارانه تعیین شــده 
می تواند پاســخگوی افزایش قیمت  کاالهای مصرفی و مواد 
غذایی مورد نیاز مردم باشد؟ یا اینکه وقتی به گفته مسئوالن 
اکنــون هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت ها به نوعی 
با نرخ بازار به دســت مردم می رسد، بنابراین بخشی از تبعات 
تورمی حذف آن می تواند ناشی از جوالن سوءاستفاده کنندگان 
از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقالم مصرفی مردم باشد، آیا 
دولت و دستگاه های نظارتی برنامه ای برای برچیدن و کنترل 

این بساط دارند؟

رئیس سازمان خصوصی سازی توضیح داد
اقدامات موقت دولت برای رفع ایرادات 

AFC درمورد استقالل و پرسپولیس
رئیس ســازمان خصوصی ســازی 
درمورد  را  جدیــدی  توضیحــات 
مالکیــت دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس ارائه کرد و تصریح کرد 
تا زمانی که ســهام این دو باشگاه 
در بورس عرضه نشود، مالکیتشان 
با دولت باقی خواهد ماند؛ هر چند 

اقداماتی درخصوص رفع ایرادات AFC انجام شــده است.حســین قربانزاده 
در گفت وگو با ایســنا، تصریح کرد: تصمیم بر این اســت که اعضای مجمع 
باشــگاه ها تفکیک شــوند اما این به معنای این نیست که مالکیت از دولت 
منتقل می شــود. این دو باشــگاه مانند ۲۹۰ شــرکت دیگر که در لیست 
واگذاری هستند که باید خصوصی سازی شوند. هر شرکتی هم که در لیست 
واگذاری قرار می گیرد، برای آماده ســازی جهت خصوصی سازی و حقوق 
مرتبط با اعمال مالکیت به وزارت اقتصاد ســپرده می شود. این بدان معنا 
نیست که مالکیت آن به وزارت اقتصاد داده شود، یعنی اموری مانند برگزاری 
 AFC مجمع و انجام امور به این مجموعه واگذار می شــود.وی درمورد ایراد
درمورد مالکیت مشــترک این دو باشگاه نیز گفت: ایراد AFC باید به تدریج 
رفع شــود. در این راســتا به AFC نامه زده شده و درمورد خصوصی سازی 
باشگاه ها گزارش داده ایم که با تعهدی که باشگاه ها داده اند و سازمان بورس 
نیز تایید کرده است، باید سهام این دو باشگاه در فوریه ۲۰۲۲ عرضه شود.

رئیس ســازمان خصوصی ســازی ادامه داد: از آن جائی که پیش از این 
اعضای مجمع دو باشگاه از سه عضو ثابت وزیر دادگستری، وزیر ورزش و 
وزیر اقتصاد تشکیل می شد، در حال نامه نگاری هستیم که اعضا مشترک 
نباشــند. در واقع دولت مالک و سهامدار است اما حقوق مرتبط با اعمال 
مالکیت، برگزاری مجمع و... بر عهده وزارت اقتصاد است. قرار است اعضای 
مجمع و حتی نفراتی که در مجمع شرکت می کنند، تفاوت داشته باشد 
تا ایراد AFC نیز برطرف شود.قربانزاده درمورد صورت های مالی دو باشگاه 
نیز توضیح داد: قرار است این دو باشگاه تا ۱۵ دی صورت های مالی خود را 
رائه دهند تا بررسی کنیم. میزان و وضعیت بدهی ها نیز در این صورت های 
مالی مشــخص خواهد شد.بر اساس این گزارش و بر اساس نامه AFC به 
به باشــگاه های استقالل و پرســپولیس، این دو باشگاه تا ساعت ۱۵:۲۹ 
)۲۳:۵۹ به وقت مالزی( روز گذشــته فرصت داشتند تا آخرین پاسخ های 
خود را درباره ابهامات کنفدارســیون فوتبال آسیا پیرامون مجوز حرفه ای 
ارائه کنند. در همین ارتباط صبح روز گذشــته اعالم شــد که  مالکیت 
باشگاه های استقالل به وزارت صمت و پرسپولیس به وزارت امور اقتصادی 
و دارایی واگذار شــد تا مشکل مالکیت مشترک این دو باشگاه حل شود. 
خبری که توســط کاظم اولیایی عضو کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای 

مورد تایید قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:
پانزدهمین جشنواره فیلم تبریز برگزار 

می شود
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اســالمی آذربایجان شرقی گفت: پانزدهمین 
جشــنواره فیلم تبریز اسفند ماه امسال با همکاری 
خانه سینمای مستند تبریز، انجمن های سینماگران 
آذربایجان شرقی  و ســینمای جوانان ایران _ دفتر 

تبریز و پویانمایی استان برگزار می شود.سیدقاسم ناظمی افزود: این جشنواره 
در جهت رشد و بالندگی سینمای استان و با تاکید بر ضرورت گسترش تولید 
فیلم مبتنی بر تجربه، اندیشــه و خالقیت، تشویق فیلم سازان جوان و ایجاد 
انگیزه  مضاعف برای فعالیت های هنری برگزار می شود.وی اظهار داشت: در 
برگزاری این جشنواره، انجمن های سینماگران آذربایجان شرقی  و سینمای 
جوانان ایران _ دفتر تبریز و پویانمایی استان، خانه سینمای مستند تبریز و 

این اداره کل مشارکت می کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 خطر اوج گیری امیکرون در هرمزگان

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان در 
مقایســه آماری کرونا در دو هفته گذشته گفت در 
هفته ای که گذشت ۸ درصد افزایش در موارد انجام 
تست کرونا داشتیم که این افزایش به دلیل افزایش 
بیماران سرپایی نبوده و مرتبط با افزایش بیماریابی 

از طریق دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است.دکتر فاطمه نوروزیان  با بیان 
اینکه هفت و چهار دهم درصد کاهش در شناســایی موارد مثبت داشــتیم 
گفت درصد مثبت شــدن تست ها در هفته ای که گذشت ۵ درصد بود که 
این  کمترین آمار در مثبت شــدن تســت از شروع پیک تا کنون بود.وی با 
اشــاره به اینکه متاسفانه در هفته گذشته در سه شاخص افزایش داشته ایم 
گفت :در هفته ای که گذشــت در موارد بســتری ده درصد، فوت یک مورد 
و بستری در آی سی یو ۱۳ درصد افزایش داشتیم.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی هرمزگان با اذعان اینکه توصیه می شود تمامی افراد به محض بروز 
عالئم جهت شروع درمان سریعا اقدام نمایند گفت: متاسفانه در حال حاضر 

در جامعه با  پدیده ای به نام عادی انگاری مواجه هستیم.

آیین رونمایی از تندیس کوهنورد شاخص 
گرگانی برگزار شد

تندیس جانباز سرافراز حاج داود عامری پرافتخارترین کوهنورد گلستانی 
که از ســوی هنرمندان بومی ساخته شده است، به پاسداشت صعود وی 
به ده ها قله داخلی و خارجی رونمایی شــد.این تندیس یکشــنبه شب 
در حضور مســئوالن شهری، اعضای شورای اسالمی شهر، کوهنوردان و 
شــهروندان گرگانی در مرکز میدان ناهارخوران نصب و جایگزین المان 
پلنگ شــد.عامری در این آیین ضمن تقدیر از زحمات شهرداری گرگان 
اظهــار داشــت: از دوران نوجوانی به کوه و طبیعــت عالقه مند بودم و 
معلولیت و محدودیت مانع این عالقه ام نشــد.وی کوهنوردان را بهترین 
دوستان طبیعت نامید و گفت: تمام آیات و نشانه های خداوندی در مسیر 
صعود به قله ها به وضوح مشــاهده می شــود و همه باید در حفظ این 

طبیعت زیبا کوشا باشیم.

گره ۲۰ ساله سفر ریلی به عراق باز می شود؟
درپی توافق صورت گرفته بین وزیر راه و شهرسازی با همتای عراقی اش در زمینه 
اتصال ریلی دو کشور باید دید موانع پیش روی راه آهن شلمچه – بصره که پیش از 
این وجود داشته، برداشته خواهد شد و در زمان بندی مشخص اعالم شده می توان 
با قطار به عراق سفر کرد؟به گزارش ایسنا، طی روزهای گذشته رستم قاسمی -وزیر 
راه و شهرسازی- با هیات همراهی به عراق سفر کرد تا درباره موضوعات مختلف با 
مقامات این کشــور همسایه دیدار و گفت وگو کند. یکی از این مسائل اتصال ریلی 
دو کشور بود که سال هاست در دستور کار طرفین قرار گرفته اما هیچگاه آنطور که 
باید پیش نرفته است.این مقام مسئول در دولت سیزدهم درباره این سفر و جزییات 
توافق صورت گرفته دو جانبه در زمینه خط ریلی شلمچه-بصره اظهار کرد: تقریبا 
۲۰ سال است با عراق برای اجرایی شدن موضوع راه آهن شلمچه- بصره مذاکرات 
متعددی داشتیم و حتی تفاهم های بسیار زیادی و در ادوار مختلف شد که هیچ گاه 
به نتیجه مطلوب نرسید.وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه ریلی تا یک ماه 
آینده آغاز خواهد شد، افزود: منتظر تشکیل شرکت مشترک در ۲ ماه آینده نشدیم و 
توافق کردیم که ظرف یک ماه آینده عمال در کنار پل مستقر شویم و عملیات اجرایی 
مطالعات و اجرای این طرح را شــروع کنیم که این عمالً یک اتفاق بزرگ بین دو 
کشور ایران و عراق برای تبادل تجاری، باری و مسافری است که برای دو کشور حائز 
اهمیت است.عباس خطیبی - معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور - در گفت وگو با ایسنا درباره این 
قرارداد امضاء شده اظهار کرد: قرارداد اخیر امضاء شده با عراق با همه تفاهم نامه های 
گذشــته فرق دارد و آن اینکه در این قرارداد زمان بندی مشخصی وجود دارد که 
مقرر شده تا طرفین نسبت به آن پایبند باشند تا به نحوی درست، عملیات اجرایی 
آغاز شود.وی افزود: بر اساس این قرار داد، راه آهن شلمچه-بصره با مشارکت شرکت 
ایرانی و عراقی وارد فاز مطالعاتی و اجرایی خواهد شد و تا کنون در تفاهم نامه های 
قبلی با عراقی ها چنین جزییات و زمان بندی وجود نداشت که نشان از عزم طرفین 
دارد.معاون ســاخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه 
زیربناهای حمل ونقل اعالم کرد: سال های گذشته با وجود تفاهم های صورت گرفته 
امکان کار و زمان بندی مشــخصی در پروژه برای سرمایه گذار ایرانی درخاک عراق 

نبود و این امتیاز و حمایت به صورت کامل وجود نداشت .

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه تورم 
خط قرمز ماســت و حتــی به  بهانه 
حمایــت از مردم و کمــک به آن ها 
نباید به آن دامن زد، گفت: با تورم باال 

نمی توانیم به رشد اقتصادی برسیم.
بــه گزارش ایِبنا، ســید محمدهادی 
سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در برنامه تیتر امشب شبکه 
خبر گفت: دو معضل اساسی اقتصاد 
کشور رشــد پایین اقتصادی در دهه 
گذشــته و تورم بسیار باال و بی سابقه 
اســت و تا نتوانیم برنامه ای سازگار و 
منســجم برای پیگیری و حل این دو 
اقتصاد  باشــیم، عماًل  معضل داشته 
ما به جایی نخواهد رسید.ســبحانیان 
افزود: اگر این مســئله فهم نشود که 
ما با تــورم باال نمی توانیم به رشــد 
اقتصادی برســیم بــه مقصود اصلی 
اقتصاد  وزیر  رســید.معاون  نخواهیم 
گفت: برخی مسئوالن سیاست هایی را 
دنبال می کنند که به تورم می انجامد، 
اما تــورم خط قرمز ماســت و حتی 
به بهانه حمایت از مــردم و کمک به 
آن ها نباید بــه آن دامن زد.او با بیان 
این که برنامه با فرض تداوم تحریم ها 
نوشته شده است گفت: اهم اقداماتی 
که می توانــد در جهت کنترل تورم و 
رشــد اقتصادی اتفاق بیفتد در نقشه 

راه دولت آمده و فهرست شده است.
ســبحانیان با تصریح به این که مجوز 

کســب وکار حق شــهروندی است و 
باید به سهولت و با کمترین هزینه در 
اختیار مردم قرار بگیرد گفت: ۳ هزار 
مجوز کسب وکار را شناسایی کرده ایم 
که تا پایان ســال تالش می کنیم ۸۰ 
درصــد آن ها ساده ســازی و برطرف 
شــود.علی ســعدوندی کارشــناس 
مســائل اقتصادی نیز، برنامه رشــد 
غیرتورمــی دولت را مثبــت ارزیابی 
کرد و گفــت: طوالنی تریــن تورم را 
ایران در تاریخ بشــر دارد.سعدوندی 

گفــت: اگر بتوانیــم برنامــه ای ارائه 
کنیم که اکثر مــردم بپذیرند و اقناع 
بشــوند و بتوانیم انتظارات تورمی را 
مدیریت کنیم می تــوان تورم را هم 
کنترل کرد.او با اشــاره به رشد منفی 
اقتصــاد کشــور از ســال ۹۰ افزود: 
متأســفانه مقدار ســرمایه گذاری در 
کشور از میزان استهالک کمتر شده 
است.این کارشناس اقتصادی یکی از 
نــکات مثبت برنامه دولت را تأکید بر 
رفع موانع تولید دانســت و گفت: این 

می تواند به رشد اقتصادی منجر شود.
ســعدوندی تأکید کــرد: نباید رفت 
غیرتورمی  سیاســت های  به ســمت 
کــه منجر به رکود می شود.حســین 
سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران نیز اقدام دولت 
را در تدوین برنامه مدون و منســجم 
برای رشــد اقتصادی و کنترل تورم 
اقدامی پســندیده دانســت و اضافه 
کرد: این می تواند سیگنال مثبتی به 
بدهد.ســالح ورزی  اقتصادی  فعاالن 
گفت: کلیات برنامه باارزش است، اما 
در جزئیات برخی ابهامات و اشکاالتی 
وجود دارد مثاًل به نظر می رســد که 
رشــد اقتصادی و تورم را در ســطح 
کالن اقتصــاد دیده اند و به آن تقلیل 
داده انــد و بــه عوامــل و زمینه های 
نهادی و ســاختاری رکود تورمی در 
اقتصاد ایران اشــاره نشــده است، از 
جمله بحث کیفیت حکمرانی، فساد، 
بحث مرتبط با امنیت سرمایه گذاری 
و تضمین حــق مالکیت و رفع موانع 
بازرگانی،  اتاق  کسب وکار.نایب رئیس 
صنایع و معادن ایران افزود: این نقشه 
راه به نوعــی فاقد برنامــه زمان بندی 
و فاقد عــدد و رقــم و هدف گذاری 
مشخص است.ســالح ورزی از حذف 
ارز ترجیحی هم حمایت کرد و گفت: 
اقتصادی،  مهمترین نگرانی فعــاالن 

اقتصاِد پیش بینی ناپذیر است.

معاون وزیر اقتصاد:

دستیابی به رشد اقتصادی با 
تورم باال امکان پذیر نیست

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی:
مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن ۸ روز دیگر به پایان می رسد

تهران- ایرنا- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: مهلت ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن روز ۱۵ دی ماه به پایان 
می رسد و نسبت به ادامه مراحل ثبت نام افراد واجد شرایط اطالع رسانی پیامکی انجام خواهد شد.»محمود محمودزاده« در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه آیا امکان تمدید زمان ثبت نام مسکن ملی برای تهرانی ها وجود دارد، افزود: مهلت ثبت نام در سامانه 
نهضت ملی مســکن روز ۱۵ دی ماه به پایان می رســد و برای تهران نیز اکنون ظرفیت جدیدی مدنظر قرار نگرفته است.وی توضیح داد: 
متقاضیان در تهران می توانند از چند گزینه برای مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کنند؛ نخست به شیوه خودمالکی، به این 
مفهوم که برای ساخت و سازها چه به صورت انبوه چه عادی در بافت فرسوده یا غیره از وام نهضت ملی مسکن استفاده کنند.معاون مسکن 
و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: بدین صورت خودمالکان می توانند وام ۴۵۰ میلیون تومانی را در تهران برای ساخت هر طبقه 
دریافت کنند که این رقم در کالن شــهرها ۴۰۰ میلیون، در مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون و روستاها 
۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: گزینه دوم، استفاده از مکان هایی است که دولت در آنها سرمایه گذاری می کند 
که در کالن شهرها به دالیل مختلف از جمله سیاست کنترل جمعیت و نبودن زمین دولتی کافی، تامین مسکن به شهرهای جدید منتقل 
شــده اســت.محمودزاده گفت: بر این اساس متقاضیان تهرانی ثبت نام خود را در شهرهای جدید اطراف تهران تا ۱۵ دی ماه ادامه دهند 
ضمن اینکه در آینده نزدیک ساخت دو شهرک جدید در حومه تهران و الحاق آن به طرح نهضت ملی مسکن اضافه خواهد شد.به گزارش 
ایرنا، اکنون ۷۵۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف از جمله کلنگ زنی، اجرا و ساخت قرار دارد.از روز ۲۸ مهرماه ثبت نام 
اجرای قانون جهش تولید مسکن در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir در ۳۱ استان آغاز شده است و تا 
۱۵ دی ماه ادامه دارد.استفاده نکردن از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل 
یا سرپرست خانوار بودن و سابقه دست کم پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا، چهار شرط اصلی خواهد بود. درخصوص شرط تاهل، 
پنج گروه شــامل خانم های باالی ۳۵ ســال، افراد دارای معلولیت باالی ۲۰ سال، نخبگان علمی، مردان مجرد باالی ۴۵ سال و بیماران 
خاص، می توانند ثبت نام کنند. درباره نداشــتن مالکیت نیز برخی گروه های درآمدی در بعضی مناطق بر اســاس تشخیص وزارت راه و 

شهرسازی از این شرط معاف هستند.

قیمت خانه در هر منطقه تهران چند؟
با توجه به اینکه تازه ترین آمار حاکی از افزایش قیمت و تعداد معامالت 
مسکن در تهران طی آذر ماه اســت، شواهد نشان می دهد در این ماه 
قیمــت خانه فقط در ۴ منطقه تهران کاهشــی و در ۱۸ منطقه دیگر 
افزایشــی بوده است که مناطق ۱، ۸، ۱۹ و ۲۲ تهران با کاهش قیمت 
خانه مواجه شده اند.به گزارش ایســنا، براساس آخرین آمارها متوسط 
قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران طی آذرماه به ۳۲ میلیون و 
۵۹۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به 
ترتیب ۱.۸ و ۲۱.۱ درصد افزایش یافته است.همچنین، تعداد معامالت 
انجام شده در این ماه حدود ۹.۸ هزار فقره بوده که در مقایسه با ماه قبل ۳۳.۸ درصد زیاد شده است که در این 
بین، بررســی جزئیات متوســط قیمت هر متر خانه و تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران 
نشــان می دهد که بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۹ میلیون و ۸۱ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ 
میلیون و ۸۱۹ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.  عالوه براین، در نهمین ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به 
ترتیب معادل ۴۱۳ و ۲۶۱ فقره خانه معامله شده است.  بررسی تفاوت متوسط قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه 
تهران در آذر نسبت به آبانماه سال جاری بیانگر این است که معادل ۱۸ منطقه از تهران با افزایش قیمت مسکن 
در ماه موردنظر مواجه شده اند که در این بین، به ترتیب مناطق ۶، ۱۲ و ۳ بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.

عالوه براین، مســکن در آذر ماه سال جاری در ۴ منطقه دیگر از تهران نسبت به آبانماه کاهش قیمت داشته  که 
شامل مناطق ۱، ۸، ۱۹ و ۲۲ می شود. از سوی دیگر، تعداد معامالت مسکن در آذر ماه سالجاری نسبت به آبانماه 
در تمام مناطق تهران افزایشی بوده است و کم ترین تعداد معامله مسکن به منطقه ۱۹ با ۹۷ معامله و بیشترین 
تعداد معامله نیز به ترتیب به مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ مربوط می شــود که هر یک به ترتیب  ۱۴۰۰، ۹۸۳، ۸۲۹ و 

۸۰۹ معامله مسکن داشته اند.
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جزئیات طرح اختصاص بنزین به هر فردگزیده خبر

 از تشکیل سامانه مبادله بنزین تا واریز سهمیه به حساب بانکی
طبق گفته مســووالن، در طرح آزمایشی جدید این موضوع 
در حال بررسی اســت که اگر خانواده ای قبال سهمیه بنزین 
۶۰ لیتر داشــته و االن کمتر شــده، با تمهیداتی این میزان 
ســهمیه برای آن خانواده حفظ شود.به گزارش ایسنا، دولت 
مصمم است به آن دسته از افرادی که صاحب خودرو نیستند و 
تاکنون از یارانه بنزین بی بهره مانده اند، یارانه بدهد. درحقیقت 
دولت قصد دارد که بنزین را به صورت عادالنه بین همه مردم 

توزیع کند و همه هموطنان از این نعمت بهره مند شوند.
طبق اظهارات وزیر نفت که تاکید کرده دولت سیزدهم قصد 
افزایش قیمت بنزین را ندارد، اقدامات کارشناســی این طرح 
در دســت انجام بوده و قرار است در ابتدا این طرح در جزایر 
کیش و قشــم به صورت پایلوت  و آزمایشــی اجرا و پس از 
آن نیز در سراسر کشور اجرا شود.بر این اساس، هیچ افزایش 
قیمتی در کار نیســت و تمام مردم چه کســانی که صاحب 
خودرو هستند و چه کسانی که خودرو ندارند، بر حسب کارت 
ملی و با شــرط اینکه یک سال در ایران اقامت داشته باشند، 
در ابتــدای این طرح، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به 
آنها تعلق می گیرد و دریافت کنندگان می توانند آن را استفاده 

کرده و یا به صورت اعتباری از بخش ریالی آن استفاده کنند.
جواد اوجی همچنین در پاســخ به این سوال که آیا این طرح 
برای دولت بار مالی ندارد، گفته اســت که قرار اســت در این 
طرح همه مردم از یارانه بنزین استفاده کنند و جزو طرح هایی 
اســت که برای دولت هزینه دارد ولــی در نهایت همه مردم 
بهره مند خواهند شد. از سوی دیگر جلیل ساالری هم درباره 
طــرح تخصیص بنزین به هر فرد به جــای هر خودرو اظهار 
کرده است: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
این طرح ابتدا به صورت آزمایشــی در ســه جایگاه در کیش 

انجام خواهد شــد.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی، با بیان اینکه قبل از ارائه طرح جدید عرض 
می کنم که ذخیره بنزین ســهمیه ای که در کارت ســوخت 
خودروها و موتورســیکلت ها وجود دارد، حفظ خواهد شد و 
مردم از این بابت نگرانی  نداشته باشند، گفت: طبق این طرح 
سهمیه بنزین خودروهای عمومی تغییر نخواهد کرد و به جای 

واریز به کارت سوخت، به حســاب بانکی صاحب آن خودرو 
واریز می شود. برای خودروهای شخصی سهمیه ای معادل ۱۵ 
لیتر به ازای هر فرد به حساب سرپرست خانواده واریز می شود.

بر این اساس در این طرح امکان خرید و فروش سهمیه کارت 
وجود خواهد داشت. همچنین این موضوع به گفته ساالری در 
حال بررسی است که بتوانیم در طرح آزمایشی اگر خانواده ای 

قبال ســهمیه بنزین ۶۰ لیتر داشــته و االن کمتر شــده، با 
تمهیداتی این سهمیه ۶۰ لیتر را برای آن خانواده حفظ کنیم.

همچنین در این طرح یک ســامانه مبادله بنزین پیش بینی 
شده است که افرادی که خودرو ندارند، می توانند سهمیه خود 

را به سایر افراد بفروشند و در واقع سهمیه خود را نقد کنند.
در این میان نماینگان مجلس نیز تاکید کرده اند که قرار نیست 
قیمــت بنزین افزایش پیدا کند؛ هادی بیگی نژاد - یک عضو 
کمیســیون انرژی مجلس شورای اســالمی در همین رابطه 
چندی پیش به ایسنا گفت:  مجلس و دولت به دنبال افزایش 
قیمت بنزین نبوده و در طرح دولت صرفا هدف توزیع عادالنه 
یارانه بنزین است. مجلس و دولت تصمیم در خصوص افزایش 
قیمت بنزین اتخاذ نکرده اند.در خصوص افزایش قیمت بنزین 
هیچ بحثی نه در کمیســیون انرژی مجلس شورای اسالمی و 
نه در سایر کمیسیون های مجلس مطرح نشده است. مجلس 
و دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارند. اما دولت 
بــرای عادالنه کردن توزیع یارانه ســوخت تصمیمی را اتخاذ 
کــرده که به گفته بیگی نژاد، عده ای مغرضانه آن را بســیار 
بد به مردم منتقل کردند.به گفته وی امروز عده ای در جامعه 
اصــال خودرویی ندارند و به دنبال آن یارانه بنزین نیز دریافت 
نمــی کنند که این امر ناعادالنه اســت. دولت تصمیم گرفت 
مقدار معینی بنزین یارانه ای را توزیع کرده تا به سرپرســت 
خانوار هایی که خودرو ندارند نیز یارانه بنزین داده شود. دولت 
تصمیــم گرفت در منطقه ای کوچک این طرح را اجرا کند تا 
ببینــد از پس اجرای آن برمی آید یا نه. تصمیم فقط این بود 
به جای آنکه یارانه بنزین به خودروها داده شود به سرپرست 
خانوارها داده شــود. اینگونه افرادی که خودرو دارند و افرادی 

که خودرو ندارند، هر دو از یارانه بنزین بهره مند می شوند.

رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان خبرداد؛
آغاز دوباره آموزش حضوری دانش آموزان 

در خانه فرهنگ آب اصفهان
آموزش حضــوری مدیریت مصرف بهینه آب به دانش 
آموزان اصفهانی بعــد از رفع محدودیت های کرونایی 
در خانه فرهنگ آب آغاز شد. رئیس خانه فرهنگ آب 
اصفهان گفت:  بر اســاس آخرین رنگ بندی شهرهای 
کشــور از سوی  ستاد مقابله با کرونا به لحاظ وضعیت 
شــیوع کرونا، شهر اصفهان با افزایش نقاط ایمن در وضعیت آبی قرار دارد و به 
همیــن دلیل آموزش حضوری راهکارهای مصرف بهینه آب به دانش آموزان در 
خانه فرهنگ آب آغاز شد. زهره تشیعی با اشاره به این که در دوران محدودیت 
های کرونایی، آموزش مدیریت مصرف آب به دانش آموزان از طریق شبکه دانش 
آموزی شاد و در فضای مجازی دنبال می شد گفت: دانش آموزان بهترین انتقال 
دهنده پیام اهمیت آب هســتند و آموزش راه های مصرف بهینه آب به آن ها 
عالوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری، می تواند موجب ترویج فرهنگ درست 
مصرف کردن آب در خانواده ها نیز شــود.وی به شیوه آموزش در خانه فرهنگ 

آب در اصفهان اشاره کرد.

نوریان خبر داد:
آغاز استقرار نظام مديريت دارايي هاي 

فيزيكي در شركت پااليش گاز ايالم
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از آغاز اســتقرار 
نظام مدیریت دارایي هاي فیزیکــي با حضورمدیرکل 
نظام مدیریت دارایي هایي فیزیکي وزارت نفت ورئیس 
بازرسي فني شرکت ملي گاز ایران خبر داد .به گزارش 
روابط عمومی، روح اله نوریان در نخستین جلسه اجراي 
پروژه پایلوت استقرار سیستم مدیریت دارایي هاي فیزیکي افزود:در سازمان هاي 
دارایي محور، جریان اصلي کسب و کار بر اساس ارزش آفریني از دارایي هاست و 
شــرکت پاالیش گاز ایالم به عنوان یک سازمان دارایي محور، از طریق استقرار 
نظام مدیریت دارایي فیزیکي، هزینه ها، ریســک ها و عملکرد مرتبط با دارایي ها 
را بصــورت متوازن، در چرخه عمر آن ها، بصورت بهینه و پایدار به منظور تحقق 
اهداف ســازمان مدیریت مي کند.وی اظهار داشــت: اســتقرار و راهبري نظام 
مدیریت دارایي فیزیکي در این پاالیشگاه منجر به بهبود عملکرد مالي، تصمیمات 
سرمایه گذاري آگاهانه، مدیریت ریسک، بهبود تولید و خدمات، بهبود و افزایش 

بهره وري و اثربخشي و در نهایت توسعه متوازن سازمان خواهد شد. 

چادرملو و مپنا قرارداد ساخت دو نيروگاه 
546 مگاواتی سيكل تركيبی امضاء كردند.

بــه گزارش خبرنگار ما در مراســم امضای این قرارداد 
که با حضور مدیران عامــل و اعضای هیات مدیره دو 
شرکت برگزار شد. مهندس تقی زاده مدیرعامل شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو گفت: یکی از مشکالت عمده 
صنعت فوالد کشور نبود زیر بناها از جمله برق و گاز و 
آب می باشد که فوالدی ها باید خود به فکر این زیر ساخت ها باشند که اتفاقا 
کار خوبی است که بتوانیم با تامین این زیر ساخت ها، کمک بزرگی به مملکت 
در جهت توسعه پایدار کرده باشــیم.مهندس تقی زاده در ادامه افزود : شرکت 
چادرملو توانسته با کمک شرکت های فوالدی و صنعتی  دغدغه آب را  در فالت 
مرکزی حل کند. و در حال حاضر مشــکل دوم موضوع کمبود برق در کشــور 
است که البته چادرملو توانسته با ساخت نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی و 
همچنین نیرگاه خورشیدی ۱۰مگاواتی در اردکان یزد عالوه بر تامین برق مورد 
نیاز خود بیش از نیمی از برق تولیدی خود را به شــبکه سراسری منتقل کند و 
اکنون هم در نظر داریم با سرمایه گذاری برای ساخت دو نیروگاه ۵4۶ مگاواتی 
سیکل ترکیبی و ۱2۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مجموع تولید خود را به بیش 

از ۱73۰ مگاوات برق برسانیم.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد:
 نصب و راه اندازی دستگاه شتابنگار در 

شهرستان نوشهر
مدیرکل راه و شهرسازی استان همزمان با فرارسیدن 
۵ دی ماه سالروز زلزله بم ۱3۸2 و روز ایمنی در برابر 
زلزلــه و کاهش اثرات بالیای طبیعی از بهره برداری از 
سامانه شتابنگار زلزله نسل جدید و اتصال به شبکه ملی 
شتاب نگاری کشور در شهرستان نوشهرخبر داد.دکتر 
سید محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ضمن اعالم این خبر 
افزود : با رویکرد نکوداشت ۵ دی ماه سالروز زلزله بم ۱3۸2 و روز ایمنی در برابر 
زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی این برنامه  طراحی و اجرا شد که در آن حفظ 
رویکرد مهم مشارکتی و رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتي لحاظ شده است.

مدیرکل راه و شهرســازی مازندران افزود: فراهم کردن شهر ایمن تر و زندگی 
بهتر برای شهروندان از وظایف ماست و امیدواریم اطالعاتی که به واسطه نصب 
و راه اندازی دستگاههای شتاب نگار به دست می آید بتواند مورد استفاده مدیران 

دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

 زباله های سواحل پارک ملی بوجاق 
جمع آوری شد

محمدپور- گیالن؛ بخش هایی از پارک ملی بوجاق 
توسط عالقمندان به محیط زیست و طبیعت از 
زباله پاکســازی شــد.به گزارش روابط عمومي 
حفاظت محیط زیســت گیــالن ، رییس اداره 
پارک ملی بوجاق با اعالم این خبر گفت : جمعی 
از اعضاي سمن ها و دوستداران محیط زیست با همراهی مامورین یگان حفاظت 
پارک ملي و پاسگاه سپیدرود، شورا شهر و شهردار بندر کیاشهر زباله های بجا مانده 
 افراد کم توجه به محیط زیست را از سطح پارک جمع آوری و پاکسازی کردند.

مهــدی احترامی گفت:  پارک ملی بوجاق کیاشــهر به عنــوان تنها پارک ملی 
خشکی- دریایی کشــور با وسعت 3433 هکتار در بندر کیاشهر قرار دارد که از 
سالیان دور به عنوان یکی از جاذبه های پر اهمیت گردشگری طبیعي محسوب 
می شود. این پارک از شرق و جنوب به محدوده شهری کیاشهر و در مرکز شامل 
مصب رودخانه سفیدرود، در غرب به رودخانه اوشمک و در شمال به دریای  خزر 

محدود است و همه ساله میزبان جمعیت زیادی از  پرنده مهاجر است.

افزايش قيمت نفت شتاب گرفت
قیمت نفت در معامالت دیروز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر امیدواری به 
تاثیر محدود واریانت اُمیکرون بر تقاضا برای سوخت، به روند افزایشی ادامه 
داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۱4 سنت معادل ۰.۱ درصد 
افزایش یافت و به 7۸ دالر و 74 ســنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با 2۵ ســنت معادل ۰.3 درصد افزایش، 
به 7۵ دالر و ۸۱ ســنت در هر بشــکه رســید و برای پنجمین روز معامله 
متوالی افزایش یافت.آبیشــک چائوهان، مدیر کاالها در شرکت »سواستیکا 
اینوستمنت« اظهار کرد: نگرانی ها پیرامون واریانت اُمیکرون در سراسر جهان 
فروکش کرده و در نتیجه تا اندازه ای خوش بینی نسبت به تقاضا ایجاد کرده 
است. انتظار می رود قیمتها در جهت مثبت معامله شوند.ساجد جاوید، وزیر 
بهداشت انگلیس روز دوشنبه گفت: انگلیس پیش از پایان سال 2۰2۱ هیچ 
محدودیت کرونایی جدیدی نخواهد داشت زیرا دولت منتظر شواهد بیشتری 

در خصوص توان سرویس بهداشت برای رویارویی با نرخ باالی ابتالست.
با این حال پس از این که بیش از ۱3۰۰ پرواز روز یکشنبه از سوی ایرالینهای 
آمریکایی به دلیل کاهش خدمه آنها لغو شد، روند صعودی قیمتها محدود 
شد.موارد ابتال به کووید ۱۹ در چین روز دوشنبه برای چهارمین روز متوالی 
افزایش یافت و شیان موارد ابتالی بیشتری گزارش کرد که باعث شده است 
۱3 میلیون سکنه این شــهر به قرنطینه بروند.قیمتهای نفت امسال تحت 
تاثیر بهبود تقاضا و کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان اوپک پالس، حدود 
۵۰ درصد رشد کرده است.آجی ِکدیا، مدیر شرکت »ِکدیا کامادیتیز« گفت: 
حجم معامالت به دلیل تعطیالت اندک اســت و بازارها نگرانی های مربوط 
بــه واریانت اُمیکرون را هضم کرده اند و اکنون توجهات به نشســت چهارم 
ژانویه وزیران اوپک پالس معطوف شده است.سرمایه گذاران منتظر نشست 
چهارم ژانویه وزیران اوپک پالس و تصمیم آنها درباره افزایش تولید به میزان 
4۰۰ هزار بشــکه در روز در فوریه هستند. در نشست قبلی تولیدکنندگان 
این گروه با وجود نگرانی هایی که نسبت به تاثیر شیوع واریانت اُمیکرون بر 
تقاضا مطرح بود، به برنامه خود برای افزایش تدریجی تولید پایبند ماندند و 
افزایش تولید به میزان 4۰۰ هزار بشکه در روز را برای ژانویه تصویب کردند.

بر اســاس گزارش رویترز، شرکت انرژی دولتی پتروناس مالزی پیش بینی 
کرد روند احیای تقاضا برای نفت از تاثیر پاندمی کووید ۱۹ در چند ســال 
آینده شــکننده و نامعلوم می ماند. این شرکت اعالم کرد صنعت نسبت به 
احیای اقتصادی خوش بین مانده اما محتاط است و باید برای روبرو شدن با 

نوسان قیمت نفت آماده باشد.

 وزیر نفت با اشاره به تزریق ۹ میلیارد دالر ارز صادراتی 
توسط پتروشیمی ها به ســامانه نیما از ابتدای امسال 
تا پایــان آذرماه، گفت: این رقم تا پایان ســال به ۱2 
میلیارد دالر می رســد.به گزارش خبرنــگار اقتصادی 
ایرنا، »جواد اوجی« دیروز )سه شــنبه( در مراســم روز 
صنعت پتروشــیمی افزود: این رقم بــه معنای تزریق 
ماهانه یک میلیــارد دالر و هفته ای 2۵۰ میلیون دال 
ر در ســامانه نیما است که در این شرایط کمک کننده 
بوده اســت.به گفته وزیر نفت، تا پایان سال تزریق ارز 
پتروشیمی ها به ســامانه نیما به ۱2 میلیارد دالر می 
 رســد که به درآمدهای صادراتی نفت خام و میعانات 
گازی تنه می زنــد.وی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچ 
جایی بهتر از صنعت پتروشــیمی برای سرمایه گذاری 
مناسب نیســت، افزود: جلوگیری از خام فروشی راهی 
جز توسعه صنعت پتروشــیمی ندارد.این عضو کابینه 
دولت ســیزدهم ادامه داد: زمانی که در ســتاد فرمان 
امام)ره( مشــغول خدمت بودم، طرح اســاخت واحد 
پلی پروپیلن از نخستین طرح هایی بود که مورد توجه 
قــرار گرفت زیــرا این محصول، »خاویــار محصوالت 
پتروشیمی« اســت.اوجی تاکید کرد: با مطالعاتی که 
برای بحث سرمایه گذاری انجام دادیم مشخص شد برای 
سرمایه گذاری، هیچ کجا بهتر از پتروشیمی ها نیست و 
ارزش افزوده باالیی ایجاد می کند.وی با اشاره به اینکه 
در صنعت پتروشیمی طرح ها به طور حتم باید با زنجیره 

ارزش تکمیل شود، گفت: عالوه بر صادرات پتروشیمی، 
باید محصوالت میانی پتروشیمی به کاالهای تکمیلی 
تبدیل شود.وزیر نفت ادامه داد: نزدیک به ۱۵ هزار واحد 
صنعتی از خوراک پتروشیمی ها استفاده می کنند.وی 
بیان داشــت: کشــوری مثل ایران 34 هزار متر مکعب 
ذخایر گازی قابل برداشــت دارد، بیــش از ۵۰ درصد 
پتروشــیمی ها خوراک گاز اســت و امــروز 7۰ تا ۸۰ 
میلیون متر مکعب مصرف گاز پتروشــیمی ها است که 
بخش بزرگی از آن به مصرف خوراک می رســد.اوجی، 
تبدیل گاز به محصوالت پتروشــیمی را مصداق اجرای 
اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: محصوالت پتروشیمی 
کمترین آسیب را از تحریم ها دیده است.وی گفت: در 
فصل ســرما نزدیک به ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز به 
بخش خانگی و تجــاری برای گرمایش اختصاص پیدا 

می کند و فقط 7۰ میلیون متر مکعب برای پتروشیمی 
در نظر گرفته می شــود که ارزآوری باالیی برای کشور 
دارد و ایــن در حالی اســت که در بخــش خانگی به 
دلیل عدم بهینه ســازی مصرف گاز و قیمت ارزان گاز 
اسراف می شود.وزیر نفت تاکید کرد: نسل های آتی ما را 
نمی بخشند که گاز را از پارس جنوبی تولید می کردیم 
و گاز را بــه جای ایجاد ارزش افــزوده، برای گرمایش 
می ســوزاندیم. در سال های گذشته رشــد ۱۰ تا ۱2 
درصدی مصرف گاز داشتیم و مجبور بودیم در فصول 
سرد گاز رسانی صنایع را محدود کنیم.وی افزود: باید 
با برنامه ریزی های انجام شــده، گاز را به سمت صنایع 
و تبدیل به ارزش افــزوده هدایت کنیم.اوجی ادامه داد: 
یک پتروشــیمی اوره وآمونیاکی با تولید یک میلیون 
و ۶۸۰ هزار تن در ســال با یک خط لوله ۶ تا هشــت 
اینچ و روزانه چهار مییلون متر مکعب گاز ارزش افزوده 
باالیــی ایجاد می کند و حتی در صنایع تکمیلی ارزش 
آن بیشــتر می شود.وی گفت: تاکید می کنم که به طور 
حتم در واگذاری طرح ها، زنجیره اش هم فعال شود و به 
عالقه مندان سرمایه گذاری در این صنعت اعالم می کنم 
که وزارت نفت بــرای تکمیل زنجیره حمایت و کمک 
خواهد کرد.وزیر نفت افزود: تا پایان دولت سیزدهم همه 
کاتالیست های صنعت پتروشیمی از سوی این شرکت 
یا از سوی شــرکت های پژوهشی و دانش بنیان ایرانی، 

بومی سازی می شود.

وزیر نفت اعالم کرد:

تزریق 9 میلیارد دالر ارز صادراتی پتروشیمی ها به سامانه نیما

مشــاور بین المللی وزیر نیرو گفــت: قبال طرحی 
مبنی بر واردات آب از ســمت افغانســتان بود که 
به دلیل شرایط خاص سیاسی این کشور این طرح 
تغییر کرده تا واردات آب از ســمت ترکمنســتان 
و ازبکســتان انجام گیرد.محمد علی فرحناکیان، 
مشــاور وزیر نیرو در امــور بین الملل در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشــاره به وضعیت دیپلماسی آب 
کشــور گفت: ما در حوزه دیپلماســی آب با تمام 
کشــور های همســایه از جمله ترکمنســتان در 
حوزه اترک، افغانســتان، عراق، ترکیه و آذربایجان 
تفاهم نامه داریم.وی با تأکید بر اینکه تعامالت در 
اکثر حوضه های آبریز بین المللی دوســتانه است، 
افزود: به طور مثال در تابستان امسال ما پنجمین 
سالگرد بهره برداری دوستانه میان سد و رود ارس 
را میــان آذربایجان و ایران برگــزار کردیم که به 
اذعان اکثر سازمان های بین المللی این روابط جزو 
معدود روابط موفق در دنیا بوده اســت، در حالی 
که اکثــرا آب های مرزی محل منازعه دو کشــور 
می شود.فرحناکیان با اشــاره به سفر اخیر معاون 
وزیر نیرو به ترکیه گفت: خوشبختانه در این سفر 
مذاکرات خوبی انجام شد تا ما بتوانیم حق آبه مان 
را به صورت کامل دریافت کنیم. ســد کاراکورت 
که در مسیر رود ارس هســت، یکی از موضوعات 
مهــم مذاکرات بود. مقامات ترک مدعی هســتند 
آبگیری این سد کامل شده و پس از این رهاسازی 

به صورت عادی انجام می شود.

وی با تأکید بر اینکه این سد کشورهای ارمنستان 
و آذربایجــان را هم تحــت تأثیر قــرار می دهد، 
افزود: از همین رو ما در خواســت کردیم از طریق 
ســازمان های بین المللی از جمله مرکز منطقه ای 
مدیریت آب شــهری مذاکرات که مقر آن در خود 
ایران هســت، مذاکرات را پیش ببریم.مشاور وزیر 
نیــرو در امور بین الملل در مورد وضعیت آب عراق 
گفت: پس از سفر شــهریورماه که وزیر آب عراق 
همراه با آقای مصطفی الکاظمی به ایران داشــتند، 
مذاکراتی انجام شــد و بنا شد که این مذاکرات به 
منظور رفع سوءتفاهم ها ادامه داشته باشد. برادران 
عراقی می دانند که خــود ایران هم با یک کاهش 
بارش بی ســابقه همراه بوده و تبعــات این اتفاق 
طبیعتا به خود عراق هم می رسد.وی افزود: با این 
حال وقتی مشاهده شد که طرف عراقی مشکالت 

زیادی از جهت تأمین آب دارند، حجم قابل توجهی 
آب از ســمت رود سیروان به سمت عراق آزاد شد 
و استاندار اســتان مجاور هم یک تقدیرنامه ای به 
صورت کتبی برای ما ارســال کــرد. امیدواریم با 
افزایش بارش ها بتوانیم نیاز آب کشــور همسایه را 
تأمین کنیم.مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل در 
رابطه با بحث واردات آب از سرشــاخه های شمال 
شــرقی گفت: آنچه که مسلم است، کوه های تبت 
در تاجیکســتان منبــع قابل توجهی اســت که به 
غیر از خود تاجیکســتان، ترکمنستان، ازبکستان، 
قرقیزستان و افغانســتان از این آب بهره می برند. 
قبــال طرحی مبنــی بــر واردات آب از ســمت 
افغانســتان بود که به دلیل شرایط خاص سیاسی 
و امنیتــی افغانســتان این طرح تغییــر کرده تا 
واردات آب از ســمت ترکمنستان و ازبکستان در 
دستور کار قرار گیرد.فرحناکیان خاطر نشان کرد: 
در ســفر ریاســت جمهوری به اجالس شانگهای 
رایزنی ها برای این اتفاق در ســطوح باالیی انجام 
شــد و پــس از آن نیز وزیر نیرو هــم در دیدار با 
تمام وزرای مربوطه این کشــورها، مسأله را طرح 
کردند. در مجموع زمینه های سیاسی و موارد کلی 
در حال موافقت اســت و بحث های کارشناسی نیز 
که قبال شــرکت های ایرانی مطالعاتــش را انجام 
داده بودند و امیدواریم بعد از اینکه اراده سیاســی 
کشورهای همسایه ایجاد شد، بحث های تخصصی 

را به روزرسانی کنیم.

مشاور امور بین المللی وزیر نیرو به مهر خبر داد؛

مذاکرات برای واردات آب از مسیر ترکمنستان و ازبکستان
با حضور فرماندارو مدیران تمامی دستگاه های اجرای شهرستان:

جلسه شورای اداری شهرستان با هدف مديريت 
مصرف انرژی در زمستان  برگزار شد

جلســه شورای اداری شهرســتان با توجه به اهمیتی که تامین پایدار گاز و برق در فصل 
زمستان دارد مورخ 4 دی ماه ۱4۰۰ باحضور فرماندار و مدیران تمامی دستگاه های اجرایی 
شهرســتان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق استان زنجان،پرویز خالقی فرماندارشهرستان زنجان نیز دراین جلسه ضمن 
قدردانی از تعامل وهمکاری مدیران دستگاه های اجرایی به صرفه جویی در مصرف انرژی 
اشــاره کردوگفت: با توجه به اینکه صرفه جویی در مصرف انرژی در اغلب کشورها تبدیل 
به ســبک زندگی شده است بنا براین سعی خواهیم کرد مصرف بهینه انرژی را در جامعه 
محقق کنیم.وی تامین انرژی بخش خانگی را دراولویت برنامه ها دانست وعنوان کرد: تاکید 
وتشــکیل جلســات برای صرفه جویی به معنای قطع برق و انرژی نیست و نباید با اظهار 
نظرهایی برای شهروندان تشویش ایجاد کنیم.فرماندار شهرستان زنجان با تاکید بر وجود 
برنامه ریزی در تمامی حوزه ها گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان برای نیل به اهداف و 
چشم انداز مشخص شده باید برنامه ریزی داشته باشند.حسین سهیل قائم مقام مدیر عامل 
در امور شهرستانهای شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، هماهنگی و همراهی ادارات و 
ارگانها را  در پیشگیری از کمبود انرژی ضروری دانست و افزود: تمام ادارات، بانکها، نهادهای 
عمومی، مدارس، دانشگاه ها و نهادهای نظامی و انتظامی موظف به صرفه جویی هستند 
تا شاهد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته باشیم .حسین سهیل به توان مصرفی واحد 
های صنعتی بیش از 2مگاوات اشاره کردو گفت :الزم است این واحد های صنعتی حداقل 
3۰درصد ازمصرفه روزانه خود را کاهش دهند تا بتوانیم زمستان را بدون قطعی برق سپری 
کنیم.وی در ادامه به مصرف باالی برق توســط دســتگاه های استخراج رمز ارز غیر مجاز 
اشاره کرد و افزود: امیدواریم دستگاه های متولی از بازگشت دستگاه های استخراج رمز ارز 
غیر مجاز ضبط شــده به چرخه استخراج ممانعت به عمل آورند تا بتوانیم با راهکار ها ی 

پیشنهادی مصرف مشتریان را مدیریت کنیم. 
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گزیده خبر  در 9 ماهه 1400

جهش ۴۰ درصدی ارزش صادرات غیرنفتی
در حالی که کمتر از ســه ماه به پایان سال 1400 باقی است، 
تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال از مرز 72 میلیارد دالر 
گذشــت. به گزارش ایلنا، علیرضا مقدسی، سرپرست گمرک 
جمهوری اســامی ایران با بیان مطلب فوق گفت: از ابتدای 
سال جاری تا پایان آذر ماه 122 میلیون و 500 هزار تن کاال 
به ارزش 72 میلیارد و یکصد میلیون دالر بین ایران و ســایر 
کشورها مبادله شــد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
از حیــث وزن 11 درصد و از لحاظ ارزش 38 درصد رشــد 
نشان می دهد که در صورت ادامه روند تجارت کنونی تجارت 
خارجی کشــورمان  تا پایان سال  به 98میلیارد دالر خواهد 
رسید. وی افزود: از کل تجارت صورت گرفته در مدت مذکور 
92 میلیون و 300 هزار تن آن به ارزش 35 میلیارد و یکصد 
میلیــون دالر به صادرات اختصاص دارد که نســبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته از نظر وزن 8 درصد و از لحاظ ارزش 
40 درصد افزایش داشــته است که این میزان از کل صادرات 
یکساله سال 99بیشتر شده اســت که انتظار داریم به حفظ 
روند صادرات، این میزان تا پایان سال به 47میلیارد دالر برسد.

سرپرســت گمرک ایران تصریح کرد: رشد صادرات غیرنفتی 
در شرایط تحریمی و وجود محدودیت های اقتصادی، حاصل 
تاش و همت همه دست اندرکاران حوزه تجارت خارجی، به 
ویژه فعاالن اقتصادی اســت و انتظار می رود با رفع مشکات 
و تنگناهای موجود، شــاهد بهبود وضعیت تجارت در آینده 
باشیم.مقدســی اظهارداشــت: محصوالت پتروشیمی با 42 
میلیــون و 400 هزار تن به ارزش 14 میلیارد و 700 میلیون 
دالر مهمترین کاالهای صادراتی ایران در 9 ماهه سال جاری 

بوده که 46 درصد از وزن و 42 درصد از ارزش کل صادرات را 
به خود اختصاص داده اســت و رشد 40 درصدی را نسبت به 
مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.وی درخصوص عمده 
مقاصــد صادراتی کاالهای ایرانی گفت: چین با 21 میلیون و 

300 هــزار تن کاال به ارزش 10 میلیارد و 200 میلیون دالر، 
نخســتین شــریک تجاری ایران بود و پس از آن عراق با 23 
میلیون و 500 هزار تن کاال به ارزش 6 میلیارد و 800 میلیون 
دالر، ترکیه با 11 میلیون و 700 هزار تن به ارزش 4 میلیارد 

و یکصد میلیون دالر، امارات متحده عربی با 8 میلیون و 300 
هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 400 میلیون دالر و افغانســتان 
بــا 3 میلیون و 300 هزار تن بــه ارزش یک میلیارد و 400 
میلیون دالر در رده های بعدی قرار گرفتند.سرپرست گمرک 
ایران درخصوص آمار واردات کاال در 9 ماهه سال جاری گفت: 
در ایــن مدت 30 میلیون و یکصد هزار تن کاال به ارزش 37 
میلیارد دالر وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته از حیث وزن 20 درصد و از نظــر ارزش 37 درصد 
رشد داشته است.وی افزود: امارات متحده عربی با 8 میلیون و 
900 هــزار تن کاال به ارزش 11 میلیارد و 500 میلیون دالر، 
چین با 2 میلیون و 500 هزار تن به ارزش 8 میلیارد و 400 
میلیــون دالر، ترکیه با 2 میلیون و 900 هزار تن به ارزش 3 
میلیــارد و 700 میلیون دالر، آلمان با 593 هزار تن به ارزش 
یک میلیارد و 400 میلیون دالر و ســوئیس با یک میلیون و 
600 هــزار تن به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دالر پنج 
کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بودند.مقدسی یادآور 
شــد: از مجموع کاالی وارداتی به کشور در مدت یادشده 23 
میلیــون و یکصد هزار تن آن بــه ارزش 12 میلیارد و 400 
میلیون دالر را کاالهای اساسی تشکیل می دهد که 32 درصد 
در وزن و 61 درصد در ارزش رشــد داشــته است.سرپرست 
گمرک ایران همچنین با اشــاره به رشد 76 درصدی ترانزیت 
کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری اسامی ایران گفت: در 9 
ماهه امسال 9 میلیون و 158 هزار تن کاال از خاک کشورمان 
ترانزیت شــده است که پیش بینی می شود که تا پایان سال 

به 12میلیون و 400هزار تن کاالی عبوری از کشور برسد.

جزییات الزام درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها
  قیمت های اعالمی به منزله فاکتور 

خرید است
معاون بازرســی و نظارت اتــاق اصناف ایران اظهار داشــت: باید قیمت 
تولیدکننده روی محصول درج شــده باشــد که به عنوان فاکتور فروش 
برای خرده فروشان و عمده فروشان محسوب می شود. یعنی وقتی بازرس 
ما مراجعه می کند، حتی اگر خرده فروشان و صنوف فاکتور خرید نداشته 
باشــند، همین قیمت درج شــده به عنوان فاکتور خرید است.بهنام نیک 
منــش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنــا در مورد الزام درج قیمت 
تولیدکننده بر روی کاالها اظهار کرد: بر مبنای دستورالعملی که سازمان 
حمایت در اجرای بند 23 سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی داده، به 
منظور ضرورت شفاف ســازی، روان ســازی نظام توزیع و قیمت گذاری، 
روزآمدسازی شــیوه های نظارت بر بازار، ایجاد رقابت و همچنین تعدیل 
و واقعــی کردن قیمت هــا، اصاحاتی در فرآیندها صورت گرفته اســت.

وی افزود: ایــن اصاحات برای کاالهای آب معدنی، آبمیوه، ماالشــعیر، 
نوشیدنی های گازدار، غذاســاز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از 
27 آذر ماه امسال و برای پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، 
یخچال فریزر، تلویزیون و ماشــین لباسشــویی از 4 دی ماه  الزم االجرا 
شــده اســت.نیک منش گفت:  مطابق این اصاحات باید در زمان تولید، 
قیمت تولیدکننده روی محصول درج شــده باشــد که به عنوان فاکتور 
فروش برای خرده فروشــان و عمده فروشــان ما محسوب می شود. یعنی 
وقتی بازرس ما مراجعه می کند، حتی اگر خرده فروشان و صنوف فاکتور 
خرید نداشته باشند، همین قمیت درج شده به عنوان فاکتور خرید است. 
درصدهای سود عمده فروش و خرده فروش و همچنین هزینه های حمل 
هم مشخص است. با احتساب این موارد باید قیمت فروش روی کاال درج 
کرده و در معرض همگان قرار گیرد. برای مثال اگر کسی پودر لباسشویی 
می فروشــد باید قیمت فروش در جلوی قفســه نصب شود. بازرسان اگر 
ببینند که قیمت فروش درج نشــده تخلف محســوب شــده و به عنوان 
تخلف عدم درج قیمت پرونده تشکیل داده و به تعزیرات ارجاع می دهند.

معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در مورد اینکه چه میزان تخلف 
در این زمینه وجود داشــته بیان کرد: اقامی کــه باید روی آنها قیمت 
تولیدکننده درج شــود هنــوز به بازار نیامده، اما در مورد نوشــابه و آب 
معدنی، این کاالها بــا درج قیمت تولیدکننده به تدریج در حال ورود به 
بازار هستند. بازرسی در این موارد هم درحال انجام است.وی تصریح کرد: 
بیشتر تخلفاتی که در بازار توسط بازرسان ما شناسایی می شوند مربوط به 
مواد غذایی و پروتئینی بوده و تخلفاتی مثل گرانفروشی، عدم درج قیمت، 
عدم صدور فاکتور است. مورد احتکار و عدم رعایت مقررات بهداشتی هم 
از مواردی هســتند که توسط بازرسان ما کشف و به تعزیرات ارجاع داده 
می شوند.نیک منش خاطرنشــان کرد: با نظارت های صورت گرفته توسط 
اتاق اصناف و ســازمان صمت و همچنین جهاد کشاورزی، نگهداری کاال 
به صورت عمده به قصد گرانفروشــی و احتکار به ندرت صورت می گیرد، 
اگر هم در سراسر کشــور این موضوع مشاهده شود سریعا با آن برخورد 
می شــود.وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر 
تخلفات صنفی بیان کرد: اگر زیرســاخت ها فراهم بوده و تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان منتفع شــوند، ان شااهلل شــاهد تخلفات در این زمینه 
نباشیم. هرچند وقتی نرخ ارز به این میزان تغییر می کند، قطعا در بعضی 
کاالها شاهد گرانی خواهیم بود چراکه این موضوع یک امر طبیعی است. 
اما باید گرانی را از گرانفروشــی جدا کنیم. از آنجا که هزینه  تمام شــده 
یک کاال زیاد می شود، قیمت نهایی قطعا گران می شود اما این به معنای 
تخلف نیســت. هرچند ما همچنان نظارت می کنیم و اگر از درصد ســود 

قانونی عدول شود، قطعا برخورد خواهیم کرد.

بانوان بازرگان در مسیر توسعه صادرات 
نصف جهان

نشست هم اندیشی بانوان عضو اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی اصفهان با حضور عضو هیئت 
رئیسه و رئیس شــورای راهبردی مرکزکارآفرینی 
بانــوان پارلمان بخش خصوصــی اصفهان در محل 
نمایشگاه های بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شــرق برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان فرشته 
امینــی، عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانی اصفهان در این نشســت که با 
عنوان»بانوان بازرگان در مســیر توسعه صادرات نصف جهان« برگزار شد، 
تاش در راستای کمک به رفع دغدغه های بانوان کارآفرین همچنین توسعه 
کسب و کار بانوان عضو پارلمان بخش خصوصی اصفهان را مهم ترین برنامه 
شــورای راهبردی بانوان عنوان و تصریح کرد: در سلســله نشست های این 
مرکز، عاوه بر شبکه سازی میان بانوان عضو ضمن تشریح خدمات ارایه شده 
در اتــاق بازرگانی اصفهان ،از طریق تعامل رو در رو با بانوان فعال اقتصادی 
برای ارایه خدمات جدید مورد نیاز این قشر، برنامه ریزی خواهد شد.رئیس 
شورای راهبردی مرکزکارآفرینی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه گفت: 
صادرات محور بودن، ضامن موفقیت یک کســب و کار نبوده و بقا و توسعه 
کســب و کارها تنها در گرو صادرات نیســت.وی  افزود: با این وجود برای 
بین المللی شدن یک کسب و کار الزم است فعال اقتصادی با ابزارها و پیش 
نیازهای الزم بــرای این هدف وچالش ها و فرصت های این مقوله و تجارب 

دیگر فعاالن اقتصادی در این حوزه آشنا شود.

تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته 
پدافند غیرعامل ایمپاسکو و پژوهشکده 
مهندسی و پدافند غیرعامل دانشگاه امام 

حسین )ع(
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیــه و تولید 
مواد معدنی ایران، امیرعلــی طاهرزاده؛ مدیرعامل   
ایمپاسکو در این جلسه بر لزوم همکاری با دانشگاه 
ها تاکید کرد و افزود: امیدواریم با انعقاد این تفاهم 
نامه تعامل و همکاری و بهره گیری از توان آموزشی،  

پژوهشــی و فناوری مراکز علمی و فناوری پژوهشکده مهندسی و پدافند 
غیرعامل دانشگاه امام حســین)ع( در راستای پیشبرد اهداف، حل مسائل 
و رفع نیازهای علمی و فناورانه در حوزه های پدافند غیرعامل ایمپاســکو 

صورت گیرد.

روایت آماری از کوچک شدن سفره مردم
افزایش 11 تا 56 درصدی قیمت 

کاالهای اساسی
روند قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته علیرغم وعده های 
مســئوالن افزایشی بوده، به گونه ای که در آبان1400 نسبت به آبان 
99،قیمت برنج ایرانی 56 درصد، شکر 76 درصد و گوشت 41 درصد 
افزایش یافته اســت.به گزارش خبرنگار مهــر، روند قیمت کاالهای 
اساسی طی یک ســال گذشــته علیرغم وعده های مکرر مسئوالن 
همچنان افزایشــی بوده، به شــکلی که موجب کاهش تقاضا به ویژه 
در اقامی همچون گوشت و برنج شده است.در این بین، بررسی آمار 
ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی در آبان ماه 
سال 1400 نشان می دهد که نرخ انواع کاالهای اساسی نسبت به آبان 
1399 با افزایش محسوســی همراه بوده که البته نسبت به ماه های 
قبل شیب مایم تری داشته است.بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم 
برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 14 درصد افزایش از 24 هزار و 
293 تومان درآبــان ماه 1399 به 27 هزار و 702 تومان در آبان ماه 
1400 افزایش یافته است.قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در آبان 
1400 نسبت به آبان 1399 با 11.2 درصد افزایش از 14 هزار و 497 
تومان به 16 هزار و 114 تومان افزایش یافته است.همچنین قیمت هر 
کیلوگرم برنج طارم اعا آبان 1400 نسبت به مهر 1399، 56.7 درصد 
افزایش داشــته و از 31 هزار و 910 تومان به 50 هزار تومان رسیده 
اســت.قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد 
شده 55.4 درصد افزایش یافته و از 31 هزار و 282 تومان به 48 هزار 
و 614 تومان رســیده است.قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز 76.1 
درصد افزایش یافته و از 8 هزار و 383 تومان در آبان 99 به 14 هزار 
و 764 در آبان 1400 افزایش یافته است.قیمت هر کیلوگرم گوشت 
گوساله نیز در آبان ماه 1400 نسبت به آبان ماه 1399 به میزان 41.6 
درصد افزایــش و از هر کیلوگرم 94 هزار و 821 تومان به 134 هزار 
و 306 تومان رسیده است.قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی 
مدت یاد شده 18.7 درصد افزایش یافته و از 111 هزار و 150 تومان 
به 131 هزار و 940 تومان رســیده است.قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مــرغ تازه نیز در آبان ماه 1400 نســبت به آبان ماه 1399 به میزان 
27.1 درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم 24 هزار و 211 تومان به 
30 هزار و 774 تومان رسیده است.همچنین بررسی قیمت این اقام 
اساســی طی یک ماه نیز نشان می دهد قیمت همه اقام یاد شده، به 
جز برنج تایلندی گوشت گوسفندی با کاهش 2.1 و 0.6 درصدی، در 
آبان امسال نسبت به ماه قبلش )مهر ماه( افزایش یافته است.شکر یک 
درصد، برنج پاکستانی 1.1 درصد، برنج طارم 5.6 درصد، برنج هاشمی 
4.7 درصد، گوشــت گوساله 1.6 درصد و گوشت مرغ 10 درصد طی 

یک ماه افزایش قیمت خورده اند.

 نایب رییس کمیســیون بازرگانــی داخلی اتاق 
بازرگانــی ایران اظهار داشــت: اخــذ مالیات بر 
ارزش افزوده از کاالهــای وارداتی هم در نهایت 
به مصرف کننده منتقل می شــود، چراکه کسی 
که سرمایه گذاری می کند طبیعی است که انتظار 
سود از سرمایه  خود را دارد.سید اسماعیل یزدان  
پناه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
حذف معافیت مالیات بــر ارزش افزوده کاالهای 
وارداتی و تاثیر آن بر بازار داخلی اظهار کرد: بهتر 
است عوارض واردات هنگام واردات وضع شود، ما 
سیستم مناسبی برای تعیین ارزش افزوده نداریم. 
مالیــات بر ارزش افزوده معمــوال باید در انتهای 
زنجیره گرفته شــود ولی متاســفانه آن را در هر 
مرحله می گیرند. در مــورد واردات باید عوارض 
گرفته شــود که آن هم بایــد در ابتدای زنجیره 
باشــد و دولت می تواند از آن برای تنظیم بازار، 
تنظیم واردات، حمایت از تولید و غیره اســتفاده 
کنــد.وی افزود: خود مالیات بر ارزش افزوده االن 
مورد ســوال است که با این ســبک آیا مناسب 
است یا خیر. واقعا فشار مضاعفی به تولیدکننده 
وارد می شــود. به نظر می رســد تا زمانی که ما 

یک سیستم درست و مشــخص نداشته باشیم، 
نمی توان در مورد مالیات بر ارزش افزوده به شکل 
فعلی عمل کرد چراکه عواقب آن بیشتر از فواید 
آن است.نایب رییس کمیسیون بازرگانی داخلی 
اتــاق بازرگانی ایران تصریح کرد:  دولت می تواند 
سیاســت های خود را در مورد عــوارض واردات 
اعمال کند اما تا زمانی که ما سیستم ارزش افزوده 
را در یک بستر مناسب و شفاف اعمال نکردیم و 
هنوز در مورد شیوه آن سوال وجود دارد، می تواند 
مشکل ساز باشد چراکه در هر معامله ای که انجام 
می شــود مالیات بر ارزش افزوده گرفته می شود. 
سیســتم ها یک پارچه نیستند و ســازمان باهم 
ارتباط ندارند، تا زمانی که بســتر فراهم و شرایط 
شفاف نشــود و بین ســازمان صمت، گمرکات، 
ســازمان جهاد کشاورزی، راه و ترابری، انبارداری 
و ... ارتباط یکپارچه ای شکل نگرفت و دیتابیس 

واحدی نداشــته باشیم؛ این تصمیمات برای بازار 
شوک آور بوده و در شرایط فعلی می تواند در بازار 
اثر منفی بگذارد.وی بیان کرد: ما ابتدا باید بستر 
را فراهم کرده و بر اســاس سیاست های دولت و 
تنظیم بــازار و حمایــت از تولیدکننده، عوارض 
واردات را تنظیــم کنیم. اگر این بســترها برای 
ارزش افزوده مشــخص شود، می توانیم در آینده 
کارهای مشابهی را انجام دهیم ولی امروز و در این 
شرایط به نظر می رسد برای بازار شوک آور خواهد 
بود که تاثیر مثبتی نخواهد داشــت.یزدان پناه با 
اشاره بر تاثیر این موضوع بر اقشار کم  درآمد گفت: 
باید یک سیستم مناســب برای اقشار کم درآمد 
جامعه وجود داشــته باشد تا به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم از سفره و سبد غذایی آنها حمایت 
کند. چون این سیستم وجود ندارد، همه فشارها 
در نهایت به مصرف کننده نهایی می رسد و سفره 

اقشار آسیب پذیر در حال کوچک شدن است. در 
این مورد باید اقام ارزان قیمت وارد شود تا دست 
کم تغذیه این اقشار تامین شود. برای مثال برنج 
ارزان قیمت  وارد شود تا این کاال که از اقام مهم 
در ســبد خانوار از مصرف خانوارها حذف نشود. 
ابتدا باید بسته های حمایتی برای اقشار کم  درآمد 
وجود داشــته باشد و بعد تصمیمات این چنینی 
گرفته شود. با این سیاست ها فشارهای مستقیم 
به مصرف کننــده نهایی وارد می شــود. طبیعی 
است که اقشار کم درامد جامعه فشار بیشتری را 
متحمل شــده و احتمال دارد برخی اقام مهم از 
سبد کاالیی آنها حذف شود.وی خاطرنشان کرد: 
اخذ مالیات بر ارزش افــزوده از کاالهای وارداتی 
هم در نهایت به مصرف کننده منتقل می شــود، 
چراکه کســی که سرمایه گذاری می کند طبیعی 
اســت که انتظار سود از ســرمایه ای که گذاشته 
را دارد. هرگونــه هزینه ســربار از مصرف کننده 
گرفته می شــود. هیچ سرمایه گذاری با تقبل این 
مالیــات تن به ضرر نمی دهد. بنابراین تصمیمات 
باید کارشناسی شده و عجوالنه نباشد. در شرایط 
کنونی بازار و جامعه تحمل این شوک ها را ندارد. 

در شرایط آرام دولت می تواند تصمیماتی بگیرد اما 
در این شــرایط بحرانی باید با دقت تر عمل کنیم 
تا بازار دچار شوک نشود.نایب رییس کمیسیون 
بازرگانــی داخلی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ما 
برای حمایت از اقشار کم درامد می توانیم واردات 
را به ســمت برنج ارزان قیمت ببریم و برای برنج 
گران قیمت عوارض بیشــتری بــه آن ببندیم. 
طبیعی اســت که برنج های با کیفیــت و گران 
را اقشــار کم درآمد اســتفاده نمی کنند. بنابراین 
می توانیم روی کاالهــای گران عوارض یا مالیات 
بر ارزش افزوده ببندیم. اما حتما باید به فکر اقشار 
کم درآمد باشــیم و برای کاالی ضروری و ارزان 
قیمت این عــوارض را اعمال نکنیم. یعنی نباید 
مالیات بر ارزش افزوده را عام کرد و به همه کاالها 
اختصاص داد، دســت کم باید گام به گام پیش 
رفت و ابتدا آن را در مورد کاالهای لوکس اعمال 
کنیم. اگر غیر از این عمل کنیم بازار دچار شوک 
ایلنا، براساس دستورالعمل  می شــود.به گزارش 
اباغ شده از سوی سازمان امور مالیاتی، معافیت 
مالیاتی کاال های وارداتی نظیر برنج و روغن از 13 

دی ماه حذف خواهد شد.

شوک دیگر به بازار

حذف معافیت مالیاتی کاالهای وارداتی

مسئول مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد:

از نظر وزارت اقتصاد »اینماد«، مجوز کسب وکار نیست
 نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: مسوول تعیین مجوز برای کسب وکارها، وزارت اقتصاد است که معتقد است »اینماد« مجوز نیست. مسوول نظارت  بر این روند نیز 
وزارت صنعت، معدن و تجارت است که امیدواریم طوری نظارت کند تا کسب وکارها مایوس نشوند.به گزارش ایرنا، نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در نشست هم اندیشی 
درباره اینماد، به بحث و تبادل نظر در این باره پرداختند.»امیر سیاح«، مسوول مرکز پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد در این نشست گفت: ما در وزارت اقتصاد خط 
قرمزی داریم که بر اساس آن حکومت تصمیمی نگیرد که بخش خصوصی را نگران یا مایوس کند. ما با هر تصمیمی که فعالیت اقتصادی را به پایین بکشد، مخالف هستیم.وی 
افزود: راه حل پیشنهادی وزارت اقتصاد برای کسب و کارها این است که درهای ورود به کسب و کارها باید تا حد زیادی باز باشد و حکومت آن ها را با انواع و اقسام روش های 
هوشمند مورد آزمون قرار دهد و هر کدام که دارای مساله بودند را از سیستم کسب و کاری سامت بیرون کنند.سیاح تاکید کرد: این که فکر کنیم در را ببندیم و با در بسته 
مجوز بدهیم و شرایط را سخت کنیم، اشتباه است زیرا حتی اگر یک کسب و کار نیز بیرون از این در بماند، نشان می دهد ما اشتباه کردیم و این خاف رشد کسب و کارها است.

وی بیان داشت: اگر چنین اتفاقی رخ دهد، باعث می شویم بخش خصوصی مایوس شود؛ کاری که مطلقا نباید انجام بدهیم. اگر اینماد باعث شده بخش خصوصی مایوس شود 
ما مخالف آن هستیم. همکاران ما در وزارت صمت نیز قول همکاری داده اند.سیاح ادامه داد: خیلی خوشحال هستم که بخش خصوصی در این جلسه اعام کرد که آماده است با 
روش های هوشمند کسب وکارهای فاسد مشخص شوند و به حکومت یاری برساند تا محیط کسب و کار سالم شود و رشد کند.نماینده وزارت اقتصاد در این نشست تصریح کرد: 
نظر وزارت اقتصاد این است که »اینماد« مجوز کسب وکار نیست، مجوزها باید در درگاه ملی کسب وکارها نوشته شود، سال 95 هیات مقررات زدایی اینماد را به عنوان مجوز 
کسب و کار مطرح کرد و ما امروز قصد داریم این اشتباه را درست کنیم.وی تاکید کرد: اینماد مجوز کسب و کار نیست و وزارت صمت یا وزارت ارتباطات باید نظارت کند تا به 
بخش خصوصی معتبر، نماد اعتمادساز دهد.سیاح تاکید کرد: از دولت 2 حرف نخواهید شنید، وزارت صمت نیز قول داده که نظر بخش خصوصی را جلب کند و امیداوریم پس 
از این جلسه سوءتفاهم ها برطرف شود.وی اضافه کرد: آنچه مسلم است اینماد مجوز کسب و کار نیست و مسوول تعیین مجوز کسب و کارها وزارت اقتصاد است، در عین حال 

وزارت صمت تنظیم گر و ناظر بر کسب و کارهاست و امیدوارم طوری نظارت کند که کسب وکارها مایوس نشوند و پر امید به ایجاد کسب و کار مشغول شوند.
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خبر مهم وزیر اقتصاد درباره نرخ سود بانکیگزیده خبر

الزام بانک ها به استرداد سودهای غیرقانونی تسهیالت به مشتریان
وزیــر امور اقتصادی و دارایی در پایان جلســه با مدیران عامل 
بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی 
در تسهیالت، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی 
ماه خبر داد.به گزارش ایســنا، ســید احسان خاندوزی با بیان 
اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و 
تولید کنندگان گرفته شده است گفت: بانک های دولتی موظف 
خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه 
مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد 
کننــد.وی افزود: از فردا فعاالن اقتصــادی و تولیدکنندگان با 
مراجعه به بانک ها می توانند جهت اصالح قراردادهای خود اقدام 
کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک ها را مطالبه کنند.

طبــق اعالم وزارت اقتصاد،  او در خصوص ضمانت اجرایی این 
مصوبه توسط بانکها اظهار کرد: عالوه بر نظارت شبکه بانکی و 
بازرسی بانک مرکزی که به صورت سنتی برای اجرای مصوبات 
شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد 
نیز به شکل ویژه ای با فعال سازی سامانه نظارت مردمی وزارت 
اقتصاد آماده دریافت گزارشــات مردمی از  کل کشور  در این 
خصوص هستند، لذا مردم می توانند با مراجعه به بخش بازرسی 
سایت وزارت اقتصاد، نســبت به اعالم گزارش اقدام کنند.وی 
بیان کرد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت 

اقتصاد خواسته ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد 
و خود من نیز به شــکل شخصی در این موضوع کمک خواهم 
کرد، تا احســاس اینکه بانک ها به خصوص بانکهای دولتی، در 
خط مقدم قانون گرایی و حفظ حقوق فعاالن اقتصادی و مردم 
هســتند، در جامعه تقویت شــود.خاندوزی با اشاره به برنامه 
هــای دولت یازدهم در حوزه اصالحات نظام بانکی گفت: وزیر 
اقتصاد به عنوان رئیس مجمع اکثر بانکهای دولتی، اجرای این 

اصالحات را به عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.
وی افــزود: با توجه به مصوبه اخیــر هیات وزیران در خصوص 
آیین نامه تبصــره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰  در خصوص 
تسهیالت اشتغال زایی، متأسفانه به علت موانع موجود پرداخت 
این تســهیالت انجام نگردیــد، لذا  از مدیــران عامل بانک ها 
خواسته شــد این عقب ماندگی ماه گذشته، در سه ماهه  آخر 
ســال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیالت اشتغال زایی 
صورت گیرد.وزیــر اقتصاد در ادامه یکی از مســایل مهم این 
وزارتخانه را  بحث حرکت از  وثیقه و ضامن محوری به ســمت 
اعتبارسنجی مشتریان بیان و اظهار کرد: با انجام این مهم بخش 
زیــادی از مردم و فعاالن اقتصــادی از انجام این قیود آزاد می  
شــوند که در این زمینه هماهنگــی خوبی صورت گرفته و در 

هفته آینده خبر آن اعالم خواهد شد.

بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه 
تراکنش حضور خواهد یافت

بانک توســعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی روزهای ۲۱ و 
۲۲ دی ماه حضور خواهد یافت.بانک توسعه تعاون در رویداد فناورانه هفتمین 
نمایشــگاه تراکنش ایران با برپایی غرفه حضور دارد و مدیران ارشــد بانک، 
مدیران و کارشناســان حوزه های تخصصی و فناوری بانک ، ضمن اشتراک 
تجربیات همکاری و تعامل گســترده ای با خبرگان حوزه فناوری و تراکنش 
خواهند داشــت.الزم به ذکر است درجشنواره چهره های ماندگار نمایشگاه 
تراکنش که در میان هیات داوران، تعدادی از مدیران عامل بانکها، برخی روسا 
و اعضای هیات مدیره نظام بانکی و مدیران ارشــد مرکز فابا نیز حضور دارند 
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون به عنوان یکی از اعضای 
هیات داوران حضور دارد.هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران طی روزهای ۲۱ و 
۲۲ دی ماه سال جاری با حضور بیش از ۱۲۰ نفر از مقامات و مدیران ارشد 
اقتصادی و بانکی کشــور و با سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس 
کل بانک مرکزی و با حضور گسترده اکوسیستم صنایع مالی، بانکی، پرداخت 
و فناوری کشور در هتل الله و مرکز آفرینش های کانون در خیابان فاطمی و 
خیابان حجاب تهران برگزار می شود.عالوه بر بخش نمایشگاهی بیش از صد 
نفر از مدیران و اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عامل بانکها در قالب دوره 
تخصصی بانکداری نوین حضور دارند، 5۰ محصول جدید در این نمایشــگاه 
معرفی می گردد و بیش از ۱۰۰ تیم اســتارتاپی به معرفی خود می پردازند 
و حدود صد نفر از مدیــران و متخصصان پیامون موضوعاتی از قبیل هوش 
مصنوعی، استانداردهای بانکی، چالش های امنیتی صنایع مالی، رمز ارزها، 

تحول دیجیتال، بانکداری باز و سایر مباحث تخصصی سخنرانی می کنند.

راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات، یکی 
از خدمات بانکداری هوشمند بانک قرض 

الحسنه مهر ایران
دکتر سعید شمسی نژاد مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران از راه اندازی 
پیشــخوان مجازی خدمات به عنوان یکی از خدمات بانکداری هوشمند این 
بانک خبر داد و گفت: قصد داریم با تقویت زیر ساخت ها و بهبود سامانه ها، 

خدمات شایسته و مطلوب تری را به هموطنان ارائه دهیم.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر سعید شمسی 
نژاد با اشــاره به اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک در زندگی روزمره مردم 
بیان داشــت: بسیاری از مردم، به ویژه ساکنین شهرهای بزرگ که با مشکل 
ترافیــک و آلودگی هوا مواجه هســتند، ترجیح می دهند تا به جای مراجعه 
به شــعب بانک ها، از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده  کنند.وی افزود: 
اقدامات و تالش ها در زمینه توســعه زیر ساخت ها و ارائه محصوالت جدید 
بانکداری الکترونیک در بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه دارد و این بانک 
با فراهم کردن زیرساخت های الزم، پیشخوان مجازی را برای دسترسی بهتر 
مشــتریان به خدمات بانکی تعریف و عملیاتی خواهد کرد.مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران اظهارداشت: پیشــخوان مجازی در واقع به نوعی 
مدیریت درخواســت های مشتریان به شمار می آید و مشتری می تواند در 
بستر اینترنت و در ۷ روز هفته و هرساعت از شبانه روز درخواست های خود 
را ثبت کند.وی ادامه داد: در فاز نخســت، فعال و یا عدم فعال سازی همراه 
بانک، اینترنت بانک و تلفن بانک، خدمات کارت، خدمات چک، انتقال وجه، 
درخواســت تسهیالت، خدمات سپرده و سایردرخواست های بانکی از جمله 
خدماتی اســت که در پیش خوان مجازی بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
صورت یکپارچه ارائه شده است.دکتر شمسی نژاد اضافه کرد: انجام تراکنش 
های بانکی، امکان درخواست فعالسازی و غیرفعالسازی پیامک، امکان ثبت 
درخواســت پوز فروشگاهی، امکان انســداد و رفع انسداد حساب، تهیه پنل 
شعبه برای دریافت درخواست های مشتریان و اقدام روی آن و... در فاز دوم 

عملیاتی خواهد شد.

با حضور مدیرعامل بانک مسکن و معاون وزیر میراث فرهنگی
 خبر خوش برای هنرمندان 

حوزه صنایع دستی
تفاهم نامه اعطای تسهیالت خرید و ساخت مسکن بین بانک مسکن و وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هدف تامین تسهیالت مسکن 
به هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دســتی امضا شد.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، بر اساس این تفاهم نامه تا پایان سال 
۱۴۰۰ دو هزار فقره به هنرمندان و صنعتگران حوزه صنایع دستی پرداخت 
می شــود.در قالب این تفاهم نامه بر اســاس تمهیدات بانک مسکن، عالوه 
بر تســهیالت 6۰ میلیون تومانی بدون ســپرده در تهران، امکان استفاده از 
تســهیالت اوراق را فراهم کرده تا به هنرمندان حوزه صنایع دستی بتوانند 
به صورت تلفیقی از ۲۰۰میلیون تومان تســهیالت خرید مسکن بهره مند 
شوند.سقف تسهیالت بدون سپرده در تهران 6۰میلیون تومان، در شهرهای 
بزرگ و باالی ۲۰۰هزار نفر جمعیت 5۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک 
نیز ۴۰میلیون تومان است. متقاضیان در شهرهای بزرگ می توانند همزمان 
از تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم تســهیالت مسکن )اوراق ممتاز( ۱6۰ 
میلیون تومان و در شهرهای کوچک نیز ۱۲۰ میلیون تومان استفاده کنند. 
تســهیالت از محل اوراق برای زوجین هنرمند نیز متناســب با شهر محل 
زندگی تا دو برابر این میزان قابل افزایش اســت.مدت بازپرداخت تسهیالت 

بدون سپرده ۱۰ ساله و تسهیالت از محل اوراق ممتاز نیز ۱۲ ساله است.

تجهیز دو هنرستان در استان  سیستان 
توسط بانک کارآفرین

بانک کارآفرین در راستای عمل به تعهدات خود در قالب مسئولیت اجتماعی، 
هنرســتان فنی و حرفه ای دخترانه حضرت زینب)س( و هنرســتان فنی و 
حرفه ای پسرانه آیت اله خامنه ای در استان سیستان و بلوچستان را تجهیز 
کرد.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، قرارداد تجهیز دو هنرســتان  
فوق بین بانک کارآفرین و مجمع خیرین مدرســه ســاز استان سیستان و 
بلوچســتان در شهریور ماه سال گذشته منعقد شد. بر اساس این توافق نامه 
هزینه تجهیز  دو هنرستان حضرت زینب )س( و  آیت اهلل خامنه ای پرداخت 
و در نهایت در  روز اول دی ماه سال جاری افتتاح شد.بر اساس این گزارش 
هنرســتان های حضرت زینــب )س( و  آیت اهلل خامنه ای ظرفیت پذیرش 
بیش از 3۰۰ دانش آموز را دارند .بانک کارآفرین در راستای ایفای مسئولیت 
اجتماعی خــود و نیز برنامه های مرتبط با این موضوع، اهمیت کارآموزی و 
آمــوزش های کاربردی به دانش آموزان در راســتای کارآفرینی، تجهیز این 

هنرستان ها را در دستور کار قرار داد.

در آبان ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت؛
وصول ۴۶۶ هزار فقره چک رمزدار 

در کشور
بیــش از ۴66 هزار فقره چک رمزدار به ارزشــی بالغ بر ۱۹۸۹ 
هزار میلیارد ریال در آبان ماه ۱۴۰۰ در کل کشــور وصول شد 
که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۲.۱ درصد 
و 3۱.۴ درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، 
براســاس آمار بانک مرکزی، در آبان ماه ۱۴۰۰ در استان تهران 
بیش از ۱5۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۱۴۱۹ هزار 
میلیارد ریال وصول شــد. در ماه مذکــور ۴۹٫3 درصد از تعداد 
چک های رمزدار وصولی در ســه اســتان تهران )3۲.۲ درصد(، 
اصفهان )۹.3 درصد( و خراســان رضــوی )۷.۸ درصد( وصول 
شــده است که بیش ترین ســهم را در مقایسه با سایر استان ها 
دارا بوده اند. همچنیــن ۷۹.۲ درصد از ارزش چک های فوق در 
استان های تهران )۷۱.3 درصد(، اصفهان )۴.3 درصد( و خراسان 

رضوی )3.6 درصد( وصول شده است.

چک های وصولی بر حسب عادی و رمزدار
حدود 6 میلیــون و ۹۰۰ هزار فقره چک در آبان ماه ۱۴۰۰ در 
کل کشور وصول شد که از این تعداد بیش از 6 میلیون و ۴۰۰ 
هزار فقره عادی و حدود 5۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این 
اساس در کل کشور ۹3.۲ درصد از کل تعداد چک های وصولی، 
عادی و 6.۸ درصد رمزدار بوده است.در ماه مورد بررسی در کل 
کشــور بیش از ۴۱۹۰ هزار میلیارد ریال چک وصول شــد که 
حدود ۲۲۰۱ هزار میلیارد ریال آن چک عادی و بالغ بر ۱۹۸۹ 
هزار میلیارد ریال چک رمزدار اســت. به عبارتی در کل کشور 
5۲.5 درصد از کل ارزش چک های وصولی، عادی و ۴۷.5 درصد 

رمزدار بوده است.

چه بر سر سجام آمد!؟
آخرین آمارها نشــان می دهد که تعداد افرادی که در آذرماه در 
ســامانه ســجام ثبت نام کرده اند و احراز هویت شده اند نسبت 
به آبان ماه کاهش یافته اســت.به گزارش ایسنا، در آذرماه سال 
جاری، تعداد 6۰ هزار و۲6 ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر 
در بازار سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز 
هویت شده ها نیز ۷۹ هزار و ۱3۸ مورد بوده است. آماری که از 
کاهش میزان ثبت نام و احراز هویت نسبت به آبان ماه حکایت 
دارد. چرا که در آبان ماه ۷۹ هزار و ۱3۸ نفر در ســامانه سجام 
ثبت نام و ۱۰۱ هزار و ۷۱6 نفر نیز احراز هویت شــدند.بر این 
اســاس میزان ثبت نامی ها در آذرماه نسبت به آبان ماه ۲۴.۱5 
درصد و میزان احراز هویت شده ها نیز در آذرماه نسبت به آبان 
ماه، ۲۱.۹۴ درصد کاهش داشــته است.مردم پنج استان تهران، 
اصفهان، خراســان رضوی، خوزســتان و کردستان با ۱۴5۰۱، 
۴۷3۱، 3۲۹۲، 3۲۴3 و ۲۷۱۱ ثبــت نام در صدر اســتان های 
سجامی شــده قرار گرفته اند در حالی که انتهای این لیست از 
پنج اســتان خراسان جنوبی با 3۲3، ایالم با 3۸۱، چهارمحال و 
بختیاری با 3۸۸، بوشهر با ۴۱3 و اردبیل با ۴۱۷ ثبت نام تشکیل 
شده است.سامانه سجام »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان«، 
برای الکترونیکی کردن و خــودکار کردن فرآیند جمع آوری و 
مدیریت اطالعات مشــتریان است و عملیاتی شدن این سامانه 
باعث افزایش دقت، ســرعت و بهره وری در زمینه جمع آوری 
اطالعات و ارائه خدمــات عمومی و مهم تر از همه، یکپارچگی 

سامانه های اطالعاتی شده است.

عمر کوتاه بورس در کانال جدید!
ادامه حرکت سینوســی در بازار سرمایه باعث شد شاخص کل 
بورس که روز گذشته توانسته بود وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار واحد شود دوباره این کانال را از دست بدهد و به کانال یک 
میلیون و 3۰۰ هزار واحد عقبگرد کند.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس روزی پرنوســان را پشت سرگذاشت، به طوری که از 
ابتدای شروع ساعت معامله تا میانه های آن روندی نزولی داشت 
و تــا یک میلیون و 3۹۷ هزار واحد کاهــش یافت. اما در ادامه 
توانســت روندی صعودی به خود بگیرد با این حال در حالی به 
کار خود پایان داد که همچنان از صعود دقایق ابتدایی معامله جا 
ماند؛ به طوری که ۴۲۹ واحد کاهش یافت و در رقم یک میلیون 

و 3۹۹ هزار واحد ایستاد.

بخشنامه اخیر بانک مرکزی خطاب به 
بانک ها و موسسات اعتباری و تأکید بر 
رعایت نرخ سود سپرده مصوب شورای 
پــول و اعتبــار، می تواند بــه کاهش 
ناترازی بانک ها و عوارض ناشی از آن 

منجر شود.
به گــزارش ایِبنا، موضوع نرخ ســود 
بانکی بــا ورود بانک های خصوصی به 
فضــای اقتصادی کشــور در دهه ۸۰ 
و همچنین پــس از باالگرفتن بحران 
موسســات پولی و اعتبــاری در دهه 
۹۰، در ادبیات قتصادی کشور جایگاه 
ویــژه ای پیدا کرد. ایــن روزها نیز که 
دوباره زمزمه های خروج برخی بانک ها 
از دامنه نرخ سود مصوب شورای پول 
و اعتبار شنیده می شود، بانک مرکزی 
برای متخلفان خط و نشان کشیده تا 
جدیت خــود را برای حفظ داالن نرخ 

سود مصوب نشان دهد.
از سال گذشته نرخ سود علی الحساب 
به  سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 
طور متوســط ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین 
شــده اســت و بانک مرکزی با اشاره 
بــه این دامنه مجــاز، از تخلف برخی 
از بانک هــا و موسســات اعتباری در 
پرداخت نرخ سود موثر سپرده ها فراتر 
از موارد مصرح در ضوابط ابالغی بانک 

مرکزی خبر داده است.

تخلف از نرخ های مصوب
نرخ مصوب سود بانکی که با محوریت 
شــورای پول و اعتبار به عنوان بازوی 
تعیین  مرکــزی  بانک  قانون گــذاری 
اقتصادی  با شرایط  متناسب  می شود، 
فراز و فرودهایی داشته است. این نرخ 
در ســال های ۹۰ تا ۹۲ بین ۷ تا ۲۰ 
درصد تصویب شد و تعیین عدد دقیق 
آن در اختیار بانک ها قرار گرفت. این 
عدد در ســال ۹3 برای ســپرده های 
یکســاله اوج گرفت و بــه ۲۲ درصد 
رسید ولی در ســال های بعد به دلیل 
کاهــش تورم روند نزولــی یافت و به 
مرور بــه ۱۸ درصدرســید و بعد هم 
چند سال روی ۱5 درصد تثبیت شد 
و تا کنون در همین بازه قرار داشــته 
اســت.اما به موازات نرخ های مصوب، 
رقابت بین بانک ها و موسســات مالی 

برای جذب نقدینگی از ســایر بازارها 
از طریــق پیشــنهاد نرخ هــای باالتر 
همواره برقرار بوده اســت. این موضوع 
از نیمه نخســت دهه ۹۰ و با شــدت 
گرفتن مسابقه پرداخت سود از سوی 
موسسات پولی و مالی و برخی بانک ها 
داغ شد. در آن زمان برخی موسسات 
نرخ های 3۰ درصد هم برای سپرده ها 
پرداخت می کردند؛ اتفاقی که در سال 
۹6 به اوج بحران موسســات غیرمجاز 

انجامید.

آثار افزایش بی ضابطه سود بانکی
یکی از مهم ترین آثــار منفی افزایش 
بی ضابطه نرخ سود بانکی، بر هم زدن 
تراز بانک ها است که یکی از ریشه های 
تورم بلندمدت در کشــور به شــمار 
می آید. احمد قدسی، کارشناس پولی 
و بانکــی در این باره به ایِبنا می گوید: 
»سپرده بانکی یا باید نقدشونده باشد 
یا بهره بانکی دریافت کند، اما با روش 
کنونی هر دو امتیاز به ســپرده ها داده 
می شود و این عامل افزایش نقدینگی 
و ناترازی بانک ها است«. وی می افزاید: 
»حجم سپرده های هزینه زا باعث رشد 
نقدینگی می شــود چرا که بهره ای که 
این سپرده ها در حال دریافت هستند، 

در حال حاضر از محل رشد نقدینگی 
اســت«.به دلیل اهمیت موضوع، علی 
صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی 
آبان ماه گذشــته در جلسه دوره ای با 
مدیران عامل بانک ها ضمن اشــاره به 
ناتــرازی برخی بانک هــا، تأکید کرد: 
»بانک مرکزی نسبت به موضوع اضافه 
مرکزی،  بانــک  از  بانک ها  برداشــت 
همواره حساسیت داشــته و رفع این 
مشکل که در خصوص برخی بانک ها، 
به ناترازی مزمن تبدیل شــده است را 
در دســتور کار دارد و در این زمینه، 
اهتمام ویژه بانک های ذیربط ضروری 

است«.
مرتضی سامتی، استاد اقتصاد دانشگاه 
اصفهان هم درباره نقش سود سپرده ها 
در بروز افزایش سطح عمومی قیمت ها 
بانکی کشور  معتقد است: »سیســتم 
دارای قدرت تولید پول بدون پشتوانه 
اســت که ســرانجام ایــن فرآیند به 
منجر می شــود. خلق  تورم  تشــدید 
پول توســط بانک به این معناست که 
بانک ها بــه ســپرده گذاران تورمی را 
تحمیل می کنند تا فرد سپرده گذار از 
بهره دریافتی خود منفعتی نبرد چون 
به همان نسبت قیمت ها افزایش پیدا 

می کنند«.

هشدار به متخلفان
آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار به 
شهریورماه سال ۹۹ برمی گردد که نرخ 
سود بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شد 
و البته به موازات این تصمیم، بانک ها 
نیز بیکار ننشسته و به مشتریان خود 
نرخ های باالتری پیشــنهاد دادند. در 
واکنش به این اتفاق، فرهاد دژپســند 
وزیر سابق اقتصاد و دارایی در اقدامی 
که به نظر می رســد چندان موثر واقع 
نشــده، ابزار مالیاتی را پیش کشید و 
در نامه ای بــه مدیران عامل ۱۲ بانک 
کشــور تاکید کرد که چنانچه بانک ها 
نرخ سود یکســاله باالتر از ۱6 درصد 
بــه مشــتریان خود پرداخــت کنند، 
رقــم پرداخــت شــده بیــش از نرخ 
مصوب مشــمول معافیت مالیاتی قرار 
نمی گیرد.امــا حاال بانــک مرکزی در 
بخشــنامه جدید خود، مدیران عامل 
و اعضــای هیــات مدیــره بانک ها و 
موسسات اعتباری را مسئول مستقیم 
اجرای دقیق بخشنامه نرخ سود مصوب 
معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات 
اصالحی الزم را انجام دهند.در همین 
زمینه »محمدرضا جمشــیدی« دبیر 
اعتباری  بانک ها و موسسه های  کانون 
خصوصی اظهار کرده است: »هر بانکی 
که از قانون بانک مرکزی پیروی نکند 
و بیشــتر از نرخ اعالمی پرداخت کند، 
توسط ناظران بانک مرکزی رصد و نه 
تنها به آنها تذکر داده می شــود بلکه 
به هیات نظارت بانک مرکزی معرفی 
می شــوند و حتی در مواردی مدیران 

بانکی رد صالحیت می شوند«.
به این ترتیب به نظر می رسد تاکنون 
مجموعه نظام بانکی مصوبه شــورای 
پــول و اعتبار را به طــور کامل پیاده 
نکــرده و بایــد منتظر مانــد که آیا 
به  بانــک مرکزی  هشــدارهای اخیر 
مبتال  گذشــته  ســال های  سرنوشت 
شده و فراموش می شود یا اینکه بانک 
مرکزی با جدیت و پیگیری، می تواند 
به دور باطل صدور دســتور و تخطی 
متخلفان پایان دهــد و زمینه را برای 
اصالح ناترازی بانک ها و پیشگیری از 

آثار منفی آن فراهم نماید.

خط و نشان برای مدیران متخلف؛

جدیت بانک مرکزی برای حفظ 
کانال سود بانکی
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گزیده خبر

کارمندان شهرداری استانبول بازجویی شدند
ترکیــه تحقیقاتــی را درباره صدهــا کارمند در 
شــهرداری اســتانبول به ظن ارتباط با گروه های 
شــبه نظامی انجام داده اســت.به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری رویترز، این اقدام از ســوی 
دولــت آنــکارا انتقادهایی را از جانب شــهرداری 
استانبول بابت نحوه رسیدگی به این تحقیقات در 
پی داشته است.»اکرم امام اوغلو«، شــهردار استانبول از حزب اصلی اپوزیسیون 
»مــردم جمهوری خواه« اســت و رقیب احتمالی رجب طیــب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ محسوب می شود.از زمان 
کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه، این کشــور ده ها هزار تن را به ظن ارتباط با شبه 
نظامیان در جریان سرکوبی گسترده قلع و قمع کرده و به گفته گروه های حقوق 
بشری این سرکوبها توجیهی برای ساکت کردن مخالفان بوده است. دولت آنکارا 
همچنین گفته که این اقدامات برای از میان برداشتن تهدیدهایی که کشور با آنها 
روبروست، ضروری هستند.وزارت کشور ترکیه همچنین روز یکشنبه در توئیتی 
نوشت، تحقیق از ۴۵۵ کارمند شهرداری استانبول و کمپانی های مرتبط با شبه 
نظامیان کرد و همچنین بیش از ۱۰۰ مظنون به داشتن ارتباط با گروه های چپگرا 
و سایر گروه ها را آغاز کرده است.سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه گفته که این 
تحقیقات به خود شورای شهر مربوط نمی شود و افزود: کار ما ارتباطی با شورای 
شهر ندارد بلکه هدفمان مقابله با تروریسم است و ما باید حالت آماده باش را در 
ترکیــه حفظ کنیم.وی ادامه داد: آنهایی که هدف قرار می گیرند، فقط کســانی 
نیستند که خیابان ها را تمیز و جارو می کنند، بلکه می توانند برخی از اعضای رده 
باالی شهرداری نیز باشند.اما شهردار استانبول اظهارنظر وزارت کشور را رد کرده و 
در توئیتی نوشت: این نحوه اظهارنظر نشان می دهد آنهایی که قبال قضاوت شدند، 
مورد بازجویی قرار می گیرند؛ شــما اول تعدادی را مظنون دانستید، بعد قضاوت 
کردید و حاال به دنبال تحقیقات هستید. این چه نوع تحقیقاتی است؟ اگر درباره 
آنهــا تصمیم گرفته اید، پس آنها را به زندان ببرید!وی همچنین ادامه داد، وزارت 
کشور ترکیه اطالعاتی را درباره این تحقیقات ارائه نکرده. شهرداری برای استخدام 
کارمندان سوابق کیفری آنها را بررسی می کند.در این میان، نظرسنجی ها نشان 
می دهد که میزان رضایتمندی از اردوغان به پایین ترین حد خود در شــش سال 
گذشته رسیده و شاید در انتخابات ریاست جمهوری احتمالی که قرار است ۲۰۲۳ 
برگزار شود، شکست بخورد.امام اوغلو در سال ۲۰۱۹ و پس از شکست کاندیدای 

حزب حاکم، شهردار استانبول شد.

بایدن بودجه دفاعی ۷۷۰ میلیارد دالری 
آمریکا را امضا کرد

کاخ ســفید اعالم کرد، رئیس جمهوری آمریکا با 
امضــای »قانون اختیارات دفاع ملی« برای ســال 
مالی ۲۰۲۲ که هزینه کــرد دفاعی ۷۷۰ میلیارد 
دالری را مجاز می کند، آن را رسمی کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز،  اوایل همین ماه 
دموکرات ها و جمهوری خواهان در ســنا و مجلس 
نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء به این الیحه دفاعی ســاالنه که سیاســتگذاری 
وزارت دفاع این کشور را مشخص می کند، رای دادند.جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا پس از امضای ایــن الیحه و تبدیل آن به قانون در بیانیه ای گفت: با این 
قانون، مزایای حیاتی فراهم شده و دسترسی باال به عدالت برای پرسنل نظامی و 
خانواده هایشــان افزایش می یابد و این شامل اختیارات مهم برای حمایت از دفاع 
ملی کشورمان است.قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۲، حدود پنج درصد 
هزینه کرد نظامی را به نسبت سال ما قبل آن بیشتر کرد و بعد از بحث های جدی 
دموکرات ها و جمهوری خواهان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا که بابت مناقشه 
بر سر سیاست چین و روسیه به بن بست رسیده بود، به تصویب رسید.این قانون 
یک افزایش حقوق ۲.۷ درصدی برای نظامیان در نظر گرفته و عالوه بر آن خرید 
هواپیماها و کشــتی های بیشتر و همچنین تدوین استراتژی هایی برای تعامل با 
»تهدیدات ژئوپولیتیکی« به ویژه روسیه و چین مدنظر قرار گرفت.  طبق آن، ۳۰۰ 
میلیون دالر برای ابتکار کمک امنیتی به اوکراین برای حمایت از نیروهای مسلح 
کی یف و همچنین چهار میلیارد دالر برای ابتکار دفاع اروپایی و ۱۵۰ میلیون دالر 
برای همکاری امنیتی بالتیک در نظر گرفته شده است.در مورد چین، این الیحه 
شامل ۷.۱ میلیارد دالر برای ابتکار بازدارندگی پاسیفیک و بیانیه کنگره در حمایت 

از تایوان و همچنین ممنوعیت وزارت دفاع آمریکا در خرید محصوالتی است.

الکاظمی:
  ۲۰۲۲ سال نابودی کامل تروریسم 

در عراق است
نخســت وزیر عراق تاکید کرد سال ۲۰۲۲ سال از 
بین بردن کامل تروریسم در سرتاسر عراق است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق در نشســت ساالنه 
عملیات فرماندهی عملیات مشترک عراق برای سال 

۲۰۲۱ گفــت: نیروهای امنیتی ما برای مقابله با تروریســم و تقویت ثبات 
و امنیــت در کنار هم تالش می کنند. ما از دســتاوردهای امنیتی عملیات 
مشــترک عراق و بقیه دستگاه ها در ســال کنونی که طعم تلخ شکست را 
به تروریســت ها چشــاندند و راه را به روی تمــام تالش های خبیثانه برای 
حضور این گروه های تروریستی بســتند قدردانی می کنیم.الکاظمی گفت: 
سال کنونی شــاهد کاهش تعداد عملیات های تروریستی بود. هدف اصلی 
دســتگاه های امنیتی حمایــت از مرزها و مبارزه با تروریســم و حمایت از 
امنیت عراق و شهروندان است.نخســت وزیر عراق تاکید کرد: عراق شاهد 
چالش هایی از نوع دیگر اســت که از جمله این چالش ها، اوضاع اقتصادی، 
مبارزه با کرونا و مبارزه با مواد مخدر و همچنین چالش های سیاســی است 
که موجب تحلیل رفتن انرژی دســتگاه های امنیتی شده است.وی بر لزوم 
همــکاری برای مقابله با چالش ها و تالش یکپارچه و همکاری و هماهنگی 
مستمر میان وزارتخانه های امنیتی، دستگاه ها و آژانس های اطالعاتی برای 
تحقق امنیت و ثبات و اعمال قانون تأکید کرد.الکاظمی گفت: سال ۲۰۲۲ 
سال مکملی برای از بین بردن کامل تروریسم در سرتاسر عراق خواهد بود.

چاووش اوغلو: 
عادی سازی روابط با اسرائیل را آغاز 

کرده ایم
وزیــر خارجه ترکیــه تاکید کرد که کشــورش در 
ســال ۲۰۲۱ گام های مهمی را برای عادی ســازی 
روابط با تمامی کشــورهای حوزه خلیج )فارس( و 
مصر برداشــت و همچنین رایزنی هایی را با کابینه 
جدید اســرائیل آغاز کرده است.به گزارش ایسنا، به 

نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در 
جلسه ارزیابی سیاســت خارجه کشورش در سال ۲۰۲۱ اظهار کرد: ترکیه 
ســال ۲۰۲۱ گام های مهمی را برای عادی ســازی بسیاری از مسایل مورد 
مناقشه برداشت.چاووش اوغلو گفت: همه شــما از رایزنی های ما با امارات، 
عربستان، بحرین و مصر اطالع دارید و بر اساس این رایزنی ها ما در کاهش 
تنش های منطقه ای »نقش بســزایی« ایفا کردیم.وزیر خارجه ترکیه افزود: 
همچنین رایزنی هایی با کابینه جدید اســرائیل آغاز شده، ما این عملیات را 
با یک رویکرد واقع بینانه انجام می دهیم، البته ما برموضع سابق خود درباره 
فلسطین استوار هستیم.ترکیه در ســال ۲۰۲۱ مذاکرات برای عادی سازی 
روابط با عربستان، امارات و مصر را پس از سال ها اختالف نظر شدید به دلیل 
برخی مسایل از جمله حمایتش از گروه اخوان المسلمین و نقش ترکیه در 

بحران لیبی افزایش داد.

انتقال بیش از ۱۴۰۰ کودک افغان بدون 
سرپرست به آمریکا

شبکه سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در بحران فرودگاه 
کابل ۱۴۵۰ کودک بدون والدین خود به این کشــور منتقل شــده و هیچ 
اطالعاتی از خانواده آنها وجود ندارد.به گزارش خبرنگار ســایت افغانستان 
خبرگزاری فارس، شبکه سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که 
در بحــران فرودگاه کابل ۱۴۵۰ کودک بدون والدین خود به آمریکا منتقل 
شدند. براســاس این گزارش، این کودکان در حال حاضر در آمریکا بوده و 
در حالی که سرنوشــت آنها مشخص نیست به امید یافتن خانوده های خود 
انتظار می کشــند.مقامات امریکایی گفته اند که برخی از خانواده های افغان 
پذیرفته اند که سرپرستی این کودکان را بر عهده بگیرند و قرار است این ها 
با یکی از خویشــاوندانی که با آن ها همزمان از افغانســتان فرار کرده اند یا 
بســتگانی که قباًل در ایاالت متحده بوده اند، زندگی کنند.»سبرینا پرستو« 
متخصص کودکان در کالیفرنیا گفته  است: در حال حاضر هزار کودک افغان 
بــدون خانواده خود در ترس و تنهایی در مرکز نگهداری از کودکان زندگی 
می کنند.برخــی از مدافعان حقوق  کودکان هم گفته اند که این کودکان در 
هنگام فرار از افغانستان با خانواده  خود بودند؛ اما در جریان هرج ومرج  از هم 
جدا شــده اند. به گفته  آن ها برخی از کودکان در جریان حمله انتحاری در  
 فرودگاه از خانواده  خود جدا شده  و امکان دارد شماری از والدین این کودکان 
در این حمله کشته شده باشند. مقامات آمریکایی می گویند که این کودکان 
بدون سرپرســت از پایگاه های نظامی خارج شده و با بستگان و خانواده های 

افغان در حال زندگی در ایاالت متحده هستند.

ژاپن با راه اندازی خط تلفن اضطراری 
ارتشی با چین موافقت کرد

تهران- ایرنا - وزیر دفاع ژاپن از توافقی با پکن جهت 
راه اندازی خط تلفن اضطراری ارتشــی با چین در 
سال آینده خبر داد.به گزارش ایرنا از خبرگزاری »ان 
اچ کی« ژاپن، سخنگوی دولت ژاپن امروز در بیانیه 
ای اعــالم کرد پس از صحبت های اخیر میان وزیر 

دفاع ژاپن و همتای چینی اش، »نوبوئو کی شــی« وزیر دفاع ژاپن از توافق 
راه اندازی خط تلفن اضطراری ارتشــی میان دو کشور تا پایان سال آینده 
میالدی خبر داد تا از هرگونه برخورد تصادفی میان نیروهای دفاعی ژاپن و 
ارتش چین جلوگیری شود.به گفته »هیروکازو ماتسونو« دبیر کابینه ژاپن، 
»نوبوئو کی شی« وزیر دفاع این کشور روز گذشته در گفت و گوی ویدئویی 
با »وی فونگخه« همتای چینی اش که به درخواســت ژاپن انجام شــد، بر 
اهمیت ثبات در تنگه تایوان نیز تاکید کرد و آن را مســئله ای حیاتی برای 
امنیت ژاپن و جامعه جهانی خواند. او در ادامه افزود، ژاپن از نزدیک تمامی 
تحــوالت را دنبال می کند.وی همچنین نگرانی های خود را از آنچه تالش 
های یکجانبه پکن بــرای تغییر وضعیت موجود خواند، مطرح کرد. آخرین 
گفت و گوی این دو وزیر به دســامبر سال گذشته برمی گردد.در این گفت 
و گو وزیر دفاع ژاپن از افزایش نگرانی های خود پیرامون شــرایط در دریای 
چین جنوبی به ویژه آب های اطراف جزایر »ســنکاکو« نیز ســخن گفت. 
کنترل این جزایر برعهده ژاپن اســت و دولت ژاپن انرا بخشــی از سرزمین 

خود می داند.

سایه سویه اومیکرون کرونا بر اقتصاد آسیا
تهران- ایرنا- پیشــتر تصور می شد با کاهش شمار مبتالیان 
به کرونا در منطقه آسیا-اقیانوسیه اقتصاد این منطقه از جهان 
با رونق روبرو شــود، اما با شیوع ســویه اومیکرون که روز به 
روز به شــمار مبتالیان آن افزوده می شــود؛ بنظر می رسد 
روند رشد اقتصادی منطقه همچنان کاهشی باشد.به گزارش 
ایرنا،  کارشناســان معتقدند که همه گیری کرونا هزینه های 
قابل توجهی را بر تمامــی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در 
حال توسعه تحمیل کرده است. اگرچه انتظار می رود فعالیت 
اقتصادی همه مناطق در ســال پیــش رو )۲۰۲۲( به دلیل 
کاهش نســبی وضعیت همه گیری کرونــا افزایش یابد، اما 
روند بهبود بطور قابل توجهی در آســیا با دیگر مناطق جهان 
متفاوت خواهد بود. در این رابطه کشــورهایی که در آنها این 
بیماری بیشتر شیوع داشته و یا در معرض تاثیرات جهانی همه 
گیری از طریق گردشگری و صادرات کاالهای صنعتی هستند، 
عملکرد ضعیف تری خواهند داشــت.بطور مثال، خبرگزاری 
رویترز در گزارشی نوشت که کسادی صنعت گردشگری تایلند 
سبب افت ارزش دالر شده است و این مساله سبب تیره شدن 
چشم انداز رونق اقتصادی در این کشور شده است.از دیگر سو 
افزایش شمار مبتالیان به سویه اومیکرون سبب افت شاخص 
سهام در چین و ژاپن شده است.آمارها نشان می دهد افزایش 
شمار مبتالیان به سویه اومیکرون کرونا مانع از سرمایه گذاری 
ســرمایه گذاران در بازار سهام بسیاری از کشورهای آسیایی 
شده است.همچنین شیوع اومیکرون سبب کاهش ارزش پول 

ملی در کشورهایی مانند اندونزی و فیلیپین شده است.
گزارش های خبری نشــان مــی دهد واحد پــول اندونزی 
بیشترین افت را در میان کشورهای آسیایی تجربه کرده است.

در حال حاضر واحد پول »بات« اندونزی با ۴ دهم درصد افت 
به ۳۳.۵۵۰ واحد در برابر دالر رســیده است.این همه نشان 
می دهد که روند روز افزایش همه گیری سویه جدید کرونا یا 
همان »اومیکرون« می رود تا یک ضربه اساسی به روند رشد 

اقتصادی بسیاری از کشورهای آسیا و حتی اقیانوسیه وارد کند 
و حتی شاید موجب عقب ماندگی اقتصادی برخی دیگر شود.

یکــی از اصلی ترین عوامل تاثیرگذار بر روند رشــد اقتصادی 
کشورهای منطقه به واکسیناسیون کرونا نیز مربوط می شود.

با افزایش واکسیناسیون پیشرفت قابل توجهی در روند بازگشت 
اقتصادها به شرایط عادی به ثبت رسیده اما سویه های جدید 
مانند اومیکرون می تواند در این روند اختالل هایی ایجاد کند 
که ظاهرا هم کرده است.گذشته از آن، سرعت واکسیناسیون 
نیز در برخی کشورهای منطقه یکسان نبوده و نیست، به رغم 

آنکه برخی دیگر توانســته اند عملکــرد قابل قبولی در زمینه 
پوشش واکسن داشته باشند و همین موضوع موجب می شود 
تاثیر منفی ســویه جدید کرونا بر اقتصاد این کشورها کمتر 
باشد.با این وجود کشورهایی مانند چین، ژاپن، نیوزیلند، کره 
جنوبی و استرالیا در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته اند و 
همین موضوع می تواند آنها را از عوارض منفی موج های جدید 

شیوع کرونا بر اقتصادشان در امان بدارد.

پیش بینی بانک توسعه اقتصادی از کندی رشد اقتصاد

بنابر اعالم روزنامه »استریتس تایمز« سنگاپور، بانک توسعه 
آسیایی پیش بینی کرده است رشد اقتصادی در سال جاری و 
ســال آینده در منطقه آسیا به دلیل ظهور سویه اومیکرون با 
افت روبرو شود.بنابر اعالم این بانک، چشم انداز رشد اقتصادی 
در ســال ۲۰۲۱ در اقتصادهای نوظهور منطقه، ۷ درصد و در 
سال ۲۰۲۲ حدود ۵,۳ درصد پیش بینی شده است. این رقم 
۰.۱ درصد کمتر از برآورد قبلی این بانک آسیایی است.پایگاه 
خبری »بانک جهانی« نیز از تشــدید تالش های این سازمان 
برای مبارزه با گســترش ویروس کرونا در آســیا و جلوگیری 
از رکود اقتصادی در این منطقــه خبر می دهد.گزارش های 
خبری همچنی حاکی اســت که بانک جهانی از زمان شیوع 
ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰، تالش های گســترده ای را با 
هدف مبارزه بــا تبعات این بیماری در کشــورهای در حال 
توســعه به ویژه آسیا انجام داده اســت.بنابر اعالم این بانک، 
افزایش شمار مبتالیان اومیکرون یکی از بزرگ ترین خطرات 
برای بهبود اقتصاد آسیا به شمار می آید.گفتنی است افزایش 
شیوع سویه اومیکرون سبب شده است  پیش بینی های بانک 
جهانی برای رشــد اقتصادی در چین به عنوان دومین قدرت 
اقتصادی جهان تغییر کند.پیش بینی بانک جهانی نشان می 
دهد که رشــد اقتصادی چین در ســال جاری و سال آینده 
میالدی روند نزولی خواهد داشت.این بانک اکنون انتظار دارد 
تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال 
پیش از آن ۸ درصد افزایش یابد که این رقمی کمتر از پیش 

بینی های قبلی است.
در ماه اکتبر بانک جهانی انتظار داشــت چین در سال جاری 
۸.۱ درصد رشــد کند و در ماه ژوئن نیز رشــد ۸.۵ درصدی 
را پیش بینی کرده بود.چین تنهــا اقتصاد بزرگی بود که در 
سال ۲۰۲۰ رشد داشــت، اما امسال با تهدیدات زیادی برای 
گسترش اقتصاد خود از جمله محدودیت های مرتبط با همه 

گیری کرونا و بحران انرژی مواجه شده است.

نظریه پرداز و زبانشناس برجسته آمریکایی در قیاس 
رویکردهای جهانی چین و کشورهای همراه آمریکا 
در مســائلی مانند برجام گفت، چیــن هرگز مثل 
اروپا عمل نمی کند.به گزارش فارس، نظریه پرداز و 
زبانشناس برجسته آمریکایی به تازگی در مصاحبه ای 
در قیــاس رویکردهای جهانی چین با کشــورهای 
اروپایی همراه آمریکا در مسائلی مانند برجام گفت،  
چین هرگز مثل اروپا عمل نمی کند.»نوام چامسکی« 
در مصاحبه  با وبــگاه آمریکایی »تروث اوت« گفت، 
چین، هماننداروپا نیست. کشورهای اروپایی ممکن 
است زمانی که ایاالت متحده تصمیم می گیرد توافق 
مشترک با ایران )برجام( را از بین ببرد و تحریم های 
شــدیدی را برای مجازات ایران به دلیل لغو توافق  
اعمال کند، عصبانی شــوند. آنها حتی ممکن است 
اعالم کنند که راه هایی را برای اجتناب از تحریم های 
مرگبار ایــاالت متحده ایجاد خواهنــد کرد. اما در 
نهایــت، آن ها  بدون هیچ برنامه ای مســیر خود را 
می روند و حاضر نیستند خشم پدر خوانده یا اقدامات 
تنبیهــی او مانند اخراج از نظام مالی بین المللی که 
توسط واشــنگتن کنترل می شود را متحمل شوند. 
چین در بســیاری موارد دیگر نیز همینطور است.

چامسکی در زمینه تحوالت جاری افغانستان و نقش 
چین در این کشــور گفت، اگر افغانســتان بتواند از 
تحریم های ایاالت متحده جان ســالم به در ببرد، 
احتماالً در مسیر سازمان همکاری شانگهای مستقر 
در چین قرار می گیرد و به روســیه، هند، پاکستان، 
ایران و کشورهای آســیای میانه می پیوندد. چین 
ممکن اســت بتواند اقتصاد افغانستان را از صادرات 
موارد مخدر، در زمــان تحت کنترل ایاالت متحده 
، به ســمت بهره برداری از منابع معدنی قابل توجه 
خود، به نفع چین تغییــر دهد. علیرغم تالش های 

شدید ایاالت متحده برای جلوگیری از چنین نفوذ 
اقتصادی این کشور به آسیای جنوب شرقی، آفریقا، 
خاورمیانــه و حتی به حیاط خلوت واشــنگتن در 
آمریکای التین گسترش می یابد.چین بارها در زمینه 
برجام خواستار لغو تحریم های یکجانبه و غیر قانونی 
آمریکا علیه ایران شــده اســت.یک دیپلمات ارشد 
چینی  چندی قبل در مصاحبه با یکی از رسانه های 
این کشور برنقش سازنده پکن در امور مهم و حساس 
جهان در برهه کنونی از جمله موضوع هسته ای ایران 
و  شکست سلطه آمریکا به ویژه با خروج از افغانستان 
اشاره کرد.»لی یوچنگ« معاون وزارت خارجه چین 
در مصاحبه با شبکه خبری »سی جی تی ان« گفت، 
ما نقش منحصر بفرد و ســازنده ای را در موضوعات 
مهم مانند افغانســتان، موضوع هســته ای ایران و 
موضوع هســته ای در شبه جزیره کره ایفا می کنیم 
تا از صلح و ثبات منطقــه ای محافظت کنیم. »ژائو 
لیجیان« سخنگوی وزارت خارجه چین  نیز جمعه  
گذشته در نشست خبری ، در واکنش به اعالم تاریخ 
دور جدید مذاکرات در وین گفت، چین از دور هشتم 
مذاکرات در وین در خصوص ازسرگیری پایبندی به 

برجام استقبال می کند.

نوام چامسکی: 
اروپایی ها حاضر نیستند به خاطر برجام خشم آمریکا را متحمل شوند

۲۰۲۱؛ جهش دو برابری مرگ ومیر کرونا در جهان
تهران - ایرنــا - ویروس کرونا در طول ســال ۲۰۲۱ 
میالدی، چراغ جان دســت کم ســه و نیم میلیون نفر 
در سراســر جهان را خاموش کرد که با در نظر گرفتن 
آمــار مرگ ومیر حدود یک میلیــون و ۸۰۰ هزار نفره 
ســال ۲۰۲۰، از افزایش حدود دو برابری این فهرست 
غم انگیز حکایت دارد.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه 
ال وانگواردیا اســپانیا، طبق آمارهای رسمی، از ۲۴ ماه 
پیش و زمانی که مقامات چینی برای نخســتین بار از 
شیوع ویروسی ناشناخته با منشا ناشناس هشدار دادند، 
تعداد جانباختگان ناشی از این بیماری در سراسر جهان 
به بیش از پنج میلیون و ۴۲۳ هزار نفر رســیده است.

در میانــه این روند صعودی جانباختگان، اروپا بار دیگر 
و برای دومین سال متوالی، بیشترین تعداد مرگ ومیر 
ناشــی از کووید-۱۹ را به خود اختصاص داد. سازمان 
جهانی بهداشــت هشدار داده اســت که »این سناریو 
بــرای اروپا می تواند رو به وخامت و تا بهار ۲۰۲۲ ادامه 
یابد«. بــا این حال، واکسیناســیون همچنان بهترین 
سپر محافظتی برای جلوگیری از افزایش جانباختگان 

همزمان با افزایش آمار مبتالیان محسوب می شود.  
پس از قاره پیر، آســیا با یک میلیون و ۲۵۰ هزار مورد 
جان باخته، آمریکای جنوبی با یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
مورد، آمریکای شمالی با یک میلیون و ۱۱۷ هزار مورد 
فوت در جایگاه های بعدی قرار دارند. شمار جانباختگان 
کرونــا در آفریقا  و اقیانوســیه از ۲۵۰ هزار مورد فراتر 
نمــی رود.در نگاهــی دقیق تر، آمار بــاالی مرگ ومیر 
کشورهای روســیه، اوکراین، آلمان و انگلیس در سال 
۲۰۲۱، توجیه روشــنی از موقعیت قاره اروپا نسبت به 
بقیه جهان است.آمار مرگ ومیر ناشی از کووید-۱۹ در 
سال جاری میالدی نســبت به سال گذشته )۲۰۱۹( 

در ۲۶ کشــور از ۳۳ کشور اروپایی شاهد افزایش بوده 
است  که در این میان، کشورهای اروپای شرقی از جمله 
اسلواکی، روسیه، اوکراین، لیتوانی، بلغارستان و رومانی، 

افزایش موارد فوت ۲۰۰ درصدی را ثبت کرده اند.
در همیــن حال، کشــورهایی مانند اســپانیا، ایتالیا، 
فرانســه، بلژیک یا هلند که در طــول موج های اول و 
دوم شــیوع ویروس کرونا، بیشترین آسیب را متحمل 
شدند، ســال ۲۰۲۱ را با آمار مرگ ومیر کمتر از سال 
۲۰۲۰ به پایان می رسانند.وضعیت شیوع ویروس کرونا 
در اروپا به اعتقاد ســازمان جهانی بهداشت، از اواسط 
نوامبر نگران کننده بود؛ درست زمانی که اروپا بار دیگر 
به کانون همه گیری کووید-۱۹ در جهان تبدیل شــد. 
هانس کالگ مدیر منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 
در اروپا هشــدار دادکه میزان مرگ ومیر در این قاره تا 
مارس ۲۰۲۲، ممکن اســت تا نیم میلیون نفر افزایش 
یابــد.از آنجا که تا کنــون، واکسیناســیون به عنوان 
مهمترین و البته مطمئن ترین ابــزار مقابله با ویروس 
کرونــا و جلوگیری از مرگ ومیر ناشــی از این بیماری 
شناسایی شده اســت، بیشترین شــمار جانباختگان 
مرتبط با کرونا در آن دســته کشورهای اروپایی ثبت 
شده است که نرخ واکسیناســیون کمتری داشته اند.

اسپانیا و پرتغال دو کشــور عضو اتحادیه اروپا هستند 
که با باالترین میزان واکسیناســیون )به ترتیب ۸۱ و 
۸۹ درصد جمعیتشان( با موقعیت نسبتا بهتری با موج 
ششم مواجه شده اند. در همین حال، برخی کشورها که 
کمترین میزان واکسیناسیون در اتحادیه اروپا را داشتند، 
اقداماتی در جهت ترویج و تشویق شهروندان به دریافت 
واکسن را آغاز کرده اند. به عنوان مثال، اتریش که نرخ 
واکسیناسیون در آن تا اواسط نوامبر، از مرز ۶۵ درصد 
جمعیت واکسینه شده فراتر نمی رفت، قرنطینه اجباری 
برای افراد واکسینه نشــده را اعمال کرد. از طرفی، در 
کشورهای با نرخ باالی واکسیناسیون همچون پرتغال 
و اسپانیا، جلوگیری از فروپاشی بیمارستان ها به چالش 
مورد توجه تبدیل شده اســت. در اسپانیا در طول ماه 
دســامبر، شــمار بیماران در بخش های مراقبت های 
ویژه، سه برابر شــده است.  در حال حاضر، کشورهای 
اروپای شرقی همچون بوسنی، مجارستان، بلغارستان، 
اسلواکی و رومانی با پایین ترین میزان واکسیناسیون با 
موج جدید شــیوع بیماری همه گیر مواجه شده اند. در 
هیچ یک از این کشورها، شمار جمعیت واکسینه شده به 
۵۰ درصد نمی رسد. همچنین این پنج کشور، باالترین 
آمار موارد فوت بیماران کرونایی در طول ســال ۲۰۲۱ 
را نه فقط در ســطح اروپا بلکه در ســطح جهان ثبت 
کرده اند.به نوشته ال وانگواردیا، در حالی که کشورهای 
ثروتمند در تالشــند تا تزریق ُدزهای تقویت کننده را 
تسریع کنند، نهادهای علمی به صورت مداوم، ضرورت 
واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه را یادآوری 
می کنند.سازمان جهانی بهداشت به منظور پایان دادن 
به بیماری همه گیر، نرخ ۷۰ درصدی جمعیت واکسینه 
شده در هر کشــور را به عنوان میزان حداقلی در نظر 

گرفته است.

۲۰۲۱؛ جهش دو برابری مرگ ومیر کرونا در جهان
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از آنجایی که ما تقریباً مرزهای معماری دو بعدی را تا حد زیادی جابجا 
کرده ایم، اکنون دانشمندان موفق به ابداع دو مارپیچ جدید شده اند که 
اطالعات مغناطیســی را در فضای سه بعدی ذخیره می کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از آی ای، امروزه آهنرباها کاربردهای زیادی برای تولید 
انرژی، ذخیره سازی داده ها و محاسبات دارند. اما دستگاه های محاسباتی 
مغناطیســی در سیستم های دو بعدی به سرعت در حال نزدیک شدن 
به محدودیت های خود هســتند. به همین دلیل، ما شاهد یک روند رو 
به رشد در حرکت به سمت فضای سه بعدی بوده ایم، جایی که می توان 
به تراکم های باالتری دست یافت و هندسه های سه بعدی، قابلیت های 
جدیدی را ارائه می کنند.اکنون یک تیم بین المللی به رهبری آزمایشگاه 
»کاوندیش«)Cavendish( در دانشــگاه »کمبریــج« از یک روش چاپ 
ســه بعدی پیشرفته برای ایجاد مارپیچ های دوگانه مغناطیسی استفاده 
کرده اند که بافت های توپولوژیکی در مقیاس نانو را در میدان مغناطیسی 
تولید می کند و مسیر را به روی دستگاه های مغناطیسی نسل جدید باز 
می کند.»کلر دانلی« نویسنده ارشد این مطالعه از آزمایشگاه »کاوندیش« 
که به تازگی به موسسه فیزیک شیمیایی جامدات در موسسه »ماکس 
پالنک« نقل مکان کرده است، گفت: کارهای زیادی در مورد این فناوری 
به نام »حافظه پیست مسابقه« که اولین بار توسط »استوارت پارکین« 
پیشنهاد شد، انجام شــده است که البته هنوز به تکامل نرسیده است. 
ایده این است که داده های دیجیتال را در دیواره های حوزه مغناطیسی 
نانوسیم ها ذخیره کنیم تا دستگاه های ذخیره سازی اطالعات با قابلیت 

اطمینان، عملکرد و ظرفیت باال تولید شوند.

یک مرد ۶۲ ســاله اســترالیایی که مبتال به فلج مغزی است، اولین 
توییت خود را با یک تراشــه مغزی و بــدون نیاز به زدن هیچ کلید 
یا ایجاد صدایی ارســال کرد.به گزارش ایسنا وبه نقل از آی ای، یک 
مرد ۶۲ ساله استرالیایی که به علت ابتال به بیماری »اسکلروز جانبی 
آمیوتروفیک«)ALS( فلج شده است، اولین فردی است که با استفاده 
از »رابط مغز و رایانه« توانســت پیامی را در رســانه های اجتماعی 
ارسال کند.رابط های مغز و رایانه)BCI( فناوری بزرگ جدید در دنیای 
فناوری هستند. در حالی که برخی از افراد مانند »ایالن ماسک« در 
همین اوایل سال آینده می خواهند از آن برای بهبود تجربیات انسانی 
استفاده کنند، برخی دیگر مانند شرکت »سینکرون«)Synchron( که 
رابــط کاربری آن به »فیلیپ اوکیف«)Philip O›Keefe( اســترالیایی 
کمک کرد اولین توییت خود را ارســال کنــد، می خواهند آن را به 
عنوان یک پروتز برای بیماران مبتال به فلج اندام و همچنین به عنوان 
یک درمان برای دیگر بیماری های عصبی مانند بیماری پارکینسون 
در آینده بسازند.رابط مغز و رایانه شرکت »سینکرون« از طریق یک 
ایمپلنت مغزی به نام »اســتنترود«)Stentrode( کار می کند که برای 
نصب آن نیازی به هیچ جراحی مغزی نیست. در بیانیه مطبوعاتی این 
شرکت آمده است، در عوض، این شرکت از تکنیک هایی که معموالً 
برای درمان سکته مغزی استفاده می شود، برای کاشت »استنترود« از 
طریق سیاهرگ گردن استفاده می کند.»اوکیف« که استقالل خود را 
به دلیل فلج شدن پیش رونده از دست داده بود، این ایمپلنت را در ماه 
آوریل ۲۰۲۰ دریافت کرد و از آن برای ارتباط با خانواده و همچنین 

همکاران تجاری خود از طریق تبادل ایمیل استفاده می کرد.

ذخیره اطالعات مغناطیسی در 3 
بعد توسط دو مارپیچ جدید

نخستین توییت با تراشه مغزی 
توسط یک مرد دچار فلج مغزی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

جشن کریسمس در تایلند/ گتی ایمجز

مون بایک، محصولی خالقانه برای لذت بردن از فصل زمستان!
در این مطلب می خواهیم شــما را با شــکل ویژه ای از حمل ونقل پاک که قباًل وجود نداشــته آشنا کنیم: مون بایک! این یک اسنوبایک 
الکتریکی جدید اســت که به صورت رسمی روانه بازار آمریکا می شــود. مون بایک ایده ساده ای دارد. شرکت سازنده به دنبال ارائه شکل 
قابل اعتماد و ساکت از حمل ونقل برقی بوده است. کرایسلر در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ میالدی تالش داشته همین کار را با محصول 
اسنو رانر انجام دهد اما برخی نقاط ضعف باعث شدند این محصول در بازار حضور موفقی نداشته باشد.از نظر تئوری مون بایک باید تردد 
نسبتاً بی دردسری را در برف ارائه کند. قوای محرکه این وسیله برفی می تواند حداکثر سرعت ۴۲ کیلومتر در ساعت دست یابد و از آنجایی 
که قوای محرکه آن از نوع الکتریکی است بنابراین تمامی گشتاور ۱۶۹ نیوتون متری اش از هر لحظه ای در اختیار سوارکار خواهد بود.از 
نظر شعاع حرکتی شما می توانید دو مجموعه باتری را انتخاب کنید که نمونه استاندارد از نوع ۲.۵ کیلووات ساعتی با حداکثر زمان استفاده 
۱ ساعتی برای حالت اسپورت یا زمان ۱.۵ ساعتی برای حالت اکو می باشد. می توان باتری ۵ کیلووات ساعتی را نیز سفارش داد که میزان 
استفاده از این وسیله را دو برابر می کند و بنابراین می توان با یک بار شارژ کامل تا ۳ ساعت از مون بایک استفاده کرد. سازنده این وسیله 
جالب می گوید این زمان های استفاده با در نظر گرفتن وزن متوسط ۸۰ کیلوگرمی سوارکار و حالت نرمال کاربری تخمین زده شده است.

مخالفت لواندوفسکی با فیفا: ما ربات نیستیم
ستاره لهستانی بایرن مونیخ مخالفت خود را با تصمیم فیفا برای برگزاری جام جهانی هر دو سال یک بار اعالم کرد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از البیان، روبرت لواندوفسکی برای حضور در مراسم گلوب ساکر راهی امارات شده است.این بازیکن لهستانی به سوال 
خبرنگار اماراتی درباره برگزاری جام جهانی هر دو سال یک بار پاسخ داد و گفت: فشار بازی ها بسیار زیاد است. ما در طول یک 
فصل بازی های زیادی را به میدان می رویم. ما ربات نیستیم و نیاز به استراحت داریم.او ادامه داد: سقف انتظارات هواداران همواره 
باال است و انتظار دارند که بازیکنان در هر بازی و رقابتی باالترین سطح را داشته باشند و طبیعی است که اگر بازی ها زیاد شود 
کیفیت هم پایین می آید. توجه نداشتن به خواسته های بازیکنان تاسف آور خواهد بود. اگر جام جهانی هر دو سال یک بار برگزار 
شود قطعا کیفیت آن پایین می آید. غیرممکن است که ذهن با خستگی بدن کنار آید.فیفا اصرار دارد که جام جهانی را به جای 

هر ۴ سال یک بار، هر دو سال یک  بار برگزار کند اما بیش تر بازیکنان با این نظر مخالف هستند.

گاهن ای، ای بت خانگی گانگیهن بی مکن با من خسته بی
تو گر پایمردی نکردی هب لطف

هچ سود این دلیری و مردانگی؟ نباشد ز من طرهف دیوانگیرپی زاده ای چون تو شیپ نظر
چراغیست روی تو، ای مارهخ

هک شمعش نیرزد هب رپوانگی بگیری بسی دل زلف چو دام
گر آن خال مشکین کند دانگی

هوس می کند سنگ را شانگیز مهر سر زلفت، ای سنگدل

پیشنهاد

چهره روز

رمان راز
رمان راز اثر کوتاهی از نویســنده فرانســوی، فیلیپ 
گرمبر اســت که حوادث آن با جنگ جهانی دوم گره 
خورده است. داســتان افرادی که به نظر می رسد از 
اتفاقات جنگ و کشتارهای آن عبور کرده اند و اکنون 
زندگی آرامی برای خود فراهم کرده اند. اما تلخی های 
گذشته هنوز آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. رازهایی 
وجود دارد که باید آشــکار شوند و آدم هایی هستند 
که باید به آرامش برسند. راوی کتاب پسربچه ای تنها 
و ناامید اســت که برخالف پدر و مادرش )که هردو 
ورزشکار حرفه ای هستند( بدن نحیف و ضعیفی دارد. 
به نظر می رســد پدر و مادر »فیلیپ« از داشــتن او 
ســرخورده اند و به طور کلی هیچ کدام شوق زندگی 
ندارند. اما این پسربچه هم به کسی نیاز دارد تا تنهایی خود را با او شریک شود. او به کسی نیاز دارد 
که شریک اشک هایش شود. شاید یک برادر خیالی گزینه مناسبی باشد!من یگانه پسر خانواده ای 
بودم که جز من فرزندی نداشــت، اما تا مدت ها برادری هم داشتم. در سفرهایی که مدرسه برای 
گذراندن تعطیالت ترتیب می داد، این قصه را به آشنایان تازه یا دوستان موقتم می گفتم و آن ها هم 
ناگزیر حرفم را باور می کردند. من یک برادر داشتم، برادری خوش قیافه تر و قوی تر از خودم، برادری 
بزرگ تر، معرکه، نامرئی. )رمان راز اثر فیلیپ گرمبر – صفحه ۷(یک روز فیلیپ همراه مادرش به 
انباری رفته و در آن اتاق ناشناخته که سرشار از خاطرات است، یک عروسک پیدا می کند. سگی 
پشمالو که کرک های مخملی نخ نمایی دارد. پسربچه بالفاصله آن را بغل می کند اما چون احساس 
می کند مادرش ناراضی است، سگ را سرجایش می گذارد.مدتی است که فیلیپ احساس می کند 

رازهایی وجود دارد که از او پنهان می کنند.

یوهاِنس ِکپِلر
یوهانِــس ِکپلِر )بــه آلمانــی: Johannes Kepler( )زادهٔ 
 Weil der( ۲۷ دســامبر ۱۵۷۱ در شهر وایل دراشــتات
Stadt( – درگذشــته ۱۵ نوامبر ۱۶۳۰ در رگنســبورگ 
و  ریاضــی دان  دانشــمند،  آلمــان(   ،)Regensburg(
ستاره شناس آلمانی بود. کپلر را پدر علم ستاره شناسی 
نوین می دانند. وی با تحقیق دربارهٔ ستارگان و سیارات، 
قوانین معــروف کپلر را پیش نهاد که قوانین ســه گانهٔ 
کپلر در ستاره شناســی به شــمار می روند، او وقتی ادعا 
کرد که ســیارهها در مدارهای بیضوی به دور خورشید 
می گردند و خورشید تنها نیروی مؤثر مدارهای سیارات 
است، مورد اعتراض سنت ها و باورهایی که قرن ها پایدار 
بود قرار گرفت.کپلر یکی از طرفداران سرســخت نظریه 
خورشیدمرکزی یا منظومهٔ شمسی بود. دوران کودکی کپلر با تنگدستی همراه بود. آن ها شش خواهر 
و برادر بودند که ســه تن از آنان در کودکی درگذشــتند. هاینریش کوچکترین برادر یوهانس، بیماری 
صرع داشت که ارث خانوادگی آنان به شمار می رفت و در ۴۲ سالگی بر اثر بیماری صرع درگذشت.کپلر 
برای تحصیل به مدرسهٔ طالب پروتستان رفت و به دلیل هنر و استعدادی که از خود نشان داد از سوی 
استادانش روانهٔ دانشگاه توبینگن شد. کپلر در سال ۱۵۹۴ معلم ریاضی مدرسهٔ شبانه روزی پروتستان در 
گراتز شد. وی برای افزودن به درآمد ناچیز خود تقویم های ستاره شناسی که در میان آن چیزهایی مانند 
وضع هوا، سرنوشت شــاهزادگان، خطرات وقوع جنگ و قیام ترک ها را نیز پیش بینی می کرد، منتشر 
می کرد. شهرت وی در این زمینه خیلی زود فراگیر شد و سرانجام کپلر طالع بین امپراتور رودلف و دیگر 
اعضای برجستهٔ دربار او شد و این روش منبع درآمدی برای او شد. کپلر، بینایی اش را روز به روز بیشتر 

از دست می داد. با این حال به سمت ریاضیدان و ستاره شناس در دربار امپراتور فردینانر دوم درآمد. 

فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تعامل با اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی را گامی در جهت رفع 
مشکالت حوزه فرهنگ و هنر عنوان و تاکید کرد: با عزم 
و اراده راســخ و روحیه جهادی مصمم به ســرو سامان 
دادن اقتصاد فرهنگ و هنر هســتیم و این مهم را جزو 
اولویت های اصلی خود قرار داده ایم.به گزارش ایسنا به 
نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی، محمدمهدی اســماعیلی در حاشیه 
نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس گزارشی را از فعالیت های جاری، برنامه های آتی، 
مشکالت و کمبودها ارائه شد.عضو کابینه دولت سیزدهم 
به حضور نماینده اصناف و اتحادیه های ســینما و بیان مشکالت این صنف اشاره کرد و افزود: برگزاری 
این جلسه قدم بسیار خوبی بود که رییس کمیسیون اقتصادی برداشت تا بتوانیم در سال آتی موضوع 
اقتصاد فرهنگ و هنر را سر و سامان دهیم.اسماعیلی با بیان اینکه امروز مشکالت زیرساختی و محتوایی 
در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ایران با این قدمت و جامعه هنری بسیار باال که رتبه ۹ الی ۱۰ تولید 
فیلم در دنیا را در اختیار دارد در بحث تعداد صندلی ســینما جز کشــورهای در رنکینگ پایین جهان 
قرار داریم.وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان مجلس 

برخی از مشکالت در سال آینده شود.

وزیر فرهنگ ارشاد اسالمی مطرح کرد:

امیدواریم تا سال 1401 به تعداد 
هزار سینما در کشور برسیم
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