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سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان »به فتح قله های نهایی نزدیک هستیم«، گفت: صهیونیست ها از قدرت جبهه مقاومت به وحشت افتاده اند.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم از لنگرود، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یادواره 1269 شهید 
تیپ میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه و شهدای محور مقاومت، نقطه قوت تیپ میرزا کوچک خان را رشادت و جانفشانی در عرصه های جهاد به ویژه در  دفاع 
از حریم آل اهلل توصیف کرد و با بیان اینکه ارادت حاج قاسم به حضرت فاطمه)ع( دیدنی و مثال زدنی و زبانزد خاص و عام بود، گفت: موضوع دفاع مقدس و نقش 

شهدا در این دوران یکی از رخدادهایی است که خوب روایت شده است اما کافی نیست و باید بیشتر تالش کرد....

www.sobh-eqtesad.ir

دریادار تنگسیری: 

بر خلیج فارس اشراف کامل اطالعاتی داریم
info@sobh-eqtesad.ir

جهت گیری بودجه ۱۴۰۱ برای کاستن 
از گرانی ها و نگرانی ها

بودجه 1۴۰1 دارای ویژگی های مثبتی اســت و می تواند با اصالح رویه های 
مخرب گذشته، تغییرات خوبی در ساختار مالی کشور ایجاد کند.به گزارش 
خبرنــگار ایِبنا، دولــت جدید از میانه راه بودجــه 1۴۰۰ روی کار آمد و از 
قضا با وضعیت آشــفته ای مواجه شــد؛ دولت گذشــته همه ارز ترجیحی 
تخصیص یافته برای واردات کاالهای اساســی در طول ســال را طی شش 
ماه نخســت مصرف کرده بود و از طرفی در اقدامی نادرست، دومینویی از 
افزایش حقوق ها را شکل داد که حاال مانند گلوله برفی روی دور تند افتاده و 
روزبه روز بزرگتر می شود و تخریب هایی که در مسیر انجام می دهد، در قالب 
تورم در حال بروز اســت. به همین دلیل خیلی نمی توان مشکالت امروز را 
به دولت ســیدابراهیم رئیسی منتسب کرد و باید منتظر ماند تا نتیجه کار 
این دولت در آزمون های ســخت پیش رو و برنامه هایی که خودش تدوین 
می کند عیان شود.نخستین الیحه بودجه ای که دولت سیزدهم نوشته، این 
روزها در صحن و کمیسیون های مجلس شورای اسالمی در حال بررسی و 
چکش کاری اســت. هر چند برخی مباحث مطرح شده در این الیحه محل 
بحث های کارشناسی اســت، اما به نظر می رسد رویکردهای خوبی در این 

الیحه تدارک دیده شده است.

رویکرد ضدتورمی در افزایش حقوق ها
ابزار مهم دولت برای تنظیم دخل و خرج عمومی، الیحه بودجه است. در این 
بین برای ساماندهی معیشت عموم مردم دو راه پیش روی دولت وجود دارد؛ 
افزایش حقوق ها یا کنترل تورم.یک راه این است که رقم اسمی حقوق ها باال 
برود ولی در مقابل، چیزی بیش از این افزایش حقوق ها در قالب تورم از مردم 
گرفته شود و در عمل قدرت خرید آنها کاسته شود. افزایش حقوق کارکنان 
برای دولت به راحتی قابل انجام است، ولی چون دولت درآمدی برای افزایش 
حقوق ها ندارد پس به اســتقراض از بانک مرکزی و چاپ پول دست می زند 
که نتیجه ای آن چیزی نیست جز تورم؛ یعنی عمال آن افزایش حقوق ها بی اثر 
خواهد شد. از سوی دیگر، از آنجا که همه مردم کارمند دولت نیستند، پس 
مردم عادی از یک طرف بهره ای از افزایش حقوق دولتی ندارند و از ســوی 

دیگر جور تورم ناشی از چاپ پول را هم می کشند.

تمرکز بر افزایش قدرت خرید
راه دوم آن اســت که دولت تمرکز خود را بر کاهش سطح عمومی قیمت ها 
قرار دهد و از سیاست های تورم زا )که افزایش حقوق ها یکی از مهم ترین این 
سیاســت ها است( اجتناب کند. با این کار هم قدرت خرید کارمندان و هم 
سایر اقشار مردم حفظ می شود.به نظر می رسد سیاست گذاری اصلی دولت 
در ســال آینده این است که قیمت ها و تورم کاهش یابد، بنابراین در الیحه 
بودجه سال 1۴۰1 در هزینه های خود و خانواده اش سخت گیرانه عمل کرده 
تــا جلوی چاپ پول را بگیرد و آتش تــورم فروکش کند و قیمت ها پایین 
بیاید.البته یک رویکرد عدالت محور هم در این الیحه مشــاهده می شود به 
طوری که هر چند متوسط افزایش درآمد کارکنان حدود 1۰ درصد است، 
اما افزایش حقوق برای حداقل بگیران )ســه و نیم میلیون تومان( نزدیک به 
۳۰ درصد بوده و برای دریافتی های باالتر به طور پلکانی کاهش یافته و برای 
حقوق های باالتر از ســقف مصوب )۳۷ میلیون تومان ناخالص معادل ۳۰ 

میلیون تومان خالص دریافتی( حتی کاهش می یابد.

اصالح سیاست ارز 4200
عوامــل بروز تــورم منحصر به حقوق پرداختی به کارکنان دولت نیســت. 
بسیاری از سیاست های حمایتی هم می تواند در دل خود آثار تورمی بزرگی 
داشته باشد که شاید در نگاه اول به چشم نیاید. به طور کلی هر نوع سیاستی 
کــه هزینه ایجاد کند و دولت به دلیل کمبود منابع به خلق پول یا افزایش 
پایه پولی روی بیاورد، باعث ایجاد تورم و گرانی می شــود.یک نمونه از این 
سیاست ها که در هفته های اخیر ســر و صدای زیادی به پا کرده، ماجرای 
تغییر در شــیوه تخصیص یارانه ارز ترجیحی موسوم به ارز ۴2۰۰ تومانی 
در چارچوب الیحه بودجه 1۴۰1 است.بررســی دقیق تر این موضوع نشان 
می دهــد بانک مرکزی برای تأمین ارز ۴2۰۰ تومانــی و وارد کردن کاال از 
خــارج با قیمت ارزان، از مردم ارز را 2۴ هزار تومان می خرد و ســپس آن 
را چهار هزار تومان می فروشــد یعنی 2۰ هزار تومــان ما به التفاوت آن را 
پرداخت می کند که این مبلغ را از پایه پولی و چاپ پول به دســت می آورد 
که عامل اصلی تورم است.نکته قابل تأمل آن است که بر اساس گزارش های 
موجود گویا موجب کنترل قیمت کاهای مشمول نشده و تورم برخی از آنها 
از متوســط تورم بیشتر بوده است. حاال دولت در نظر دارد برای سال آینده 
شیوه تخصیص این ارز یارانه ای را تغییر دهد و به جای دادن به واردکننده، 

آن را به دست حلقه های پایانی زنجیره مصرف برساند.

تورم ۷ درصدی حذف ارز ترجیحی
این تصمیم که یکی از تغییرات جسورانه بودجه سال بعد به حساب می آید، 
از نظر آثار تورمی مورد بحث و جدل کارشناسان اقتصادی است. در این بین 
پیش بینی دقیقی وجود ندارد؛ برخی معتقدند تورم سنگینی در پی این اقدام 
شکل می گیرد و عده ای دیگر آثار تورمی ادامه روند قبلی را بیشتر می دانند.

در این زمینه سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی سازمان برنامه 
و بودجــه آمار قابل توجهی درباره وضعیت تورمی پس از تغییر در شــیوه 
پرداخت ارز ترجیحی بیان می کند. پورمحمدی تأیید می کند که حذف ارز 
۴2۰۰ تومانی برای اقالم باقی مانده تورم دارد، با این حال درباره تأثیری که 
بر تورم کل دارد تأکید می کند: »بررســی ها نشان می دهد که اگر همه  ارز 
ترجیحی حذف شود، حدود ۴.۵ درصد اثر تورمی مستقیم دارد و اثر تورمی 
غیرمستقیم آن 2.۵ درصد است یعنی روی هم رفته ۷ درصد اثر تورمی کل 
دارد، این در حالی است که ادامه وضع موجود و تأمین ارز از محل پایه پولی 
2۸ درصد اثر تورمی دارد«. پورمحمدی می افزاید: »تجارب گذشــته نشان 
می دهد حذف ارز ترجیحی به جز شوک اولیه که وارد می کند در بلندمدت 

اثرات کاهنده بر تورم دارد«.

اقدامات جبرانی
الزم به ذکر اســت که دولت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم 
پیش رو تدارکاتی هم دیده است. قرار است عالوه بر اینکه به هر نفر ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ تومان یارانه قبلی هدفمندی و حدود ۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه 
معیشتی پرداخت می شود، در ســال آینده ارز ترجیحی هر کدام از کاالها 
که حذف شــد به این رقم یارانه ها افزوده شود.برآوردها نشان می دهد پس 
از انجام این اصالح، تأمین مستمر کاالها به ثبات می رسد، و پرداخت یارانه 
نقدی هم به مردم کمک می کند بر اســاس تشخیص خودشان این یارانه 
را اســتفاده کنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ارز ترجیحی چهار هزار 
و 2۰۰ تومانی، مخرب و رانت زاســت زیرا با این کار هم به تولید کاالهای 
خارجی کمک می شود و هم در قالب قاچاق معکوس، برخی از این کاالها به 

علت قیمت پایین سر از کشورهای همسایه در می آورد.

نگـــاه

رئیس جمهور گفت: دولت سیزدهم باید صادق الوعد باشد و وعده ای ندهد که نتواند به آن عمل کند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی دیروز  چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با تشکر از وزیر آموزش و پرورش برای اهتمام به برگزاری کالس های درس و آزمون های مدارس به صورت 
حضوری، گفت: باید همه تالش خود را برای ارتقاء آموزشی و علمی کشور و جبران عقب ماندگی های دوران کرونا به کار گیرند.وی در ادامه با تاکید بر لزوم 
شایسته ساالری در هرگونه تغییر و نصب در دولت، خطاب به همه مسئوالن و مدیران دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: اگر بنا بر ابقاء مدیران زیر مجموعه 
خود دارید این کار را انجام دهید و اگر جابجایی مدیری را ضروری می دانید، در این کار تسریع کنید؛ چرا که بدنه اجرایی کشور باید در اجرای برنامه های 
تحولی مورد نظر دولت منسجم و دارای انگیزه و دغدغه باشد.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم باید صادق الوعد باشد و وعده ای ندهیم که 
نتوانیم به آن عمل کنیم، اظهار داشت: بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش می کند.

رئیســی با قدردانی از تالش ها و اقدامات شــهرداری تهران برای جمع آوری معتادین متجاهر، پاکسازی مناطق تجمع آنان و نیز ساماندهی وضعیت 
کودکان کار، تصریح کرد: این اقدامات در کنار رســیدگی به وضعیت معتادان و کودکان کار، باعث ارتقای امنیت خاطر شــهروندان می شود و بسیار 
مناسب است که طرح جامعی در این راستا تهیه و در تمام شهرهای کشور اجرایی شود.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح 
در جامعه درباره سود تسهیالت بانکی و شبهات موجود در این باره خاطرنشان کرد: این موضوع باید یک بار برای همیشه در دولت سیزدهم ساماندهی 
شود. الزم است کارگروهی متشکل از صاحب نظران حوزه و دانشگاه تشکیل شود و بر اساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفاً بر اساس گزارش های 
بانک ها وضعیت ســود تسهیالت بانکی را بررسی و شبهات موجود در این باره را رفع کنند.همچنین در این جلسه طرح بررسی وضعیت شرکت های 
دولتی زیان ده در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در مدت یک هفته وزارتخانه های ذیربط پیشنهادهای خود را برای واگذاری یا سودآور کردن این 

شرکت ها به دولت ارائه دهند.

والیتی: 
حاج قاسم از تاریخ سازان عصر ما بود

دبیرکل مجمع بیداری اســالمی گفت: شهید سلیمانی با اقدامات باور نکردنی و غیر قابل 
وصف، بی تردید یکی از افراد تاریخ ساز اسالم و ایران بود.به گزارش خبرنگار گروه سیاسی 
خبرگزاری فارس، علی اکبر والیتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، صبح دیروز 
در همایش علمی- پژوهشــی  »مکتب حاج قاسم، دانشگاه و رسانه« که در دانشگاه آزاد 
واحد تهران مرکزی برگزار شد، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی در متن بیداری اسالمی 
که امام خمینی )ره(، بیدارگر بزرگ عصر ما ایجاد کرد، قرار داشت و با اقدامات باور نکردنی 
و غیر قابل وصف، بی تردید یکی از افراد تاریخ ســاز اسالم و ایران بود.  والیتی با اشاره به 
افتخار چندین سال همراهی با آن شهید در زمینه بیداری اسالمی و برگزاری اجالس های 
مختلف، ایشان را مصداق آیه شریفه سوره سبا دانست که می فرماید »دو به دو و به تنهایی 
برای خدا به پا خیزید….« و افزود: ایشان را باید مصداق عارف واصل و یکی از جوانمردان 
سرزمین ایران و منطقه دانست که در مکتب اسالم و اهل بیت)ع( پرورش یافته و تابع امر 
موال بود و از ویژگی بارز ایشان از خودگذشتگی و آمادگی برای فداکاری در راه مسلمانان و 
اهداف اسالم است. سردار سلیمانی زمانی که تاکید می کند »ما ملت امام حسینیم« یعنی 
کاری که انجام داد، در طول نهضت حسینی بود و اگر نهضت امام حسین )ع( نبود، از اسالم 
چیزی باقی نمی ماند. وی  تصریح کرد: در عصر ما امام خمینی )ره( مشــعل دار بیداری 
اسالمی شدند و فرمودند در دهان آمریکا می زنند، آمریکا را زیر پا می گذارند و این، یعنی 
آمریکا به  عنوان نماد دنیای اســتکباری که در حال استثمار کشورهای اسالمی بود، دیگر 
جایی در منطقه ندارد. فریادگر بزرگ عصر ما، پیروانی همچون حاج قاسم سلیمانی داشتند 
که وارد میدان شــدند و با تالش خود و در نهایت شهادتشــان توانستند منطقه را که در 
جغرافیای سیاسی، قلب جهان اسالم خوانده می شود، از شر عوامل بیگانه همچون داعش و 
افراطیون خارجی مسلک نجات دهند.  والیتی با بیان اینکه برخی از افراطیون، خوارج عصر 
ما بودند، تصریح کرد: امام علی )ع( فرمودند فقط من توانستم چشم فتنه را در بیاورم و جز 
من کسی حریف خوارج نمی شد. از پیروان امیرالمؤمنین)ع(، در عصر ما کسانی مانند امام 
خمینی )ره( پرچم را در دست گرفتند و یارانی همچون حاج قاسم سلیمانی، زنده کننده و 
یادآور نام یاران علی)ع( همچون میثم تمار، کمیل و عمار بودند. امام خمینی )ره( به  عنوان 
فرزند رشید امیرالمومنین )ع( احیاگر دوران ما شد و اشخاصی مانند حاج قاسم سلیمانی 
نهضت اسالمی را در منطقه برپا کردند و  آمریکایی ها شکست خوردند و این شکست ادامه 
خواهد داشــت تا اســالم بار دیگر به اعتالی خود دست یابد.  والیتی در پایان خاطرنشان 
کرد: یاد و خاطره شــهید سلیمانی را گرامی می داریم، مدیون حاج قاسم به عنوان یکی از 
جوانمردان و بزرگان عصر حاضر هستیم که امام خمینی )ره( و خلف صالح ایشان حضرت 
امام خامنه ای )حفظه اهلل( را در منطقه و جهان اســالم یاری نمودند و امیدواریم بتوانیم 

بخشی از حقی که ایشان بر گردن ما دارند، ادا کنیم.

 مصوبات جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران
 اعالم شد

تشدید برخورد با خودروهای 
آالینده 

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری تهران با تأکید 
بر لزوم انتقال نمایشــگاه های پرمخاطــب به مجموعه 
شــهرآفتاب از تشدید برخورد با خودروها و موتورسیکلت 
های آالینــده در تهران خبر داد.به گزارش ایســنا، عابد 
ملکی در پایان جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران 
در تشــریح مصوبات این جلســه با تأکید بر لزوم انتقال 
نمایشــگاه ها از محل نمایشــگاه های بین المللی تهران 
به شــهرآفتاب گفت: بی تردید برای ســال آینده در سه 
ماهی که بیشــترین وارونگی هوا اتفاق می افتد وضعیت 
فعلی را نمی پذیریم. قطعا باید نمایشگاه های پرمخاطب 
به محل شهرآفتاب منتقل شوند.وی در خصوص مصوبات 
جلســه دیروز نیز گفت: تصمیمات در جلسه دیروز برای 
روزهای پنجشــنبه، جمعه و شنبه اتخاذ شده و البته در 
صورت ادامه پایداری هوا و تشدید آالیندگی در روز جمعه 
تصمیم جدید اتخاذ و به اطالع عموم شــهروندان خواهد 
رســید.وی ادامه داد: برای روزهای پنجشــنبه، جمعه و 
شنبه تشدید برخورد با خودروهای آالینده و جلوگیری از 
خودروهای فاقد برگه معاینه فنی و همچنین جلوگیری از 
تردد خودروها و موتورسیکلت های آالینده انجام خواهد 
شد. همچنین ممنوعیت تردد شبانه خودروهای سنگین 
و گازوئیلی اعمال خواهد شد.وی تأکید کرد: در این روزها 
جلوگیری از انجام فعالیت های عمرانی که موجب تشدید 
آلودگی هوا می شــود اجرایی خواهد شد. همچنین باید 
از روشــن ماندن اتوبوس ها و مینی بوس ها در پایانه ها 
جلوگیری شــود و همچنین با هر گونه پسماندسوزی و 
ســوزاندن شاخ و برگ درختان نیز برخورد خواهد شد.به 
گفته معاون استاندار تهران، در این ایام استقرار اورژانس 
در معابر با جانمایی اماکن پرتردد و آلوده تر انجام خواهد 
شــد. همچنین ممنوعیت مازوت ســوزی و خودداری از 

فعالیت های ورزشی در فضای باز نیز باید اجرایی شود.

وزیر اقتصاد:

عودت سودهای غیرقانونی تسهیالت به مشتریان الزم االجرا است
پیش بینی جدید اتاق بازرگانی ایران:

تورم سال آینده چند درصد می شود؟

جزئیات افزایش قیمت برق پرمصرف ها

۷5 درصد مشترکان از افزایش تعرفه ها معافند

آغاز ثبت نام مجردهای باالی ۲۵ سال از ۱۵ دی

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود به تحلیل برخی شــاخص های اقتصادی کشور با تمرکز بر 
صنعت پتروشــیمی پرداخته که نشان از چند سناریو متفاوت دارد.به گزارش ایسنا، بر اساس تحلیل مرکز 
پژوهش هــای اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل های نهادهای بین المللی از آینده اقتصادی 
کشــور، نشان می دهد که وضعیت بسیاری از شاخص ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها 
متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست های اصالحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه 
که امروز مشاده می شود متفاوت خواهد بود.طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ 
تورم کشــور در ســال 2۰22 به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی  است که پیش بینی 
مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم انداز رفع تحریم های 

اقتصادی، بسته به دو فرض....

آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت 

گردش »اُمیکرون« در کشور 
دبیر کمیته علمی کشــوری مبارزه با کرونا، با بیان اینکه در حــال حاضر می توان گفت که اُمیکرون در 
کشور در گردش است، گفت: با این حال اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و واکسن تزریق 
کنند، می توان تا حدود زیادی جلوی غلبه ویروس اُمیکرون را گرفت؛ در غیر این صورت ممکن است در 
چند هفته آینده با پیک جدیدی با اُمیکرون مواجه باشیم.دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا،   
درباره نگرانی ها از ترکیب ویروس دلتا با اُمیکرون و بروز سویه ای به نام دلمیکرون، گفت: اکنون معتقدیم 
که باتوجه به اینکه هنوز مستندی از کشورهای مختلف دنیا مبنی بر وجود چنین سویه ای نداریم، فعال نیاز 
نیست که نگران این موضوع باشیم. هنوز این موضوع تئوری است. البته باید همه موارد را در نظر بگیریم، 

اما مردم فعال نگرانی درباره این ابر سویه نداشته باشند.
وی افزود: یکی دو کشور هم اعالم کردند که چنین سویه ای را داریم، اما هنوز در مجامع علمی و جهانی 
این موضوع مورد تایید قرار نگرفته و هنوز شناســایی چنین ســویه ای را به صورت رسمی در کشورمان 

نداشتیم و در کشورهای دیگر هم آن را مطرح نکردند.

گردش اُمیکرون در کشور
جماعتی با بیان اینکه در حال حاضر می توان گفت که ســویه اُمیکرون در کشور در گردش است، گفت: 
البته هنوز الگویی برای انتشار آن متصور نیستیم و  پراکندگی این سویه در استان های مختلف وجود دارد. 
باید دید که ویروس به چه صورت پیش می رود. با این حال اگر مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده 
و واکسن تزریق کنند، می توان تا حدود زیادی جلوی غلبه ویروس اُمیکرون را گرفت.  در غیر این صورت 

ممکن است در چند هفته آینده با پیک جدیدی با اُمیکرون مواجه باشیم.

پیک تزریق دز سوم در کشور
جماعتی درباره وضعیت تزریق دز سوم واکسن کرونا در کشور، گفت: اکنون روند واکسیناسیون در کشور 
نسبت به قبل از ورود اُمیکرون بهتر شده و خوب است. باتوجه به اینکه مردم دز دوم را تزریق می کردند، 
درصد واکسینه شده ها رو به کاهش بود، اما بعد از ورود اُمیکرون و نیاز به تزریق دز سوم واکسن، مجددا 

شاهد پیکی از تزریق واکسن بودیم.

واکسیناسیون 5 تا 12 ساله ها در انتظار تصمیم گیری ستاد ملی کرونا
جماعتی درباره وضعیت تزریق واکسن کرونا به زیر 12 ساله ها گفت: پیگیر این موضوع هستیم و پیشنهاد 
آن به ستاد ملی ارائه شده و ستاد ملی باید این موضوع را تصویب کند. اکنون کمیته ملی واکسن پیشنهاد 
انجام واکسیناسیون ۵ تا 11 سال را مصوب کرده و ارائه داده است و باید دید تصمیم ستاد چه می شود.

وی گفت: باید توجه کرد که بســیاری از کشــورها واکسیناسیون این سنین علیه کرونا را انجام دادند. به 
طوری که در چین از سه سالگی و در آمریکا از ۵ سال به باال را واکسینه کردند. باتوجه به اُمیکرون به نظر 

می رسد که باید توجه بیشتری به واکسیناسیون در این گروه سنی شود.

توصیه های ضدکرونایی برای امتحانات حضوری
جماعتــی درباره توصیه هــای الزم برای مدارس و دانش آموزان با توجه بــه برگزاری امتحانات به صورت 
حضوری، گفت: باید پروتکل های بهداشتی را به صورت کامل رعایت کنند؛ یعنی تعداد افراد کم در فضای 
بزرگ و حتما فضاهای با تهویه مناســب باشد، فاصله بین دانش آموزان حداقل یک متر یا بیشتر باشد و 
حتما ماسک بزنند. در عین حال دانش آموزان از  ماسک هایی استفاده کنند که خوب بر روی صورت شان 
قرار گیرد و مناســب باشــد. زیرا عمدتا  شاهدیم که ماسک های بچه ها بزرگتر از صورتشان است و کامل 
و  محکم پوشــش ندارد. بنابراین حتما پیشنهاد می کنیم که از ماسک های محکم و مناسب برای صورت 
کودکان اســتفاده شود و مرتب دست هایشــان را با آب و صابون شسته یا با محلول های حاوی الکل ۷۰ 

درصد شست وشو دهند.

رئیسی در جلسه دولت:

وعده ای ندهیم که نتوانیم به آن عمل کنیم
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۵۳ فوتی و ۱۹۰۵ ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شبانه روز گذشته یکهزار و 9۰۵ بیمار کووید - 19 در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه ۵۳ نفر نیز به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، بنابر اعالم 
روابط عمومی وزارت بهداشــت، تا دیروز ۸ دی ماه 1۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، یک 
هزار و 9۰۵ بیمار جدید مبتال به کووید19 در کشــور شناسایی شد که ۳۴۸ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید19 در کشــور به 6 میلیون و 19۰ هزار و ۷62 نفر رسید.متاســفانه در طول 2۴ 
ســاعت گذشته، ۵۳ بیمار کووید19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
1۳1 هزار و ۵2۷ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 6 میلیون ۳2 هزار و 61۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 

از بیمارستانها ترخیص شده اند.
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گزیده خبر
دریادار تنگسیری: 

بر خلیج فارس اشراف کامل اطالعاتی 
داریم

گروه اســتان ها - فرمانده نیروی دریایی سپاه 
گفت: در آب های منطقه رصد و اشراف کامل 
اطالعاتــی داریم و نیروی های دریایی ســپاه 
و ارتش با حضور خــود اقتدار نظام جمهوری 
اسالمی را نشــان دادند.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم از کرمــان، دریادار پاســدار علیرضا 
تنگســیری فرمانده نیروی دریایی ســپاه پاســداران صبح امروز در جمع 
خبرنگاران در گلزار شهدای کرمان اظهار داشت: توفیقی نصیب ما شد که در 
دومین سالگرد شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، سیدالشهدای جبهه 
مقاومت با مسئوالن نیروی دریایی بر سر مزار فرمانده عزیزمان حاضر شده 
و عهد ببندیم که راه وی را ادامه داده و همان مســیری را که این شــهید 
بزرگوار دنبال می کرد یعنی حمایت و پشــتیبان از والیت و مردم را دنبال 
کنیم.وی با اشــاره به ابعاد وجودی شخصیت شهید سلیمانی گفت: همان 
طور که رهبر معظم انقالب فرمودند حاج قاســم یک مکتب بوده و فراتر از 
مسائل اخالقی و یک فرمانده نمونه و بزرگ بود.فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاســداران با بیان اینکه باید مکتب حاج قاســم سلیمانی را زنده نگه داریم 
تاکید کرد: مکتب حاج قاسم، والیت مداری و زنده کردن مقاومت است.وی 
با اشاره به اینکه افتخار می کنم که از سال 63 افتخار برادری و رفاقت با این 
شهید بزرگوار را در عملیات خیبر داشتم خاطرنشان کرد: در آن عملیات ما 
باید لشــکر 41 ثاراهلل را به جزایر جنوبی و مجنون انتقال می دادیم و در آن 
زمان ترابری به عهده ما بود.دریادار تنگسیری با بیان اینکه در آن زمان حاج 
قاســم آنقدر اخالص داشت که نمی توانستیم فرمانده را از دیگر رزمندگان 
تشــخیص دهیم، گفت: این روحیه حاج قاســم بعد از دوران دفاع مقدس 
و حتی زمانی که به درجه سرلشــکری رســید و زمانی که افتخار  دریافت 
مدال افتخار ذوالفقار را دریافت کرد،  ذره ای تغییر نکرد.وی با اشاره به اینکه 
زمانی که با خداوند معامله کنیم نتیجه آن، این چیزی می شــود که امروز 
شاهد آن هستیم ادامه داد: در دومین سالگرد شهادت حاج قاسم هستیم و 
در این مدت هیچ گاه مرقد مطهر شهید سلیمانی و گلزار شهدای کرمان از 
جمعیت خالی نشد و این نتیجه معامله با خدا است.فرمانده نیروی دریایی 
سپاه پاســداران با بیان اینکه از قبل هم به دلیل ارتباطی که حاج قاسم با 
ما داشــت روح شهامت را در نیروهای ما دمیده بود گفت: از زمانی شهادت 
حاج قاسم اتفاق افتاد، روح جوانمردی و شجاعت دیگری در بین رزمندگان 
نیروی دریایی دمیده شــد.وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان زبون و ترسو 
آمریکایی بالفاصله که وارد خلیج فارس بشــوند، به سمت جنوب و آب های 
کشورهای عربی رفته و هیچگاه در آبهای ما حضور ندارند تصریح کرد: ما به 
عنوان شاگردان حاج قاسم و کسانی که روحیه از این شهید بزرگوار گرفتیم 
مقابل دشمنان ایســتادیم و نمونه آن را در ماجرای نفتکشی که نیروهای 
آمریکایی تالش می کردند آن را ببرند دیدیم.دریادار تنگسیری با بیان اینکه 
تمام رزمندگان نیروی دریایی سپاه برگرفته از روحیه شهدا در برابر دشمن 
ایستاده اند و کاالً در منطقه مسلط هستیم گفت: ما در آب های منطقه رصد 
و اشــراف کامل اطالعاتی داریم و نیروی های دریایی سپاه و ارتش با حضور 

خود اقتدار نظام جمهوری اسالمی را نشان دادند.

سردار شریف: 

به فتح قله های نهایی نزدیک هستیم
سخنگوی ســپاه پاســداران انقالب اســالمی با بیان »به فتح 
قله های نهایی نزدیک هســتیم«، گفت: صهیونیست ها از قدرت 
جبهه مقاومت به وحشت افتاده اند.به گزارش خبرگزاری تسنیم 
از لنگرود، سردار ســرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و 
مســئول روابط عمومی کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در 
یادواره 1269 شهید تیپ میرزا کوچک خان نیروی زمینی سپاه 
و شــهدای محور مقاومت، نقطه قوت تیــپ میرزا کوچک خان 
را رشــادت و جانفشــانی در عرصه های جهاد به ویژه در  دفاع از 
حریــم آل اهلل توصیف کرد و با بیان اینکه ارادت حاج قاســم به 
حضرت فاطمه)ع( دیدنی و مثال زدنی و زبانزد خاص و عام بود، 
گفت: موضوع دفاع مقدس و نقش شــهدا در این دوران یکی از 
رخدادهایی اســت که خوب روایت شده است اما کافی نیست و 
باید بیشــتر تالش کرد تا اسناد دقیق و روایت صحیح به دست 
جوانان و نســل آینده برسد.سردار شــریف صیانت از امنیت و 
آسایش مردم را دغدغه مهم سپاه برشمرد و اظهار کرد: دشمن 
بداند اگر ســپاه دیــروز در میدان جنگ بود امــروز در میدان 

خدمات رسانی به مردم حضور دارد.
مســئول روابط عمومی کل ســپاه با تأکید به »رشــادت ها و 
حماســه های فرزندان این مرز و بوم در مقاطع مختلف انقالب 
اسالمی بر کسی پوشیده نیســت«، ادامه داد: ملت ما با دستان 
خالــی، اراده فوالدین و اطاعت از امام و رهبری بر همه توطئه ها 
فائق آمد.وی افزود: جوانان ما باید بدانند که دشمن تصور می کرد 
می تواند با یک هجمه نظامی گسترده، طومار انقالب اسالمی را 
در هم بپیچد، اما ملت ایران با ایستادگی و مجاهدت، دشمن را 
به خاک ذلت نشاند.مسئول روابط عمومی کل سپاه تصریح کرد: 
انقالب ما بر اساس آموزه های دینی، فرهنگ اسالمی و ارزش ها 
شکل گرفته است و باید عزت و عظمت انقالب در دوران مختلف 
توسط پدران و مادران، همرزمان و رزمندگان دفاع مقدس برای 
جوانان تبیین و تشــریح شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: باید 
نسل جدید و جوانانی که این انقالب را درک نکرده اند، بدانند که 
شکست دشمن مقابل نظام نوپای اسالمی به دلیل قدرت رهبری 
حضرت امام خمینی)ره( و نفوذ و ارتباط معنوی و قلبی ملت با 
امام، والیتمداری و پایبندی به ارزش ها  بود و امروز وظیفه ما بیان 

این مسائل و روشنگری در این راستاست.سردار شریف با تأکید 
بر لزوم زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، گفت: بزرگداشت نام 
و یاد شــهدا و تکریم خانواده های معظم شهدا، مهم ترین وظیفه 
ما در قبال آنان اســت و باید در ادامه راه انقالب با والیتمداری، 
حفظ وحدت و پایبندی به فرهنگ ارزشی و اهل بیتی بر دشمنان 
مختلف در جنگ سرد و سخت پیروز شویم.وی همچنین با تذکر 
اینکه دشــمن همواره تالش می کند همه داشته ها و دستاوردها 
را زیــر ســؤال ببرد و ملــت را از انقالب پشــیمان و مأیوس و 
ناامید کند«، تأکید کرد: دشــمن به دنبال بحرانی نشــان دادن 
وضعیت و گرفتن امید از جامعه است.ســخنگوی ســپاه با ابراز 
اینکه رخدادها بعد از ســال ها در افکار عمومی به تاریخ سپرده 
می شود و دشمن از همین خأل عدم آگاهی استفاده و جریان ها را 
تحریف می کند، گفت: 50 میلیون نفر از جمعیت کشور از دوران 

مبارزاتــی روحانیت و مردم علیه پهلوی اطالعات کاملی ندارند و 
امروز یکی از عملیاتی ترین محورهای تهاجم دشــمن این است 
که با وارونه نمایی اوضاع در دوران ستمشاهی و پخش فیلم های 
تقطیع شــده و تحریف شده از آن دوران  نظام اسالمی را ناکارآمد 
جلوه دهند.وی با یادآوری »پیشرفت های ما در بسیاری از عرصه ها 
در تراز جهانی اســت«، گفت: به طور مثال ایران اسالمی امروز در 
عرصه درمانی پیشــرفت های زیادی کرده است در حالی که در 
دوران ستم شــاهی کادر درمان کشور را هندی ها و فیلیپینی ها  
تشــکیل داده بودند.سردار شریف با بیان »امروز تمام تصمیمات 
ایران درون کشور گرفته می شود اما در دوران پهلوی تصمیمات 
مردم را آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگر مستکبرین می گرفتند«، 
تصریح کرد: پیشــرفت ایران از اول انقالب تاکنون در زمینه های 
مختلف باوجود تحریم همه جانبه علیه کشور چشم گیر بوده است 

ولی جریان دشمن با رسانه هایی که در دست دارد اجازه نمایش 
قدرت و پیشرفت انقالب اسالمی را نمی دهد و با جریان تحریف، 
ذهن جوانان را به سمت نیات پلید خود سوق می دهد.وی با اظهار 
»اگر ابعاد وجودی شــهید ســلیمانی را به درستی تبیین کنیم، 
الگویی نه تنها برای ایران، بلکه برای همه دنیا است«، عنوان کرد: 
سردار سلیمانی الگوی پاک، شــجاع، متدین، مردمی و باعاطفه 
برای جامعه بشری است.سخنگوی سپاه با تصریح به اینکه روند 
افول رژیم صهیونیستی به باالترین حد خود در 70 سال گذشته 
رســیده است، گفت: اســتکبار جهانی و صهیونیست ها از قدرت 
جبهه مقاومت به وحشت افتادند و برای همین فرمانده عالی قدری 
همانند ســردار سلیمانی را به شهادت رســاندند.وی اضافه کرد: 
اســتیصال و درماندگی صهیونیســت ها و دشمنان امت اسالمی 
به واسطه خون شهیدان و ایستادگی و مقاومت مردم رقم خورده 
است.ســخنگوی ســپاه با تذکر »به فتح قله های نهایی نزدیک 
هســتیم و  نباید به حرف های دشمن توجه کرد«، گفت: دشمن 
قصد دارد داشــته های ما را کمرنگ و کاســتی ها را مهم نمایش 
دهد و این خاصیت خصومت همیشگی آنان علیه انقالب اسالمی 
اســت.وی با تصریح به »دنیای امروز دنیای مبادله قدرت است و 
کشــوری که قدرت نداشته باشد نمی تواند امنیت خود را تأمین 
کند« افزود: تا امروز مردم و مسئولین موانع بسیار بزرگی را از سر 
راه خود برداشته اند، در گام دوم انقالب باید از زیرساخت هایی که 
در چله اول انقالب ایجاد شــد به خوبی و با هوشمندی با تکیه بر 
نیروی جوانان انقالبی اســتفاده کنیم، هیــچ کاری برای جوانان 
مستعد ایران نشدنی نیست.سردار شریف با اعالم اینکه سپاه در 
هر زمینه ای که نیاز باشــد کنار مردم است، گفت: سپاه تا دیروز 
در عرصه دفاع از کشــور دست به ســالح بود تا به مردم گزندی 
نرســد و امروز کنار صیانت از امنیت کشور، در عرصه خدمت به 
مردم کم برخوردار حضور دارد و در این مسیر بسته های معیشتی 
را تأمین و بین خانواده ها توزیع می کند، مســئولین کشور باید با 
تالش شبانه روزی برای رفع مشکالت تالش کنند و این وظیفه ای 
اســت که بر دوش همه است.مسئول روابط عمومی کل سپاه با 
بیان اینکه آمریکایی ها و انگلیســی ها در چند دهه گذشــته هر 

کاری که می خواستند علیه کشورها انجام دادند.

صادق خرازی گفت: ســلیمانی هــم یک فرمانده 
بود هــم یک دیپلمات تمام عیــار. به عنوان یک 
دیپلمات مــی گویم که کســی را دیپلمات تر از 
ســلیمانی ندیدم.به گزارش خبرنگار مهر، صادق 
خرازی در همایش علمی و پژوهشــی مکتب حاج 
قاســم که امروز در واحد تهران مرکزی دانشگاه 
آزاد برگزار شد، اظهار کرد: باورم نمی شود که 39 
ســال دوســتی و رفاقت و برادری یک مرد بزرگ 
را در یک لحظه از دســت دهیــم و نظام یکی از 
بزرگتریــن ضربات تاریخ سیاســی و امنیتی خود 
را تحمل کند. بایــد بپذیریم که ضربه خوردیم و 
آسیب جدی دیدیم.وی با اشاره به اینکه نمی شود 
پیرامون شــخصیت حاج قاســم بدون شناخت و 
معرفت ســخن گفت ، اظهار کرد: شاید این سخن 
من مورد پســند عده ای به ویژه ای افرادی که در 
مسئولیت هســتند، نباشــد اما به باور من قاسم 
سلیمانی یک فرد عادی بود که به مرور زمان رشد 
کرد و در تاریخ زندگی خود هر روز در حال شدن 
بود.این فعال سیاســی افزود: شهید سلیمانی قبل 
از آنی که یک فرمانده باشــد پذیرفته بود که یک 
سرباز تمام عیار امام و رهبری است. قبل از اینکه 
بپذیــرد یک چهره تاثیرگذار ملــی و بین المللی 
باشد، پذیرفته بود که یک چهره مردمی برای حل 
معضالت و مشــکالت مردم است. نمی شد کسی 
به او مراجعه کند و او بی توجه باشــد. حاج قاسم 
نســبت به تمامی جریانات سیاسی آگاه بود، خط 
داشــت و جنبه فکری و آرمان خود را داشت اما 
برای مصالح ملی هیــچ گاه تفکر خود را تحمیل 
نمی کرد و همه را می پذیرفت .این فعال سیاســی 
خاطرنشــان کرد: هفته ای نبود کــه با هم دیدار 
نداشــته باشــیم؛ بیش از ۸0 درصد دیدارهای ما 
دوســتانه بود. نمی شد مراجعه ای درباره فردی به 

او داشــته باشم و او بی تفاوت باشد. افراد بسیاری 
از چهره های فرهنگی و هنری گرفته تا سیاســی 
در داخل و خارج، اگر کســی مشکلی داشت و به 
او مراجعه می کرد او قاســم سلیمانی انقالبی نبود 
بلکه یک ســلیمانی تمام عیــار کامل بود.خرازی 
به مشــکالت پیش آمــده در خصــوص رهبری 
اصالحات اشــاره کرد و گفت: مطمئن هستم اگر 
او بود، مشــکل رهبری اصالحات و معضالتی که 
به وجود آمد، به گونه ای دیگری حل و فصل شده 
بود. آخرین گام ها و کارهای او جلســات مشترکی 
با مســئوالن دو طرف برای حل مشکالتی بود که 
هنوز هم وجود دارد.این فعال رســانه ای با اشاره 
به اینکه ســلیمانی باور داشــت که همه فرزندان 
امام و انقالب هستند و برای انقالب مرز خودی و 
غیرخودی نمی شناخت، تصریح کرد: سلیمانی به 
دلیل اینکه فرزند ایران بود بارها برای حل مشکل 
کسی که حتی در زندان بود و یا مشکل امنیتی و 
سیاســی داشت تالش می کرد. تعبیرهای سیاسی 
بــرای او اصاًل مفهومی نداشــت. برای همین می 
گویم که باید او را بشناسیم و با شناخت او سخن 
بگوییم درباره فــردی که توانســت تاثیر زیادی 
بگــذارد.وی بیان کرد: افــرادی مانند امیرکبیر و 

حســنک وزیر که در تاریخ ایران درخشیده اند و 
نامدار بودند، کم بودنــد. همچنین افرادی که در 
طــول تاریخ، فرمانده بودند کم بودند؛ ما یک نادر 
افشار داریم که اگر بخواهیم ابعاد فکری سلیمانی 
را با نادر مقایســه کنیم از زمان تا آسمان تفاوت 
است.خرازی افزود: سلیمانی روزی که فرماندهی 
قــدس را می گیرد، مقاومــت را تبدیل به ادبیات 
بین المللی می کند. همین ادبیات، بزرگترین رمز 
مبارزه با نظام اســتکبار می شود. شهید سلیمانی 
مقاومت را در دنیای بیرون اســالم تبدیل به یک 
ادبیات کرد.وی در ادامه خاطرنشــان کرد: از آنجا 
که معرفت ســلیمانی کامل شــده بود، توانست 
تاثیرات شگرفی باقی بگذارد. سلیمانی خداشناسی 
و فهم درست از دولت و ملت را کاماًل دریابد و به 
اخالق باورهای فکری و فرهنگی خود را ابالغ کند. 
سلیمانی به لحاظ فکری معتقد به مکتب انقالبی 
شــیعی متصل به حضرت امام و رهبری بود و او 
به همه مراجع تقلید در نجف احترام می گذاشت.

این فعال رسانه ای گفت: سلیمانی هم یک فرمانده 
بود هــم یک دیپلمات تمام عیــار. به عنوان یک 
دیپلمات مــی گویم که کســی را دیپلمات تر از 
ســلیمانی ندیدم. او در مذاکرات خود نمونه کامل 
بود.وی افزود: بســیاری از کنشگران سیاسی آرزو 
داشتند شهید سلیمانی یک روزی رئیس جمهور 
شود و اندیشــه او بتواند رمزگشای گرفتاری های 
مردم و کشورمان باشــد.خرازی در پایان تصریح 
کرد: کســانی که ادعای دنباله روی از او دارند اگر 
بخواهند اســتمرار و ادامه فرهنگ او را به جامعه 
تجویــز کنند، باید دانشــنامه مقاومــت را با نام 
ســلیمانی تدوین کنند و دانشگاه ها از او به عنوان 
دانشــمند سیاسی تمام عیار که خودش را وابسته 

به هیچ جریانی نمی داند، معرفی کنند.

صادق خرازی:

دیپلماتترازحاجقاسمکسیرانمیشناسم

دبیر ستاد مردمی دومین بزرگداشت شهادت حاج قاسم سلیمانی با بیان اینکه تبعیت ایشان از رهبری معظم انقالب حاصل مکتب او 
بود، گفت: ایشان می گفتند که از شئون عاقبت بخیری تبعیت از والیت فقیه است؛ و در ادامه هم گفتند که در روز قیامت این را خواهید 
دید.به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا مقدم فر دبیر ستاد مردمی دومین بزرگداشت شهادت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی در »همایش علمی و پژوهشی مکتب حاج قاسم؛ دانشگاه و رسانه« که در دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد، درخصوص 
»مکتب حاج قاسم و بصیرت« اظهار داشت: صحبت در خصوص مکتب حاج قاسم سخت و دشوار است و نیازمند پژوهش های عمیق و مطالعات بسیار و دقیق است.وی در 
ادامه به تعریف شاخص های »مکتب« که از سوی رهبر معظم انقالب به شهید سلیمانی اعطا شد پرداخت و گفت: مکتب در هر نوع اندیشه ای که باشد، باالخره برآیند و تعریفی 
دارد. مکتب منظومه ای از فکر و نظریه است که خصوصیت عملی و رفتاری هم دارد. بنابراین مکتب نظامی هماهنگ و منسجم است که قابلیت الگوشدن دارد؛ یعنی می توان 
از آن الگوی عملی پیدا کرد. از این رو رهبری تنها درخصوص امام خمینی )ره( و حاج قاسم از عنوان مکتب استفاده کردند.دبیر ستاد مردمی دومین بزرگداشت شهادت سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی درخصوص »بصیرت« نیز بیان داشت: بصیرت، به معنای تفکر ژرف است. بصیرت آن چیزی نیست که همه می بینند، بلکه نگاهی عمیق، همه جانبه 

و دوراندیش است. بصیرت نگاهی است که مبنای اصولی داشته باشد. حاج قاسم بصیر بود و عالوه بر این صریح بود؛ یعنی صراحت لهجه داشت. صریح بودن گمشده کنونی 
مسئوالن نظام است؛ متاسفانه یک نوع رودربایستی حاکم است و برخی مسئوالن در بعضی موضوعات جرأت تصمیم گیری و نه گفتن ندارند.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با اشاره به ترور سردار سلیمانی گفت: مراحل تکمیل پرونده به گونه ای پیش می رود که دادگاه عامالن 
ترور شــهید سلیمانی تا قبل از پایان سال تشکیل شود.به گزارش ایسنا به نقل از  پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب 
آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر در آستانه دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی اعالم کرد: تا دو ماه 
دیگر کیفرخواست پرونده عامالن ترور شهید برای تشکیل دادگاه به دادگستری تهران ارسال خواهد شد.غریب آبادی گفت: یک پرونده 

قضایی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل شده و در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقالب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل شده است و دو کشور 
نیز کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده اند.معاون امور بین الملل قوه قضاییه از برگزاری دو نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق در 
بغداد و تهران خبر داد و گفت: پس از نشست سوم که در بهمن ماه برنامه ریزی شده در بغداد برگزار شود، کیفرخواست پرونده برای دادگستری تهران ارسال خواهد شد.به 
گفته غریب آبادی در تعقیب این روند به تازگی مستندات کیفری سیصدصفحه ای شامل اطالعات متهمان و مظنونان پرونده که حدود هفتاد نفر بوده اند به طرف عراقی داده  
شــده اســت و طرف عراقی هم اطالعاتی درخصوص متهمان پرونده در اختیار ایران قرار داده است و این تبادل اطالعات ادامه دارد.وی گفت: از عراق خواسته ایم که مراحل 
تحقیقات و آغاز رسیدگی کیفری را سرعت بدهد تا احکام الزم صادر شود.معاون قوه قضائیه با بیان اینکه سه کشور در منطقه و سه کشور خارج از منطقه درگیر پرونده 
ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هستند، افزود: پرچم دار این اقدام تروریستی رژیم آمریکاست که موجب شده تعداد کثیری از متهمان پرونده آمریکایی باشند.

مقدم فر: 

مکتبحاجقاسمسلیمانی،مکتببصیرتاست
تا دو ماه دیگر

ارسالکیفرخواستپروندهسردارسلیمانیبهدادگاه
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گزیده خبر

 پایش مرزهای کرمانشاه برای مقابله با ورود »اُمیکرون«
هنوز موردی در استان شناسایی نشده است

 معاون مرکز بهداشت استان کرمانشاه از امکان انجام تست »اُمیکرون« در استان 
خبر داد و افزود: کیت های تشــخیصی این سویه جدید کرونا در استان موجود 
اســت و از موارد مشکوک تست گرفته می شــود.دکتر سارا شاه آبادی در گفت 
و گو با ایسنا، با اشــاره به شناسایی سویه جدید »اُمیکرون« در کشور گفت: در 
همین راســتا مراقبت ها تشدید شده تا در صورت شناسایی موارد مبتال به این 
سویه هرچه سریعتر نسبت به کنترل و قرنطینه افراد شناسایی شده اقدام شود.

وی افزود: هم اکنون تجهیزات تشخیصی این سویه جدید کرونا در استان موجود 
اســت و از افراد مشکوک تست گرفته می شــود.دکتر شاه آبادی گفت: هرچند 
این ســویه فعال ضعیف تر از سویه دلتا اســت، اما با توجه به دستورالعمل های 
وزارتخانه از افرادی که در بخش های ویژه بستری هستند و نیز افرادی که بصورت 
خانوادگی و ظرف مدت بســیار کوتاهی همگی مبتال شده اند تست »اُمیکرون« 
گرفته می شود.وی افزود: از این افراد در وهله اول تست PCR گرفته می شود 
و در صورت مثبت بودن تســت »اُمیکرون« از آنها گرفته می شود.معاون مرکز 
بهداشــت استان کرمانشاه با اشاره به قدرت سرایت باالی سویه جدید گفت: در 
همین راســتا نیاز است که افراد مراقبت بیشتری در زمینه رعایت پروتکل های 

بهداشتی داشته باشند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر خبر داد؛
نام نویسی بیش از ۲۰ هزار و ۶۰۰ بوشهری 

در طرح جهش تولید مسکن
مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: تا کنون افزون بر ۲۰ هزار و ۶۱۳ 
نفر در اســتان در طرح جهش تولید مسکن نام نویسی کرده اند.فرزاد رستمی با 
بیان اینکه ثبت نام در طرح جهش تولید مســکن تا ۱۵ دی تمدید شده است، 
افزود: تا امروز افزون بر ۲۰ هزار و ۶۱۳ نفر در استان بوشهر در این طرح ثبت نام 
کرده اند.وی با اشاره به اینکه در برخی شهر ها ثبت نام آغاز نشده و با تامین زمین 
به مرور در این شهر ها نیز ثبت نام آغاز می شود، عنوان کرد: برای شهر های جدید 
که به لیست اضافه می شود تا دو ماه سایت باز است و امکان ثبت نام برای مردم 
آن شهر ها فراهم است.مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر یادآور شد: امکان 
ثبت نام برای بانوان مجرد باالی ۳۵ سال سن و آقایان مجرد باالی ۴۵ سال سن 
فراهم شده است. همچنین معلولین جسمی باالی ۲۰ سال سن و بیماران خاص 
نیز با دریافت گواهی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می توانند در این سامانه نام 
نویسی کنند.وی درباره آخرین وضعیت راه آهن بوشهر – شیراز نیز گفت: در سفر 
رییس جمهور به اســتان ۲۰۰ میلیون دالر تهاتر نفتی و در سفر رییس جمهور 

به استان فارس نیز ۲۰۰ میلیون یورو برای ساخت این خط ریلی مصوب شد.

مذاکرات شهردار و شورای شهر صدرا با 
شرکت سازنده اتوبوس های برقی

به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی شهرداری صدرا :دکتر پرنیان شهردار 
صدرا به همراه روح اهلل شــجاعیان عضو شورای اســالمی شهر صدرا با مدیران 
شرکت ســازنده اتوبوس های برقی در جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی 
جلسه برگزار کردند .دکتر بهزاد پرنیان شهردار صدرا گفت :همجواری شهر صدرا 
با کالنشهر شیراز باعث شده است بسیاری از افرادی که محل کارشان در شیراز 
است در صدرا زندگی کنند و به دلیل قیمت های مناسب مسکن و اجاره های کم 
نسبت به شیراز ،بسیاری ترجیح می دهند که در این شهر سکونت داشته باشند 
و همین موضوع باعث شده است تردد بین شیراز و صدرا بسیار باال باشد ،از این 
رو شــهرداری صدرا طی دو سال گذشته تالش کرد ناوگان حمل و نقل عمومی 
را باز طراحی و نوسازی کند و اقدام نخست قرارداد با شرکت های خصوصی را از 
دستور کار خارج کرد و شهرداری با خرید ۱۱ دستگاه اتوبوس جدید، بیست و یک 
دستگاه مینی بوس و واگذاری تاکسی به متقاضیان تالش کرد تا خدمات خوبی 
به شهروندان ارائه دهد که خوشبختانه این تالش ها رضایت نسبی شهروندان را 

در پی داشته است. 

تصمیمات جدید ستاد مدیریت بحران 
شهرداری رشت

 محمدپور-گیالن؛ ستاد مدیریت بحران شهرداری رشت به ریاست سید 
امیر حسین علوی شهردار رشت و با حضور نادر حسینی رئیس کمیسیون 
فرهنگی شورا، معاونین و مدیران شــهرداری رشت برگزار شد و در این 
جلســه موضوعات مختلفی مانند اعمال فرماندهی واحد در زمان وقوع 
بحران، افزایش توان لجستیکی، آمادگی ماشین  آالت برف  روبی و ... مورد 
تاکید قرار گرفت. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشــت - نادر حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شــورای اسالمی شهر رشت در جلسه ستاد بحران که با توجه به شرایط 
هواشناسی و پیش بینی بارش برف در اواخر دیماه و اواسط بهمن برگزار 
شد، اظهار داشت: از زحمات و تالشهای شهردار رشت و کلیه معاونان و 
دستگاههای زیر مجموعه شهرداری در مدت اخیر قدردانی می کنم. نادر 
حسینی عضو شورای اسالمی شهر رشت اعمال فرماندهی واحد و تدوین 
یــک طرح جامع مدیریت بحران برای مواجهه بــا انواع بحرانها در تمام 
فصول ســال را الزم و ضروری خواند و افزود: شهرداری رشت با کمبود 
تجهیزات و ماشــین  آالت مواجه است که باید برای تقویت آن از منابع 

موجود و اعتبارات ملی استفاده شود.

 رشد ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی 
در 9 ماهه امسال

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در ۹ ماهه سال جاری وصولی 
مالیاتی ۶۰ درصد رشــد داشته و ۱۰۸ درصد نسبت به بودجه مصوب تحقق پیدا کرده 
اســت، گفت: پیش  بینی می کنیم تا پایان ســال ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رقم مصوب 
بودجه محقق شود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد مسیحی با اشاره 
به اینکه قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از ۱۳ دیماه ســال ۱۴۰۰ اجرایی می شود، 
اظهارداشت: پس از سیزده سال اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیمه اول 
نخست امسال قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تصویب و از ۱۳ دی ماه امسال قانون 
جدید اجرایی خواهد شد.وی افزود: این قانون با استفاده از تجربه گران بهای سال های اجرا 
و همچنین تجربه سایر کشورها و شنیدن نقطه نظرات و انتقادات فعاالن اقتصادی و تولید 
اصالح و بازنگری شده و به زودی اجرایی خواهد شد تا در امور تولید فعالیت های اقتصادی 
تسهیل صورت بگیرد. معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزود: حمایت از تولید با این 
امکان استرداد مالیات به ویژه در بخش ماشین آالت خطوط تولید یکی از نقاط قوت این 
قانون محسوب می شود. همچنین اشخاص حقوقی از شروع فعالیت خود امکان استفاده از 
اعتبار مالیاتی را بر مبنای قانون جدید خواهند داشت و مشکالت و موانع گذشته مرتفع 
شده است.مسیحی با تاکید بر اینکه معافیت های مالیاتی نیازمند اصالح هستند تصریح 
کــرد: برخی از معافیت ها حذف شــده و برخی اقالم نیز بــه جمع معافیت های مالیاتی 
پیوستند بنابراین پایه اصلی این معافیت ها سبد مصرفی خانوار را پوشش بیشتری می دهد 
و پس از آن مباحث درمانی از جمله بیمه های عمر، زندگی و درمان را در بر گرفته است.

معضل جدید سازمان هواپیمایی با ایرالین ها
برخی ایرالین ها مسافر بدون واکسن می پذیرند؟

در شــرایطی که به گفته برخی مسافران، پروتکل های بهداشتی مانند دریافت تست 
منفی PCR و کارت واکسن از ســوی برخی ایرالین ها و آژانس های مسافرتی رعایت 
نمی شــود، مدیرکل نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسســات هوانوردی سازمان 
هواپیمایی تاکید کــرد: رعایت این پروتکل ها برای همه الزامی اســت و با متخلفان 
برخورد جدی می شــود.به گزارش ایســنا، از ماه گذشته پروتکل های جدید کرونایی 
برای بخش های مختلف از جمله حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی تدوین و 
ابالغ شد و براساس آن مسافران برای سفر با وسایل حمل ونقل عمومی باید شرایطی 
داشته باشند. به عنوان مثال اگر یک مسافر بخواهد برای پروازهای داخلی یا خارجی، 
بلیت تهیه کند، باید تســت منفی PCR یا کارت واکسن خود را ارائه دهد که البته در 
سفرهای خارجی هر دو را باید داشته باشد.این در حالی است که گزارش های رسیده 
به ایسنا حاکی از این است که برخی آژانس های مسافرتی و ایرالین ها این پروتکل ها را 
نادیده می گیرند و نسبت به پذیرش مسافران بدون کارت واکسن یا تست منفی کرونا 
اقدام می کنند و به گفته مسافران در پروازهای داخلی این دستورالعمل های بهداشتی 
ابالغ شــده را رعایت نمی کنند. حسن خوشخو – مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، 
شرکت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری – در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که چگونه با متخلفان در این زمینه برخورد می شــود و اساســا بر رعایت این 
پروتکل ها نظارت می شــود اظهار کرد: همه بخش های مختلف هوانوردی و عمومی از 
جمله شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی موظف هستند پروتکل های ابالغ 
شــده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را در سفرهای هوایی رعایت کنند و به دقت 
بر آن ها نظارت می کنند.وی اضافه کرد: همه بخش های مختلف صنعت هوانوردی به 
ســامانه امید متصل بوده و موظف به اجرای پروتکل های بهداشتی یعنی چک کردن 
وضعیت سالمت مسافران هستند اما اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد با جدیت 
بــا متخلفان برخورد خواهیــم کرد.مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شــرکت ها و 
موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: نظارت های ما از چند طریق 
بازرسی های ناظران سازمان هواپیمایی کشوری و گزارش های مردمی اعمال می شود.

هفته آینده رخ می دهد؛

واگذاریبلوک۱۸درصدیسهامدولتدرهلدینگخلیجفارس
رئیس ســازمان خصوصی سازی از واگذاری بلوک ۱۸ درصدی 
سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس طی دو روز ابتدایی هفته 
آینده از طریق بازار ســرمایه خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر، 
حســین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست 
خبری »واگذاری بلوک سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
با )نماد فارس(« گفت: بخشــی از ســهام این شــرکت که در 
اختیار دولت است، در لیست واگذاری ها قرار دارد که قرار است 
سهام دولت در ســه بلوک یک، دو و ۱۵ درصدی واگذار شود.

وی با اشــاره به گســتردگی و بزرگی هلدینگ خلیج فارس به 
لحاظ تعدد شــرکت های تابعه گفت: جلسات مختلفی با وزیر 
اقتصــاد و معاون اول رئیس جمهور دربــاره واگذاری هلدینگ 
خلیج فارس برگزار شــد. همچنین در ستاد اقتصادی دولت به 
ریاســت رئیس جمهور موضوع واگذاری شرکت های دولتی از 
جمله هلدینگ خلیج فارس بررسی و مجوز آن صادر شد.معاون 
وزیر اقتصاد افزود: دو بلوک یک و دو درصدی ســهام هلدینگ 
خلیج فارس به صورت نقدی و ســهم یــک درصدی آن بدون 
اضافــه ارزش و بلوک دو درصدی با پنــج درصد اضافه ارزش، 
شنبه و یکشــنبه هفته آینده )یازدهم و دوازدهم دی ماه( در 
بازار سرمایه عرضه می شود. همچنین سهم بلوک ۱۵ درصدی 
دولت با ۳۰ درصد اضافه ارزش بر اساس قیمت پایه که از نرخ 

روز تابلوی بازار سرمایه تعیین خواهد شد، به متقاضیان عرضه 
می شــود.وی تأکید کرد: بلوک ۱۵ درصدی سهام این شرکت 
به صورت اقســاط چهار ســاله و بلوک های یک و دو درصدی 
به صورت نقدی اســت. ارزش ســهام فارس در بورس در حال 
حاضر حدود ۳۲۰ میلیارد تومان اســت. اگر این معامله شکل 
بگیرد، بزرگترین عرضه بورس سازمان خصوصی سازی به لحاظ 
ارزش ریالی خواهد بود.قربان زاده یادآور شد: سال ۹۲ هلدینگ 
خلیج فارس در بازار ســرمایه پذیرفته شد و از آن زمان تاکنون 
رونــد موفقیت هلدینگ خلیج فارس از نظر ســرمایه گذاری و 
سودآوری آغاز شده اســت.رئیس سازمان خصوصی سازی ۴۰ 
درصد سهامداران هلدینگ خلیج فارس را دارندگان سهام عدالت 
عنوان و اظهار کرد: امیدواریم با واگذاری این بخش از ســهام 
دولت، به کارآمدی شــرکت افزوده شود؛ خلیج فارس علی رغم 
تحریم ها، بیش از صد درصد رفع تعهد ارزی داشــته است.در 
ادامه این نشست جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس 
با اشــاره به واگذاری شرکت های پتروشیمی تابعه شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی در سال ۹۲ در بازار سرمایه گفت: در آن سال 
تعدادی از شرکت های پتروشیمی به صورت مستقل واگذار شده 
اما پس از آن تصمیم گرفته شــد که شرکت های باقی مانده در 

قالب هلدینگ به بخش غیردولتی واگذار شود. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از پاالیش ۵۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: ثبت نام مجردها 
در این طرح از ۱۵ دی ماه آغاز می شــود.»محمود محمودزاده« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم با یادآوری 
این که حدود ۵۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مســکن پاالیش شــده اند، اظهار کرد: تقریباً یک چهارم از ثبت نام شده ها پاالیش 
شده اند. مابقی هم در دست پیگیری است که مرحله به مرحله انجام می شود.وی با اشاره به این که از ابتدای ماه جاری از طریق 
پیامک به متقاضیان پاالیش شده اطالع رسانی آغاز شده است، ادامه داد: پس از این مرحله، متقاضیان باید به اداره کل راه و شهرسازی استان ها یا ادارات بنیاد مسکن 
مراجعه کرده و برخی از اطالعات را به صورت فیزیکی تکمیل کنند.وی تصریح کرد: بعد از آن متقاضیان به بانک معرفی خواهند شــد.معاون وزیر راه و شهرســازی 
پیش تر با یادآوری این که در قالب نهضت ملی مسکن ۷۵۰ هزار واحد در مرحله ساخت قرار دارد، اظهار کرد: برای ۵۵۰ هزار واحد از این طرح نیز تأمین انجام شده 
که از این تعداد ۴۰۰ واحد مسکن روستایی است.محمودزاده با بیان این که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن تسهیالت در نظر گرفته شده که به معنای 
رشد ۴۰۰ درصدی تسهیالت دهی به اقشار کم درآمد است، ادامه داد: نهضت ملی مسکن تنها طرح حمایتی کشور در تاریخ انقالب است که مبلغ و سود تسهیالت 
در آن ثابت نیست و مبتنی بر نیاز و توان خانوار تعیین می شود. میزان تسهیالت از ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان و نرخ بهره از ۵ تا ۱۸ درصد متغیر است که یارانه 

نرخ بهره به همه اقشار به یک میزان پرداخت نمی شود. تمرکز در مرحله اول این طرح دهک اول تا سوم و در مرحله بعدی تا دهک پنجم درآمدی است.

نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: بر اساس الیحه بودجه سال۱۴۰۱، برخورداری از معافیت های مالیاتی 
برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به 

چرخه اقتصادی کشور است.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایرنا، غالمرضا نوری قزلجه در تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به بررسی 
بندهای تبصره های ۵، ۶ و ۷ الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ در نشست کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: در نشست تامین مالی داخلی از محل اوراق اسالمی مورد بررسی قرار 
گرفت. وی با اشــاره به بررســی بند )ک( تبصره ۶ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ درباره عوارض آزادراهی گفت: از آنجا که زمان مقرر برای پرداخت الکترونیکی این موضوع در 
این بند مبهم است، مقرر شد پس از عبور خودرو، یک هفته مهلت برای پرداخت عوارض در نظر گرفته شود.نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: 
همچنین بر اســاس  جزء )۵( بند)ق( تبصره ۶ الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱؛ برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هرگونه 
جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است.نوری قزلجه یادآورشد: در نشست کمیسیون پیشنهاد شد که برای این 
موضوع آئین نامه ای تدوین شود زیرا زمان مورد نیاز برای برگشت ارز در فعالیت های مانند صادرات فرش، خدمات فنی مهندسی و کشاورزی با یکدیگر متفاوت است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی

آغاز ثبت نام مجردهای باالی ۲۵ سال از ۱۵ دی
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس

معافیت های مالیاتی صادرکنندگان منوط به بازگشت 
ارز به چرخه اقتصادی شد
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گزیده خبر

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان خبرداد؛
اعالم آمادگی کامل به کارکنان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان گفت: 
تمام ارکان شــرکت آب منطقه ای هرمزگان به صورت 
کامــال یکپارچه و هماهنگ برای مواجهه به ســیالب 
احتمالی در استان هرمزگان فعالیت می کنند.به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان، 
مهندس جمشــید عیدانی صبح امروز در کمیته مدیریت بحران شرکت که در 
راستای اطالعیه های سازمان هواشناسی مبنی بر وقوع بارش در استان هرمزگان 
برگزار شــد، اظهار کرد: در نظام نامه سیالب یکسری اقدامات برای قبل، حین و 
پس از وقوع سیالب پیش بینی شده است که شرکت آب منطقه ای هرمزگان نیز 
در همین چارچوب امور مربوط به وقوع ســیالب احتمالی را مدیریت می کند.

وی با ذکــر این نکته که در وهله اول به تمام کارکنان شــرکت آب منطقه ای 
هرمزگان آماده باش اعالم شــد، عنوان کرد: تمــام مرخصی ها از امروز تا چند 
روز پس از ســیالب لغو شده است تا بتوانیم با حدکثر توان به خدمت رسانی به 

مردم ادامه دهیم.

توان تولید گاز زاگرس جنوبی یک و نیم 
میلیون متر مکعب افزایش یافت

  مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس 
جنوبــی از افزایش تولید روزانه یک و نیم میلیون متر 
مکعبی گاز این شرکت با راه اندازی دو حلقه چاه گازی، 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره برداری 
نفــت و گاز زاگرس جنوبی، دکتر ســید ابوالحســن 
محمدی، گفت: چاه شــماره ۱۷ داالن از جمله چاه های توسعه ای میدان گازی 
داالن اســت که عملیات حفاری آن توســط اداره حفاری شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران طی حدود شــش ماه و نیم به طول انجامید.مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، افــزود: پس از اتمام عملیات حفاری و 
ترخیص دکل حفاری ، مدیریت امور فنی زاگرس جنوبی با استفاده از چوک منی 
فولد و نصب و اتصال موقت خط لوله جریانی گودال سوخت، اقدامات اصالحی 
درون چاهی از جمله جریان چاه به گودال سوخت با هدف تمیز سازی و بررسی 
وضعیت ســیال تولیدی، راندن نمودار نگار تولید ، مســدود سازی ناحیه آبده ، 
مشبک کاری سازند داالن باالیی و اسید کاری گسترده را انجام و پس از نصب 
تسهیالت سرچاهی، این چاه در نیمه دوم آذر ماه سال جاری با دبی یک میلیون 

متر مکعب در روز در مدار تولید قرار گرفت.

با اهدا لوح تقدیر و تندیس صورت گرفت
قدردانی از حضور فعال آبفای قم در 

نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و 
فاضالب کشور

مدیرکل دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آبفای 
کشور با اهدا تندیس و لوح تقدیر از مشارکت فعال شرکت آب و فاضالب استان 
قم در جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضالب قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، احمد سیاحی در این 
لوح تقدیر خطاب به دکتر صادق پور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم 
آورده است: بی گمان تالش پژوهشگران، فناوران و دست اندرکاران صنعت آب و 
فاضالب موجب هموارتر شدن مسیر خودکفایی و توسعه علمی و صنعتی کشور 
شده و هرگونه کوشش و مجاهدتی در این عرصه ارزشمند و شایسته تقدیر است.

وی در ادامه ضمن قدردانی از حضور و مشــارکت فعال شــرکت آب و فاضالب 
استان قم در جشــنواره و نمایشــگاه پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضالب 
خاطرنشان کرده است: امید است در پرتو الطاف بیکران الهی و تالش های مجدانه 
پژوهشــگران و فناوران شاهد شکوفایی کشــور در عرصه های مختلف علمی و 

پژوهشی باشیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه:
تامین نفت سفید ۴۶ هزار خانوار کرمانشاهی 

به صورت مطلوب در حال انجام است
کرمانشاه - ایرنا - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه 
گفت: تامین نفت سفید ۴۶ هزار خانوار کرمانشاهی فاقد گاز طبیعی به عنوان 
یکی از اولویت های این شرکت به صورت مطلوب در حال انجام است.»فریدون 
یاسمی« در گفت و گو با ایرنا افزود: با توجه به این که ۴۶ هزار خانوار مشترک 
نفت سفید و فاقد گاز طبیعی در استان وجود دارد از تابستان سال جاری نفت 
سفید بر اساس شــارژ شدن در کارت بانکی این خانوارها راه اندازی شده و در 
۴۴۰ فروشندگی نفت سفید و نفت گاز در بخش ادوات کشاورزی دستگاه پوز 
قرار داده شد. وی گفت: به صورت ماهیانه نسبت به شارژ نمودن کارت بانکی 
و ســهمیه نفت سفید خانوار اقدام می شود و تاکنون هزار لیتر نفت سفید در 
اختیــار خانوارها قرار گرفته و تا پایان همیــن ماه مرحله بعدی اعالم خواهد 
شــد.مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه بیان کرد: 
آمادگی داریم تا نفت ســفید خانوارها را در اختیــار آنها قرار دهیم به طوری 
که تاکنون بیش از ۸۰ درصد از نفت سفید به خانوارها اختصاص یافته و هیچ 
مشــکل خاصی در رابطه با تامین سوخت رســانی به این خانوارهای فاقد گاز 

طبیعی وجود ندارد.

علی وحیدی:
تیم فوتبال بانوان پاالیش گاز نماینده دختران 

ایالم در لیگ برتراست
مدیر اجرایی باشــگاه فرهنگی ورزشی شرکت پاالیش 
گاز ایــالم با بیان اینکه تیم فوتبــال بانوان پاالیش گاز 
نماینده دختران ایالم در لیگ برتراست،گفت: هدف این 
پاالیشگاه از تشکیل تیم فوتبال بانوان، قهرمانی نیست 
بلکه به دنبال شناســایی بانوان توانمند استان و معرفی 

این پتانســیل و توانمندی آنان در میادین ورزشی است.به گزارش روابط عمومی، 
علی وحیدی افزود: تیم فوتبال بانوان جزو اولین تیم های لیگ برتر بوده و همه ساله 
در لیگ حضوری فعال دارد که انتظار می رود جهت تداوم حضور و کســب جایگاه 
های باالی جدول، همه مســئوالن استان در همه زمینه ها از آن حمایت کنند.وی 
با اشاره به اینکه در حال حاضر این تیم در رده هشتم جدول قرار دارد و تالش می 
شود که در بازی های آینده به رتبه های قابل قبولی صعود کند، اظهار داشت: این 
تیم تاکنون ۶ بازی داشــته که از این تعداد 3 مورد در زمین ایالم و 3 مورد دیگر 
در زمین میزبان بوده است.مدیر اجرایی باشگاه فرهنگی ورزشی شرکت پاالیش گاز 
ایالم تصریح کرد: تیم فوتبال پاالیش گاز ایالم قدیمی ترین و پرســابقه ترین تیم 
لیگ به جهت حضور در لیگ برتر ایران می باشد و هیچکس و هیچ چیز نمیتواند 

مانع و سد دختران ایالم در راه رسیدن به اهدافشان باشد.

پیشرفت 90 درصدی ساخت واحدهای 
مسکونی مناطق زلزله زده هرمزگان توسط 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس از پیشرفت 9۰ درصدی ساخت واحدهای 
مسکونی روستاهای زلزله زده هرمزگان به همت شرکت 
نفت ســتاره خلیج خبر داد.به گزارش روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، »نرگس 

صداقت« با بیان اینکه شرکت نفت ستاره خلیج فارس عالوه بر ارائه خدمات امدادی 
و پشــتیبانی در مناطق زلزله زده، ساخت واحدهای مسکونی در روستاهای گیشان 
غربی و زرتو را اجرایی کرده اســت، ابراز کرد: مراحل ســاخت 5 واحد مســکونی 
در روســتای گیشان غربی و ۶ واحد مسکونی در روســتای زرتو به همت شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس اجرایی شده است.وی ادامه داد: واحدهای مسکونی در حال 
ســاخت در روستای گیشــان غربی در حال حاضر با پیشرفت 9۰ درصدی همراه 
هســتند و منازل در حال ساخت ساکنان روســتای زرتو نیز ۶۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته اند.صداقت افزود: برای ساخت این منازل مسکونی از سازه های فلزی 
استفاده شــده است و فونداسیون، نازک کاری و سفت کاری آن ها به همت شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس انجام پذیرفته و در طراحی نمای داخلی واحدها با توجه به 
نقشه جامع ساخت تا حد امکان نظرات مالکان نیز به کار رفته است.وی خاطرنشان 
کرد: گروه های اجرایی عمرانی شــرکت نفت ستاره خلیج فارس برای احداث ضرب 
العجل ساختمان های مســکونی در این مناطق با پشتکار و کارگروهی مشغول به 
فعالیت هســتند تا هرچه زودتر از مصائب و سختی های پیش آمده به ساکنان این 
مناطق کاسته شود و شرایط بازگشت آن ها به زندگی عادی تسریع یابد.مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس گفت: شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین تأمین کننده سبد سوخت کشور، عالوه بر تضمین 
امنیــت تأمین فرآورده های ســوختی، عدالت محوری و توجه به مســئولیت های 

اجتماعی را سرلوحه ی خود قرار داده است.

سال ۲۰۲۲ برای قیمت های انرژی چه در چنته دارد؟
قیمت هر بشکه نفت در اکتبر امسال به رکورد بیش از ۸۶ دالر 
صعــود کرد و روند افزایش قیمت گاز همچنان ادامه دارد و اگر 
به همین منوال بماند، روند صعودی قیمت های انرژی در سال 
۲۰۲۲ ادامه پیدا می کند.به گزارش ایســنا، قیمت نفت آمریکا 
در اکتبر امسال به ۸۶ دالر و ۴۰ سنت در هر بشکه صعود کرد 
و این روند قیمت کاالهای انرژی دیگر و همین طور تورم را باال 
برد.وست تگزاس اینترمدیت سال ۲۰۲۱ را در قیمت باالی 5۰ 
دالر در هر بشکه آغاز کرد. قیمت نفت خام سال گذشته تحت 
تاثیر قرنطینه ها و محدودیتهای ســفر برای مقابله با کرونا که 
تقاضا برای ســوخت را فلج کرد، ریزش کرده بود اما روند بهبود 
آن در ســه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ آغاز شد.پیش بینی ها درباره 
این که سطح مصرف هرگز به سطح پیش از شیوع پاندمی بهبود 
پیدا نخواهد کرد، احتماال در زمان آغاز بهبود قیمت ها در بعضی 
شوکها نقش داشتند زیرا با پایان قرنطینه ها و ازسرگیری سفرها 
پس از واکسیناســیون انبوه، روند احیا سریع تر از حد انتظار و 
همچنین قوی تــر از حد انتظار دارد.طبیعتا افزایش قیمت های 
نفــت خام باعــث افزایش قیمت های بنزین شــد به حدی که 
جو بایدن، رییس جمهور آمریکا مجبور شــد از اوپک بخواهد 
تولید نفــت را افزایش دهد تا قیمت های ســوخت در آمریکا 
پایین تر رود. درخواســت رییس جمهور آمریکا هیچ تاثیری در 
برنامه اوپک نداشــت اما روی صنعت نفت آمریکا تاثیر گذاشت 

و ســرانجام وقتی دولت برای کمک به کاهش قیمت بنزین به 
تولیدکنندگان آمریکایی مراجعه کرد، حاضر نشــدند همکاری 
کنند.قیمت بنزین در کالیفرنیا در نوامبر به رکورد باالیی صعود 
کــرد و میانگین آن در این ایالت در ۱5 نوامبر چهار دالر و ۶۸ 

سنت در هر گالن بود و در ایالتهای آمریکا میانگین قیمت بیش 
از ســه دالر و ۴۰ ســنت در هر گالن بود. با این حال از نوامبر 
قیمت ها در پی تجدید نگرانیها نسبت به بازگشت محدودیتهای 
کرونایی پس از شــیوع واریانت جدید امیکرون مالیم تر شدند.

برنامه دولت بایدن برای برداشت نفت از ذخایر استراتژیک هم 
در روند قیمت بنزین تاثیر گذاشــت و مانع افزایش بیشتر آن 
شــد. با این حال کارشناسان انرژی خاطرنشان کردند برداشت 
نفت از ذخایر استراتژیک به اندازه ای نیست که تاثیر مستقیمی 
در تقویت تولید بنزین داشته باشد.قیمت گاز طبیعی همسو با 
نفت در ســال ۲۰۲۱ افزایش یافت  با این حال افزایش قیمت 
پایه گاز آمریکا در مقایسه با صعود قیمت گاز در اروپا اندک بود. 
در اروپا قیمت ها به دلیل ســطح پایین ذخایر گاز، تقاضای باال 
و سفته بازی، رکوردشکنی های متوالی داشتند.در آمریکا قیمت 
گاز به دلیل تولید فراوان رشــد مالیم تری داشــت. صادرات به 
رکورد باالیی رســید و آمریکا پیش بینی کرد ســال ۲۰۲۲ به 
بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع )LNG( تبدیل می شود. 
عامــل این رونق تا حدود زیادی، تعهدات خریداران چینی پس 
از ســالها بی رغبتی به خرید از آمریکا بود.اکنون در پایان سال 
۲۰۲۱ نفت و گاز از اوجی که اوایل ســال داشتند عقب نشینی 
کرده اند اما همچنان بســیار باالتر از سطح قیمت ابتدای سال 
قرار دارند. در بازار نفت خام این افزایش قیمت به دلیل افزایش 
تقاضا مشهودتر بوده و یکی از عوامل اصلی تورم شمرده می شود 
که به باالترین سطح در ۴۰ سال اخیر صعود کرده است. بانک 
مرکزی آمریکا روند تورم را ابتدا موقتی عنوان کرد اما هنگامی 

که مشخص شد رشد تورم آهسته نمی شود، 

سخنگوی صنعت برق گفت: بر اساس الگوی مصرف تعیین شده برای برق، مصرف بیش از ۷5 درصد از مردم کشور پایین تر از 
الگو قرار داشته و مشمول افزایش قیمت نمی شوند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: الگوی مصرف 
در مناطق جغرافیایی مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کسانی که مصرف ماهیانه برق آن ها پایین تر از الگو باشد هیچ افزایش 
تعرفه ای در نظر گرفته نشده است. در ماه های غیر گرم سال الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت تعریف شده که این عدد برای 
ماه های گرم سال که خردادماه تا شهریورماه است در مناطق گرمسیر 3 هزار کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق عادی 3۰۰ کیلووات ساعت است که نسبت به 
گذشــته هیچ تغییری نکرده اســت.وی ضمن تأکید بر اینکه الگوی مصرف نسبت به گذشته تغییر نکرده است، گفت: مشترکانی که زیر الگوی مصرف تعیین شده 
برای هر منطقه برق مصرف می کنند، مشمول هیچ افزایش قیمتی نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب سال ۱39۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد.

رجبی مشهدی افزود: در این آیین نامه همچنین پیش بینی شده که اگر مشترکی بتواند در چهار ماه گرم سال مصرف خود را به کمتر از الگوی مصرف کاهش دهد 
می تواند متناســب با میزان کاهش، پاداشــی متناسب با هزینه هایی که برابر تأمین برق برای وزارت نیرو است را دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان خانگی 
بستانکار نیز خواهند شد.سخنگوی صنعت برق با اشاره به جزئیات تشویق های در نظر گرفته شده گفت: اگر مشترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف 

کرده و به دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیر الگو از برق استفاده کند، از یک پاداش کم مصرفی، بهره مند خواهد شد.

معاون دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: محدودیت های موجود در کشور، 
بیانگر فراهم نبودن امکان تحقق همه اهداف پیش بینی شده برای حفظ منابع آب زیر زمینی با روند فعلی است.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حمید رحمانی با اشاره به اینکه منابع آب زیرزمینی کشور، جزو ذخایر راهبردی محسوب می شود افزود: این منابع نقش اساسی 
و حداکثری در تامین مصارف آب دارند، اما این در حالی است که در دهه های گذشته حدود ۱3۶ میلیارد مترمکعب از ذخایر غیرقابل 

تجدیدپذیر مذکور مصرف شده است.وی با بیان اینکه با توجه به مخاطرات ناشی از کسری مخزن، طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱393 تصویب و 
از همان ســال اجرای آن شــروع شد گفت: مهم ترین برنامه های طرح برای سال های باقیمانده برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰(، استقرار حدود 9۲۰ گروه گشت و بازرسی، اتمام 
آماربرداری سراسری مرحله سوم و تهیه بیالن منابع آب محدوده های مطالعاتی، استمرار فعالیت های اطالع رسانی و فرهنگ سازی، پیاده سازی الگوی مشارکتی مدیریت منابع 
آب زیرزمینی در دشت های پایلوت است.معاون دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: انسداد ۱۰ هزار و 5۰۰ حلقه 
چاه غیرمجاز و نصب ۲۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند حجمی بر روی چاه های مجاز از دیگر برنامه های مهم این طرح است.رحمانی با اشاره به اینکه اصالح و تعدیل پروانه های 
بهره برداری و انجام فرایند های بهره بردار محور با توسعه سامانه های ایجاد شده نیز در دستور کار قرار دارد گفت: اقدامات کنترلی و نظارتی باال در مجموع منجر به مدیریت 

و کنترل برداشت در حدود ۴ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی از ابتدای طرح )۱39۴( تا پایان برنامه ششم خواهد شد.

جزئیات افزایش قیمت برق پرمصرف ها

۷۵ درصد مشترکان از افزایش تعرفه ها معافند
معاون دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت مدیریت منابع آب ایران

مصرف 136 میلیارد مترمکعب ذخایر آب زیرزمینی
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گزیده خبر

 با حضور دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان برگزار شد
دوازدهمین جلسه میز تجارت با کشور عمان

.به گــزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی اصفهان در 
این جلسه آرزو جمالی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عمان به صورت حضوری پاســخگوی سئواالت 
اعضاء اتاق بازرگانی اصفهان در زمینه تجارت با عمان 
بود.جمالی در این جلســه  بر استفاده از پتانسیل های 

ایرانیان مســتقر در عمان، معرفی محصوالت ایرانی بــه صورت حضوری برای 
بازرگانان عمانی، حضور در نمایشگاه های این کشور و انجام مطالعات و تحقیقات 
بازار از طریق حضور در عمان تاکید کرد.در این جلسه فعاالن اقتصادی اصفهان 
درزمینه مصالح ســاختمانی از جمله ســیمان و کاشی و سرامیک، محصوالت 
غذایی، فوالد، تجهیزات الکترونیکــی و... راهنمایی هایی دریافت کردند.در این 
نشســت همچنین به واســطه راهنمایی ها و فعالیت های ارزنــده دبیرکل اتاق 
مشترک ایران و عمان در راستای توسعه روابط تجاری فعاالن اقتصادی اصفهانی 
با فعاالن اقتصادی کشورعمان و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری این کشور، 

از وی تقدیر شد.

سرآمدی فوالد مبارکه در جهان با بهینه سازی 
مصرف آب

 محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در حاشــیه بازدید حجت االســام محمدتقی نقدعلی 
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شــورای اســامی از خطوط تولید، تصفیه خانه پساب 
صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب شهری شرکت 

فوالد مبارکه با بیان این که این بنگاه صنعتی بزرگ ترین صنعت ملی و کارخانه 
فوالدسازی خاورمیانه است، اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در سازندگی کشور 
پیشرو بوده و توانسته رسالت خود را با ایفای مسئولیت های اجتماعی به بهترین 
شــکل ممکن انجام دهد.وی افزود: شــرکت فوالد مبارکــه در حوزه تخصصی 
توانســته کشــور را در زمینه واردات انواع ورق های فــوالدی موردنیاز صنایع 
خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع زیردستی بی نیاز کند.مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با اشــاره به مسائل و مشکات حوزه زیرساختی کشور خاطرنشان کرد: 
به رغم دغدغه های عدیده دولت، شــرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشران اقتصاد 
و صنعت کشــور، پروژه های متعددی را در دستور کار اهداف اجرایی خود قرار 
داده است.وی با اشــاره به پروژه های زیرســاختی نظیر توسعه نیروگاه توسط 
شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: ساخت نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی در برنامه های 
توسعه ای شرکت فوالد مبارکه قرارگرفته که امیدواریم در کمترین زمان ممکن 

به سرانجام برسد.

مدیر عامل چادرملو: 
اقتصاد مقاومتی با ورود بخش خصوصی 

محقق می شود
به گــزارش خبرنگار ما در بازدید ســردار محمد نجار 
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت دفاع و هیات همراه 
از مجتمع های معدنی و صنعتــی چادرملو، مهندس 
ناصر تقی زاده ضمن تشــریح طــرح های و پروژه های 
در دست اقدام چادرملو  و اقدامات انجام شده در جهت 

رشد تولید و تاشهای مستمر برای داخلی سازی تجهیزات و قطعات مورد نیاز 
عملیــات معدنکاران و صنایع فوالدی و نیز تامین نیازهای زیر ســاختی گفت: 
برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار توسعه، 
مهمترین اصل اصاح تفکر مدیریت اقتصادی از دولتی به بخش خصوصی است. 
وی افزود: با متمرکز کردن توان ســرمایه گذاری شرکت های بزرگ اقتصادی و 
برداشــتن موانع و بروکراسی های اداری بازدارنده و نیز ارائه تسهیات حمایتی 
می توان شاهد تحولی چشمگیر در زیر ساخت های توسعه از جمله تامین آب، 

برق، گاز، جاده، راه آهن و سایر نیازهای اساسی بود.

در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تبریز بررسی شد؛
سرمایه گذاری برای کشت های جایگزین و 
ایجاد کمربند سبز در اطراف دریاچه ارومیه

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: کمیسیون کشاورزی، 
صنایع غذایی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی 
تبریز با موضوع بررسی سرمایه گذاری برای کشت 
هــای جایگزیــن و ایجاد کمربند ســبز در اطراف 
دریاچه ارومیه تشکیل جلسه داد.جلسه کمیسیون 

کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با دستور 
جلســه بررسی سرمایه گذاری برای کشــت های جایگزین و ایجاد کمربند 
ســبز در اطراف دریاچه ارومیه در اتاق تبریز برگزار شد. رئیس کمیسیون 
کشــاورزی اتاق تبریز در این جلســه با بیان این که دریاچه ارومیه، زمانی 
بیســت و پنجمین دریاچه بزرگ جهان و پنجمین دریاچه بزرگ آب شور 
جهان با جزایر متعدد بود، گفت: حیات وحش جزایر دریاچه ارومیه، زیبایی 
خاصی به آن داده بود و اگر دریاچه حفظ می شــد، فرصتی بی نظیر برای 
بخش گردشــگری و شناســاندن ایران به جهان و همچنین منبعی جهت 

ارزآوری برای کشور بود.

 چه کسانی از درج قیمت تولیدکننده
 سود می برند؟

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( در امور بازرگانی با بیان اینکه 
دو گروه تولیدکنندگان و نظام پخش از شیوه جدید درج قیمت تولیدکننده 
به جای مصرف کننده روی کاالها، منتفع خواهند شــد، گفت: در این طرح 
مردم خود بر واحدهای صنفی نظارت می کنند و در حوزه توزیع رقابت شکل 
می گیرد.به گزارش ایســنا، کلیه واحدهای تولیــدی و واردکننده انواع پودر 
لباسشویی، دستمال کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین 
لباسشــویی از چهارم دی ماه باید به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده که 
در برگیرنده مجموع هزینه ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/وارداتی با لحاظ 
مالیات بر ارزش افزوده اســت، اقدام کنند. انواع آبمیوه، ماءالشــعیر، نوشابه 
گازدار، غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷ آذرماه مکلف 
به درج قیمت تولیدکننده بوده اند. این طرح در آینده شــامل سایر کاالها هم 
خواهد بود. البته فروشنده هم مکلف به درج قیمت مصرف کننده روی شلف 
یا خود کاالها است.البته این طرح انتقاداتی هم به دنبال داشت، از جمله اینکه 
امــکان نظارت بر همه واحدهای صنفی وجــود ندارد و مصرف کنندگان هم 
نمی توانند سود مجاز تمام کاالها را محاسبه کنند.در این رابطه محمدصادق 
مفتح در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فروشندگان باید قیمت مصرف کننده 
را روی کاال درج کنند. همچنیــن درباره نظارت می توان گفت مردم نظارت 
می کنند و از مغازه ای که قیمت درج نکرده باشد خرید نمی کنند.به گفته وی 
با توجه به اینکه قیمت تولیدکننده مبنای پرداخت مالیات است تولید کننده 
نمی توانــد قیمت غیر واقعی درج کند. چرا کــه در این صورت خودش زیان 
می کند.مفتح با بیان اینکه تغییر نحــوه درج قیمت، خود یک نظام کنترلی 
است، تصریح کرد: از طرف دیگر مردم از کسی خرید می کنند که سود کمتری 
روی قیمت تولیدکننده کشیده باشد و بنابراین در حوزه توزیع و فروش رقابت 
شــکل می گیرد. چرا که خریدار با محدوده ای از قیمت ها روبه رو اســت که 
می تواند بهترین آنها را انتخاب کند.قائم مقام وزیر صمت با اشــاره به توزیع 
کاال در استان های مختلف، تصریح کرد: تولید کننده زمان درج قیمت مصرف 
کننده، بیشترین هزینه حمل و نقل به استان های دورتر را محاسبه می کند که 

به ضرر شهرهای نزدیک به واحدهای تولیدی است.

مدیر مجتمع طای موته اعام کرد:
  افزایش ۲۹ درصدی تولید طالی

 موته  در آبان
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تهیه و تولید مــواد معدنی ایران،علیرضا 
طاالری با بیان این مطلب گفت: مجتمع طای موته در ماه آبان امســال، ۳۱ 
کیلوگرم شــمش طا تولید کرد. این رقم در مدت مشــابه سال گذشته، ۲۴ 
کیلوگرم شمش بود. این میزان تولید نسبت به برنامه )۲۴ کیلوگرم( نیز ۲۹ 
درصــد افزایش یافت.وی ادامه داد: مجتمع طای موته از ابتدای فروردین تا 
پایان آبان، ۲۲۳ کیلوگرم شــمش طا تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید 
مدت مشابه سال گذشته )۲۱۲ کیلوگرم(، ۵ درصد رشد نشان می دهد.مدیر 
مجتمع طای موته تصریح کرد: میزان برنامه تولید ۸ ماهه امسال این مجتمع 
نیز ۱۸۱ کیلو و ۳۰۰ گرم بود که نسبت به میزان تولید شده )۲۲۳ کیلوگرم(، 

۲۳ درصد رشد نشان می دهد.

پیش بینی جدید اتاق بازرگانی ایران:

تورمسالآیندهچنددرصدمیشود؟
اتــاق بازرگانی ایران در جدیدترین گــزارش خود به تحلیل 
برخی شــاخص های اقتصادی کشــور با تمرکــز بر صنعت 
پتروشیمی پرداخته که نشــان از چند سناریو متفاوت دارد.

به گزارش ایســنا، بر اســاس تحلیل مرکز پژوهش های اتاق 
بازرگانی ایران، در کنار هم قــرار دادن تحلیل های نهادهای 
بین المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می دهد که وضعیت 
بســیاری از شاخص ها، بسته به نتیجه رســیدن مذاکرات یا 
نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای 
برخی سیاست های اصاحی شــرایط اقتصادی ایران با آنچه 
که امروز مشاده می شود متفاوت خواهد بود.طبق برآوردهای 
گزارش مذکور، رشــد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در 
ســال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این 
درحالی  اســت که پیش بینی مرکز پژوهش های اتاق ایران از 
وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم انداز رفع 
تحریم های اقتصادی، بســته به دو فــرض ۱- تداوم وضعیت 
موجود و ۲- اعمال برخی اصاحات ساختاری و نهادی، نتایج 
تاحدی متفاوت را نشان می دهد.سناریوی تداوم وضع موجود، 
رشــد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای ســال آینده و سپس 
کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ 
را بــه دنبال خواهد داشــت و تورمی در محــدوده ۶۴ تا ۷۰ 
درصد را شــاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصاحات نیز، 
رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در 
محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصاحات در بازه 
۱۵ تا ۳۳ درصد پیش بینی شــده است.پیش بینی های بانک 

جهانــی و صندوق بین المللی پول از رشــد اقتصادی و تورم 
کشور در سال های آینده به پیش بینی های اتاق ایران نزدیک تر 
اســت. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی 
در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد 

خواهد بود. همچنین بر اســاس آخرین پیش بینی های انجام 
شــده توسط صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی در سال 
۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بــه ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم 

نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

در تحلیل صنعت پتروشــیمی، ذخایر بــاالی نفت، آمادگی 
برای توســعه، وجود مشــوق های صادراتــی، روابط خوب با 
همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایه گذاری 
خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند. تحریم های بین المللی، 
توســعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم 
دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند.فرصت های 
مهم روبه روی این صنعت، احتمال کاهش تحریم ها، توســعه 
میدان عظیم پارس جنوبی، توســعه مناطــق ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید 
اســت. تهدیدها شامل تأثیر همه گیری کووید-۱۹ بر مصرف 
محصوالت پتروشــیمی، عدم ورود سرمایه گذاران اروپایی به 
دلیل ترس از جریمه های آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران 
و آمریــکا، نگرانی در مورد کاهش تولیــد نفت، کمتر بودن 
قیمت محصوالت پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای 
بین المللی و فســخ قراردادهای موجود با شرکت های داخلی 
اســت.دولت قصد دارد تولید پتروشیمی را تا سال ۲۰۲۶ به 
۱۴۰ میلیون تن در ســال برساند که تحقق آن، مستلزم ۷۰ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری است. امضای قرارداد همکاری ۲۵ 
ساله بین ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادی، 
تجــاری و نظامی بین دو کشــور را تقویت می کند که عاوه 
بر منتفع شــدن صنعت از رشــد صادرات به چین و افزایش 
ســرمایه گذاری داخلی در صنایع مصــرف کننده محصوالت 
پتروشــیمی، تا حدی از آثار زیانبار تحریم های تحت رهبری 

آمریکا نیز خواهد کاست.

بررســی وضعیت تولیــد در آبان ماه 
سال جاری نشان می دهد که از ۳۹ 
کاالی صنعتی و معدنی ۱۶ کاال روند 
منفــی تولید را تجربه کــرده اند که 
اغلب آنها نیز مواد اولیه صنایع دیگر 
محسوب می شوند.به گزارش خبرنگار 
مهــر، مروری بــر آمارهــای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در هشتمین 
ماه ســال جاری نشان می دهد که ۹ 
کاالی صنعتــی و ۷ کاالی معدنــی 
نسبت به مدت مشــابه پارسال روند 
نزولــی را تجربه کــرده و ۱۸ کاالی 
صنعتی و ۵ کاالی معدنی نیز افزایش 
تولید داشــته اند.بر این اساس تولید 
و کشــنده، در  کامیــون، کامیونت 
صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی 
در ۸ مــاه اول ســال ۱۴۰۰ با ۷۵.۵ 
درصد رشــد قرار گرفته و پس از آن 
نام صنایعی همچــون روغن نباتی با 
۴۰.۸ درصد، ماشــین لباسشویی با 
۲۶.۸ درصــد، شــمش آلومینیوم با 
۲۴.۸ درصد، چرم بــا ۲۴.۳ درصد، 
دوده با ۲۰.۱ درصد، شیشــه با ۱۹.۶ 
درصد، نــخ فیامنت پلی اســتر با 
۱۷.۴ درصد، کمباین با ۱۷.۲ درصد، 
اتوبــوس، مینی بــوس و ون با ۱۶.۲ 
درصد، ظروف چینی با ۱۲.۸ درصد، 
نئوپان با ۵.۴ درصد، یخچال و فریزر 

با ۷.۸ درصــد، تراکتور با ۶.۶ درصد، 
کاتد مس با ۶.۲ درصد، پتروشــیمی 
با ۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با 
۴.۷ درصد، انواع سواری ۴.۲ درصد، 
الیاف پلی استر با ۲.۲ درصد، کاشی 
و ســرامیک با ۳.۷ درصد، انواع کاغذ 
۱.۹ درصــد، کارتن ۱.۴ درصد، انواع 
پاپوش و کفش با ۰.۵ درصد به چشم 
می خورد.امــا در طرف دیگــر ترازو، 
فوالد خام بــا ۲.۷ درصد، محصوالت 

فوالدی با ۷.۵ درصد، الستیک خودرو 
با ۲.۹ درصــد، آلومینا با ۰.۹ درصد، 
با ۱۲ درصد،  کنسانتره ذغالســنگ 
نخ سیســتم پنبه ای با ۱۴.۶ درصد، 
سیمان با ۱۰.۶ درصد، انواع تلویزیون 
بــا ۴.۹ درصد، وانت بــا ۷.۷ درصد، 
پودر شــوینده با ۱۲.۹ درصد، فیبر با 
۶ درصد، ســموم دفع آفات با ۳۴.۱ 
درصد، الکتروموتــور با ۱۷.۲ درصد، 
ظروف شیشــه ای ۰.۳ درصد، چینی 

بهداشــتی با ۱۶.۵ درصــد و الیاف 
اکریلیک با ۶۳.۴ درصد قرار دارند که 
با کاهش تولید مواجه شــده اند.نکته 
قابل توجه آنکه از ۱۲ محصول معدنی 
و صنایع معدنی ۷ کاال کاهش تولید 
را تجربه کرده اند.این کاهش تولید که 
بیشتر هم در مواد اولیه برخی صنایع 
رخ داده می توانــد در ادامه تبعاتی را 
برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد؛ 
به عنوان مثال در حوزه هایی همچون 
سیمان، فوالد، کنسانتره که مواد اولیه 
صنایع دیگر محسوب می شوند تولید 
کاهــش یافته که همین امر می تواند 
توازن بازارهای مختلف را بر هم بزند 
و در حــوزه ارزآوری نیــز دولت را با 
مشکل مواجه کند؛ از سویی دیگر این 
افت تولید، خــود را در بازار و قیمت 
کاالها طی ماه های آتی نشان خواهد 
داد.به گزارش مهر، تولیدات صنعتی 
به ویژه در بخش مواد اولیه به عنوان 
ســتون فقرات اقتصاد هر کشــوری 
محسوب می شود بنابراین نکته حائز 
اهمیت این است که دولت سیزدهم 
باید با یک تدبیر دقیق و علمی، سطح 
تولیداتی که نه تنها متوقف نمانده اند؛ 
بلکه رشــد تولیدات آنها به شــدت 
منفی شــده است را سرپا نگاه دارد و 

به وضعیت آنها رسیدگی کند.

کارنامه تولید در آبان

کاهش قابل توجه تولید مواد 
اولیه صنایع

بررســی عملکرد تجاری ایران در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ 
نشان می دهد که جز یک کشور، تراز تجاری ایران با دیگر 
اعضای اوراســیا مثبت بوده است.به گزارش ایسنا، از آبان 
ســال ۱۳۹۸، ایران عضویت آزمایشــی خود در اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا را آغاز کرد و بناســت این عضویت سه 
ســال ادامه پیدا کنــد و پس از آن در صــورت توافق دو 
طرف، امکان دائمی کردن این عضویت و آزادسازی تجارت 
مشترک وجود خواهد داشــت.با وجود آنکه در حدود دو 
سال گذشته و تحت تاثیر شیوع کرونا، میزان صادرات ایران 
به بســیاری از کشورها کاهشی شــده و تنها در چند ماه 
اخیر برخی از این آمارها اصاح شــده اســت اما برآوردها 
نشــان می دهد که در این مدت میزان تجارت با اوراســیا 
روند افزایشی خود را حفظ کرده است.گزارش اتاق بازرگانی 
تهران از وضعیت تجارت مشترک میان ایران و اورسیا در 
هشت ماهه سال جاری نشان می دهد که تجارت مشترک 

میان دو طرف روند افزایشی خود را در اکثر حوزه ها حفظ 
کرده اســت.در طول این مدت، ایران به اوراسیا نزدیک به 
۶۹۰ میلیون دالر صادرات داشته و حدود یک میلیارد و ۸۶ 
میلیون دالر نیز واردات داشته است. به این ترتیب صادرات 
ایران به این منطقه ۳۸ و واردات از این منطقه ۴۱ درصد 
رشد داشته است. همچنین صادرات به اوراسیا حدودا دو 
درصــد از کل صادرات ایران به شــمار می رود و واردات از 
این منطقه نیز ۳.۴ درصد از آمار کلی محســوب می شود.

در میان کشورهای عضو اوراسیا، روسیه اصلی ترین شریک 
تجاری ایران به شــمار می رود. در طول این مدت ایران از 
روسیه حدود یک میلیارد و ۲۴ میلیون دالر واردات داشته 
که نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۴۲ درصدی 
را نشــان می دهد و همچنین صادرات ایران به این کشور 
نیز به ۳۷۰ میلیون دالر رسیده که افزایشی ۲۹ درصدی 
را نشــان می دهد.همچنین ایران در طول این مدت ۱۴۱ 

میلیون دالر صادرات به ارمنســتان، ۱۱۳ میلیون دالر به 
قزاقســتان، ۵۲ میلیون دالر به قرقیزستان و ۱۱ میلیون 
دالر به باروس صادرات داشته است.بیش از ۹۰ درصد از 
کل واردات ایران از اوراسیا به روسیه مربوط می شود و در 
طول این مدت قزاقستان تنها ۳۷ میلیون دالر، ارمنستان 
۱۵ میلیون دالر و بــاروس ۵.۶ میلیون دالر صادرات به 
ایران داشــته اند. تراز تجاری کل منفی ۳۹۷ میلیون دالر 
بوده، هرچند تراز ایران جز روســیه، با دیگر کشــورهای 
اوراسیا مثبت است.در فهرست کاالهای صادراتی ایران به 
اوراســیا، میوه های خوراکی اصلی ترین کاال با سهمی ۳۴ 
درصد بوده اســت و پس از آن مواد پاستیکی، سبزیجات 
و چــدن، آهن و فوالد قرار دارند.در میان کاالهای وارداتی 
نیز گندم سهمی ۶۱ درصدی داشته و پس از آن چربی ها 
و روغن های حیوانی، چوب، دیگ های بخار و ماشین آالت 

قرار دارند.

ایرانازروسیهچهکاالهاییمیگیرد؟

رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و عراق گفت: بخش خصوصی ایران در موضوع وصول مطالبات از عراق، مشــکلی ندارد و وصول 
مطالبات این بخش با روش های مختلف انجام می شــود.به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق افزود: بخش خصوصی وصول 
طلب خود بابت ارائه خدمات و اجرای طرح های صنعتی در عراق را از طریق صرافی ها و یا مجاری دیگر انجام می دهد که ممکن است 
هزینه ای از این بابت متحمل شود، اما این که در این میان طلبی از بین رفته باشد صحت ندارد.وی با بیان این که عراق پس از چین 
دومین شریک تجاری ایران است اضافه کرد: در شرایط امروز اقتصاد عراق، بازرگانان، فعاالن اقتصادی و شرکت های بزرگ، کوچک و متوسط ایرانی در همه حوزه هایی که 
توانمندی دارند از خدمات فنی و مهندسی گرفته تا تامین نیاز های اساسی می توانند از بازار عراق سهم داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: حجم 
مبادالت تجاری میان ایران و عراق تا ماه گذشته حدود هشت میلیارد دالر بود که این میزان تا پایان سال به ۱۰ میلیارد دالر خواهد رسید البته اگر مبادالت غیررسمی مانند 
بازارچه های مرزی را به این میزان اضافه کنیم حجم مبادالت بیشتر خواهد شد این در حالی است که حجم مبادالت ۱۴ میلیارد دالری را هم ثبت کردیم ضمن این که هدف 
گذاری صورت گرفته برای حجم مبادالت دو کشور، ۲۰ میلیارد دالر است که این شدنی است.آل اسحاق با اشاره به این که عزم مسئوالن دو کشور بر حل چالش های پیش 

روی افزایش مبادالت قرار گرفته افزود: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی ایران به عراق مشکل ۲۰ ساله موجود در راه اندازی راه آهن شلمچه به بصره پیگیری شد که در 
سطح مسئوالن قول داده شده که این چالش حل شود و اگر این مشکل رفع شود زمینه توسعه مبادالت را نه تنها با عراق بلکه با کشور های دیگر هم خواهیم داشت.

معاون اول رئیس جمهور گفت: تولید تنها راه نجات اقتصاد کشور است و می تواند مسائلی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، سرمایه گذاری، 
ارتقــاء ارزش پول ملی و کنترل تورم را محقق کند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در جلســه ای با 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با تأکید بر اهتمام ویژه و عزم جدی دولت برای حمایت از بخش تولید، گفت: 
تولید تنها راه نجات اقتصاد کشور است و می تواند مسائلی مانند رشد اقتصادی، بیکاری، سرمایه گذاری، ارتقاء ارزش پول ملی و کنترل 

تورم را محقق کند.وی با اشاره به برنامه ها و رویکردهای دولت برای حمایت از بنگاه های تولیدی، تصریح کرد: دولت به دنبال طراحی و اجرای برنامه ای تحت عنوان نهضت 
احیاء است تا بر اساس این طرح بنگاه های تولیدی که تعطیل شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت دارند تحت حمایت قرار گیرند و با توانی جدید به فعالیت اقتصادی خود ادامه 
دهند.معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت جلوگیری از واردات کاالهایی که نمونه مشابه آن در کشور تولید می شود، اظهار داشت: به جز در مواردی که موضوع رقابت 
و ساماندهی قیمت و کیفیت مطرح است، در سایر موارد نباید کاالیی که نمونه مشابه آن در داخل تولید می شود، به کشور وارد شود.مخبر با اشاره به شرایط کشور در زمان 
آغاز به کار دولت سیزدهم، تصریح کرد: خوشبختانه امروز دغدغه ای برای تأمین کاالهای اساسی و ارز مورد نیاز آن در کشور وجود ندارد.وی با اشاره به ظرفیت های متعدد 
کشور نظیر دریا و معدن، گفت: یکی از امتیازات مهم ایران برخورداری از معادن است که متأسفانه با وجود ظرفیت های گسترده در این حوزه، شاهد اقدامات و برنامه ریزی 

های مناسب در این زمینه نبوده ایم.معاون اول رئیس جمهور همچنین به دسترسی به دریا و ۲۷۰۰ کیلومتر ساحل دریایی در کشور اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق

طلبایرانازعراق۵تا۷میلیارددالراست
مخبر:

تولیدتنهاراهنجاتاقتصادکشوراست
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گزیده خبر

پیام مدیر عامل بانک تجارت به مناسبت روز ملی صنعت پتروشیمی :
 پتروشیمی صنعت پیشران اقتصاد ملی

مدیــر عامل بانک تجارت همزمان با هشــتم دیماه، در پیامی روز ملی صنعت 
پتروشیمی را به فعاالن تالشگر این صنعت ارزش آفرین تبریک و تهنیت گفت.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، متن پیام دکتر هادی اخالقی فیض آثار 
به شــرح زیر است: به نام خالق هستی بخش. فرآورده های نفتی امروزه نقش 
ارزنده ای را در اقتصاد کشــور ایفا می کنند که بخش مهمی از این فرآورده ها 
مرتبط با صنعت ارزش آفرین پتروشــیمی است. تنوع محصوالت پتروشیمی 
می تواند حلقه های مفقوده صنایع پایین دســتی را تکمیل کرده و بدون شک 
توســعه صنایع وابســته به این صنعت نیز در تامین مواد اولیه و رفع نیازهای 
صنایع داخلی کشور نقش بسزایی خواهد داشت. سرمایه گذاری و ورود بخش 
خصوصی به این صنعت در سالهای اخیر از جذابیت ها و ارزش افزوده نهفته در 
صنعت پتروشــیمی حکایت دارد.بانک تجارت به عنوان بانک تخصصی صنعت 
پتروشــیمی سالهای متمادی است که تعامل و همکاری نزدیک با این صنعت 
استراتژیک را در کارنامه افتخارات خود داشته و اکنون بخش اعظمی از مراودات 
مالی داخلی و بین المللی این صنعت در شبکه گسترده بانک تجارت انجام می 
شود. باور داریم که همچنان ظرفیت های ارزشمندی در این صنعت وجود دارد 
و کارکنان حرفه ای بانک تجارت برای شناسایی و بارور شدن این ظرفیت ها در 
کنار فعاالن حوزه پتروشیمی به عنوان شرکای تجاری خود خواهند بود.هشتم 
دیماه را بهانه ای ارزشمند می دانم تا ضمن تبریک روز ملی صنعت پتروشیمی، 
یکبار دیگر همت بلند مدیران، کارکنان، مهندســان و متخصصان فرهیخته و 
کاردان این صنعت را ســتایش کرده و از درگاه خداوند بزرگ برای این عزیزان 
در مسیر بالندگی بیش از پیش اقتصاد ایران سرافرازی و توفیق را آرزو کنم. با 

امید به فردای بهتر.

پرداخت بیش از ۴۰۷هزار فقره تسهیالت 
حمایتی فرد حقیقی

جذابیت طرح حمایتی فرد حقیقی باعث شــده تا کنــون متقاضیان بیش از 
۴۰۷هزار فقره تسهیالت در چارچوب این طرح دریافت کنند.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، طرح حمایتی فرد حقیقی برای مشتریانی 
طراحی شده که خواستار استفاده از تسهیالت قرض الحسنه در سریع ترین زمان 
ممکن هســتند. این طرح با توجه به ایجاد صندوق اجتماعی برای هر شعبه، 
برای افرادی مطلوب اســت که فرصت ایجاد معدل حســاب را ندارند.جذابیت 
طرح حمایتی فرد حقیقی باعث شده تا کنون متقاضیان بیش از ۴۰۷هزار فقره 
تسهیالت در چارچوب این طرح دریافت کنند. ارزش ریالی تسهیالت پرداخت 
شده در چارچوب طرح حمایتی فرد حقیقی به بیش از ۱۲۰هزار میلیارد ریال 
می رسد. در ادامه کم و کیف این طرح را بررسی می کنیم.در طرح حمایتی فرد 
حقیقی، متقاضی با تودیع بخشی از مبلغ تسهیالت مورد نیاز خود به صندوق 
اجتماعی شــعبه، بر اســاس انتخاب خود )۴۰، ۵۰ یا ۵۵ درصد( از هم افزایی 
همزمان بانک متناسب با مبلغ تودیعی خود برخوردار می شود. متعاقباً متقاضی 
پس از سپری شــدن مدت انتظار تعیین شده برای تسهیالت، پس از تکمیل 
پرونده خود، از تســهیالت طرح »حمایتی فرد حقیقی« تا ســقف فردی یک 
میلیارد ریال بهره مند می شود.مشــارکت فرد وام  گیرنده در صندوق اجتماعی 
شــعبه متناســب با تودیع مبلغ به اندازه بخشــی از مبلغ تسهیالت مد نظر و 
بر اســاس انتخاب خود خواهد بود. مدت بازپرداخت جهت دریافت تسهیالت، 
حداکثر ۳۶ ماه است. سقف تسهیالت فردی قابل پرداخت در این طرح حداکثر 
یک میلیارد ریال است.نرخ کارمزد تسهیالت طرح حمایتی فرد حقیقی از محل 
وجوه صندوق اجتماعی شعبه ۲ درصد در سال و از محل منابع بانک ۴ درصد 
در سال است. آزادسازی مبلغ تودیعی مشتری پس از انقضا و تسویه تسهیالت 
امکان پذیر اســت.قابلیت دریافت تســهیالت مجدد پس از تسویه تسهیالت 
دریافتی و در صورت عدم برداشــت مبلغ تودیعــی، با حمایت ۵۰ درصدی از 
ســوی بانک و بدون طی مدت انتظار مجدد امکان پذیر خواهد بود.شرکت در 
طــرح حمایتی فرد حقیقی برای تمام افراد با رعایت ســقف فردی امکان پذیر 
اســت. متقاضیان دارنده حساب قرض الحسنه پس انداز نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، می توانند با مراجعه به هریک از ۵۳۰ شــعبه بانک در سراسر کشور 
و تکمیل فرم های طرح، از مزایای این طرح بهره مند شوند.مشــتری با مراجعه 
به شــعبه و اطالع از شرایط طرح حمایتی فرد حقیقی دریافت تسهیالت ۴۰۰ 
میلیــون ریالی با بازپرداخت ۳۶ ماهه را درخواســت می کند. به همین منظور 
با تأمین مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال در حســاب پس انــداز خود، اقدام به تکمیل 

فرم های طرح یادشده می کند. 

انتخاب مجدد دکتر پرویزیان به عنوان رییس 
کانون بانک های خصوصی

مدیرعامل بانک پارســیان برای هفتمین دوره متوالی به عنوان رییس شــورای 
عالی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی انتخاب شد.در جلسه روز سه 
شنبه هفتم دی ماه شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که 
با حضور مدیران عامل بانــک ها و نمایندگان آنها و به منظور انتخاب رییس و 
اعضای هیات مدیره کانون برگزار شد، اعضای کانون ضمن قدردانی از تالش های 
دکتر کورش پرویزیان در دوره پیشین، به اتفاق آرا مجددا وی را به عنوان ریاست 
شورای عالی کانون انتخاب کردند.کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
با ۱۹ عضوفعال از بانک ها و موسســات اعتباری، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ 
و با حضور ۴ بانک و یک موسســه اعتباری آغاز کرد و در این ســال ها اقدامات 
اثرگذاری در راستای کمک به رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید داشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
فروش بیش از ۹۹ هزار میلیارد ریال اوراق 

مالی اسالمی
براســاس اعالم بانک مرکزی، در بیســت و پنجمین حراج اوراق مالی اسالمی 
دولتی که باحضور افراد حقیقی و حقوقی برگزار شــد، ۹۹.۹ هزار میلیارد ریال 
اوراق مالی اســالمی به فروش رفت.به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از بانک 
مرکزی ایران، بانک مرکزی ضمن اعالم نتیجه بیست و پنجمین مرحله از حراج 
اوراق مالی اســالمی دولتی در ســال ۱۴۰۰ )هفتم دی ماه(، از برگزاری حراج 

بیست و چهارم اوراق یاد شده در تاریخ ۱۴ دی ماه امسال خبر داد.
در حراج امروز که با افراد حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۹۹.۹ هزار میلیارد ریال 
اوراق مالی اســالمی خریداری کردند. این اوراق تا ســقف هزار میلیارد ریال به 
فروش رسیده است. نرخ بازده این اوراق تا سررسید آنکه آبان ماه ۱۴۰۳، ۲۱.۹ 
درصد خواهد بود.این اوراق از نوع مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود ۶ 
ماه و حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی 
الزامی به پذیرش تمام پیشنهادهای دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در 
حراج را ندارد.بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم گیری به 
آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام 
می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود.بانک مرکزی بر 
اســاس جز )۴( بند »ک« تبصره )۵( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و 
فروش اوراق مالی اســالمی دولت در بازار ثانویه اوراق است.کارگزاری این بانک 
ضمن تأمین زیرســاخت معامالت و برگزاری حراج، تعهدی نســبت به حجم و 
قیمت اوراق مالی اسالمی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه 

به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

 دامنه منفی بورس کاهش یافته است،
 ثبات افزایش!

یک تحلیلگر بازار ســرمایه بر این باور اســت که این بازار سعی در تثبیت خود 
داشــته و کاهش دامنه نوسان منفی در بازار نشان از بازگشت ثبات به این بازار 
دارد، به طوریکه میتوان تا پایان سال نیز سود و بازده را هم پیش بینی کرد.حسن 
کاظم زاده در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بازار سرمایه در شرایطی است که 
سعی میکند خود را تثبیت کند، توضیح داد: به عبارت دیگر بازار بعد از اینکه یک 
افت سنگین را تجربه کرد و از آن افت برگشت، درحال تست قیمت های تثبیتی 
اســت تا ببیند میزان عرضه و تقاضا به چه صورتی اســت. سهامداران درحال 
بررسی یکدیگر هستند تا ببینند میتوانند به قیمت های روی تابلو اعتماد کنند یا 
ممکن است قیمت ها دوباره کاهشی شوند.وی ادامه داد: اما موضوع این است که 
دامنه نوسان، مخصوصا دامنه نوسان منفی سهم ها، این روزها کمتر شده است. 
اگر یک ماه پیش قیمت ســهمی در طول روز از مثبت دو تا منفی پنج میرفت 
در این روزها دامنه نوســان سهم ها کوچک تر شده و در بازه دو تا سه درصدی 
درحال نوسان است. این نشانه خوبی است ازینکه بازار مسیر تثبیت را در پیش 
دارد.این تحلیلگر بازار سرمایه درمورد تاثیر ۱۰ تصمیم اخیر دولت برای این بازار 
گفت: ۱۰ اقدامی که درمورد بازار ســرمایه مورد از سوی ستاد اقتصادی دولت 
مورد تایید قرار گرفت، دو ویژگی اساســی دارد. نخست آنکه تدریجی هستند، 
نمیتوانند به یک باره تغییر و تحول خاصی در بازار ایجاد کنند و اثرات آن به مرور 
در بازار مشخص می شود. دوم آنکه این اقدامات بیشتر باعث رکودزدایی و ایجاد 
تثبیت در بازار می شــوند. درواقع قرار نیست دولت اقدامی انجام دهد که منجر 
به رشــد شاخص شود، بلکه وظیفه دولت تالش برای جلوگیری از رکورد بوده و 

در مواقعی که هیجان مثبت ایجاد می شود باید از ایجاد حباب جلوگیری کند.
کاظم زاده با تاکید بر اینکه بازار نسبت به دوماه اخیر با ثبات تر شده است، اظهار 

کرد: برایند متغیرها نشان از شرایط با ثبات در اینده بازار دارد.

وزیر اقتصاد:

عودت سودهای غیرقانونی تسهیالت به مشتریان الزم االجرا است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم اخیر اتخاذ شــده در 
خصوص تعیین نرخ سود تسهیالت بانکی، الزم االجراست و همه 
بانک هــای دولتی مکلف به اجرای آن هســتند.به گزارش ایِبنا، 
احســان خاندوزی وزیر اقتصاد در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی 
گفت: یکی از مطالبات به حقی کــه فعاالن اقتصادی و دریافت 
کنندگان تســهیالت خرد از ما داشــتند این بود که نرخ ســود 
تسهیالت هایی که دریافت می کنند مغایر نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار اســت و معموالً بانک ها نرخ مصوب را در تعیین ســود 
تسهیالت رعایت نمی کنند.وی با بیان اینکه متأسفانه شکایت های 
فراوان و متعددی از سوی مردم و تولید کنندگان به ما می رسید 
گفــت: یکی از اثرات افزایش نرخ ســود توســط بانک ها تملک 
واحدهای تولیدی به دلیل جرایم دیرکرد، حســاب های مضاعف 
و امهال هــا بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به همین دلیل 
وزارت اقتصاد از بانک های دولتی خواســته به جد در اجرای این 
مصوبه اهتمام ورزند و این امکان فراهم است که تولید کنندگان 
و مردم که تسهیالتی با نرخ سود باالتر از نرخ مصوب شورای پول 
و اعتبار دریافــت کرده اند به این بانک ها مراجعه کنند و بانک ها 
نیز مکلف هســتند که قرارداد آن ها را اصالح و اگر مبلغ مازادی 
دریافت شده است به مردم و تولید کنندگان برگردانند.خاندوزی 

در خصوص ضمانت اجرایی و آمادگی های الزم نزد بانک ها برای 
اجرای این مصوب هم گفت: قبل از اینکه این خبر را اعالم کنیم 
جلسات متعددی هم با بخش های حقوقی بانک های دولتی و هم 
با مدیران عامل این بانک ها برگزار شد و به صورت قطعی و یقینی 
توافق کردیم که بانک ها متعهد شــوند این کار را انجام دهند و 
بعد از این مقدمات اعالم شــد که از امروز مردم می توانند نسبت 
به اســترداد مبلغ اضافه دریافتی به بانک ها مراجعه کنند.وی با 
بیان اینکه البته بازگشــت وجوه اضافه دریافت به مردم و تولید 
کنندگان شــروطی دارد افزود: یکی از این شــروط آن است که 
تســهیالت در همان اموری صرف شده باشد که در قرارداد ذکر 
شــده و اگر وام گیرندگان مطالبات جاری دارند باید آن را تعیین 
تکلیف کنند و مسائل قضائی و شکایت های رخ داده باید به نسخه 
اولیه برگردد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مصوبه 
در خصوص عقود مبادله ای انجام می شود گفت: از آنجایی که در 
عقود مشــارکتی سهم بانک و فعاالن اقتصادی بسته به اینکه آن 
فعالیت اقتصادی سود آور باشد تعیین می شود و به نوعی تعیین 
ســود به شکل پسینی خواهد بود بنابراین از ابتدا نمی شود مثل 
عقود مبادله ای عمل کرد و نرخ سود مشخصی را تعیین کرد و لذا 

این مصوبه در خصوص عقود مشارکتی اجرا نخواهد شد.

زیرســاخت های فنی بــرای پرداخت 
ســود ســهام شــرکت های بورسی از 
طریق ســامانه ســجام ایجاد شده و با 
تصویب قانــون جدید بازار اوراق بهادار 
در مجلس، شــاهد اجرایی شــدن آن 
خواهیــم بود.به گــزارش ایِبنا، رئیس 
ســازمان بورس و اوراق بهــادار درباره 
پرداخت سودشرکت ها از طریق سامانه 
سجام گفت: زیرساخت های فنی الزم 
برای این امر در شرکت سپرده گذاری 
مرکــزی اوراق بهادار و تســویه وجوه 
به طور کامل ایجاد شــده است.مجید 
عشقی با بیان اینکه اگرچه اکنون زمان 
تقسیم سود سهام شــرکت ها نیست، 
افــزود: بایــد برای برخی شــرکت ها، 
الزام قانونی برای پرداخت ســود سهام 
از طریق ســامانه سجام تصویب شود، 

زیرا برخــی از بانک هایی که در بورس 
هســتند اعالم کردند که بدلیل اینکه 
ما بانک هستیم سود سهام را خودمان 
پرداخت می کنیم.وی گفت: ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار پیشــنهاد الزام 
قانونی شــرکت ها به پرداخت سود از 
طریق ســامانه سجام را در پیش نویس 
طــرح اصالح قانون بــازار اوراق بهادار 
آورده اســت.رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار در پایان گفت: همانطور 
که وعــده داده بودیم طی دو ماه اخیر 
تمام زیرســاخت های فنی الزم انجام 
و بــا تصویب قانون جدید بــازار اوراق 
بهادار در مجلس شورای اسالمی شاهد 
پرداخت ســود سهام همه شرکت های 
حاضر در بازار سرمایه از طریق سامانه 

سجام خواهیم بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

زیرساخت پرداخت سود سهام 
از سجام آماده است

اعالم ســازمان هدفمنــدی یارانه ها نشــان می دهد که 
یارانه معیشــتی در دی ماه بــدون تغییر پرداخت خواهد 
شــد، این اعالم با توجه به این که مشموالن یارانه جدید 
همان یارانه بگیران معیشتی هستند، احتمال پرداخت در 
ماه جاری را کمرنگ کرده اســت.به گزارش ایسنا، یارانه 
معیشتی همان پرداخت نقدی است که از آبان ماه ۱۳۹۸ 
و بــه دنبال افزایش قیمت، در دســتور کار قرار گرفت و 
در دهم هر ماه واریز می شــود، مشموالن کمک معیشتی 
با حذف ســه دهک بــاال از بین ۷۸ میلیــون یارانه بگیر 
نقدی گزینش شــده و حدود ۶۰ میلیون نفر هستند.اما 

در اواخر آذرماه ۱۴۰۰، معــاون اقتصادی رئیس جمهور 
اعالم کرد کــه در اوایل دی ماه یارانــه جدید با افزایش 
دو برابری یارانه ها پرداخت خواهد داشــت، در ادامه  وزیر 
اقتصاد اعالم کرد که زمان مشخصی برای پرداخت یارانه 
جدید در دی ماه نیست. این در حالی بود که گفته می شد 
در مورد زمان پرداخت هنوز توافقی صورت نگرفته است 
ولی احتمال پرداخت با یارانه معیشــتی مطرح بود، چرا 
که جمعیت مشــمول یارانه جدید همــان یارانه بگیران 
معیشــتی هســتند. با این حال تازه ترین اعالم سازمان 
هدفمندی یارانه ها در مورد یارانه معیشتی دی ماه نشان 
داد که  یارانه جدید همراه با معیشتی پرداخت نمی شود 
و هنوز ابالغی به این سازمان در این رابطه صورت نگرفته 
است.این در حالی است که یارانه معیشتی دی ماه به دلیل 
همزمانی با روز جمعه، یک روز زودتر و ســاعت ۲۴ روز 
پنج شنبه)۹ دی ماه( به حســاب سرپرستان خانوار واریز 
می شود.در مورد مبلغ یارانه جدید نیز همان طور که قبال 
رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرده بود، رقمی بین 
۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان پیش بینی شــده است.طبق گفته 
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز، یارانه جدید 
که ناشــی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، مبلغی اضافه 
بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشــتی 
خواهد بود که هر ماه پرداخت می شود.یارانه معیشتی در 
هر ماه بر خالف یارانه نقدی که مبلغ ثابت ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان است برای خانوارها بسته به بُعد خانوار متغیر است، 
بر این اســاس برای خانوار  یک نفــره ۵۵ هزار تومان، دو 
نفره ۱۰۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار،  چهار نفره ۱۷۲هزار و 
خانواده های پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان در هر ماه 
پرداخت می شود.به هر ترتیب فعال جریان پرداخت یارانه 
جدید مبهم است و زمان مشــخصی برای آن در دی ماه 
۱۴۰۰ نیست مگر در روزهای آینده تصمیم دیگری اتخاذ 

شده و پرداخت در دستور کار قرار گیرد.

یارانهجدیداحتماالاینماهپرداختنمیشود

یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتالی گفت: پس از آنکه بیت کوین در عبور از سطح قیمتی ۵۲ هزار دالر ناموفق بود، دیشب در عرض 
تنها چند ســاعت بیش از ۳۰۰۰ دالر ریزش کرد. اتریوم نیز چندان شــب خوبی را سپری نکرد و حاال زیر ۴۰۰۰ دالر معامله می شود.

احســان عاشــوری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در چند روز گذشته همه چیز برای بیت کوین خوب پیش می رفت، آهسته توانسته 
بود در شب کریسمس ۵۰ هزار دالر را رد کند و حتی تا ۵۲ هزار دالر هم باال برود، اما این روزها خرس ها یا همان فروشنده های بازار 
قدرت بیشتری نسبت به گاوها یا همان خریداران دارند و توانستند بیت کوین را به زیر بکشند. البته به هر حال بیت کوین مقاومت کرد و از ۴۷ هزار دالر پایین تر نرفت. وی 
ادامه داد: در حال حاضر بیت کوین در وضعیت ریکاوری اســت و نزدیک ۴۸ هزار دالر معامله می شــود. اگر قیمت بیت کوین نتواند به باالتر از ۴۹٫۲۰۰ برســد، احتمال دارد 
همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد. با کاهش قیمت به کمتر از ۴۷٫۲۰۰ دالر باید منتظر حتی ریزش های بیشتر از سوی بیت کوین باشیم.این کارشناس حوزه ارزهای 
دیجیتالی، با بیان اینکه آلت کوین ها هم چندان وضعیت خوبی ندارند، اغلب آنها در وضعیت قرمز به ســر می برند، افزود: آلت کوین ها نیز برخالف دیروز که ســودهای قابل 
توجهی به سرمایه گذاران خود هدیه داده بودند، امروز لباس قرمز به تن کرده اند. اتریوم روزهای زیادی بود که باالی ۴۰۰۰ دالر معامله می شد، اما طی ۲۴ ساعت گذشته با 

ریزش مواجه شد و حاال زیر خط ۴۰۰۰ دالر به سر می برد. عاشوری ادامه داد: با نگاهی کلی به بازار رمزارزها متوجه می شویم همچنان بیت کوین سردمدار این بازار است 
و با کوچکترین نوسانی، قیمت تمام رمزارزها تکان می خورد. 

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی در پی کاهش بازده اوراق خزانه که جذابیت خرید این فلز ارزشمند را بیشتر کرد، 
اندکی باال رفت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد افزایش، به ۱۸۰۶ دالر و ۴۵ سنت رسید. بهای 
معامالت این بازار نزدیک قیمت روز گذشــته که پایین ترین قیمت یک ماه اخیر بود، قرار دارد.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال با ۰.۲ درصد کاهش، به ۱۸۰۷ دالر رسید.جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA در یادداشتی نوشت: تالشهای طال 

برای احیای معنادار همچنان مجاب کننده نیست و معامله گران با اولین نشانه مشکل در اواسط معامالت، قراردادهای خریدشان را کاهش می دهند. اکنون که دالر آمریکا 
در برابر کاهش نگرانیها نسبت به واریانت اُمیکرون آسیب پذیر به نظر می رسد طال می تواند هفته جاری به قیمت باالتری صعود کند اما تردید دارم رشد قیمتش را بتواند 
حفظ کند.طال که به دالر قیمت گذاری می شــود در برابر نوســان ارزش ارز آمریکا حســاس است و افت ارزش دالر طال را برای دارندگان ارزهای دیگر ارزانتر می کند.بازده 
اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا پایینتر رفت و هزینه نگهداری طال که بازدهی ندارد را کاهش داد.بازارهای سهام آسیایی با دنبال کردن وضعیت درهم وال استریت در شرایطی 
که سرمایه گذاران خود را برای سال نو آماده می کنند و همچنان با افزایش آمار جهانی ابتال به واریانت اُمیکرون کلنجار می روند در معامالت روز جاری نزول کردند.به گفته 
استفن اینس، از شرکت مدیریت دارایی SPI، اقتصاددانان زیادی انتظارات رشد اقتصادی در آمریکا را مورد ارزیابی نزولی قرار می دهند و ممکن است پایان سال مالیمتری 

نسبت به انتظارات بسیاری از افراد داشته باشیم و تصور می کنم این وضعیت از طال پشتیبانی خواهد کرد.

شبی سرد برای بیت کوین

ریزشبیتکوینادامهدارخواهدبود؟
 در پی کاهش بازده اوراق خزانه

قیمتطالباالرفت

آخرینوضعیتپرداختسودسهامعدالت
رئیس ســازمان خصوصی سازی از تشکیل کارگروهی برای تعیین تکلیف پرداخت باقیمانده سود سهام 
عدالت و نحوه پرداخت این سود در آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، حسین قربانزاده در نشست خبری که 
دیروز برگزار شد. در مورد پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت توضیح داد: در آخرین جلسه شورای عالی 
بورس مصوب شد که پرداخت سود سهام عدالت حتما پیگیری شود. در این راستا قرار شد کارگروهی در 
زیرمجموعه شورای عالی بورس با حضور سازمان خصوصی سازی و شرکت سپرده گذاری مرکزی ایجاد 
شود تا این اتفاق مدیریت شود. البته بخش عمده ای از شرکت ها آماده پرداخت سود هستند. البته بخش 
عمده ای از شــرکت ها آماده پرداخت سود هستند و فقط چند شرکت مقاومت کرده اند.وی ادامه داد: در 
مورد شرکت های تعاونی سهام عدالت هم قرار شد حق السعی جبران خدمات اعضای شرکت های تعاونی 
تا ۷۵ درصد بر اســاس خوداظهاری به صورت علی الحساب پرداخت شود. این کار را سازمان خصوصی 
سازی از محل انباشت سود سهام عدالت انجام می دهد.رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه در مورد 
موضوع اعطای ســهام عدالت به جاماندگان این ســهام نیز توضیح داد: این موضوع باید بررسی شود که 
آیا سهام عدالت از ابتدا به درستی تخصیص داده شد یا خیر؟ و آیا همه دهک هایی که باید این سهام را 
دریافت می کردند دریافت کرده اند یا نه؟ موضوع جاماندگان با موضوع افرادی که در حال حاضر مستحق 
دریافت این ســهام هســتند متفاوت است. این موضوع هنوز تعیین تکلیف نشــده و در اختیار سازمان 

خصوصی سازی نیست.
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گزیده خبر

بهبود اوضاع جهان، آرزوی گوترش در 
آستانه سال ۲۰۲۲

تهران - ایرنا - »آنتونیو گوترش« دبیر کل ســازمان 
ملل متحد در پیامی به مناســبت سال نو میالدی، 
با اشــاره به افزایش فقر، توزیع نابرابر واکســن های 
کووید-۱۹، تعهــدات ناکافی آب وهوایی و همچنین 
درگیری ها و تفرقه به عنوان آزمون های سیاســی و 

اخالقی جهان اعالم کرد »هدف سال ۲۰۲۲ باید بهبود اوضاع جهان باشد«.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای ســازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل متحد 
با اشــاره به افزایش فقر، توزیع نابرابر واکسن های کووید-۱۹، تعهدات ناکافی 
آب وهوایــی و همچنین درگیری ها، تفرقه و ارائه اطالعات ناصحیح به عنوان 
آزمون های سیاسی و اخالقی جهان اذعان کرد: جهان از سال ۲۰۲۲ به عنوان 
آزمونی برای امیدهای ما به آینده استقبال می کند.دبیرکل سازمان ملل گفت: 
اگر متعهد شویم سال ۲۰۲۲ را به سال بهبودی برای کل جهان تبدیل کنیم، 
اینها آزمون هایی هستند که بشریت می تواند بر آن ها غلبه کند.این دیپلمات 
پرتغالی راهکار دســتیابی به بهبودی پس از همه گیری را »طرحی جسورانه 
برای واکســینه کــردن همه مردم در همه جای جهان« دانســت و بر نقش 
کشورهای ثروتمند در حمایت از کشورهای در حال توسعه از طریق »تأمین 
مالی و سرمایه گذاری و همزمان با کاهش بدهی های آن ها« تاکید کرد.دبیرکل 
سازمان ملل در جریان کنفرانس مطبوعاتی که برای ارزیابی واکنش این نهاد 
در مقابل همه گیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ سال در ۱۶ دسامبر )۲۵ آذر( 
برگزار شد، اعالم کرد: استراتژی احتکار واکسن، استراتژی ملی گرایی واکسن 
یا استراتژی دیپلماسی واکسن ها شکست خورده است و این نوع جدید ویروس 
کرونا این شکســت را نشان می دهد. بنابراین امید من این است که کشورها 
بفهمند که از این پس باید راهی عادالنه برای مقابله با همه گیری پیدا کنیم 
وگرنه همه قربانی آن خواهیم بود.گوترش در نخســتین پیام خود در آستانه 
ســال ۲۰۲۲ میالدی، از »تاکیدی جدید بر علم، حقایق و عقل و منطق«  به 
عنــوان راهکار مقابله با بی اعتمــادی و تفرقه نام برد. وی »روحیه گفت وگو، 
تعهد و آشــتی دوباره« را برای غلبه بر مناقشات همزمان با شرایط اضطراری 
آب وهوایی که نیازمند »تعهداتی متناســب با بزرگی و فوریت )این( بحران« 
است، ضروری دانســت.گوترش خاطر نشــان کرد: لحظه های دشواری های 
بــزرگ، فرصت های بزرگی را نیز ارائــه می کنند. و با امید برای آنچه خانواده 
بشری ما می تواند به دســت آورد، با هم پیش می رویم.  ۱۲ ماه سال ۲۰۲۱ 
نیز به دقایق پایانی نزدیک شــده و پیام امسال عالی ترین مقام سازمان ملل 
متحد، مشابه سال گذشته حول محورهای اصلی مورد توجه کشورهای جهان 
قرار دارد. گوترش ســال گذشته نیز در پیام پایان سال خود، ضمن تاکید بر 
دو بحران بیماری همه گیر و تغییرات آب و هوایی به عنوان چالش های بزرگ 
بشر در سال ۲۰۲۱میالدی، همبستگی جهانی برای مقابله با این دو معضل را 
خواستار شد.وی در پیام ویدیویی سال گذشته، تنها »درس آموختنی از این 
دشــوارترین سال« را »وحدت و همبستگی« دانست و گفت تنها راه غلبه بر 
هر دو بحران بیماری همه گیر و تغییر اقلیم برای رسیدن به آینده ای پایدار، 

حفظ وحدت است.

نتایج یک نظرسنجی:
اردوغان از رقبای انتخاباتی عقب ماند

تهران- ایرنا- پایگاه خبری »گریک ســیتی تایمز« 
با اشــاره به نتایج یک نظرســنجی جدید در ترکیه 
از کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان نســبت به 
رقبای وی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 
ترکیه خبر داد.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری 

»گریک ســیتی تایمز«، محبوبیت »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
ترکیه در مقایسه با رقبای احتمالی وی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، 
»منصور یاواش« شــهردار آنکارا و »اکرم امام اوغلو« شــهردار استانبول رو به 
کاهش اســت.بر اساس نظرسنجی ماه دسامبر )آذر و دی( پایگاه نظرسنجی 
»متروپل ریسرچ« مســتقر در ترکیه، یاواش به عنوان شهردار آنکارا با ۵۴.۴ 
درصــد در مقابــل ۳۲.۹ درصد محبوبیت اردوغان قرار گرفته اســت.همین 
وضعیت در مورد رقیب دیگر اردوغان یعنی امام اوغلو که در حال حاضر شهردار 
استانبول اســت هم صدق می کند. امام اوغلو با ۴۸.۷ درصد در رتبه باالتری 
نســبت به رئیس جمهوری کنونی ترکیه که ۳۶.۶ درصد از آرای نظرسنجی 
ها را از آن خود کرده، قرار دارد.براســاس این نظرسنجی، محبوبیت دو حزب 
اصلی مخالف ترکیه که علیه اردوغان ائتالف کرده اند از درصد ائتالف حاکم 
حزب »عدالت و توسعه« و حزب »حرکت ملی« فراتر رفته اند.در حال حاضر 
براساس نظرســنجی ها ائتالف دو حزب »عدالت و توسعه« و حزب »ائتالف 
ملی« توانسته ۳۰.۴ درصد آرا را در نظرسنجی ها از آن خود کند، در حالیکه 
ائتالف دو حزب مخالف »جمهوری خواه خلق« و حزب »خوب« توانسته ۳۲.۳ 
درصد آرا را بدســت آورد.در مجموع، ۵۲ درصد از شــرکت کنندگان در این 
نظرسنجی بر این باور هستند که رئیس جمهوری کنونی ترکیه در انتخابات 
ریاست جمهوری آینده شکست خواهد خورد و ۴۴ درصد معتقد هستند که 
اردوغان پیروز انتخابات اســت.همچنین ۵۶.۹ درصد از شرکت کنندگان هم 
خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده اند و در مقابل ۴۰ درصد تقاضای 
به تعویق افتادن آن را دارند.  در این میان ۵۷.۲ درصد در پاسخ به این سوال 
که »آیا شیوه عمل اردوغان را تایید می کنند«، پاسخ »خیر« داده اند و ۳۸.۶ 
درصد هم اقدامات کنونی رئیس جمهوری ترکیه را »تایید« کرده اند.بر اساس 
تقویم رسمی نهاد عالی انتخابات ترکیه، انتخابات ریاست جمهوری این کشور 

در ژوئن ۲۰۲۳ )خرداد ۱۴۰۲( برگزار می شود.

برکناری ۲ مقام عراقی به ظن دست داشتن 
در تالش برای ترور الکاظمی

منابع عراقی از برکناری مدیرکل مســتندات جنایی و 
مدیرکل مبارزه با مواد منفجره در وزارت کشــور عراق 
به ظن دســت داشــتن در تالش نافرجام بــرای ترور 
نخست وزیر کشورشان خبر دادند.به گزارش ایسنا، یک 
منبع امنیتی عراقی مطلع در گفت وگو با شفق نیوز اعالم 
کرد که مقامات عراق سرلشــکر »ایاد عبد حمزه«،  مدیر کل مستندات جنایی 
این کشــور را برکنار و او را به اداره بازرســی اداری و حرفه ای منتقل کردند.این 
منبع گفت که سرتیپ »فراس ثامر«، به جای عبد حمزه منصوب شد.این منبع 
به دلیل برکناری عبد حمزه اشــاره ای نکرد اما گفته می شود که این تصمیم به 
دنبال آن گرفته شد که وی در پرونده تالش نافرجام برای ترور مصطفی الکاظمی 
نخســت وزیر عراق مطنون شناخته شد.این منبع همچنین از برکناری سرلشکر 
صباح الشبلی، مدیرکل اداره مقابله با مواد منفجره در وزارت کشور عراق و انتقال 
او به اداره بازرسی اداری و حرفه ای خبر داد.الشبلی نیز متهم به دست داشتنن در 
تالش نافرجام برای ترور مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق است.پیشتر الشبلی 
به همراه عبد حمزه و دیگر مقامات امنیتی به اتهام عدم برخورد حرفه ای با مدارک 
جمع آوری شده از محل اقامت الکاظمی پس از تالش برای ترور او، به مدت چند 
روز بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفتند.پیش از این نیز اعالم شده بود که دلیل 
بازداشت آنها از بین بردن یکی از اسناد و مدارک قبل از انگشت نگاری و تحقیقات 
از محل حادثه بود آنها ترکش شلیک شده از پهپاد که روی سقف خانه الکاظمی 
به جا مانده بود، از بین بردند.منزل الکاظمی هفتم نوامبر با سه پهپاد بمبگذاری 
شده مورد سوءقصد قرار گرفت.بنا به اعالم ارتش عراق، دو پهپاد سرنگون شدند و 
پهپاد سوم روی سقف محل اقامت نخست وزیر در مرکز بغداد سقوط کرد و منجر 

به زخمی شدن چند تن از محافظان وی شد.

یک سوم آمریکایی ها پیروزی بایدن در 
انتخابات ۲۰۲۰ را غیرقانونی می دانند

نتایج یک نظرســنجی جدید نشــان می دهد که یک 
ســوم مردم آمریکا معتقدند پیروزی جو بایدن، رئیس 
جمهوری این کشــور در انتخابات ۲۰۲۰ »غیرقانونی« 
بوده است.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت روزنامه 
دیلی میل، طبق نظرســنجی دانشــگاه ماساچوست 
امهرست آمریکا در ۱۴ تا ۲۰ دسامبر، ۳۳ درصد از ۱۰۰۰ شرکت کننده آمریکایی 
یا با قطعیت و یا با احتمال زیاد پیروزی جو بایدن را »غیرقانونی« دانســتند.در 
مقابل، ۴۶ درصد معتقد هســتند که بایدن به صورت »قانونی« در این انتخابات 
پیروز شــده اســت، ۱۲ درصد می گویند به احتمال زیاد قانونی بوده و ۹ درصد 
از شــرکت کنندگان مطمئن نیستند.این نتایج تقریبا با نتایح نظرسنجی مشابه 
در آوریــل ۲۰۲۱ همخوانی دارد؛ در مــاه آوریل ۵۹ درصد به قانونی بودن و ۲۴ 
درصــد به غیرقانونی بودن پیروزی بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ معتقد بودند.گرچه 
در مجموع، اکثریت نسبی شرکت کنندگان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق 
آمریکا را مســئول حمله به ســاختمان کنگره این کشور در ششم ژانویه ۲۰۲۰ 
می دانند، اما اکثریت قاطع شرکت کنندگان جمهوری خواهی که در این نظرسنجی 
شرکت کردند، دموکرات ها )۳۰درصد(، پلیس کنگره )۲۴درصد( و اعضای گروه 
چپ افراطی »آنتیفا« )۲۰ درصد( را مسئول وقایع آن روز می دانند.در مقابل، ۷۵ 
درصد از شرکت کنندگان، ترامپ را مسئول این اتفاق می دانند.مجلس نمایندگان 
آمریکا که تحت کنترل دموکرات ها بود، در روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ، 
او را برای دومین بار و به اتهام تشویق به یورش به ساختمان کنگره استیضاح کرد.

آمریکا: 

پیشرفت هایی در مذاکرات وین صورت گرفته است
نیویورک - ایرنا- ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
همزمان با دور هشتم مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۴ در وین 
اتریــش اذعان کرد که در هفته های اخیر پیشــرفت هایی در 
مذاکرات صورت گرفته است.سخنگوی وزارت خارجه آمریک به 
وقت محلی در نشست خبری تلفنی با خبرنگاران در واشنگتن، 
درعین حال در تداوم فضاســازی هــا و بکارگیری تاکتیک ها 
برای فشــار بر ایران در میز مذاکرات مدعی شــد که ما اکنون 
در حال ارزیابی این امر هســتیم که آیا ایرانی ها با دستور کار 
مســائل جدید یا راه حل های مقدماتی  برای مسائلی که قبال 
ارائه شده بود، به مذاکرات بازگشته اند.این مقام وزارت خارجه 
آمریکا همچنین در تداوم هراس غرب و آمریکا از پیشرفت های 
هسته ای ایران در چارچوب برجام در پی نقض این توافق بین 
المللی از ســوی واشــنگتن و اعمال تحریم های یکجانبه ضد 
ایرانی ادعا کرد که تا  امروز وضعیت اساسی تغییر نکرده است. 
ایران در بهترین حالت، در مذاکرات تاخیر ایجاد می کند و در 
عین حال برنامه هســته ای خود را سرعت می بخشد. ما کامال 
واضح اعالم کرده ایم که این کار نتیجه ای نخواهد داشــت.ند 
پرایس بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی در 
منطقه و نیز آمریکا اتهام پراکنی های همیشگی واشنگتن علیه 
پیشــرفت های هسته ای ایران را تکرار اما در عین حال اذعان 

کرد در هفته های اخیر پیشرفت هایی در مذاکرات صورت گرفته 
است.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد در آخرین 

دور مذاکرات پیشرفت اندکی حاصل شده اما هنوز خیلی زود 
است که بگوییم این پیشرفت ها تا چه حد می تواند اساسی و 

محتوایی باشد.وی در عین حال مدعی شد که هر پیشرفتی که 
در مذاکرات به دست آمده باشد، در مقایسه با شتاب پیشرفت 
های هســته ای ایران بســیار کند اســت.این مقام آمریکایی 
همچنین ادعا کرد هنوز واقعا زود اســت که بگوییم که ایران با 
رویکرد سازنده تری به این دور از مذاکرات بازگشته است یا خیر.

ند پرایس بخشی از این مطالب را در پاسخ به سوال خبرنگاری 
درباره اظهارات میخائیل اولیانوف سرپرست تیم مذاکره کننده 
روسیه در وین مبنی بر اینکه کارگروه هسته ای جلسه ای مفید 
برگزار کرده و پیشــرفت تردید ناپذیر و غیرقابل انکاری دیده 
شده است، بیان کرد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین 
در تداوم هراس از پیشــرفت های هســته ای تهران و به رغم 
اینکه ایران در حوزه نگارش متن مربوط به موضوعات هسته ای 
رویکرد ســازنده ای اتخاذ کرده اســت، مدعی شد که  دو دور 
آخر مذاکرات نیز با تحریک های جدید هســته ای آغاز شد و 
سپس در برخی موارد، مواضع مبهم، غیرواقعی و غیرسازنده از 
سوی ایران مطرح شد.این مقام وزارت خارجه آمریکا در تداوم 
ادعاهای خود افزود که در هفته های اخیر پیشرفت هایی حاصل 
شده، اما راه حل اساسی بدون تغییر باقی مانده است.وی  مدعی 
شــد ایران باید در برنامه هســته ای خود خویشتنداری به کار 

بگیرد و به مذاکرات وین یک فوریت واقعی اضافه کند.

 سازمان جهانی بهداشت در پی افزایش 
۱۱ درصدی شمار جهانی مبتالیان به 
کووید-۱۹ نســبت به هفته گذشــته، 
خطر ناشــی از ســویه اومیکــرون را 
همچنان بســیار باال توصیــف کرد.به 
گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شــبکه 
خبری فرانس۲۴، پس از آنکه شــمار 
مبتالیان به کووید-۱۹ در هفته گذشته 
۱۱ درصد افزایش یافت، سازمان جهانی 
بهداشت امروز چهارشــنبه اعالم کرد 
خطر ناشی از سویه اومیکرون همچنان 
جهانی  است.ســازمان  باال«  »بســیار 
بهداشت در به روزرســانی همه گیری 
امروز چهارشــنبه  کووید-۱۹  هفتگی 
اعالم کرد که اومیکرون در حال حاضر 
به ســویه غالب در چندین کشور بدل 
شده است؛ کشورهایی که پیش از این 
سویه دلتا در آنها نوع غالب بود.این نهاد 
جهانی تاکید کرد: خطر کلی مربوط به 
سویه جدید اومیکرون همچنان بسیار 
باال است.براساس گزارش منتشر شده 
از سوی این نهاد جهانی، شواهد نشان 
می دهد که اومیکرون در مقایسه با نوع 

دلتا با سرعت بیشتری گسترش می یابد 
و ظرف دو تا سه روز شمار مبتالیان به 
آن چند برابر می شود. این وضعیت به 
ویژه در برخی کشورها از جمله انگلیس 
و آمریکا دیده شــده بــه گونه ای که 
ظرف مدت کوتاهی به ســویه غالب در 
این کشورها بدل شده است.دانشمندان 
بر این باور هســتند که گسترش سریع 

این سویه به دلیل توانایی اومیکرون در 
فرار از سیســتم ایمنی بدن و افزایش 
ذاتی ســرایت پذیری آن اســت.با این 
حال، ســازمان جهانی بهداشت کاهش 
۲۹ درصدی موارد مشــاهده شــده در 
آفریقای جنوبی را تائید کرده اســت؛ 
کشوری که برای نخستین بار شناسایی 
این ســویه را در تاریــخ  ۲۴ نوامبر )۳ 

آذر( به سازمان جهانی بهداشت گزارش 
داد.بررســی داده های اولیه از انگلیس، 
آفریقای جنوبی و دانمارک که در حال 
حاضر دارای باالتریــن نرخ عفونت در 
جهان به ازای هر نفر را داراســت، هم 
نشــان می دهد که خطر بستری شدن 
در بیمارســتان به دلیل ابتال به سویه 
اومیکرون در مقایسه با دلتا کمتر است.  
سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد که 
در هفته منتهی به یکشــنبه، به دنبال 
افزایش تدریجــی موارد از ماه اکتبر به 
این سو، شمار جهانی مبتالیان نسبت 
به هفته قبل ۱۱ درصد افزایش داشته، 
هرچند نرخ مــرگ و میر چهار درصد 
یافتــه است.بیشــترین تعداد  کاهش 
مبتالیــان جدید از آمریــکا، انگلیس، 
فرانســه و ایتالیا گزارش شــده است.

براساس آخرین آمار منتشر شده تا به 
امروز بیش از ۲۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار 
نفر در سراسر جهان به کووید-۱۹ مبتال 
شده و از این میان بالغ بر پنج میلیون 
و ۴۲۵ هزار نفر جان خود را از دســت 

داده اند.

سازمان جهانی بهداشت:
 خطر اومیکرون بسیار باال است

تهران-ایرنا- روابط اتحادیه اروپا و ســوئیس بعد از یک دور شکســت مذاکرات، اکنون به 
گفت و گوهای جدید دو طرف درباره جایگاه سوئیس در بازار داخلی اتحادیه اروپا بستگی 
دارد و پیش بینی می شــود هر گونه شکســت در مذاکرات اخیر، روابط دو طرف را دچار 
 Maros( »فروپاشــی کند.به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز به نقل از »ماروس ِسفکوویچ
Sefcovic( در مصاحبه با روزنامه اشــپیگل آلمان نوشت: روابط اتحادیه اروپا با سوئیس می 
تواند در صورت شکست در مذاکرات بر سر جایگاه سوئیس در بازار داخلی اتحادیه اروپا در 
مسیر فروپاشی حرکت کند.اتحادیه اروپا سالها تالش کرده توافقی بدست آورد که مجموعه 
از توافقات دو جانبه با ســوئیس را محدود و این کشــور را وادار می کند تا تغییراتی را در 
زمینه مقررات بازار مشترک بپذیرد.مذاکرات برن با اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین شریک 
تجاری اش مه )اردیبهشت( گذشته به دلیل نگرانی ها درباره واگذاری بیش از حد استقالل 
و حق حاکمیت این کشور به بروکسل متوقف شد.سفکوویچ که مسئول امور اتحادیه اروپا 
و ســوئیس است در مصاحبه ای که روز سه شــنبه با اشپیگل داشت افزود: اگر مذاکرات 
جدید به موفقیت نرســد توافقات دو جانبه ای که هنوز هم به قوت خود باقی هستند به 
تدریج منقضی خواهند شد و روابط دو طرف در مقطعی منسوخ خواهد شد.وی گفت: اگر 
سوئیس به مذاکرات جدید متعهد است باید ضمانت دهد که به مقررات بازار داخلی اتحادیه 
اروپا پایبند است.اتحادیه اروپا از سوئیس می خواهد درباره همسویی قوانین خود با قوانین 
اتحادیه اروپا موافقت کند. این خواســته بروکســل همچنین شامل موافقت برن با ایجاد 
ســازکاری برای حل اختالفات و کمک مداوم به صندوق مالی اتحادیه اروپا برای کمک به 
اعضای فقیرتر این بلوک است.سفکوویچ بار دیگر این خواسته های اتحادیه اروپا از سوئیس 
را در مصاحبه با اشپیگل تکرار کرد و افزود: ما نیاز داریم که بدانیم آیا سوئیس در مذاکرات با 
ما جدی هست یا نه.نوامبر )آبان- اذر( گذشته اتحادیه اروپا از سوئیس خواست ضرب االجل 
مشخصی را برای حل اختالفات بر سر بازار داخلی اتحادیه اروپا تا ماه ژانویه )دی( تعیین 
کند.مقام اتحادیه اروپا گفت ما باید بدانیم که سوئیس از مذاکرات چه می خواهد تا معلوم 

شود که مذاکرات ۲۰ یا ۳۰ سال طول نمی کشد.روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و سوئیس بر 
اساس توافقات دو جانبه ای است که از بیش از ۱۰۰ سال پیش تاکنون حاکم بوده و به سال 
۱۹۷۲ باز می گردد. شکست در مذاکرات تجاری عضویت کنونی سوئیس در بازار مشترک 
اتحاد اروپا را که برن عالقه مند به حفظ آن اســت به خطر خواهند انداخت.سفکوویچ به 
عنوان مثال به ابزارهای پزشکی اشاره کرد که فقط در صورتی می توانند در اتحادیه اروپا 
فروخته شوند که با مجوزها و گواهینامه های منطقی فروخته می شوند و بدون قراردادهای 
مناسب فروش آنها در این بلوک امکان پذیر نیست.تارنمای یورونیوز درباره تاریخچه روابط 
سوئیس و اتحادیه اروپا نوشت:همه چیز از سال ۱۹۷۲ آغاز شد، یعنی زمانی که سوئیس و 
»جامعه اقتصادی اروپا« که پدر اتحادیه اروپای امروزی محسوب می شود، نخستین قرارداد 
بازرگانی آزاد خود را برای تبادل کاالهای صنعتی و محصوالت کشاورزی منعقد کردند. این 
همکاری هنوز هم ادامه دارد.در سال ۱۹۹۰ توافق نامه ای برای تسهیل بازرسی های گمرکی 
و تشریفات تجاری به امضای طرفین رسید و دو سال بعد، سوئیس خواستار آغاز مذاکرات 
برای پیوســتن به »جامعه اقتصادی اروپا« شد. اما مردم سوئیس در یک همه پرسی که به 
همین منظور در پایان همان سال برگزار شد، این خواسته را رد کردند و بنابراین مذاکرات 
برای عضویت متوقف شــد.مورخان این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ روابط ســوئیس و 
اتحادیه اروپا می دانند زیرا سوئیس از آن پس مجبور شد که روابط و همکاری های خود با 
اتحادیه را بر اساس فرآیندهای پیچیده ای دنبال کند.دو بار دیگر، یعنی در سال های ۱۹۹۷ 
و ۲۰۰۱ نیز پیشنهاد آغاز مذاکرات برای عضویت سوئیس در اتحادیه اروپا با مخالفت حدود 
سه چهارم رأی دهندگان سوئیسی روبرو شد.یورونیوز نوشت: رد پیشنهاد ادغام در اروپا را 
می توان ادامه سنت دیرینه بی طرفی کشور سوئیس دانست. تحت همین رویکرد تاریخی 
هم بود که سوئیس برای مثال، از شرکت در جنگ جهانی دوم و در جنگ سرد خودداری 
کرد.اما امروزه بی طرفی سوئیسی ها به اندازه گذشته برجسته نیست، بلکه آنچه برای آنها 
اهمیت بیشتری یافته وابستگی شدیدشان به حفظ حاکمیت و اصول ملی خودشان است.

روابط سوئیس و اتحادیه اروپا روی لبه تیغ

 جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: خواسته مسکو مبنی بر ضمانت های امنیتی و توقف گسترش اتحادیه اروپا و 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به سمت شرق به ویژه در رابطه با اوکراین، تنها یک دستور کار روسی با شرایط غیرقابل قبول است.

به گزارش ایرنا خبرگزاری اسپوتنیک نوشت: بورل در مصاحبه با روزنامه آلمانی »دی ولت« این موضوع را بیان و خواسته های روسیه 
برای ارائه ضمانت های امنیتی و توقف توسعه ناتو و اتحادیه اروپا به شرق را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است.بورل گفت روسیه برای 
اولین بار »یک نسخه کتبی« از خواسته های خود را ارائه داده که تا قبل از این هرگز چنین اتفاقی رخ نداده بود. این چیزی است که فقط برندگان انجام می دهند: آنها می 
گویند شرایط من این ها هستند.اسپوتنیک نوشت: روسیه در تاریخ ۱۷ دسامبر )۲۶ آذر( توافقاتی با آمریکا و اعضای ناتو را درباره ضمانتهای امنیتی دوجانبه در اروپا و منع 
استقرار موشک های میان برد و کوتاه برد در مناطق در تیرس دو طرف منتشر کرد. این توافقات هچنین شامل درخواست از ناتو برای خودداری از گسترش بیشتر نفوذ در شرق 
از جمله در کشورهای سابق کوچک عضو اتحادیه جماهیر شوروی سابق است.سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته خودداری ناتو و آمریکا از پذیرش خواسته ها و 
مطالبات روسیه درباره ضمانت های امنیتی می تواند به مرحله جدیدی از رویارویی دو طرف منجر شود.انتظار می رود از سرگیری مذاکرات که دولت های دو طرف روز دوشنبه 

اعالم کردند بر مساله تنش دو طرف برسر اوکراین متمرکز باشد.بورل پیشتر با لحنی تهدید آمیز گفته بود هر گونه اقدام مسکو علیه اوکراین و استقالل این کشور تبعاتی جدی 
خواهد داشت.روسیه با تکذیب ادعاهای مطرح شده درباره حمله احتمالی به اوکراین اعالم کرد که نیروها را در قلمرو کشورش و بنا به صالحدید خود جابجا می کند.

معاون نخست وزیر روسیه فارغ از لفاظی های اروپا و آمریکا می گوید که گزینه ای به اسم عدم تائید مجوز عملیاتی شدن نورد استریم 
۲ وجود ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، »الکساندر نواک« معاون نخست وزیر روسیه می گوید تردیدی وجود ندارد 
که پروژه گازی نورد اســتریم ۲ مجوزهای الزم را گرفته و کار خود را آغاز می کند.به گفته این مقام روس، عدم تائید مجوز عملیاتی 
شدن این خط لوله جزئی از گزینه های موجود نیست. نواک همچنین ابراز امیدواری کرد که اروپا با طرح مطالبات جدید قصد سیاسی 

کردن این پروژه را نداشته باشد.کار ساخت این خط لوله که با عبور از بستر دریای بالتیک و همچنین بخشی از خاک اوکراین، گاز طبیعی را از روسیه به آلمان و از آنجا به 
ســایر کشــورهای قاره سبز انتقال می دهد؛ در سپتامبر ۲۰۲۱ به اتمام رسید حال آنکه آغاز به کار آن مستلزم کسب مجوزهایی از سوی برلین و اتحادیه اروپا است.آخرین 
مهلت تعیین شده برای ارائه چنین مجوزهایی پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۲ میالدی است. درحال حاضر، به نظر می رسد که دولت جدید آلمان به رغم اذعان به وابستگی 
شدید قاره سبز به انرژی روسیه، قصد گروگان گرفتن پروژه نورداستریم ۲ را داشته باشد.این اقدام با تمرکز بر ادعای آمادگی روسیه برای تهاجم نظامی علیه اوکراین انجام 
می شــود؛ اتهامی که روســیه به شدت آن را رد می کند.با این حال، بعد از آنکه »آنالنا بائربوک« وزیر خارجه دولت جدید برلین، مدعی شد که تشدید تنش ها در اوکراین، 
عملیاتی شدن نورد استریم ۲ را تحت الشعاع قرار می دهد، اکنون نوبت »کریستوف هویسگن« رئیس جدید کنفرانس امنیتی مونیخ است که در این مسیر سنگ اندازی 
کند.به ادعای او، تحریم ها علیه روسیه باید شامل خط لوله گاز نورد استریم ۲ از روسیه به آلمان نیز شود، چرا که سبب شده روسیه از سیستم سوئیفت مستثنی شود.

اتحادیه اروپا:

خواسته مسکو قابل قبول نیست
بی توجه به تهدیدها و لفاظی ها؛

روسیه: نورد استریم ۲ بدون تردید عملیاتی می شود
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پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود، پادتن هایی را شناسایی 
کرده اند که می توانند در خنثی کردن سویه »اُمیکرون« موثر باشند.

به گزارش ایســنا و به نقل از وب ســایت رسمی »دانشکده پزشکی 
دانشــگاه واشــنگتن«)UW Medicine(، یک گــروه بین المللی از 
پژوهشگران، پادتن هایی را شناسایی کرده اند که می توانند اُمیکرون 
SARS-(»۲ و ســایر سویه های »کروناویروس ســندرم حاد تنفسی

CoV-۲( را خنثــی کنند. این پادتن هــا، نواحی خاصی از پروتئین 
خوشــه ای کروناویروس را هدف قــرار می دهند که با جهش یافتن 
 ،)David Veesler(»ویروس، بدون تغییر باقی می مانند.»دیوید ویسلر
دانشیار بیوشــیمی دانشکده پزشکی دانشــگاه واشنگتن گفت: با 
شناسایی اهداف این پادتن های خنثی کننده روی پروتئین خوشه ای، 
ممکن است بتوان واکسن ها و درمان های مبتنی بر پادتن را طراحی 
کرد که نه تنها بر ســویه اُمیکرون، بلکه بر سایر سویه ها که ممکن 
است در آینده ظاهر شوند، موثر باشند. این یافته ها نشان می دهند 
که با تمرکز بر پادتن هایی که این نواحی بســیار حفاظت شده روی 
پروتئین خوشه ای را هدف قرار می دهند، راهی برای غلبه کردن بر 
تکامل مداوم ویروس وجود دارد.سویه اُمیکرون دارای ۳۷ جهش در 
پروتئین خوشه ای است که از آن برای متصل شدن و حمله کردن به 
سلول ها استفاده می کند. این تعداد جهش ، به شکلی غیرعادی زیاد 
است. تصور می شود که این تغییرات تا حدی بتوانند توضیح دهند 
که چرا این سویه توانسته است به سرعت گسترش یابد، افرادی که 
واکسینه شــده اند را آلوده کند و کسانی که پیشتر آلوده شده اند را 

دوباره مبتال کند.

پژوهشگران اســترالیایی در بررسی جدید خود قصد دارند آزمایش 
بالینی یک داروی رقیق کننده خون را به واسطه اسپری بینی آغاز 
کنند و تاثیر آن را در پیشگیری از ابتال به کووید-۱۹ مورد بررسی 
قرار دهند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، یک آزمایش بالینی 
ابتکاری قرار اســت در استرالیا آغاز شود تا بررسی کند که آیا یک 
داروی معمولــی رقیق کننده خون می تواند از ابتال به »کروناویروس 
سندرم حاد تنفسی SARS-CoV(»۲-۲( جلوگیری کند یا خیر. این 
دارو به واسطه اسپری بینی استفاده می شود و پژوهشگران معتقدند 
که می تواند از ابتالی اولیه ســلول های درون بینی به کروناویروس 
جلوگیری کند.ایده استفاده از اســپری بینی، بر فرضیه ای مبتنی 
اســت که نشــان می دهد ابتالی اولیه به کروناویروس سندرم حاد 
 Heparan(»تنفسی ۲، از طریق مولکولی موسوم به »هپاران سولفات
sulfate( در بینی ایجاد می شــود. پروتئین خوشــه ای کروناویروس 
به هپاران ســولفات متصل می شــود و توانایــی آن را در تعامل با 
گیرنده های »آنزیم ۲ مبدل آنژیوتانســین«)ACE۲( و آلوده کردن 
سلول های انســانی افزایش می دهد.»هپارین«)Heparin(، یک ضد 
انعقاد پرکاربرد اســت که برای نخستین بار بیش از یک قرن پیش 
کشــف شــد و به عنوان درمانی ایمن برای حمــالت قلبی و لخته 
 ،)Gary Anderson(»شدن خون استفاده می شــود. »گری اندرسون
پژوهشــگر »مرکز تحقیقات ســالمت ریه«)LHRC( در »دانشگاه 
ملبورن«)University of Melbourne( استرالیا گفت: بررسی های اولیه 
نشــان داده اند که هپارین از نظر مولکولی بســیار شبیه به هپاران 
سولفات است و هنگامی که مستقیما به سلول های بینی تزریق  شود.

پادتن هایی که می توانند 
»اُمیکرون« را خنثی کنند

آغاز آزمایش بالینی یک اسپری 
بینی برای پیشگیری از کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

آکواریوم بالی اندونزی/ رویترز

معرفی روک شش چرخ، وسیله نظامی بدون سرنشین 
هر روز بر تعداد دســتگاه های رباتیکی که بجای سربازان انجام وظیفه می کنند افزوده می شود. این وسایل معموالً در مکان های پرخطر 
بکار گرفته می شــوند و تاکنون نیز به خوبی جواب داده اند. روک UGV )وســیله نقلیه زمینی و بدون سرنشین( یکی از جدیدترین این 
محصوالت اســت که به سیســتم شش چرخ محرک فول تایم مجهز شده است. روک از صفر به عنوان وسیله ای برای حضور در شرایط 
نظامی طراحی شــده و از قوای محرکه الکتریکی ســود می برد.برخی از کاربردهای احتمالی روک شامل تحویل وسایل مختلف، حمل 
مجروحان و مأموریت های جمع آوری اطالعات با کمک پهبادها می باشد. این وسیله همچنین می تواند به سالح مجهز شود. نکته دیگر 
اینکه طراحی ماژوالر روک به آن اجازه می دهد تا بتوان قطعات را بدون نیاز به تکنسین های آموزش دیده و ماهر تعویض کرد.روک در 
مسیرهای از پیش برنامه ریزی شده حرکت می کند و با استفاده از سیستم ارتباطی/حسگر رباتیک و خودران می تواند از برخورد با موانع 
جلوگیری کند. این وسیله همچنین قادر به دنبال کردن سربازانی است که در جلوتر حرکت می کنند. همچنین قابلیت کنترل از راه دور 
روک به لطف نمایشگر پرتابل ۷ اینچی میسر می شود.این وسیله وزن ۱۲۰۰ کیلوگرمی داشته و می تواند همین میزان وسیله یا افراد را 

حمل کند. ارتفاع روک از سطح زمین به ۲۴ سانتی متر می رسد و حداکثر سرعت آن نیز ۳۰ کیلومتر در ساعت می باشد. 

ام باپه: در ژانویه راهی رئال نمی شوم
مهاجم جوان پاری ســن ژرمن با قاطعیت اعالم کرد که تا پایان فصل در این تیم باقی خواهد ماند.به گزارش ایســنا و به نقل از 
»CNN ، کیلیان ام باپه یکی از بازیکنانی است که خبرهای زیادی درباره پیوستن او به رئال مادرید به گوش می رسد. این بازیکن 
تا تابســتان ۲۰۲۲ با پاری ســن ژرمن قرارداد دارد و حاضر نشده که قرارداد خود را تمدید کند و همین باعث شده تا خبرهای 
زیادی درباره جدایی او در فصل نقل و انتقاالت زمســتانی به گوش رســد.ام باپه تاکید کرد که در ژانویه پاری سن ژرمن را ترک 
نخواهد کرد و حداقل تا پایان فصل در این تیم باقی خواهد ماند.او گفت: در ژانویه راهی رئال مادرید نمی شــوم. در پاری ســن 
ژرمن باقی خواهم ماند. من اکنون بازیکن پاری سن ژرمن هستم و باید تاکید کنم که از حضور در این تیم خوشحال هستم. ۱۰۰ 

درصد تا پایان فصل در تیم باقی خواهم ماند و نهایت تالشم را به کار می گیرم تا در هر جامی قهرمانی را با تیم به دست آورم.
ام باپه درباره احتمال انتقالش به رئال در تابستان پیش رو گفت: اکنون زمان مناسبی برای صحبت کردن در این زمینه نیست. 
تنها چیزی که اکنون در ذهنم وجود دارد پیروزی برابر رئال در لیگ قهرمانان اروپا است. ما آماده هستیم تا بهترین بازی را به 

نمایش گذاریم.

شتن ات کی؟ شتن ات کی؟جاان؛ غم ما ندا ما را هب جفا گذا ربکندن و غصه کاشتن ات کی؟شاخ طرب از زمین جانها تو گاشتن ات کی؟رد حسرت خویش گونهای ما زینگوهن هب خون ن گاه کن روزی شتن ات کی؟از لطف بما ن گاهدا راز تو ن صد ردد و بال امگشتن ات کی؟رب یک دل مستمند سر گردان شتن ات کی؟رد پای ستم چو خاک ره ما را افگندن و ربندا

پیشنهاد

چهره روز

خیابان کاتالین
خیابان کاتالین اثر دیگری از نویسنده مجارستانی، ماگدا 
ســابو است که می توان گفت با »رمان در« به محبوبیت 
رســید. کتاب حاضر برنده جایزه سه وِن – بهترین رمان 
اروپایی در سال ۲۰۰۷ – شد و برای درک بهتر داستان 
آن، نیاز است خواننده پیش زمینه ای از تاریخ مجارستان 
در قرن بیســتم داشته باشد. خوشبخناته مترجم کتاب 
در مقدمه خود این کار مهم را انجام داده اســت. خیابان 
کاتالین، داستان زندگی ســه خانواده را روایت می کند 
که در همسایگی هم، در بوداپست قبل از جنگ جهانی 
دوم زندگی می کنند و روابــط نزدیک و صمیمانه ای با 
هم دارند. بعد از شروع جنگ، زندگی این سه خانواده از 
هم فرو می پاشد، مجارستان توسط نازی ها اشغال و تمام 
اعضای یکی از این سه خانواده که یهودی هستند، کشته می شوند.پس از جنگ هم رژیم کمونیستی، 
آن هــا را مجبور به ترک خانه هایشــان در خیابان کاتالین و زندگی در یــک آپارتمان کوچک و محقر 
می کند. از همین رو خیابان کاتالین تبدیل به بهشت گمشده شخصیت ها و نمادی از کودکی و زندگی 
از دست رفته آن ها می شود. دیگر هیچ چیز درباره زندگی آن ها مثل گذشته نیست، و تضاد بین زندگی ای 
که باید وجود می داشــت با زندگی ای که وجود دارد، غیرقابل است.شروع کتاب خیابان کاتالین چنین 
اســت:فرایند پیرشدن آدم ها به چیزی که رمان ها یا کتاب های پزشکی دربارهٔ پیرشدن می گویند ربط 
چندانی ندارد. نه هیچ اثر ادبی نه هیچ دکتری آن نور روشنایی بخش را به ساکنان سابق خیابان کاتالین 
نبخشــیده بود که بنا بود در سنین پیری بر گذشته شــان بتابد، نوری که دهلیز تار و محوی را که در 
دهه های گذشتهٔ زندگی شان از آن گذر کرده بودند روشن می کرد، نوری که به خاطره ها و ترس هایشان 

شکلی تازه می بخشید و به این ترتیب داوری های اخالقی و نظام ارزشی شان را زیر و رو می ساخت.

جبران خلیل جبران
جبران خلیل جبران )۶ ژانویه ۱۸۸۳ – ۱۰ آوریل ۱۹۳۱( 
اهل بشّری لبنان و نویسندهٔ لبنانی-آمریکایی و نویسنده 
کتاب پیامبر بود. او در ششــم ژانویه ســال ۱۸۸۳، در 
خانواده ای مسیحی مارونی )منسوب به مارون قدیس( که 
به »خلیل جبران« شهرت داشتند، در البشری )ناحیه ای 
کوهســتانی در شــمال لبنان( به دنیا آمد. مادرش زنی 
هنرمند بود که کامله نام داشت.مادر جبران کامله رحمه، 
سی ساله بود که جبران را از شوهر سومش خلیل جبران 
به دنیا آورد.شــوهرش مردی بی مسئولیت بود و خانواده 
را به ورطه فقر کشــاند. »جبران خلیل« یک برادر ناتنی 
به نام »پیتر« )شش سال بزرگتر از خودش( و دو خواهر 
کوچکتر به نام های »ماریانه« و »سلطانه« داشت که در 
تمام عمرش به آن ها وابسته بود. از آنجا که »جبران« در فقر بزرگ می شد، از تحصیالت رسمی بی بهره 
ماند و آموزش هایش محدود به مالقات های منظم با یک کشیش روستایی بود که او را با اصول مذهب و 
انجیل و زبان های سریانی و عربی آشنا کرد. »جبران« هشت ساله بود که پدرش به علت عدم پرداخت 
مالیات به زندان افتاد و حکومت عثمانی تمام اموالشــان را ضبط و خانواده را آواره کرد. ســرانجام مادر 
»جبران« تصمیم گرفت با خانواده اش به آمریکا کوچ کند. در ۲۵ ژوئن ســال ۱۸۹۵، جبران در دوازده 
سالگی با مادر، برادر و دو خواهرش، لبنان را ترک و به ایاالت متحده آمریکا رفت و در بوستون ساکن شد. 
وی در بوستون به مدرسه رفت. در مدرسه، اشتباهی در »ثبت نام«، نام او را برای همیشه تغییر داد و به 
کهلیل جیبران Kahlil Gibran تبدیل کرد که علی رغم تالش هایش برای بازیابی نام کامل، تا پایان عمرش 
بر جا ماند. »جبران خلیل« بعد از پایان تحصیالتش در فرانسه دوباره وارد آمریکا شد و تا مرگش در سال 
۱۹۳۱ در آنجا کار و زندگی کرد.»جبران خلیل جبران« در سال ۱۹۳۱ به علت سیروز کبدی درگذشت.

فرهنگ

»هیــو جکمن« بازیگــر نقش ُولِورین یــا لوگان در  
مجموعه فیلم های »مــردان ایکس«، به کرونا مبتال 
شد.به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا 
از پایگاه اطالع رســانی ورایتی، با مثبت شدن تست 
کرونای هیو جکمن، بازیگر و تهیه کننده استرالیایی، 
 The Music( اجــرای تئاتر موزیــکال مرد موســیقی
Man( به طور موقت لغو شــد.جکمن که بیشــتر به 

بازی در نقش ولورین یا لوگان در مجموعه فیلم های 
مردان ایکس شــناخته می شــود، با انتشار ویدئویی 
در شــبکه های اجتماعــی درباره وضعیت ســالمت 
خود گفت: عالئمم شــبیه سرماخوردگی ست، گلویم 
می خارد و آبریزش بینی دارم اما حالم خوب است. هر 
کار بتوانم می کنم که در اسرع وقت بهبود یابم و به محض این که ویروس از بدنم پاک شود، روی 
صحنه بازخواهم گشت.اجرای جدید موزیکال کالسیک مرد موسیقی اثر مردیت ویلسون یکی از 
محبوب ترین نمایش های در حال اجرا در پایتخت تئاتر جهان است.این روزها به دلیل شیوع سویه 
اومیکرون و باال رفتن آمار مبتالیان به ویروس کرونا بسیاری از تئاترهای برادوی از جمله عالالدین، 
خانم داوت فایر، همیلتون و شیرشاه اجراهای خود را به طور موقت لغو کرده اند. نمایش هایی چون 
قرص کوچک دندانه دار و گارسون زن نیز به دلیل کاهش بلیت فروشی ناشی از موج جدید کرونا 
به ناچار زودتر از موعد به کار خود پایان دادند.به گزارش ایرنا، ویروس کرونا اواســط ماه دســامبر 
)۲۴ آذر( در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه 
نام برده می شــد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به 

صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد.

»ولورین« کرونا گرفت
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