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 ایران در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل
 شورای امنیت، آمریکا و اسرائیل
  را برای ترور سردار سلیمانی 

مسئول بشناسد

ســفیر و نماینده ایران در سازمان ملل همزمان با دومین سالگرد ترور 
ســردار شهید قاســم ســلیمانی در نامه ای به رئیس دوره ای شورای 
امنیت گفت: با توجه به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر صلح 
و امنیت بین المللی، شــورای امنیت باید به مسئولیت خود عمل کند 
و آمریکا و رژیم اســرائیل را مسئول بشناســد.به گزارش ایرنا، در نامه 
مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد 
به رئیس دوره ای شــورای امنیت ســازمان ملل آمده است: این نامه 
را همزمان با دومین ســالگرد ترور هولناک سردارشهید سپهبد قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بخش 
رسمی نیروهای مســلح جمهوری اسالمی ایران، و همراهانش، که در 
تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۸ در فرودگاه بین المللی بغداد، به دستور مستقیم 
رئیس جمهوری وقت آمریکا انجام شد، می نویسم تا شما را در جریان 
اطالعات اخیر در مورد دخالت رژیم اســرائیل در این اقدام تروریستی 
شوم قرار دهم.سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: 
رئیس ســابق اطالعات نظامی رژیم اسرائیل در مصاحبه اخیر خود به 
دخالت این رژیم در ترور از پیش طراحی شده شهید سلیمانی اعتراف 
کــرده و گفته که اطالعات اســرائیل در این ترور نقش داشــته و این 
یکی از دو ترور قابل توجه و مهم در دوره ریاست وی بوده است.تخت 
روانچی گفت: همانطور که من مکرراً، از جمله در نامه های مورخ سوم، 
هفتم و ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ خود به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت، تأکید کرده ام، این عمل جنایتکارانه بین المللی نقض شــدید 
تعهدات آمریکا تحت حقوق بین الملل بود و بنابراین موجب مسئولیت 
بین المللی آن است.سفیر ایران در سازمان ملل متحد افزود: این اقدام 
جنایتکارانه همچنین موجب مسئولیت کیفری همه کسانی است که 
به هر وسیله ای، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، به برنامه ریزی یا انجام 
این عمل تروریستی کمک یا از آن حمایت کرده اند، که نمونه روشن 
آن نقش حمایتی و دخالت رژیم اسرائیل در این ترور است.نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل متحد تصریح کرد: شــهید سلیمانی در مبارزه 
با تروریســم بین المللی نقش مهمی داشت و به همین دلیل، به حق 
عنوان قهرمان مبارزه با تروریســم و سردار صلح به او داده شد. از این 
رو، تــرور بزدالنه او هدیه و خدمت بزرگی به داعش و دیگر گروههای 
تروریستی در منطقه بود و آنها نیز از این ترور استقبال و از آن به عنوان 
دخالــت الهی به نفع خود، یاد کردند.تخت روانچی تاکید کرد: با توجه 
به پیامدهای وخیم این اقدام تروریستی بر صلح و امنیت بین المللی، 
شورای امنیت باید به مسئولیت خود عمل کند و آمریکا و رژیم اسرائیل 
را به خاطر برنامه ریزی، حمایت و ارتکاب آن عمل تروریستی مسئول 
بشناسد. سفیر جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل متحد اظهار 
داشــت: در راســتای حقوق و تعهدات ما بر اساس حقوق بین الملل، 
نیروهای مســلح ایران مصمم هستند با قوت به راه شهید سلیمانی در 
کمک فعاالنه به ملتها و دولتهای منطقه، طبق درخواســت آنها، برای 
مبارزه با گروههای تروریستی مورد حمایت خارجی تا ریشه کنی کامل 
آنها، ادامه دهند.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در پایان نامه 
خود به رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل از وی خواسته است 

این نامه به عنوان سند شورای امنیت منتشر شود.

 رییس جمهور گفت: اگر با یک ســازوکار عادالنه به اقدام جنایتکارانه ترامپ و 
پمپئو در ترور سردار سلیمانی رسیدگی و حکم خدا درباره آنها اجرا نشود، همه 
دولتمردان آمریکایی بدانند که بی شک دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد 
آمد.به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی دیروز دوشنبه در مراسم اجتماع 
بزرگ مردم تهران در فراق حاج قاســم در مصالی بزرگ با تســلیت  شهادت 
صدیقه طاهره )س( و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه سردار دل ها شهید 
سلیمانی وهم سنگرانش، گفت: در همین مکان مقدس مقتدای بصیرت آفرینمان 
شــهید حاج قاسم ســلیمانی را به عنوان مکتب حاج قاسم سلیمانی را معرفی 
کردند. و حاج قاسم نه به عنوان یک فرد بلکه به عنوان یک فرهنگ و یک راه و 
مکتب معرفی شد.وی اضافه کرد: اگر شخصیت وجودی یک فرد اینقدر توسعه 
یافت، دیگر فقط یک شخص حقیقی نیست، بلکه دارای یک توسعه وجودی است 
که از او بعنوان یک ملت و امت یاد می شــود.رییس جمهوری خاطرنشان کرد: 
ابراهیم خلیل توسعه وجودی اش به نحوی است که یک فرد نیست، اگر چه یک 
شــخص است و شخصیت حقوقی دارد اما توســعه وجودی او، او را به یک امت 
تبدیل کرد. حاج قاســم هم با پیروی از قرآن و آموخته های اهل بیت و طهارت 
و تاســی از والیت دارای یک وسعت وجودی و شرح صدر شده است که او یک 
شــخص نیست یک مکتب است که این مکتب با ترور و موشک از بین نمی رود 
.آیت اهلل رییسی با استناد به سخنان حضرت علی )ع( بعد از شهادت مالک اشتر 
گفت: مکتب سلیمانی در امتداد مکتب امام خمینی)ره( و امام خامنه ای است. او 
اهل مراقبه، صدق، دلدادگی و اخالص بود.رییس جمهور خاطرنشان کرد: اولین 
نکته ای که در مکتب حاج ســلیمانی باید دنبال کرد، برای خدا فکر و اندیشه 
کردن و برای خدا ایســتادگی کردن است. برای کارهای بزرگ فقط خشیت از 
خدا می تواند کارها را پیش ببرد. همه انبیا کارهای بزرگی انجام دادند واین همه 
با خشیت از خدا و از هیچ چیز و هیچ کس هراس نداشتن و در راه انجام وظیفه 
میسر شــد.وی با بیان اینکه رمز پیروزی حاج قاسم همین خشیت از خدا بود، 
گفت: حاج قاسم توان ظاهری آمریکا و ساز و برگ نظامی آنها را می دانست اما با 
علم به همه اینها از عمق جان عقیده داشت که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند 
و ما می توانیم بهانه هایی مانند »نمی شــود«، »مگر ما می توانیم«، »باید جوری 
ســازش کرد« را خنثی کنیم و ایســتادگی، مقاومت، دشمن شناسی و دشمن 
ســتیزی در مکتب حاج قاسم بود. به مثابه یک مکتب و آرمان بلند عمل کرد.

رییسی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی یک سردار و سپهبد و شخصیت نظامی 
بــود، اما نباید او را فقط یک شــخصیت عالی رتبه نظامی دیــد چون او دارای  
فرهنگ بود او تخصص فتح سرزمین های غصب شده را داشت اما مهمتر از همه 
تخصصی چون فتح دل ها را خدا در وجود او قرار داد که فتح دلها از فتح سرزمین 
مهم تر است.رییس جمهور با اشاره به تشییع باشکوه پیکر حاج قاسم گفت: رهبر 
انقالب در آن روز فرمودند قیامتی برپا شــده و این قیامت را خدا برپا و دل ها را 
متوجه یک سردار فداکار و مخلص کرد و این فتح دلها است که با پول و امکانات 
اتفاق نمی افتد و دست خدا باید این دل ها را متوجه کند.وی افزود : حاج قاسم 
روح بزرگی بود که به تعبیر قران کریم درمورد یاران رسول اهلل )ص( او در مقابل 
آمریکایی ها و دشمنان دین، سخت بود اما دربرابر یک فرزند شهید و یک خانواده 
محترمی و مظلومی که می رسید، بسیار بی تاب می شد و رحماء بینهم و مهربان 
بود.  رییس دولت ســیزدهم اضافه کرد:  زمانی که تولیت آستان امام رضا بودم، 
به آســتان مشرف شدند و من هم به عنوان خادم خدمت ایشان رسیدم گفتند 
برای خانواده های شهدای مظلوم فاطمیون کاری نمی توانید بکنید و گفتم فکری 
می کنم و ۲۴ ساعت دیگر تماس می گیرم و حضرت امام رضا حواله کرد و ۷۰ 
خانواده ها از نابسامانی نجات پیدا کردند و هر جا رفت، فکر خانواده های مظلوم 
و مشــکالت مردم بود.رییسی  در ادامه با بیان اینکه حاج قاسم فرمانده انقالبی 
و فراجناحی بود، گفت: مســئله حاج قاسم، نجات اسالم و مسلمین و دفع شر، 
فســاد و ظلم و دفاع از سنی، شیعه، فلسطینی، لبنانی، یمنی، ایزدی، مسیحی، 
متدین به ادیان ابراهیمی است بنابراین دراین حرکت، نگاه او این است که چگونه 
شر دشــمن را از منطقه رفع کرده و منطقه را آزاد کند.وی اضافه کرد: خداوند 
متعال بزرگترین مدالی که به همه انبیا و نبی مکرم برای ایستادگی و تبلیغ دین 
مرحمت کرد، مدال صبر، تحمل و بردباری بود. بزرگترین مدالی که نبی مکرمش 

می دهد، مدال الَْم نَْشــَرْح لََک َصْدَرَک است. خداوند خطاب به پیغمبر می گوید 
ما به تو شــرح صدر دادیم.رییس جمهوری بیان کرد: حاج قاسم ظرفیت داشت 
و در جهان اســالم ظرفیت سازی کرد. حاج قاســم این ظرفیت را از خانه خدا، 
عبودیت پروردگار و حرکت الهی کســب کرد.رییسی ادامه داد: کمیل بن زیاد 
نخعی می گوید دنبــال امیرالمومنین راه افتادم از این کوچه به آن کوچه و این 
نخلستان به آن نخلستان تا اینکه به بیرون شهر رفتیم. امیرالمومنین)ع( رو به 
من کرد و فرمود: ای کمیل این قلب ها، ظرف هاست، بهترین قلوب با ظرفیت ترین 
قلوب است.رییس دولت سیزدهم افزود: حاج قاسم مرد میدان شد زیرا ظرفیت 
داشت و ظرفیت سازی کرد. ظرفیت ها و گنج ها را شناخت زیرا گنج یاب بود، در 
افغانستان جوانان افغانی را برای دفاع افغانستان و منطقه، جوانان یمنی را برای 
دفاع از یمن و منطقه، جوان عراقی و سوری را شناخت آنها را برای دفاع از دین و 
منطقه به کار گرفت.نتیجه به خط کردن این ظرفیت ها، مرگ داعش و داعشی ها 
و پیروزی جبهه مقاومت در منطقه شد و این ظرفیت را حاج قاسم ایجاد کرد.وی 
خاطرنشــان کرد: آنها از جبهه حزب اهلل در لبنان نگران بودند، اما چند حزب اهلل 
ایجاد شد و جریان حزب اهلل تبدیل به جبهه مقاومت بین المللی در منطقه شد. 
باید ظرفیت ها را شــناخت و به موقع مورد اســتفاده قرار داد و آنها را در مقابل 
جریان استکباری اینگونه با شهامت و شجاعت و انگیزه آماده میدان کرد.رییس 
جمهور اظهار داشــت: شهید سلیمانی دارای دیدگاهی عمیق و تمدنی بود و به 
دنبال ایجاد مدنیتی به نام دین و ارزش ها در منطقه بود و با همین نگاه بلند و 
ارزشمند دشمن را در منطقه زمین گیر کرد.وی با بیان اینکه شهید سلیمانی نماد 
شجاعت وعقالنیت بود، گفت: او عقالنیت، شجاعت، مقاومت در راه و هدف داشت 
و کارهایش از تدبیر برخوردار بود، حقیقتاً در میدان اهل خطر بود. فرق بین حاج 
قاسم و دیگران این بود که حاج قاسم از منطق قیادت پیروی می کرد نه سیادت. 
به مردم نمی گفت بروید می گفت بیایید. خودش در قله قرار داشت.همانطور که 
رمز موفقیت انبیا در تعالی انسان این است که می گویند ما واصل شدیم شما هم 
بیایید واصل شوید. رییسی با طرح این سوال که چرا مصلحان در عالم کاری به 
پیش نمی برند، گفت: آنها به مردم می گویند بروید اهل صفا و وفا بشوید. اما رمز 
موفقیت مردان خدا این است که آنها در جایگاه قیادت قرار دارند. حقیقتاً حاج 
قاسم سلیمانی انسانی بن بست شکن بود و بن بست ها را می شکست. حاج قاسم 
هیچ مانعی را به رسمیت نمی شــناخت و همه موانع را از پیش رو برمی داشت 
بــا توکل به خدا و اعتماد به نفس پیش می رفت.رییس جمهور با تاکید براینکه 
حاج قاســم نافذ البصیره بود اظهار داشت: سخت است که انسان چشم نداشته 
باشــد اما بدتر از آن این است که چشم دل نداشته باشد. اینکه انسان ها چشم 
ســر نداشته باشند خیلی آسان تر از این است که انسان چشم دل نداشته باشد، 
با چشــم دل انسانها دوست و دشمن و راه را می شناسند و این خصوصیت حاج 
قاســم بود. حاج قاسم بصیرت داشت.رییس دولت سیزدهم در بخش دیگری از 
ســخنان خود اظهار داشت: دشمنان و آمریکا تصور کردند که روز سیزدهم دی 
ماه روز پایان حاج قاسم خواهد بود اما زهی خیال باطل. روز ۱۳ روز تولد دوباره 
حاج قاسم شد. حاج قاسم در سیزدهم دی ماه متولد شد و عمر او تا زمین زمین 
است و زمان زمان است، ادامه خواهد داشت.وی تاکید کرد: می خواستند عاشورا 
پایان حســین ابن علی، علی اکبر و قاسم باشد اما عاشورا روز تولد عاشوراییان 
شــد تولد یافتند و تا همیشه تاریخ باقی خواهند ماند.رییسی با تاکید بر اینکه 
ســلیمانی ها پرورش خواهند یافت گفت: مقتدای بصیرت آفرین ما فرمودند که 
شــهید سلیمانی برای دشمن بسیار خطرناک تر از سردار سلیمانی خواهد بود و 
درســت فرمودند.رییس جمهور با بیان اینکه معتقدیم وصیت نامه حاج قاسم به 
عنوان منشور جامع انقالب اسالمی باید روزبه روز در جامعه مان جلوه بیشتری 
پیدا کند، گفت: جامعه و نســل ما بداند سردار عزیز ما نسبت به والیت، جامعه، 
جوانان، روحانیون و همه مصلحان اجتماعی چگونه اظهار نظر می کند .وی ادامه 
داد: سردار سلیمانی بر حفظ این نظام تاکید دارد و می گوید خیمه عظیم به نام 
جمهوری اســالمی اگر بماند همه حرم ها در امانند اگر این خیمه آسیب ببیند، 
بدانید که حرم های دیگر و امنیت در خطر است لذا همه تالش کنیم این نظام 
اسالمی باشکوه و عظمت بماند و بدانید این خیمه عظیم، اقتدار، عزت، استقالل، 

آزادی، دین ما و زندگی سعادتمند ما را تضمین خواهد کرد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شد؛
ناترازی ۷۸ هزار میلیارد تومانی 

صنعت برق
معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
طی گزارشــی به بررســی وضعیت فنی و اقتصــادی صنعت برق و 
ارائــه راهکاهایی در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ در این بخش پرداخت.به 
گــزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی 
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در گزارشی به بررسی وضعیت 
برق در قانون بودجه سال آینده پرداخت.در مقدمه گفته شده است 
که احکام الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ در بخش برق تغییراتی نسبت 
به قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ دارد، امــا موضوعاتی از قبیل عوارض 
برق، بیمه مشترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشمند برای 
مشترکان پرمصرف برق مشــابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در الیحه 
تکرار شده اســت.البته دو جز مهم از تبصره های قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ با موضوع تسویه بدهی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
بخش برق با مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده و تعرفه 
مشترکان پرمصرف خانگی در بخش برق از الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
حذف شده است.با توجه به اهمیت و اینکه هیچ سازوکار دیگری برای 
این موضوع وجود ندارد پیشنهاد می شود احکام متناظر آنها در قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ همراه با تغییراتی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
ابقاء شــود. همچنین طرح تأمین مالی نوسازی شبکه های فرسوده 
از محل واگذاری بخشــی از اموال و دارایی ها در الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ حذف شــده که به دلیل نوع مالکیت که کمترین آن خرید 
بوده است، لزومی به ابقای آن دیده نمی شود.با توجه به عدم توسعه 
تجدیدپذیرها نسبت به برنامه ششم توسعه شواهد حاکی از آن است 
که الیحه بودجه ســا ۱۴۰۱ در راستای برنامه دولت مبنی بر ایجاد 

ظرفیت سالیانه ۲.۵ گیگاواتی تجدیدپذیر تدوین شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛

سال آینده ارز دو نرخی در بازار نداریم
آغاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

هر آنچه که باید از تغییرات 
قانون جدید بدانید

قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از دیروز اجرا  شد که این قانون از مصوبه سال ۱۳۸۷ تغییرات قابل مالحظه ای 
به خصوص در حذف معافیت ها داشــته است.  به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به 
صورت آزمایشی تصویب و هر ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه سال گذشته این قانون تا مهرماه 
آن سال اعتبار داشت اما در آبان ماه سال ۱۳۹۹ تا زمان تصویب و الزم االجرا شدن الیحه اصالح و دائمی شدن 
این قانون، توسط مجلس شورای اسالمی به مدت یک سال تمدید شد.پس از این، قانون دائمی مالیات بر ارزش 

افزوده در اوایل خرداد سال...

چین، مقصد نخست صادرات کاالهای ایرانی

تجارت ۹ میلیارد دالری ایران در آذر ماه
معاون وزیر بهداشت: 

شناسایی ۱۹۴ مبتال به اومیکرون
 معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: ۱۹۴ مورد مبتال به اومیکرون تا به 
روز)دوشنبه( در کشور شناسایی شده  است.به گزارش ایرنا، سعید کریمی دیروز دوشنبه در نشست 
خبری افزود: واکسن های داخلی یا خارجی که بر روی دلتا موثر بودند به نظر می رسد که بر اومیکرون 
نیز اثر بخش هســتند.وی اظهار داشــت: اکنون  ابتال به آنفلوآنزا زیاد است و افراد به بیمارستان ها 
مراجعه می کنند اما هنوز در زمینه واریانت ترکیبی دلتا و امیکرون موردی مشــاهده نشــده است.

کریمی ادامه داد: اکنون بیش از ۱۲۰ میلیون دز واکسن در کشور تزریق شده که از این تعداد بیش 
از هشت میلیون نفر دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.به گفته وی، با انجام واکسیناسیون، 
تعداد افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه به ۲۶۵۸ نفر در کشور کاهش پیدا کرده است.کریمی 
تصریح کرد: تعداد مراجعه کنندگان ســرپایی با عالئم مشــکوک به کرونا ۱۲۵۰ مورد است که در 
روزهای اخیر  مراجعه به مراکز درمانی روند  افزایشــی نداشــته است. وی ادامه داد: میزان بستری 
بیماران در حدود ۵۸۰۰ نفر و ۱۴۰۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و این به معنای 
عدم رعایت دســتورالعمل ها نیست.معاون وزیر بهداشــت افزود: تفاوت درمانی بین بیماری کرونا و 
آنفلوآنزا وجود ندارد و بیمارستان ها در آماده باش کامل قرار دارند و امیدواریم دچار مشکل نشویم.

به گزارش ایرنا، وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی روز یکشنبه ۲۸ آذر ماه مشاهده سویه 
اومیکرون کرونا در ایران را تایید کرد. 

نسخه الکترونیکی در جریان است  
کریمی به اجرای نســخه الکترونیکی از اول دی ماه اشــاره کرد و افــزود: قطعی اینترنت و برق از 
جمله مشــکالت در زمینه نسخه نویسی الکترونیکی است و باید فرصت داد تا نواقص رفع شود.وی 
اظهار داشت: توزیع پزشک در مناطق  باید بهتر شود و برای اینکه یک پزشک متخصص در مناطق 
طرحی خود بماند با ایجاد تســهیالت باید کاری کرد تا آن پزشک با رضایت بعد از دوران تعهد در 
مناطق محروم ماندگار باشــند. کریمی خاطرنشان کرد: سهمیه مناطق محروم در حدود ۳۰ درصد 
اســت و این طرح برای بومی گزینی راه اندازی شده و در این خصوص بسته تسهیالتی آماده و بعد 

از تصویب اجرا می شود.

رییس جمهور در مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی :

مکتب سردار سلیمانی نه با ترور از بین می رود نه با موشک

5

6

5

3

2

دبیر کمیته علمی کشوری مبارزه با کرونا:

واکسیناسیون ۵ تا ۱۱ سال ضروری است
دبیر کمیته علمی کشــوری مبارزه با کرونا ضمن تشــریح وضعیت 
موجود کرونا، گفت: بحث دلمیکرون یک بحث تئوزیک است که هنوز 
از مجامع علمی و محققین کشورهایی که شیوع بیشتری از اومیکرون 
را داشتند، گزارش نشــده است. تلفیق دو سویه دلتا و امیکرون فعال 
وجود ندارد.دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا، گفت: آنچه 
که بیشــترین تاکید و بحث کمیته علمی کشور بر آن است، موضوع 
بخش های مراقبت ویژه در کشور است. بر اساس گزارشات حدود ۱۲ 
هزار و ۵۰۰ تخت ICU  داریم که از نظر تعداد تخت به نســبت جمعیت مشــابه کشــورهای پیشرفته 
هســتیم.وی افزود: با توجه به مشکالت موجود توصیه بر این است تا استراتژی های آموزشی به سمتی 
برود که گروه مراقبت های ویژه و پرســتاران شاغل در بخش های ویژه قوی و آماده باشند. از طرفی باید 
پژوهش های موجود به ســمتی برود که بر اســاس اولویت های جامعه در خصوص رفع مشکالت باشد، 
یعنی محور پژوهش ها رفع مشکالت جامعه باشــد.جماعتی درباره واکسیناسیون سنین ۵ تا ۱۱ سال 
نیز گفت: بر اســاس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دیگر دنیا و اویدنس های موجود دریافتیم که 
واکسیناســیون این گروه سنی الزامی اســت. با توجه به اینکه سویه امیکرون در کشورهای دیگری که 
گسترش وسیع تری داشته، بیشتر سنین پایین را مبتال کرده است و در برخی کشورها حتی آمار ابتال و 
بستری اطفال را به ۳۰ درصد رسانده است، به همین دلیل واکسیناسیون این رده سنی ضرورت دارد.او با 
تاکید بر اینکه اکنون در بیمارستان ها مشکلی برای پذیرش بیماران وجود ندارد، اظهار کرد: تاکید فعلی 
ما بر رعایت پروتکل ها و تشویق مردم به واکسیناسیون دز سوم است.وی در پایان درباره شیوع سویه های 
جدید کرونا از جمله دلمیکرون، تصریح کرد: بحث دلمیکرون یک بحث تئوریک است که هنوز از مجامع 
علمی و محققین کشورهایی که شیوع بیشتری از اومیکرون را داشتند، گزارش نشده است. کامبینیشن 

)تلفیق( دو ویروس دلتا و امیکرون فعال وجود ندارد.

مبلغ اقساط پلکانی وام نهضت ملی مسکن:

 سال اول 6؛ سال آخر 10 میلیون
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گزیده خبر
در نامه وزارت ارتباطات خطاب به مدیران متا و اینستاگرام؛

سانسور تصاویر و مطالب مرتبط با شهید 
سلیمانی را پایان دهید 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نامه ای خطاب به مدیران پلتفرم های 
متا و اینستاگرام با محکوم کردن سانسور مطالب و تصاویر مرتبط با شهید 
سلیمانی در اینســتاگرام، خواستار پایان دادن به این سانسور و بازگرداندن 
حساب ها و پست های تعلیق شده در پی اعمال این سیاست شد.به گزارش 
ایرنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، هم زمان با دومین سالگرد شهادت 
ســردار قاسم ســلیمانی و افزایش دوباره حذف و سانسور مطالب مرتبط با 
این شــهید واالمقام در شبکه اجتماعی اینســتاگرام، رضا فاضل مدیرکل 
حقوقی وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات در نامه ای خطاب مدیران متا 
و اینســتاگرام ضمن محکوم کردن این اقدام خواستار توضیح این پلتفرم ها 
درباره این سیاســت غیرقانونی برای کاربران شــد.در بخشــی از این نامه 
که خطاب به مارک زاکربرگ، مدیرعامل شــرکت متا پلتفرم کورپوریشن 
نوشته شده و رونوشــت آن برای آدام موسری، رئیس اینستاگرام و جسیکا 
روزن وورسل، رئیس کمیســیون ارتباطات فدرال ایاالت متحده ارسال شده 
آمده اســت: حذف و سانسور تصاویر و مطالب مرتبط با سردار شهید قاسم 
سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم و محوکننده داعش جنایتکار با هیچ یک 
از معیارهای بین المللی ســازگاری ندارد.در ادامه این نامه تأکید شده است: 
»از مدیران اینستاگرام انتظار می رود به احترام میلیون ها کاربر عالقه مند به 
این قهرمان مبارزه با تروریســم هر چه زودتر به این سانسور گسترده پایان 

داده شود.«
متن کامل نامه مدیرکل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خطاب 

به مدیران متا )فیسبوک( و اینستاگرام به شرح زیر است:
موضوع این نامه دفاع از حقوق میلیون ها کاربر ایرانی و عالقمندان به ایران 
در یکی از پلتفرم های تحت مدیریت جنابعالی اســت، کاربرانی که به ناحق 
و بدون هیچ توجیه منطقی، از گرامیداشــت قهرمان ترور شده خود، یعنی 
ژنرال قاســم ســلیمانی که پرچمدار مبارزه با تروریزم و خشونت در جهان 
بود، به شکل بی سابقه ای منع شده اند.امروز دومین سالروز ترور ناجوانمردانه 
ژنرال قاســم سلیمانی است، همان کسی که حتی رســانه های غربی او را 
به خاطر شکســت دادن گروه تروریســتی داعش تمجیــد می کردند و در 
حالی که برای یک سفر دیپلماتیک رسمی در عراق بود، با پهپاد مورد هدف 
جنگ افروزان افراطی دولت ترامپ قرار گرفت و به شهادت رسید.در پی این 
حمله تروریســتی، در حالی که ملت های زیــادی در منطقه در غم و اندوه 
بودند، در یک سانســور آنالین گسترده، که در تاریخ شبکه های اجتماعی 
بی ســابقه بود، اینستاگرام بدون توجه به قوانین بین المللی، شروع به حذف 
تمام محتواهای مرتبط با این شــهید کــرد.از آن زمان تاکنون، میلیون ها 
کاربر ایرانی و غیرایرانی اینســتاگرام از به اشتراک گذاشتن تصاویر، متن ها 
و هر نوع اطالعات مرتبط با این قهرمان محبوب خود منع شده اند. حساب 
کاربرانی که تحت تاثیر این سانسور شدید قرار گرفته اند تنها با دریافت پیامی 
مبنی بر اینکه »شــما مقررات و چارچوب های پلتفرم را نادیده گرفته اید« 
حذف شــده و هیچ توضیحی در این خصوص و هیچ راهنمایی برای نحوه 
بازیابی حساب به آنها داده نشده است.تا لحظه نگارش این نامه، هیچ کدام 
از رسانه های خبری ایاالت متحده خبر این سانسور گسترده اینستاگرام علیه 
کاربران خود را منعکس نکرده اند و تاکنون هیچ کســی از سوی اینستاگرام 
هم منطق حاکم بر این اقدام غیرقانونی را توضیح نداده است.برخی این اقدام 
را مرتبط با تحریم های ایاالت متحده علیه ایران دانســته اند اما ما معتقدیم 
که این سانســور گسترده شبکه های اجتماعی بخشی از جنگ روانی دولت 
ترامپ علیه ایران بوده است. ما معتقدیم که حذف یا تعلیق اکانت هایی که 
روایت های آمریکا از رویدادهای جهان را به چالش می کشد راهکار مناسبی 
نیست و به اصل بی طرف بودن اینترنت ضربه می زند، فلسفه ای که اینترنت 
بر اســاس آن بنیان نهاده شده اســت. ما به صراحت معتقدیم که »قواعد 
صنفی« اینســتاگرام نباید گروهای خاصی از کاربــران را هدف قرار دهد و 

چنین سیاستی به صورت اخالقی و فلسفی غیرقابل قبول است.
با در نظر گرفتن قواعد بین المللی حاکم بر اینترنت، به عنوان بخش حقوقی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اســالمی ایران، رسما از شما 

خواسته می خواهم:
۱- توضیحات کافی و منطق حاکم بر این سیاست غیر سازنده ارائه شود.

۲- تمامی اکانت های حذف یا معلق شده و پستهای حذف شده بازیابی شود.
۳- اطمینان حاصل شود که چنین اتفاقاتی در آینده بروز نخواهد کرد.

ما همیشه آمادگی الزم برای شکل گیری کانال ارتباطی مشترک را داریم و 
منتظر دریافت پاسخ فوری آن شرکت در این خصوص هستیم.

 رئیــس قوه قضاییه گفت: دولت، قوه قضاییــه و وزارت امور خارجه 
باید از همه ظرفیت های قانونی و حقوقی برای تعقیب جنایتکارانی که 
مبادرت به ترور حاج قاسم و همرزمانش کردند استفاده و در دادگاه ها 
و ســازمان های بین المللی و همچنین دادگاه هــای داخلی عامالن و 
آمران این جنایت را تعقیب کنند.به گزارش ایرنا از مرکز رســانه قوه 
قضاییه، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای دیروز 
دوشنبه در نشست شــورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت 
حضرت صدیقه طاهره)س( اظهار داشت: حضرت زهرا)س( َسّیَدُة نِساِء 
الْعالَمین و تا ابدیت برای همگان خیر کوثر هســتند و همه تشنگان 
می توانند از این خیر کثیر بهره مند شــوند مگر آنان که راه گم کرده 
باشــند که آنان مغبون در هر دو عالم اند.وی همچنین با گرامیداشت 
ســالروز رحلت فقیه، فیلسوف، مفسر قرآن، اندیشمند و عالم وارسته 

آیت اهلل مصباح یزدی، از او بــه عنوان مرزبان بزرگ و فهیم مرزهای 
دینی و اعتقادی و مبارز در همه ســنگرها بخصوص سنگر مقابله با 
جریان های فکری انحرافی یاد کرد.رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن 
تبریک و تسلیت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم  سلیمانی 
گفت: حاج قاسم سلیمانی جرعه نوش مکتب متعالی و انسان ساز اهل 
بیت )ع( بود و  هنوز به جهاتی نمی توان همه ابعاد و جوانب مکتب و 
شخصیت  حاج قاسم را شناخت و باید عقول انسان ها در طول زمان 
تکامل یابد تا به شناخت شخصیت حاج قاسم به عنوان دانش آموخته 
مکتب اهل بیت علیهم السالم رهنمون شد.محسنی اژه ای ضمن تبیین 
بخشــی از وجوه شخصیتی شهید سلیمانی افزود: با اینکه حاج قاسم 
ســلیمانی در برابر تروریست های داعشــی و دشمن صهیونیستی و 
آمریکایی مقتدرانه، شجاعانه و با صالبت ظاهر می شد و در میدان های 

نبرد با دشــمنان ترس و رعب عجیبی در دل دشمن ایجاد می کرد، 
امــا در برابر مردم متواضع و رقیق القلب بــود و این تواضع و رّقت او 
در مواجهه اش با فرزندان شــهدا مضاعف می شد.رئیس عدلیه با بیان 
اینکه امروز همه آزادیخواهان در سراسر جهان حاج قاسم را به عنوان 
مرد نخســت میدان مقابله با تروریست ها ، مستکبران و سلطه گران 
می شناسند، گفت: بسیاری از افراد در سراسر جهان با شنیدن توصیف 
رشادت ها و دلیری های حاج قاسم سلیمانی در برابر تروریست های 
متوحش ، دل های شان به نور اسالم روشن شد و دریافتند که سرباز 
طراز اول مکتب اســالم چگونه به یاری مظلومان شتافته است.رئیس 
قوه قضاییه با تصریح بر اینکه آمریکایی های جنایتکار با به شــهادت 
رساندن سردار سلیمانی مرد حاضر در صف اول مبارزه با تروریست ها 
را ترور کردند، افزود: به فضل پروردگار تقاص حاج قاسم و همرزمانش 

از آمریکایی های جنایتکار گرفته خواهد شد و آنها دیگر خواب راحت 
نخواهند داشت و در هر جا باید دلهای شان بلرزد که نیروهای مقاومت 
به سراغشــان خواهند آمــد.وی گفت: دولت، قــوه قضاییه و وزارت 
امور خارجه باید از همــه ظرفیت های قانونی و حقوقی برای تعقیب 
جنایتکارانی که مبــادرت به ترور حاج قاســم و همرزمانش کردند 
اســتفاده کنند و در دادگاه ها و ســازمان های بین المللی و همچنین 
دادگاه های داخلی عامالن و آمران این جنایت را تعقیب کنند.محسنی 
اژه ای ضمن قدردانی از اقدامات رئیس کل دادگســتری و دادستانی 
تهران در راستای تعقیب عامالن و آمران ترور سردار سلیمانی گفت: 
در راســتای رسیدگی به پرونده ترور ســردار سلیمانی و همرزمانش 
پرونده های کیفری و حقوقی تشکیل شده و با مسئوالن قضایی کشور 

عراق نیز نشست هایی برگزار شده است.

خطیب زاده در نشست خبری:

غرب در مذاکرات وین عقب نشینی کرده است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه شاهد عقب نشینی 
و واقع نگری طرف های غربی در گفتگوهای وین هستیم، گفت: 
آنها نمی توانند درخواستی فراتر از برجام در موضوع هسته ای 
داشته باشــند.به گزارش خبرنگار مهر، ســعید خطیب زاده 
سخنگوی وزارت امور خارجه صبح دیروز )دوشنبه( در نشست 
خبری با اشاره به دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
اظهار کرد: وزارت امور خارجه تا زمانی که مسببین و مباشرین 
ترور حاج قاسم سلیمانی را به پیشگاه عدالت نکشاند، اقدامات 
خود را متوقف نخواهد کرد.خطیب زاده در پاســخ به سوالی 
درخصوص جزئیات ســفر رئیس جمهور به روسیه گفت: سفر 
حجت االســالم رئیســی به مسکو در پاســخ به دعوت آقای 
پوتین انجام می شــود. این ســفر، یک سفر کاری خواهد بود 
و تالش می شــود که موضوعات مختلف سیاســی، امنیتی، 
نظامــی، اقتصادی و تجــاری میان دو رئیــس جمهور مورد 
بررسی و تبادل نظر قرار بگیرد.وی با بیان اینکه برخی از مفاد 
تفاهم نامه ایران و روســیه در دست بررسی و پیگیری است، 
گفت: همچنین سند روابط راهبردی دو کشور همچنان معتبر 
اســت و به صورت خودکار تمدید می شود.سخنگوی وزارت 
امور خارجه همچنین در رابطه با مصاحبه سفیر کشورمان در 
افغانستان در خصوص لزوم تشکیل دولت فراگیر در این کشور 
گفت: وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران به دقت اعالم 
کرده و باز هم اعالم می کند که در افغانستان، آنچه که بیش 
از همه مورد تاکید ایران و کشورهای همسایه است، تشکیل 
دولت فراگیری است که بازتاب دهنده تنوع قومی و جمعیتی 
افغانستان باشد.وی مسیر آینده افغانستان را مسیر تحقق اراده 
مردم به شــمول همه دانست و تاکید کرد: ما انتظار داریم که 
این هدف محقق شود.خطیب زاده تصریح کرد: به رغم تمامی 
اختالفاتی که وجود دارد، تالش کردیم که مردم افغانســتان 
کمترین آســیب را ببینند؛ چه کسانی که به مرزهای ما پناه 

آوردند و چه افرادی که در کشورهای دیگر بی جا شده اند.
وی ادامــه داد: تقریباً در همه گفتگوهای بین المللی، یکی از 
بندهای ثابت، کمک و تسریع در دسترسی های بشردوستانه 
به داخل کشور افغانســتان بوده است.وی با اشاره به اینکه با 
همه ی گروه های افغانستان از جمله طالبان در ارتباط هستیم، 
افزود: در ســفر حسن کاظمی قمی به افغانستان همان نکات 
با دقــت به طالبان گفته شــد. ما در حــال حاضر در نقطه 
شناســایی قرار نداریم و امیدواریم هیئت حاکمه سرپرستی 
در مســیری حرکت کند که شناسایی بین المللی را از طریق 
تحقق خواســته های مردم بدست آورد.سخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: مردم ساالری دینی بهترین الگویی است که 
هیئت سرپرستی حاکم افغانستان می تواند از آن استفاده کند.

خطیب زاده در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با برخی 
اخبار منتشر شده در خصوص عقب نشینی از برخی مطالبات 
ایران در مذاکرات وین گفت: ما گفتگوها را در بســتر فضای 
عمومی و رسانه ای جلو نمی بریم؛ ولی من الزم می دانم با توجه 
به طرح، یک بار دیگر تأکید کنم اگر امروز ما متن مشــترکی 
داریم به خاطر این اســت که طــرف غربی پی برد که باید از 
درخواست های حداکثری خود عقب نشینی کند.وی ادامه داد: 
امروز شاهد عقب نشینی یا بهتر بگویم واقع نگری طرف های 
غربی در گفتگوهای وین هستیم. آنها نمی توانند درخواستی 
فراتر از برجام در موضوع هســته ای داشــته باشند و فروتر از 
برجام بخواهند تعهدات رفع تحریمی را انجام دهند.سخنگوی 
وزارت امــور خارجه تصریح کرد: در نقطه ای قرار داریم که از 
امــروز وارد گفتگوهای محتوایی می شــویم. همچنین از بعد 
از ظهر امروز گفتگوها به صــورت دوجانبه و چندجانبه آغاز 

می شود و هیئت ها و کارگروه ها دستور کار مشخصی دارند.
وی افزود: مســیر و جزئیات مذاکــرات، بعد از گفتگوی اولیه 
هماهنگ کننــده برجام با مذاکره کننده ارشــد ما، روشــن 
خواهــد شــد.خطیب زاده همچنین در واکنــش به اظهارات 

مداخله جویانه مقامات آمریکایی گفت: ریشه آنچه که امروز 
در منطقــه رخ می دهد، همین رویکردهــای مداخله جویانه 
برخی کشــورهای فرامنطقه ای در منطقه است.وی ادامه داد: 
مشکالتی که در منطقه داریم بخاطر رویکردهای زیاده خواهانه 
و قیم مآبانه واشــنگتن است.ســخنگوی وزارت امور خارجه 
همچنین در واکنش به انتشــار تصاویــری از دیدار دو جانبه 
مذاکره کنندگان روســیه و آمریکا گفت: ما به این موضوع که 
اعضــای ۱+۴ با چه مکانیزمی با آمریکا صحبت می کنند و یا 
اینکه مکانیزم مشــترک و یا انفرادی دارند ورود نمی کنیم و 
هیچ وقت از آنها نمی پرسیم.وی ادامه داد: برای اولین بار نیست 
که به صــورت دوجانبه و چندجانبــه گفتگوهایی بین اعضا 
شــکل می گیرد و این گفتگوها صرفاً مختص روسیه نیست.

خطیب زاده همچنین گفت: برخی از مذاکره کنندگان از فعاالن 
فضای مجازی هستند و شاید مطالباتشان مورد توجه رسانه ها 
قرار می گیرد.سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: آنهایی 
کــه در وین بودند می دانند که ۱+۴ در ادوار گذشــته نیز با 
هیئت آمریکایی گفتگوهایی داشته است.وی همچنین تاکید 
کرد: مســیر مشــخصی برای تبادل نظر بین ایران و ایاالت 
متحده وجود دارد و برای اینکه سوءتفاهم و سوبرداشتی وجود 
نداشته باشد تبادل نظر در این مسیر، به صورت مکتوب ولی 
غیر رسمی از طریق هماهنگ کننده کمیسیون مشترک است.

خطیب زاده در خصوص روند تامین واکســن کرونا نیز گفت: 
دولت سیزدهم به محض اخذ آرای مردم، اولویت خود را حفظ 
سالمتی مردم و تامین واکسن عنوان کرد.وی ادامه داد: زمانی 
که تامین واکســن اولویت یک دولتی است، طبیعی است که 
تمامی ارکان و ارگان ها با تمام قوا وارد شوند.سخنگوی وزارت 
امــور خارجه تصریح کرد: وزیر امور خارجه همان روزی که از 
مجلس رای اعتماد گرفت، در وزارت امور خارجه جلسه ای را 
صرفاً در موضوع واکســن برگزار کرد.وی ادامه داد: امروز اگر 
هیچ دغدغه ای نســبت به تامین واکسن دیده نمی شود، یکی 
از دالیلش این است که تمامی سفارت خانه های ما در خارج از 
ایران با قدرت و قوت مأمور شدند که از تمامی توان خود برای 
تامین واکسن استفاده کنند.خطیب زاده همچنین در واکنش 
به انتشار مطالبی در یک نشــریه خارجی )فارین پالسی( در 
خصوص فرآیند مذاکرات گفت: مــا در وین جنگ اراده ها را 
داریم که فرزندان شما تالش دارند طرف های مقابل را متوجه 
واقعیت ها کنند. آنها حاضر نبودند آنچه که جمهوری اسالمی 
ایران در اولین روز دوره هفتم پیشــنهاد کرد را بپذیرند و آن 

تنفس چند روزه نیز را که برای بازگشــت به پایتخت هایشان 
درخواست داشتند برای مشورت در خصوص پیشنهادات ایران 
بــود.وی ادامه داد: جمهوری اســالمی ایران با متانت، منطق 
و قدرت مذاکره می کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه 
کرد: در خصوص اینکه یک نشریه خارجی چه می گوید و چه 
نقل قولی را در چه پس زمینه ای منتشر می کند، رسانه ها بهتر 
می دانند که به هر نقل قولی چــه وزنی را بدهند.خطیب زاده 
افزود: ســفیر روســیه در وین فعالیت های زیادی در فضای 
مجازی دارد و بعضاً نکاتی را گفته است که دو ساعت بعد آن 
را اصالح کرده است.وی تاکید کرد: روابط تهران و مسکو بسیار 
هماهنگ و نزدیک است.خطیب زاده همچنین در واکنش به 
انتشــار مطالبی در یک نشــریه خارجی )فارین پالسی( در 
خصوص فرآیند مذاکرات گفت: مــا در وین جنگ اراده ها را 
داریم که فرزندان شما تالش دارند طرف های مقابل را متوجه 
واقعیت ها کنند. آنها حاضر نبودند آنچه که جمهوری اسالمی 
ایران در اولین روز دوره هفتم پیشــنهاد کرد را بپذیرند و آن 
تنفس چند روزه نیز را که برای بازگشــت به پایتخت هایشان 
درخواســت داشتند برای مشــورت در خصوص پیشنهادات 
ایران بود.خطیب زاده همچنیــن در واکنش به تعیین برخی 
از ضرب االجل ها از ســوی کشــورهای غربی گفت: امروز در 
حالی گفتگو و مذاکره می کنیم که کمپین فشــار حداکثری 
شکست خورده غرب همچنان برقرار اســت. اروپایی ها نیز با 
بی عملی و انفعال با آمریکا همراهی کردند و این چیزی نیست 
که کســی بتواند ذره ای در آن تردید داشته باشد.وی تصریح 
کرد: پنجره توافق تا ابد باز نخواهد بود. جمهوری اسالمی ایران 
نیز تا ابد بار زنده نگهداشــتن ایــن توافق را به دوش نخواهد 
کشید.ســخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: طرف های 
اروپایی و ایاالت متحده باید بدانند ما در وین نیستیم که وقت 
و انرژی ملت ایران را تلف کنیم و باید با پیشــنهاد مشخص 
بیایند تا در کمترین زمان ممکن شــاهد توافق خوب در وین 
باشــیم.خطیب زاده همچنین در خصــوص تحریم المپیک 
زمســتانی چین از ســوی برخی از کشــورهای غربی گفت: 
آنهایی که ورزش را مثل حقوق بشر، بعنوان یک ابزار سیاست 
خارجی خــود می بینند و آن را تبدیل به ابزاری برای ســوء 
استفاده می کنند، به روح مشترک المپیک ضربه می زنند. پیام 
المپیک این اســت که ملت ها باید فارغ از اختالفات سیاسی 
با یکدیگر روابط داشــته باشند.وی ادامه داد: متاسفانه طرف 
آمریکایی و اروپایی نشــان دادند تا چه میزان مبانی مشترک 

بشری برایشــان بی ارزش است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران حتماً در سطح 
خوبی در المپیک زمســتانی پکن شــرکت می کند و همه را 
دعوت می کنیم که از این تصمیم غیرسازنده )تحریم المپیک( 
عقب نشینی کنند.خطیب زاده همچنین در واکنش به برگزاری 
اجالس حقوق بشر در آمریکا گفت: آمریکا سیاه تر از آن است 
که بتواند اقدامات دوران ترامپ و سال های پیش از آن را پاک 
کند.وی ادامه داد: تنها کاری که ایاالت متحده می تواند انجام 
دهد تا دنیا باور کند یک نظام متعهد و محترم در واشــنگتن 
شــکل گرفته، این است که سیاست خودش را مورد بازنگری 
قرار دهد.خطیب زاده در خصوص اهدا ۷۰۰ هزار دوز واکسن 
از ســوی ژاپن نیز گفت: از دولت ژاپن تشکر می کنیم که تا 
به امروز دو میلیون و نهصد هزار دوز واکســن آســترازنکا به 
ایران اهدا کرده اســت که با احتساب این ۷۰۰ هزار دوز، سه 
میلیــون و ۶۰۰ هزار دوز، اهدایی ژاپــن به ایران خواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار اینفوگرافی 
از سوی رژیم صهیونیستی در موضوع شهید سلیمانی گفت: 
اقدام رژیم صهیونیستی در پاسخ به اینفوگرافی وزارت خارجه 
»دم خــروس« این رژیم را بیش از پیش نشــان می دهد.وی 
ادامه داد: رئیس جمهور سابق و جنایتکار آمریکا که دستانش 
به خون شهید سلیمانی آغشته اســت، اعالم کرد که در دام 
نتانیاهو قرار گرفته است.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه 
کرد: ریشه رژیم صهیونیستی در ترور، ناامنی و خشونت است. 
این اقدامات بیش از پیش ماهیت جنایتکار و تروریست بودن 
این رژیم را نشان می دهد.وی افزود: در تاریخ معاصر رژیمی 
را ســراغ نداریم که در این حد در حضیض اخالقی و رفتاری 
باشد که به صورت سازمان یافته ترور کند و کودکان را بکشد.

خطیب زاده تاکید کرد: واضح است که نام »شهید سلیمانی« 
برای مســتکبران دردآورتر از حتی روزهایی اســت که او به 
عنوان نماد مقاومت و صلح ســازی در منطقه حضور داشت. 
اینکه آنها از نام شــهید ســلیمانی در حد یــک اینفوگرافی 
وحشــت دارند بیانگر وعده الهی اســت که شــهیدان زنده 
هستند.خطیب زاده همچنین در تشریح محورهای مذاکرات 
ویــن گفت: ما در چهار حوزه رفع تحریم ها و اجرای تعهدات، 
تضمین ها، راســتی آزمایی، رفع تحریم ها و موضوع هسته ای 
پیشرفت هایی داریم.وی ادامه داد: پیشرفت ها در حوزه اجرای 
تعهدات از سوی طرف های مقابل کمتر بوده است. امروز توپ 
در زمین غرب است که نشان دهند برای رسیدن به یک توافق 
خوب در کم ترین زمان ممکن به وین آمده اند.خطیب زاده در 
پاسخ به سوالی در تشریح سفر آینده رئیس جمهور به روسیه 
و همچنین ســفر وزیر امور خارجه به چین گفت: سیاســت 
خارجی ایران یک سیاســت خارجی متوازن، پویا و هوشمند 
اســت. به آن معنا که از تمام تــوان و مزیت های خود برای 

پیشرفت و تحقق منافع کشور استفاده می کند.
وی ادامه داد: نگاه ما به شــرق نگاه اصیلی اســت و در نفی 
یا عکس العمل نشان دادن به دیگران نیست.سخنگوی وزارت 
امور خارجــه همچنین گفت: روابط ما بــا چین راهبردی و 
عمیق است. نقشه راه ۲۵ ساله بین دو کشور به امضا رسیده و 
طبیعی است که رفت و آمدها بین دو کشور در جریان باشد.

وی همچنین افزود: در جریان مراسم تحلیف رئیس جمهور، 
هیئت بزرگی از روســیه در مراسم شــرکت کرد.خطیب زاده 
اضافه کرد: الوروف نیز اولین وزیر خارجه ای بود که کســب 
رأی اعتماد آقای امیرعبداللهیان از مجلس را تبریک گفت. دو 
کشور عالوه بر مسائل دوجانبه در مورد مسائل مختلف منطقه 
از جمله قفقاز، آسیای میانه و روند آستانه با یکدیگر تبادل نظر 
و همکاری دارند.وی تصریح کرد: این روابط، روابطی طبیعی 
و شناخته شده اســت. البته به نظر می رسد برخی به دنبال 
دوگانه ســازی از هر اقدامی در حوزه سیاست خارجی هستند 

که باید از این دوگانه سازی ها اجتناب کرد.

معاون هماهنگ کننده ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید براینکه ادامه دادن ماموریت سردار سلیمانی بزرگترین انتقام از 
دشمنان است، تصریح کرد: فقط نباید عواطف و احساساتمان برای شهید سلیمانی باشد بلکه راه و ماموریت آن را ادامه دهیم که 
شــناخت آن از طریق خواندن وصیت نامه این شــهید بزرگوار به دست می آید.سردار محمدرضا نقدی صبح دیروز )۱۳دی ماه( 
در آئین دومین سالگرد ســردار سلیمانی در بندرعباس ضمن تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه)س(و سالروز شهادت 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس اظهار کرد: سردار سلیمانی در مکتب حضرت زهرا)س( پرورش یافتند و خیلی ها مانند مادرهای جوان از دست داده برای سردار 
سلیمانی می گریند.معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد: سرداران و بزرگان فراوانی وجود داشتند که در میدان نبرد به شهادت رسیدند 
اما با شهادت ایشان جهان اسالم غمگین شد و تشییع جنازه ده ها میلیونی مردم تشکیل شد که این شهیدان را با امواجی از اشک و بغض تشییع کردند این واقعه 
در تاریخ بی نظیر است.نقدی با بیان اینکه تشییع با شکوه در ایران و عراق برای سردار سلیمانی و ابوالمهدی برگزار شد، عنوان کرد: رهبر عزیزمان فرمودند: کسی که 
برای رضای خدا کار کند خداوند او را عزیز و بزرگ می کند؛ یکی جان خود را و یکی آبرویش را می دهد و یادش را تا ابد زنده نگه می دارد.وی افزود: قله فداکاری 
و بذر آبرو در طول تاریخ که الگو و اسوه برای تمامی آزادی خواهان به شمار می رود سید الشهدا)ع( است؛ آنجایی که می خواهد به سمت کربال حرکت کند و همه 

از نزدیکان تا مخالفانش همه می گویند که غلط است و نرو.

 

ساری- جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با گرامیداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی گفت: دست انتقام خداوند از سوی دلدادگان 
انقالب بیرون می آید و انتقام سختی از استکبار خواهد گرفت.به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی پیش از ظهر دیروز دوشنبه در 
اجتماع بزرگ مدافعان حرم مازندران در لشــکر عملیاتی ۲۵ کربال با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و حرم اظهار 
داشت: خداوند شهدا را در مقامی قرار داد که هیچکس نمی تواند به مقام آنان برسد.وی با اظهار اینکه خداوند شهیدان را گرامی داشته 

است به ارواح مطهر شهدای انقالب اسالمی و استان مازندران درود و سالم فرستاد و افزود: در تاریخ انسان های خدامحور به میدان آمدند و حماسه آفریدند.وی با اشاره به اینکه 
لشکر ۲۵ کربال تاکنون از پس مأموریت های محوله به نحو احسن برآمده است، گفت: خداوند برکات زیادی به شهدا عنایت کرده است.سردار فدوی با عنوان اینکه دست انتقام 
خداوند قطعاً از سوی دلدادگان انقالب اسالمی بیرون خواهد آمد و انتقام سختی از استکبار خواهد گرفت و در آن شک و تردیدی نیست، افزود: گردنکشان عالم عددی نیستند 
که بتوانند بزرگان ســپاه را شــهید کنند و قباًل آنان در دلشان شهید شده بودند و شهادت را از خدا طلب کرده بودند.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران یادآور شد: دشمنان 
همواره قصد داشتند تا سردار سلیمانی را در تمام سال های طوالنی خدمت در نیروی قدس سپاه و دفاع مقدس شهید کنند و حاج قاسم می دانست که شهید می شود و این 
سرنوشت کسانی است که در راه خداوند گام برداشتند.وی گفت: خبیث ترین های عالم و آمریکایی ها، شجره خبیثه داعش را ایجاد کردند و به جان مسلمانان انداختند و مدافعان 
حرم در این میدان شتافتند و حماسه آفریدند و رئیس جمهور آمریکا در پشت تریبون اعتراف کرد که قصد داشتیم حکومت سوریه نباشد اما نتوانستیم چرا که ایران نخواست.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

ادامه دادن ماموریت سردار، بزرگترین انتقام از دشمنان
جانشین فرمانده کل سپاه:

دلدادگان انقالب انتقام سختی از استکبار خواهند گرفت

رییس قوه قضاییه تاکید کرد:

بهره گیری از همه 
ظرفیت های حقوقی برای 
تعقیب آمران و عامالن 
ترور سردار سلیمانی
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گزیده خبر

رانت ۳۰۰هزار میلیارد تومانی ارز ۴۲۰۰تومانی 
  قیمت واقعی مرغ با ارز ترجیحی

 ۷هزار تومان است
مصطفی طاهری معتقد اســت همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از یک سو باید 
ظرفیت های ریالی و ارزی تقویت و از سوی دیگر دپوی مناسبی در بخش اقالم 
اساسی صورت گیرد تا روند عرضه و تقاضا در بازارها متعادل و تکانه های تورمی 
مهار شــود.اقتصادآنالین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با اشــاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصــوص ارز ترجیحی گفت: امروز اکثر 
کارشناسان قبول دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اهداف اولیه اش دست پیدا نکرده 
است. در شرایطی که ارز ترجیحی حدود ۱۵الی ۱۷درصد نرخ ارز آزاد است، اما 
قیمت کاالهای اساســی که برای واردات آنها ارز ترجیحی اختصاص داده شده، 
متناسب با یارانه های توزیع شده به دست مردم نرسیده است.طاهری ادامه داد: 
به عنوان نمونه، امروز نرخ مرغ در همه جای دنیا بین ۱تا ۱.۵دالر است. با نرخ ارز 
ترجیحی، نرخ مرغ در کشورمان باید بین ۶تا ۷هزار تومان باشد، اما متاسفانه مردم 
مرغ را با قیمت هرکیلو ۳۰هزار تومان خریداری می کنند. این روند در خصوص 
تمــام اقالمی که ارز ترجیحی برای واردات آنها تخصیص داده شــده، صدق می 
کند.او با اشاره به اینکه امروز همه تحلیلگران و کارشناسان بر رانت خیز بودن ارز 
ترجیحی تاکید دارند به اقتصادآنالین گفت: حتی آقای همتی رییس کل اسبق 
بانک مرکزی نیز اعتراف می کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به ســفره مردم برسد، 
حداقل ۴ برابر افزایش قیمت پیدا می کند. یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ ۱۵هزار 
تومانی وارد سفره های مردم می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین 
اظهار داشت:  از سوی دیگر، همه قبول دارند که دستمزدهای پرداختی در کشور، 
متناســب با قیمت های جهانی نیست که قرار باشد، قیمت اقالم و خدمات ارائه 
شده به مردم با قیمت های جهانی یا منطقه ای به فروش برسند. یعنی زمانی که 
حقوق بگیران و کارگران ایرانی دستمزد دالری ۲۰۰دالری دارند و نرخ دستمزد 
در کشورهای منطقه ۱۵۰۰تا ۲هزار دالر است، نمی توان اقالم مصرفی مردم را با 
قیمت فوب خلیج فارس در اختیار آنها قرار داد.این نماینده گفت:  معادله اصلی 
در اقتصاد ایران آن اســت که با اســتفاده از چه مکانیسمی می توان به گونه ای 
برنامه ریزی کرد که از یک طرف یارانه در اختیار دهک های نیازمند جامعه قرار 
بگیرد و از آن مهمتر این یارانه های پرداختی به جای جیب ســوداگران به طور 
مستقیم وارد سفره های مردم شود.طاهری افزود: بر اساس برخی برآوردها، حدود 
۳۰۰هزار میلیارد تومان رانت از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی میان ســوداگران توزیع 
می شــود. این رانت بسیار باالســت و باعث بروز مشکالت عدیده ای در اتمسفر 
اقتصادی می شود. تداوم این روند ، اقتصاد و معیشت ایرانیان را طی سالهای آتی 
با مشــکالت جبران ناپذیری مواجه می کند که برون رفت از آنها به این راحتی 
امکان پذیر نخواهد بود.نماینده زنجان در مجلس در پاسخ به این پرسش که از نظر 
شما چگونه باید این تناقضات را حل کرد؟ گفت: بررسی های تحلیلی کارشناسان 
اقتصادی نشان می دهد که در شرایط فعلی، بهترین ساز و کار آن است که توزیع 
یارانه را به آخرین حلقه زنجیره منتقل شود. یعنی در صورت حذف ارز ترجیحی، 
ممکن اســت ۲۰درصد به قیمت اقالم مصرفی مردم افزوده شود، دولت این ۲۰ 
درصد یا بیشتر را در اختیار مردم قرار دهد تا بتوانند بخشی از تکانه های تورمی 
را جبران کنند.عضو کمیســیون صنایع و معادن گفت: به عنوان نمونه اگر نرخ 
مرغ بعد از حذف ارز ترجیحی ۲۰درصد افزایش پیدا می کند، دولت این نرخ را 
در قالب یارانه های نقدی در اختیار خانواده ها قرار دهد. ضمن اینکه باید توجه 
داشت، تکانه های تورمی شدید در مدت زمان کوتاهی تعدیل خواهند شد و مردم 
این فرصت را پیدا می کنند که خود را با شرایط تازه تطبیق دهند.او افزود: البته 
اجرای این جراحی بزرگ نیازمند بسترســازی های الزم است. از یک طرف باید 
ظرفیت های ریالی و ارزی کشور تقویت شود و از سوی دیگر دپوی مناسبی در 
بخش اقالم اساسی صورت گرفته باشد تا روند عرضه و تقاضا در بازارهای کشور 
در وضعیــت متوازن قرار بگیرد. در صورتی که ایــن ضرورت ها مورد توجه قرار 
نگیرد، انتظارات تورمی برآمده از این جراحی ممکن اســت تکانه های نوســانی 
افزونتری در اقتصاد کشــور ایجاد کند.طاهری در پاسخ به این پرسش خبرنگار 
اقتصادآنالین در این خصوص که تبعات عینی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازارها 
چه می تواند باشد؟گفت:اگر یک نمودار رسم شود که محور افقی آن زمان و محور 
عمودی تبعات باشد، در ابتدای اجرای این طرح تبعات بیشتری در بازارها شکل 
می گیرد و هر اندازه که بردار زمان افزایش پیدا کند، تبعات منفی برآمده از این 
طرح کاهش پیدا می کند. یعنی در اوایل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، احتمال بروز 
نوســان وجود دارد اما در ادامه بازارها به ثبات می رسند.عضو کمیسیون صنایع 
مجلس گفت: موضوع مهم بعدی نحوه مدیریت اجرایی موضوع اســت. طی دهه 
های اخیر ۲تجربه از جراحی های این چنینی در اقتصاد ایران شکل گرفته است. 
در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی ، طرح هدفمندسازی یارانه ها از طریق اقناع عمومی، 
مدیریت هماهنگ و مشارکت گسترده اجرا شد. در تجربه دوم اما در زمان دولت 
دوازدهم، نرخ بنزین افزایش پیدا کرد، در حالی که اقناع عمومی صورت نگرفته 
بود و شخص رییس جمهوری اعالم می کرد که تازه صبح روز جمعه با خبر شده 
اســت.این روند باعث بروز نارضایتی های گسترده اجتماعی، اقتصادی ، امنیتی 
و...شــد.نماینده مردم زنجان در مجلس یادآور شــد: این دو تجربه نشان داد که 
یک چنین اصالحاتی بدون مشــارکت گسترده همه ارکان نظام، اقناع عمومی و 
مشارکت مردمی نتایج نامطلوبی به دنبال خواهد داشت. بنابراین برای حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی نیز در وهله نخســت الزم است، همه ارکان نظام مشارکت کنند، 
اقناع عمومی از سوی کارشناسان و رسانه ها انجام شود و نهایتا زمینه مشارکت 
عمومی مردم در طرح فراهم شــود.طاهری خاطرنشــان کرد: این موارد در حال 
حاضر در کمیسیون های مختلف در دست بررسی است. برخی نمایندگان موافق 
حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی هستند، برخی از نمایندگان مخالفند و برخی دیگر از 
نماینــدگان هنوز تصمیم نهایی خود را در این زمینه نگرفته اند. باید دید بعد از 
تصمیم گیری درباره کلیات بودجه این فرایند در کمیسیون تلفیق چه سرانجامی 

پیدا می کند و مجلس چه رایی به آن خواهد داد.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز خبر داد؛ 
چندین پروژه مهم شهری توسط سازمان 

عمران در حال اجراست
 آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز 
بــا اعالم اینکه چندین پروژه مطالعاتی، در حال انجام پروســه مطالعه و 
طراحی سازه است، اظهار داشت: مهم ترین پروژه مطالعاتی در دست اجرا، 
پروژه روگذر _ دوربرگردان کرکج اســت که مطالعات آن در حال اتمام و 
تنظیم اسناد مناقصه مي باشد.بابک شریفی درباره جزئیات و اهداف این 
پروژه گفت: این پروژه به صورت یک پل دوربرگردان بتنی _ فوالدی، به 
طول ۴۸۰ متر و عرض ۲/۷ متری، با هدف کاهش حجم ترافیک و تسهیل 
در ورود و خروج اهالی کرکج، انجام خواهد شد.مدیرعامل سازمان عمران 
شهرداری تبریز به دیگر پروژه های مطالعاتی سازمان عمران تبریز اشاره 
کرد و گفت: اصالح و بهسازی مسیر بی آرتی در حد فاصل میدان راه آهن 
تا هتل مرمر، از دیگر طرح های مطالعاتی ســازمان عمران اســت.وی در 
ادامه با بیان اینکه عالوه بر موارد فوق چندین پروژه هم در حال عملیات 
اجرایی اســت گفت: یکی از پروژه های در حال اجرا که حدود 9۲ درصد 
هم پیشرفت فیزیکی داشته است، پروژه رمپ خروجی خیابان یوسف آباد 
و اتصال خروجی این خیابان به اتوبان پاسداران است که بعد از تملک ۶۳ 
واحد مسکونی، توسط شهرداری منطقه ۱، شروع شده است و در صورت 

مساعد شرایط جوي عملیات روسازي کف تکمیل خواهد گردید.

آمادگی شهرداری گرگان برای پیشگیری 
از بحران احتمالی فصل سرما

معاون خدمات شهری شــهرداری گرگان از استقرار ۴۸ دستگاه مخزن 
ماســه و نمک در سطح مناطق ۳ گانه شهر گرگان به منظور پیشگیری 
و مقابله با یخ زدگی معابر و جلوگیری از ایجاد خطر و همچنین تسهیل 
تردد شــهروندان خبر داد.احمد ســاالری با اعالم خبر اظهار داشت: در 
راستای آمادگی هرچه بیشتر، کلیه ماشین آالت و ادوات مدیریت بحران 
آماده به کار و ماســه و نمک در محل های مناســب دپو شده است.وی 
افزود: به منظور تسریع و تسهیل دسترسی و جهت ارائه خدمات مطلوب، 
نیروهای خدماتی و حتی شــهروندان می توانند در زمان یخ زدگی معابر 
ســطح شــهر از محتویات مخازن )کیسه های ماســه و نمک( استفاده 
نمایند. ســاالری خبر داد: آمادگی شــهرداری گرگان برای پیشــگیری 
از بحران احتمالی فصل ســرما پاکســازی محور گردشگری هزارپیچ با 
همکاری شهرداری گرگان و جمعی از دوستداران محیط زیست ساالری 
در خبر دیگری گفت: با توجه به اهمیت محورهای گردشگری، پاکسازی 
اراضی شــیب دار محور گردشگری هزارپیچ با همکاری شهرداری گرگان 
و دوســتداران طبیعت برای دومین بار متوالی به فاصله تقریبا دو هفته 
مورد پاکسازی قرار گرفت.وی ادامه داد: ضمن تقدیر از تالش همکاران و 
دوستداران طبیعت از کلیه شهروندان که به مناطق گردشگری مراجعه 
می کننــد تقاضا داریم زباله های خــود را در طبیعت رها ننمایند.معاون 
خدمات شــهری شهرداری گرگان خاطرنشــان کرد: در راستای ارتقای 
سطح بهداشت و سالمت شهروندان گرگانی، جوی های آب و کانال های 
معابر سطح شهر به طور منظم برابر برنامه زمانبندی نظافت و پاکسازی 

می شوند

رییس سازمان برنامه و بودجه؛

سال آینده ارز دو نرخی در بازار نداریم
رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت:سال آینده ارز ۲ نرخی در 
بازار وجود نخواهد داشــت، یارانه ای که از طریق دو نرخی کردن 
ارز پرداخت می شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.به گزارش 
ایرنا، مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه 
نشست  کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
در خصوص مطالب مطروحه در این جلسه گفت: بیشتر مباحث 
پیرامون جهت گیری های بودجه ســال آینده بــود و تحلیلی از 
آســیب های بی تدبیری در بودجه طی ســنوات گذشته و اثرات 
مثبــت یا منفی آن در زندگی مردم  ارائه شــد.وی با بیان اینکه 
از این آسیب شناسی به مســیری رسیدیم که جهت گیری های 
دولت و مجلس باید به چه شــکلی در سال آینده باشد، تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین محورها کنترل تورم اســت که ریشه های 
تورم شناســایی و دقیقا هدف گیری شده است و مشخص شده 
که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک 
مرکزی شود و از سوی دیگر برای ایجاد انضباط بانکی شورای پول 
و اعتبار مکلف شــده و دولت برای آن ها دیگر تکلیفی مشخص 
نمی کند.رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ما به این موضوع 
نیز توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش 
پیــدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شــود، بنابراین از ابعاد 
مختلف در بودجه ســال آینده دقت شــده که به یک ثباتی در 
اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد 
برای آن ها قابل پیش بینی باشد و بتوانند سرمایه گذاری کنند.

میرکاظمی اظهــار کرد: بخش دیگری از جهت گیری های ما در 

بودجه ســال ۱۴۰۱ بحث جلوگیری از توسعه نامتوازن در کشور 
اســت، متاســفانه اکنون این موضوع وجود دارد و تدابیری برای 
ایجاد یک توســعه متوازن در بودجه ســال آینده در نظر گرفته 

شده اســت. در این راه صندوق پیشــرفت و عدالت در استان ها 
جانمایی شــده تا بتواند در استان های محروم مانند دیگر استان 
های برخوردار توسعه ایجاد شود.وی در ادامه گفت: بحث حمایت 

از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت های ما در بودجه 
ســال آینده است، ما در گذشته آنچنان به حاشیه می پرداختیم 
که از متن اصلی که در حقیقت همان رشــد اقتصادی، افزایش 
درآمد خانوار، بزرگ شدن سفره مردم و  است، غافل می شدیم.

این مســائل در متن بودجه قرار گرفتــه و تبصره های مختلفی 
برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم 
از ابتدای سال آینده بحث کســب وکار را مدیریت کنیم.رییس 
ســازمان برنامه و بودجه افزود: در سال آینده ضمن مکلف شدن 
دســتگاه ها، شورای اداری استان ها نیز مکلف می شوند تا ماه به 
ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آن ها تعیین 
شده، باشند. عدد و سهم هر زیر بخش مانند کشاورزی، صنعت و 
خدمات تا سطح شهرستان ها کامال در بودجه مشخص شده که 
مســئولیت آن برعهده استان ها و دستگاه های اجرایی قرار داده 
شده است.میرکاظمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت 
یارانه ها در ســال آینده به چه صورتی خواهــد بود، گفت: این 
مســائل تا پایان سال جاری باید تعیین تکلیف شود، طبق قانون 
دیگر نمی توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می توانیم از این پس 
بــا ریال حمایت های خود را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی 
در بازار وجود نخواهد داشــت. اگــر بخواهیم یارانه ای به کاالیی 
تخصیــص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و 
مردم پرداخت می شود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن است، یارانه 
ای که از طریق دو نرخی کردن ارز پرداخت می شــد، در سفره 

مردم قرار نگرفته است.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
کاهش ارزش لیر به نفع ما نیســت، 
گفــت: با توجــه به کاهــش قیمت 
کاالهای ترک و رعایت استانداردهای 
بیــن المللی این کشــور مــی تواند 
بازارهای هدف ایــران را قبضه کند.

سید مصطفی موسوی در گفت و گو 
با خبرنــگار مهر با بیان اینکه کاهش 
ارزش لیــر به نفع اقتصاد ترکیه تمام 
شده است، اظهار کرد: کاهش ارزش 
لیر گردشــگری در ترکیــه را رونق 
می دهد؛ در همیــن مدت با توجه به 
ارزان شدن سفر به این کشور، پروازها 
به مقصــد ترکیه اوج گرفته اســت. 
همین مساله صنعت هوایی ترکیه را 
رونق می بخشــد و درآمدهای ترکیه 
از راه گردشــگری به شــدت افزایش 

می یابد.

ترکیه می توانــد بازارهای هدف 
ایران را قبضه کند

نایــب رئیس کمیســیون صــادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: از 
سویی دیگر صادرات کاالی ترکیه به 
دلیل کاهش قیمت تمام شده، بسیار 
مناسب شده است و با توجه به اینکه 
ترک ها استانداردهای بسته بندی بین 
المللی را رعایت می کنند توانسته اند 
بازار ایران را در ســطح منطقه قبضه 
کنند. اگر قیمت تمام شده محصوالت 
ترکیه به همین روال کاهش یابد، به 
ضرر ماست.وی با بیان اینکه کاهش 
ارزش لیر به نفع ما نیست، ادامه داد: 
کاهش ارزش لیــر همچنین موجب 
مقرون به صرفه شدن سرمایه گذاری 
در ترکیــه و خــروج پول بیشــتر از 

ایران برای خرید ملک در این کشــور 
می شود.

دولت از فرصت کاهش ارزش ریال 
هیچ بهره ای نبرد

موسوی با اشاره به کاهش ارزش ریال 
طی ســالهای گذشــته، گفت: ما نیز 
طی سنوات گذشــته درگیر کاهش 
ارزش پول ملی شــده ایم اما به هیچ 
وجه نتوانســتیم از این فرصت برای 
بهبود صــادرات و ارزآوری اســتفاده 
کنیم.نایب رئیس کمیسیون صادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در مورد 
تأثیر اعطای مشوق صادراتی در بهبود 
اعطای مشوق  صادرات، تصریح کرد: 
صادراتی ۷، ۸ سال پیش می توانست 
به بهبود صادرات کمک کند اما االن 
تأثیــر خاصی نمی گذارد. متأســفانه 
شــرکت های  گذشته  ســنوات  طی 
از  را  بهــره  بیشــترین  خصولتــی 

مشوق های صادراتی بردند.وی با بیان 
اینکه صــادرات نیاز به حمایت ندارد، 
همین که موانع متعدد ســر راه تجار 
و صــادرات نگذارند، خودش حمایت 
اعمال  اظهار کرد:  محسوب می شود، 
سیاست هایی همچون رفع تعهد ارزی 
بدون کار کارشناسی، فعالیت تجار را 
ســخت کرد. در واقع دولت در زمانی 
که باید از فرصت کاهش ارزش ریال 
اســتفاده می کرد و صادرات را رونق 
می داد و منابع ارزی مورد نیاز خود را 
از این طریق تأمین می کرد، با اعمال 
سیاست های نادرست و سخت گیری 
های شدید، نه تنها صادرات را افزایش 
نداد بلکه موجب کاهش صادرات نیز 

شد.

ایران کشور صادراتی نیست
موســوی با بیــان اینکه کشــور ما 
صادراتی نیست، گفت: وقتی کاالیی 

کم می شــود دولت فوراً صادراتش را 
ممنوع می کند. در واقع ما فقط مازاد 
تولید داخل را صــادر می کنیم. این 
مساله نشــان می دهد که اقتصاد ما 
به هیچ وجه فرهنگ صادراتی ندارد. 
به کشوری همچون ویتنام می گویند 
کشــور صادرات محور که ۷۵ درصد 
کاالیی که تولید می کند را باید صادر 
کنــد و ممنوعیتی هم ندارد. فقط در 
شرایط حاد ممنوعیت های خاصی در 
مورد صادرات اعمال می شــود مانند 
زمان شیوع کرونا که صادرات ماسک 

در این کشور ممنوع شده بود.
نایــب رئیس کمیســیون صــادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانــی ایران اظهار 
کرد: کشور صادراتی در زمان کمبود 
واردات را جایگزیــن می کند؛ بخش 
خصوصــی ما بــه التفــاوت عرضه و 
تقاضایــی را که کم شــده، از طریق 
واردات جبــران می کنــد و وضعیت 
را به توازن می رســاند.وی با تاکید بر 
اینکه نباید ممنوعیت صادرات ایجاد 
کنیم، گفت: وقتی هنوز این فرهنگ 
در اقتصاد ما جــا نیفتاده و دولت هر 
وقــت اراده کند صادرات یــا واردات 
کاالیی را ممنوع اعالم می کند، چگونه 
می خواهیــم یــک کشــور صادراتی 
اقتصاد  کرد:  اظهار  باشیم؟موســوی 
ایران به هیچ وجــه پیش بینی پذیر 
نیست. بخش خصوصی و تجار در این 
شرایط نمی توانند وضعیت صادرات را 
بهبود بخشند. دولت در اولین گام باید 
فرهنگ صادراتی را قوت بخشــد. در 
این صورت صادرات و ارزآوری خود به 
خود تقویت می شود و نیاز به حمایت 

خاصی هم ندارد.

عضو اتاق ایران:

 کاهش ارزش لیر به نفع 
ما نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می شود شغلی ایجاد کرد و اکنون با وجود 
گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.به گزارش ایسنا، حجت اله عبدالملکی روز 
دوشنبه ۱۳ دی ماه در بازدید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه ای البرز برگزار 
شد، گفت: در دولت سیزدهم سازمان آموزش فنی و حرفه ای اتفاقات بسیار عالی را برای افزایش مهارت آموزی رقم زده از جمله اینکه 
دوره صدور مجوز آموزشگاه های مهارتی آزاد از هشت ماه به سه روز کاهش پیدا کرده است و اگر همکاران نتوانند رسیدگی کنند، سامانه به صورت خودکار سه ماهه مجوز را 
صادر می کند.وی با اشاره به اینکه می توان با سرمایه کم هم شغل ایجاد کرد، گفت:  سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می شود شغلی ایجاد کرد و اکنون 
با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد اگر چه با سرمایه بیشتر می توان کارهای بهتری انجام داد.وی افزود: 
در این نمایشگاه ۱۲۰ شغل از ۴۳۰ شغل که با سرمایه یک تا ۱۰ میلیون تومان قابل اجرا بوده و کم سرمایه بر و مهارت محور هستند معرفی شده است. اگر آموزش مهارت را 
توسعه بدهیم و بتوانیم مهارت محوری را ترویج کنیم می توانیم مشاغل زیادی را بدون احتیاج به سرمایه باال ایجاد کنیم.وی با بیان اینکه مشاغل نوین نیز رو به رشد و پیشرفت 
هستند، تصریح کرد: با این وجود می توان گفت آینده خوبی در زمینه اشتغال مهارت محور و مشاغل خانگی قابل تصور است. در بخش صنعت هم در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت فعالیت های خوبی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش صنعتی و راه اندازی کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و نیمه ساز در حال انجام است.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه عمده عملیاتی بودن بودجه در نظام تخصیص و اجرا و نظارت بر آن است، گفت 
که دیوان محاسبات باید شاخصه  هایی را برای عملیاتی بودن بودجه در نظر بگیرد و بر اساس این شاخص  ها، آن را بسنجد.به گزارش 
ایسنا، حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی درباره ضرورت توجه به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در لوایح بودجه و همچنین در 
جریان بررسی و تصویب آن گفت: بودجه عملیاتی از ویژگی های یک بودجه ایده آل است که همه دولت ها این شعار را دادند و همیشه 

گفتند که ما می خواهیم بودجه را عملیاتی ببندیم ولی اینکه چقدر توفیق حاصل شده تا به حال ارزیابی نشده است.وی افزود: من معتقدم دیوان محاسبات باید شاخصه هایی 
را در اصالح ساختار بودجه برای این کار در نظر بگیرد و بر اساس این شاخص ها، عملیاتی بودن بودجه را بسنجد و ارزیابی کند و در تفریغ بودجه یکی از آیتم هایی که اعالم 
می کند همین میزان عملیاتی بودن بودجه باشد. در مرحلۀ اول عملیاتی بودن عملیاتی بودن بودجه به این نحو است که بودجه به صورت گلوبال در اختیار برنامه ها قرار نگیرد 
بلکه برنامه ها را ارائه کنند و در تبصره ها و جداول مشخص شود و تخصیص بودجه بر اساس ارائه برنامه ها باشد و نظارت شود که چه مقدار تحقق پیدا کرده است. این در صورتی 
است که نظارت مستقیم تر و قوی تری وجود داشته باشد.نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر الیحه بودجه ۱۴۰۱ ویژگی عملیاتی بودن را دارد لکن عمده 
عملیاتی بودن بودجه در نظام تخصیص و اجرا و نظارت بر آن است وگرنه تکلیف خیلی از دستگاه ها در بودجه مشخص می شود و می گویند باید به این برنامه ها عمل کنند؛ این 
یعنی عملیاتی بودن، اما اینکه چقدر تحقق پیدا کند در نظام تخصیص و تفریغ بودجه است. ما باید شاخص ها و آیتم هایی را به صورت دقیق تعریف کنیم و بر اساس آن بسنجیم.

وزیر کار: 

با یک میلیون تومان می توان شغل ایجاد کرد
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

بررسی میزان عملیاتی بودن بودجه 

آخرین وضعیت برنج در گزارش های رسمی
افزایش قیمت برنج

قیمت برنج ایرانی در ماه گذشته تا ۵۵ درصد افزایش داشته و در گزارش های رسمی قیمت بیش از ۵۷ هزار تومان هم برای آن ثبت شده است.به گزارش ایسنا، افزایش قیمت 
برنج در سال جاری همواره در هر ماه ثبت شد و گزارش های میدانی نشان داد که هر کیلو برنج ایرانی تا بیش از ۷۰ هزار تومان هم فروش رفته است.این در حالی است که 
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت اقالم خوراکی در آذرماه نشان می دهد که افزایش قیمت برنج ایرانی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵.۳ درصد بوده است؛ 
به طوری که هر کیلو در آذرماه پارسال به طور متوسط ۳۳.۲ هزار تومان قیمت خورده ولی برای آذرماه امسال متوسط ۵۱.۶ هزار تومان اعالم شده است.هر کیلو برنج ایرانی 
در آبان ماه به طور متوسط ۴9.۵ هزار تومان بوده و حداقل ۴۱.۲ هزار تومان و حداکثر ۵۷.۱ هزار تومان در آذرماه برای آن گزارش شده است.در رابطه با وضعیت برنج خارجی 
نیز رشد ۱9 درصدی نسبت به آذرماه سال پیش دارد؛ به گونه ای که هر کیلو در آذرماه سال ۱۳99 به طور متوسط ۲۳.۴ هزار تومان قیمت داشته که در آبان ماه امسال به 
۲۷.۱ هزار تومان و در آذرماه به ۲۷.9 هزار تومان رســیده اســت.این در حالی است که هر کیلو برنج خارجی به طور حداقل ۲۴.۳ هزار تومان و حداکثر ۳۲.۱ هزار تومان در 

آذرماه قیمت خورده که نشان می دهد نسبت به آبان ماه سال جاری سه درصد و در مقایسه با آذرماه پارسال ۱9 درصد گران شده است.
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گزیده خبر

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و 
مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان 

اصفهان تاسیس شد
در نشســت مجمــع عمومــی موسســین انجمــن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات نفتی، 
شیمیایی و پتروشــیمی اســتان اصفهان که در اتاق 
بازرگانی اصفهان برگزار گردید،انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان حالل و مشــتقات نفتی، شیمیایی و 
پتروشیمی اســتان اصفهان با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و 
بازرسین تأسیس شــد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تصویب 
اساسنامه و تأســیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات 
نفتی، شــیمیایی و پتروشیمی اســتان اصفهان و انتخاب اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره و بازرسین، دستور کار این مجمع بود.سیدماهان میرشفیعی، 
ناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست اظهار داشت 
مجوز تأســیس و ثبت انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات 
نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان در 18 مردادماه 1400 از سوی اتاق 
بازرگانی ایران صادر شد.وی ضمن تشریح کلیات این اساسنامه افزود: طبق ماده 
اول اساسنامه، تولید، صادرات، واردات، فرآوری و استحصال، بازرگانی فرآورده های 
مجاز و حمایت از اعضای انجمن، کمیته های تخصصی و غیره که مرتبط با فعالیت 

انجمن هستند.

در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی تحقق یافت؛
حضور مدیر شرکت نفت منطقه چالوس در 

سامانه سامد
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
چالوس برای پاســخگویی به سواالت شهروندان استان 
در مرکز سامانه ســامد )ســامانه الکترونیکی ارتباط 
مردم و دولت( حضور یافت.بــه گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس، 
با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری مازندران و در راستای اجرای 
نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و به منظور تعامل بیشتر با مردم 
و پاســخگوئی به درخواست ها و مشکالت مردم شریف استان،  تورج امانی مدیر 
منطقه چالوس  صبح روز شنبه مورخ 11 دی 1400 در این مرکز حضور یافت.

مدیر منطقه در زمان حضور به تماس ها و درخواست های مرتبط با فعالیت شرکت 
ملی پخش پاســخ داد و ضمن تشکر از دست اندرکاران و هماهنگ کنندگان این 
سامانه، حضور در این مرکز را همسو با تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکید 
و استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکالت هموطنان 

و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه عنوان کرد.

سرپرست شرکت گاز مازندران:
وصول مطالبات باید در اولویت کاری ادارات 

گازرسانی باشد
سرپرســت شــرکت گاز مازندران تاکید کرد: وصول 
مطالبات بایــد در اولویــت کاری ادارات گازرســانی 
باشد."قاسم مایلی رستمی" در نشست با کارکنان بهره 
برداری ســتاد بر ضرورت دقت در انجام امور محوله و 
نظارت کامــل بر عملکرد پیمانــکاران در بخش های 
مختلف تاکید کرد و اظهار داشت: وصول مطالبات یکی از موضوعات مهمی است 
که مدیران و روسای ادارات می بایست در اولویت کاری خود قرار دهند.وی ضمن 
تشــکر از تالش های شبانه روزی کارکنان در سطح استان در راستای گازرسانی 
ایمن و مستمر با تاکید بر پیگیری جدی وصول مطالبات گفت: از طریق بازدید 
های مســتمر از تمامی تاسیسات گازرسانی در سطح استان، می بایست همواره 
آمادگی الزم برای فصل سرما فراهم باشد.مایلی رستمی بر تکریم ارباب رجوع در 
چهارچوب قانون و مقررات تاکید کرد و گفت: رسیدگی به در خواست ها و شکایات 

مردمی در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:
بحران کم آبی تنها با همراهی مردم رفع 

خواهد شد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت: کم آبی 
مشــکلی اســت که تا مردم نخواهند حل نمی شود و 
نمی توانیم با آن مقابله منطقی و علمی داشته باشیم.به 
گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
دکتر علی جان صادق پور در نشست خبری با اصحاب 
رسانه که به مناسبت ســالروز تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
برگزار شــد، با تسلیت ایام فاطمیه، یاد و خاطره سردار بزرگ اسالم شهید حاج 
قاســم سلیمانی را گرامی داشت و اظهار کرد: مردم ستمدیده جهان مدیون او و 
همرزمانش هســتند.وی با بیان اینکه طی این سال ها چندین طرح آبرسانی به 
روستاها اجرایی شده است گفت: در حال حاضر درصد برخورداری روستاهای قم 
از آب شرب 87 درصد است و پروژه هایی دیگری هم در دست اقدام هستند که 

تا پایان سال 1400 به اتمام می رسند.

رئیس HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب خبر داد:
آغاز پروژه ارزیابی ریسک به روش 

مطالعات »شناسایی خطر« در مناطق عملیاتی 
نفت و گاز غرب

     پروژه شناســایی مخاطرات و ارزیابی ریسک به روش »شناسایی خطر« 
)HAZID( در چهار منطقه عملیاتی تنگ بیجار، نفت شهر، سرکان مالکوه و 
دهلران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب انجام می گیرد.به گزارش روابط 
عمومی، مهندس نادر فتاحی رئیس واحد ایمنی، بهداشــت و محیط زیست 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، در تشــریح مراحل انجام این پروژه 
اظهار داشت: در پروژه یادشده ضمن تشکیل گروه های مطالعاتی شناسایی 
مخاطرات و ارزیابی ریســک در مناطق عملیاتی و آمــوزش گروه مذکور، 
تمامی مخاطرات غیر فرآیندی تأسیسات، دالیل وقوع و پیامد آن ها و کفایت 
سنجی سیستم های کنترلی مورد بررسی قرار می گیرد و پیشنهاد هایی جهت 
رفع نواقص ارائه می شــود.رئیس ایمنی، بهداشــت و محیط زیست شرکت 
بهره برداری نفت و گاز غرب در ادامه به اقدامات اجرایی این مهم با راهبری 
اداره HSE اشاره می کند و می افزاید: این شرکت با همکاری شرکت مشاور 
مهندسی ایمنی، بر اساس اســتاندارد بین المللی ISO 17776 و راهنمای 

مدیریت ریسک شرکت ملی نفت ایران به انجام این امر می پردازد.

تعویض  الکترو موتور شناور چاه آب جابر 
شهرستان بدره

ایالم.صبح اقتصاد-معاون بهره برداری و توسعه آب ابفای استان ایالم گفت: با 
تعویض الکتروموتور ایستگاه پمپاژ چاه آب جابر شهرستان بدره، مشکل افت 
فشــار آب روستاهای پاکل و چنارباشی مرتفع شد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان ایالم، مهندس رضا رضایی با بیان اینکه الکترو 
موتور  این چاه به دلیل  نوســانات جریان برق دچار نقص فنی گردیده بود، 
افزود: اکیپ تعمیرات و نگهداری شــرکت با تالش و کوشــش فراوان و در 
حداقل زمان  اقدام به تعویض الکتروموتور ، چاه آب شــرب روســتای جابر  
نموند.وی اظهار داشــت: در این عملیات با خــارج نمودن تجهیزات دارای 
نقص و نصب تجهیزات جدید، سریعا کار انجام و پمپ  جدید وارد مدار بهره 
برداری شــد.معاون بهره برداری و توسعه آب ابفای استان ایالم یاآور شد: با 
خرابی الکترو موتور چاه آب آشامیدنی روستاهای پاکل و چنارباشی با افت 
فشار مواجه شده بود که به همت اکیپ بهره برداری و نگهداری آب استان 
و تالش همکاران آبفای بدره ، مشــکل آب آشــامیدنی اهالی این روستاها 

رفع گردید .

میزان بهینه بنزین سهمیه ای به هر فرد چند لیتراست

 ۱۵، ۲۰ یا بیشتر؟
سهمیه ای که دولت برای طرح اختصاص بنزین به افراد به جای 
خودروها اعالم کرده باید با توجه به میزان کل بنزین سهمیه ای 
کشور و در نظر گرفتن تعداد خودروهای عمومی محاسبه شود.به 
گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته اعالم سهمیه 1۵ لیتری 
از ســوی وزیر نفت با واکنش های مختلفی روبه رو شد. اختالف 
این مقدار با ســهمیه اعالمی از سوی سخنگوی دولت بحث های 
زیادی را میان مردم و کارشناســان حوزه اقتصاد به وجود آورد.

به گفته مســئولین در این طرح قرار است میزان کل بنزینی که 
دولت به صورت سهمیه ای به افراد می دهد بین همه مردم پخش 
شــود. بنابراین میزان کل بنزین سهمیه ای که تا پیش از این در 
کارت های سوخت تزریق می شــد اهمیت باالیی دارد.بر اساس 
آمارهای واصله کل بنزین سهمیه ای توزیع شده در کشور روزانه 
۵۵ میلیون لیتر بوده است. از این میزان 8 الی 10 میلیون لیتر آن 
مربوط به خودروهای عمومی از جمله تاکسی ها است.برای صحت 
سنجی این رقم کافی است ســهمیه روزانه خودروهای شخصی، 
موتورسیکلت ها و خودروهای عمومی محاسبه و جمع زده شود. 
هرچند آمار به روز خودروهای جدید اعالم نشده ولی طبق آخرین 
آمار سال گذشته 17 میلیون خودروی شخصی وجود داشته که 
با احتســاب میانگین 1 الی 1.۵ میلیون تقاضای مازاد سالیانه و 
ســهمیه 60 لیتری این خودروها می توان گفت ســهمیه بنزین 
خودروهای شــخصی ۳6 میلیون لیتر است.همچنین حدوداً 6.۵ 
میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد که با احتساب سهمیه 
۲۵ لیتری، سهمیه آن نیز به روزانه 6 میلیون لیتر می رسد.طبق 
گفته ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش بنزین اختصاصی 
به خودروهای عمومی نیز 8 میلیون لیتر بوده است که با محاسبه 
افزایش سالیانه این مقدار و در نظر گرفتن مقدار احتیاطی همان 

میزان ۵۵ میلیون لیتر به دســت می آید.با توجه به اینکه طبق 
گفته ساالری، معاون وزیر نفت گفته میزان سهمیه خودروهای 
عمومی در این طرح تغییری نمی کند، میزان 8 الی 10 میلیون 
لیتری که مربوط به خودروهای عمومی است را باید از این مقدار 
کم کرد که مقدار 4۵ میلیون لیتر به دست می آید.حاصل تقسیم 
4۵ میلیون لیتر بر جمعیت کل کشــور )8۵ میلیون نفر( میزان 
نیم لیتر در روز اســت که معادل همان 1۵ لیتر بنزین ماهیانه 
می شــود.همچنین در حال حاضر طبــق آخرین آمار که جلیل 
ساالری، مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی اعالم کرد در حال حاضر تولید بنزین کشور 10۳ میلیون 
لیتر است.همچنین سعید مروج مداح، مدیر نظارت بر عملیات 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در گفت وگو با 
خبرنــگار مهر در رابطه با آخرین آمار مصرف بنزین در کشــور 
گفت: در بازه زمانی امســال نسبت به سال گذشته در پی مهار 
کرونا و بهبود ایمنی در کشــور و تسهیل تردد خودروها، میزان 
مصرف بنزین 1۵ درصد افزایش یافته است. به عبارتی متوسط 
مصرف روزانه کشور از 7۵.۵ میلیون لیتر در سال گذشته به 86 
میلیون لیتر در روز رسیده است.بنابراین همانطور که در ابتدای 
گزارش گفته شــد از کل 10۳ میلیون لیتر بنزین، 86 میلیون 
لیتر آن در حال مصرف شــدن است که ۵۵ میلیون لیتر آن به 
صورت سهمیه ای و باقی آزاد است. بنابراین 10 الی 1۵ میلیون 
لیتر برای صادرات باقی می ماند. صادراتی که سال گذشته درآمد 
۳ میلیارد دالری را برای کشور به همراه داشت. طبیعتاً افزایش 
ســهمیه اختصاصی بنزین به افراد باعث کاهش درآمد ریالی و 
ارزی دولت می شود که با توجه به کسری بودجه شدید دولت در 

شرایط فعلی به صالح نیست.

صــادرات نفت فدرال عــراق بدون در 
نظر گرفتن منطقــه نیمه خودمختار 
کردستان، با وجود سهمیه تولید باالتر 
اوپک پالس، در ماه دسامبر نسبت به 
ماه پیش از آن رشد مالیمی پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، آمار وزارت نفت عراق 
نشان داد صادرات فدرال در ماه دسامبر 
بــه ۳.۲77 میلیون بشــکه در روز در 
مقایسه با ۳.۲7۳ میلیون بشکه در روز 
در ماه نوامبر رسید.سهمیه تولید نفت 
عراق تحت توافق عرضه میان اوپک و 
متحدانش از 4.1۹۳ میلیون بشکه در 

روز در ماه نوامبر بــه 4.۲۳7 میلیون 
بشــکه در روز در ماه دسامبر افزایش 
یافت. این سهمیه مربوط به تولید بود 
و شامل صادرات نمی شود. آمار مصرف 
داخلی نفت از سوی وزارت نفت عراق 
اعالم نشد.سهمیه تولید نفت عراق در 
ژانویــه 4.۲81 میلیون بشــکه در روز 

اســت.صادرات نفت از مناطق مرکزی 
و جنوبــی عــراق 0.۵ درصد کاهش 
یافــت و به ۳.180 میلیون بشــکه در 
روز رســید، در حالی که صادرات نفت 
منطقه کرکوک از طریق بندر سیهان 
ترکیه بــا ۲۹ درصد افزایــش، به 87 
هزار و 100 بشکه در روز رسید.درآمد 

عراق از صادرات نفت در ماه دسامبر که 
میانگین قیمت 7۲ دالر در هر بشــکه 
بود، به 7.0۳7 میلیارد دالر رســید که 
در مقایســه با درآمــد 7.610 میلیارد 
دالر در مــاه نوامبر که میانگین قیمت 
77 دالر و ۵1 سنت بود، کاهش نشان 
داد.نماینــدگان اوپک پالس به اس اند 
پی گلوبال پالتس گفتند: اتحاد اوپک 
پالس در نشست روز سه شنبه احتماال 
افزایش تولید به میزان 400 هزار بشکه 
در روز دیگر را برای ماه فوریه تصویب 

خواهد کرد.

روند رشد صادرات نفت عراق 
آهسته شد

قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه در آســتانه دیدار فردای وزیران اوپک پالس با وجود نگرانیها نسبت به تاثیر افزایش موارد ابتال به 
کووید 1۹ بر تقاضا برای سوخت، افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۵۹ سنت معادل 0.76 درصد افزایش یافت و 
به 78 دالر و ۳7 سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 6۳ سنت معادل 0.84 درصد، به 7۵ دالر 
و 84 سنت در هر بشکه رسید.آبشیک چائوهان، مدیر کاالها در شرکت اسواستیکا اینوستمنت گفت: محدودیت عرضه از سوی لیبی در 
آستانه دیدار وزیران اوپک و متحدانشان، فضای بازار را مثبت کرده است.شرکت نفتی دولتی لیبی روز شنبه اعالم کرد تولید نفت این 
کشور به مدت یک هفته به دلیل تعمیرات در یک خط لوله اصلی بین دو میدان نفتی، به میزان ۲00 هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت.در این بین، چهار منبع آگاه اظهار 
کردند: اوپک پالس احتماال افزایش تولید به میزان 400 هزار بشکه در روز را برای فوریه تصویب خواهد کرد.قیمتهای نفت سال گذشته تحت تاثیر احیای اقتصاد جهانی از رکود 
ناشی از پاندمی و محدودیت عرضه و با وجود افزایش آمار ابتال به کووید 1۹، حدود ۵0 درصد رشد کردند.کارشناسان سالمت آمریکا به شهروندان آمریکایی هشدار دادند برای 
تشدید گسترش بیماری در هفته های آینده آماده شوند و نرخ ابتال احتماال پس از تعطیالت سال نو و بازگشایی مدارس پس از تعطیالت زمستانی افزایش پیدا خواهد کرد.نتایج 
نظرسنجی رویترز که روز جمعه منتشر شد، نشان داد تحلیلگران پیش بینی خود از قیمت نفت در سال میالدی جاری را پایین بردند و انتظار دارند میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت در سال میالدی جاری 7۳ دالر و ۵7 سنت باشد که حدود دو درصد کمتر از پیش بینی 7۵ دالر و ۳۳ سنت در نوامبر بود. این نخستین کاهش پیش بینی قیمت 

سال ۲0۲۲ از نظرسنجی اوت رویترز بود، میانگین قیمت هر بشکه نفت آمریکا 71 دالر و ۳8 سنت در سال ۲0۲۲ پیش بینی شد.

قیمت گاز در اروپا سال نو را با کاهش آغاز کرد و افت چشمگیری که در ماه دسامبر تحت تاثیر نگرانیهای کمتر نسبت به کمبود 
عرضه پیدا کرده بود، ادامه داد.به گزارش ایسنا، قیمت پایه گاز اروپا برای ماه آینده روز دوشنبه حداکثر 6.۲ درصد کاهش یافت و 
به 66 یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید که نهمین کاهش روزانه متوالی بود و طوالنی ترین روند کاهش در هفت سال گذشته 
را رقم زد. گاز طبیعی مایع )LNG( بیشتری به مقصد اروپا حرکت می کند و همزمان، دمای مالیم تر هوا تقاضا برای این سوخت 
را کاهش خواهد داد.قیمت گاز در اروپا پس از نوسان زیاد، ماه میالدی گذشته ۳0 درصد سقوط کرد. قیمتها ابتدا در پی کاهش 

جریان صادرات گاز روســیه به اروپا پیش از کریســمس به رکورد باالیی صعود کرده بود و سپس با تغییر جهت کشتیهای حامل LNG آمریکا از آسیا به سمت اروپا، 
افت چشمگیری پیدا کرد.صادرات گاز طبیعی مایع در سطح جهانی ماه گذشته تحت تاثیر افزایش تولید پروژه ها و افزایش واردات نیروگاه ها برای ذخیره سازی دوباره 
خوراک، به رکورد باالیی صعود کرد. قطر، آمریکا و استرالیا که سه صادرکننده بزرگ LNG جهان هستند، همگی تولیدشان را در دسامبر در مقایسه با مدت مشابه سال 
۲0۲0 افزایش دادند.پیش بینی می شود هفته جاری جنوب و بخشهایی از مرکز اروپا دمای هوای گرمتر غیرمعمولی داشته باشند. در بخش شمالی این قاره، دمای 
هوای پایین تر از سطح معمول از ابتدای هفته آینده مشاهده می شود و سپس هوا گرم تر خواهد شد.با این حال قیمتهای گاز اروپایی که سال گذشته بیش از سه برابر 
افزایش داشتند، همچنان باال مانده اند. قیمت باالی گاز، هزینه های نیرو را به رکورد باالیی رسانده و به فشارهای تورمی دامن زده است. وضعیت مذکور صنایع را وادار 

کرده است تولیدشان را محدود کنند و باعث اختالل در روند فعالیت تامین کنندگان کاال شده است.

روند نزولی قیمت گاز در اروپا شدت گرفتقیمت نفت سال نو را افزایشی آغاز کرد

بازدید نماینده توانیر از تعدیل روشنایی معابر 
استان زنجان

نماینده شــرکت مادر تخصصی توانیر با همراهی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شــرکت توزیع نیروی برق اســتان وضعیت تعدیل روشــنایی در معابر اســتان و 
شهرســتان های ایجرود و خرمدره را بررســی و مورد ارزیابی قرار دادند.به گزارش 
روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان زنجان؛ در این بازدید که مدیران نظارت و 
بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق استان زنجان نیز حضور داشتند، پیام جوادی، 
معاون بهره برداری و دیســپاچینگ این شــرکت گفت: با توجه به آغاز فصل سرما 
برنامه هایی از جمله تعدیل روشنایی معابر، پایش مصرف برق ادارات و سازمان ها به 
منظور بهینه سازی و پایداری جریان برق در فصل سرما انجام خواهد شد.جوادی با 
اشاره به ابالغیه شرکت توانیر مبنی بر کاهش مصرف روشنایی معابر به منظور تامین  
انرژی پایدار کشور در فصل سرد سال گفت: سال پیش با تعدیل روشنایی معابر بیش 
از۵000کیلووات صرفه جویی در شبکه توزیع برق استان زنجان اعمال شد.وی تعداد 
چراغ های روشنایی معابر تعدیل شــده استان را ۲۲76۹ شعله چراغ عنوان کرد و 
گفت: به منظور پایداری جریان برق و گذر از پیک بار زمســتان تعداد 11771چراغ 
روشنایی معابر شهری با بیش از ۲/7 مگاوات مصرف، ۳۳۲8چراغ روشنایی معابر بین 
شهری با حدود یک مگاوات مصرف، 4۹16 چراغ روشنایی معابر در پارک ها با حدود 
700کیلووات مصرف و۲7۵4 چراغ روشنایی معابر سایر موارد با حدود 600کیلووات 
مصرف تعدیل شــده است.نماینده شــرکت توانیر نیز در این بازید وضعیت تعدیل 
روشنایی معابر اســتان زنجان، را مطلوب عنوان کرد و افزود: سهمیه روشنایی این 
دوره استان 4مگاوات است و این شرکت به اجبار باید روشنایی معابر را تعدیل کند 
تا شاهد خاموشی در شبکه توزیع برق استان نباشیم و از این رو از شهروندان استان 

زنجان بابت ایجاد خاموشی در معابر و سختی های آن پوزش می خواهیم.

آخرین وضعیت صادرات و واردات برق
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی آخرین وضعیت صادرات و واردات برق را تشریح کرد.همایون حائری 
در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر صادرات برق انجام می شود، اظهار کرد: میزان صادرات 
برق متغیر است و مانند شرایط معمول صادرات برق صورت می گیرد؛ بر اساس برآوردهای انجام شده در 
شرایط فعلی حدود 1000 مگاوات صادرات برق انجام می شود.وی با اشاره به مقاصد صادراتی برق ایران، 
گفت که به کشــورهای افغانستان، پاکستان و عراق صادرات داریم.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
درباره واردات برق نیز، گفت: حدود 600 تا 700 مگاوات واردات برق در شرایط کنونی صورت می گیرد 
و عمدتا این واردات از کشورهای ترکمنستان و ارمنستان است. همواره اولویت اصلی صنعت برق تامین 
نیاز داخلی و مصرف برق هموطنان در داخل کشور است و تنها در مازاد اقدام به صادرات برق می کنیم.

به گزارش ایســنا، از ابتدای مهر ماه با کاهش مصرف برق و گذر از پیک صادرات برق آغاز شــد و میزان 
واردات کاهش یافت.

کاهش 40 درصدی ورودی آب به سدها
 ۶۳ درصد مخازن سدهای کشور خالی است

با توجه به ظرفیت ۵0 میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعبی مخازن سدهای کشور، پرشدگی 18 میلیارد و 700 میلیون مترمکعبی سدها نشان دهنده این 
اســت که در حال حاضر ۳7 درصد مخازن ســدها پُر و 6۳ درصد ظرفیت مخازن خالی است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار دفتر 
اطالعات و داده های آب کشــور نشان می دهد، با سپری شــدن 101 روز از سال آبی، تا 11 دی ماه )سال آبی 1401ـ  1400( میزان کل حجم آب در 
مخازن سدهای کشور حدود 18.7 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳0 درصد کاهش نشان می دهد.با توجه به ظرفیت 
۵0 میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعبی مخازن سدهای کشور، پرشدگی 18 میلیارد و 700 میلیون مترمکعبی سدها نشان دهنده این است که در حال 
حاضر ۳7 درصد مخازن سدها پُر و 6۳ درصد ظرفیت مخازن خالی است.»فیروز قاسم زاده«، مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور در این خصوص 
اظهار داشت: بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، میزان کل حجم ورودی به سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا 11 دی ماه معادل ۵.14 میلیارد 
مترمکعب است که کاهشی معادل 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می  دهد.وی افزود: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون 

زاینده رود، شمیل و نیان و سفیدرود در شرایط فعلی حدود 1۳ تا ۲۲ درصد و میزان پرشدگی سد کوثر در حدود 77 درصد است.
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گزیده خبر
خبری از افزایش عرضه خودروسازان نیست

 رشد ۱ تا ۴ میلیون تومانی قیمت ها 
در بازار خودرو

بــا وجود کاهش قیمــت ارز ، عرضه محدود محصوالت خودروســازان به بازار 
عاملی شــده تا قیمت انواع خودروهای داخلی روند صعودی داشــته باشــد.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در طول یک ماه اخیر بازار خرید 
و فــروش خودرو متأثر از نوســانات ارز هر روز با تنش هــای قیمتی روبه رو و 
هنوز رنگ آرامش ندیده اســت. به اعتقــاد فعاالن بازار خبری از رونق معامالت 
نیســت و با وجود کاهش قیمت ارز ، عرضه محدود محصوالت خودروسازان به 
بازار عاملی شــده تا قیمت انواع خودروهای داخلی رشــد داشته باشد. البته در 
بخش خودروهای خارجی شــاهد افزایش چندانی در قیمت خودروها نیستیم.

خودروسازان در این شرایط نبود نقدینگی را بهانه کرده و عرضه خودرو را به بازار 
افزایش نمی دهند این در حالی است که در روند کسب مجوز افزایش قیمت ها 
تعهداتی در افزایش عرضه برای کاهش شکاف قیمتی انواع محصوالت از کارخانه 
تا بازار مطرح شده است اما در عمل این تعهد نیز به مرحله اجرا نرسیده است.در 
حال حاضر سمند ال ایکس با افزایش دو میلیون تومانی با قیمت 260 میلیون 
تومــان، پژو 405 جی ال ایکس با افزایش یــک میلیون تومانی با قیمت 275 
میلیون تومان، پژو پارس 284 میلیون تومان، پژو 206تیپ دو با رشد دو میلیون 
تومانی با قیمت 275 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با رشد 4 میلیون تومانی 
505 میلیون تومان، پژو 206 صندوقدار با رشد یک میلیون تومانی 332 میلیون 
تومان، رانا پالس 270 میلیون تومان، پراید 111 با رشد 1 میلیون تومانی 189 
میلیون تومان، ساینا با رشــد دو میلیون تومانی با قیمت 191 میلیون تومان، 

مورد معامله قرار می گیرد.

چین، مقصد نخست صادرات کاالهای ایرانی
تجارت ۹ میلیارد دالری ایران در آذر ماه

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: در آذر ماه امسال یک میلیون و 57 هزار تن 
کاالی خارجی از مسیر جمهوری اسالمی ایران ترانزیت شد که این میزان  نسبت 
به آذر ماه ســال گذشته 53 درصد رشد داشته است.به گزارش از گمرک، »روح 
اله لطیفی« اظهار داشت: از مجموع تجارت 122 میلیون تنی کشور  به ارزش 72 
میلیارد دالر در 9 ماهه امســال، 13 میلیون و 172 هزار تن کاال به ارزش هشت 
میلیارد و 951 میلیون دالر مربوط به ماه آذرماه اســت.وی افزود: صادرات ایران 
در آذر مــاه 9 میلیون و 593 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 41 میلیون دالر 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نیم درصدی در وزن و 23 درصدی 
در ارزش داشته است.لطیفی در خصوص مقاصد صادراتی کشور در آذرماه، گفت: 
پنج کشور مقصد کاالهای صادراتی ایران در آذر ماه به ترتیب چین یا یک میلیون 
و 977 هــزار تن به ارزش یک میلیارد و 126 میلیون دالر، عراق با یک میلیون 
و 839 هزار تن به ارزش 649 میلیون دالر، امارات با یک میلیون و 13 هزار تن 
به ارزش 499 میلیــون دالر، ترکیه با 338 هزار تن به ارزش 363 میلیون دالر 
و افغانستان با 269 هزار تن به ارزش 141 میلیون دالر بودند.سخنگوی گمرک 
درباره میزان واردات در آذرماه خاطرنشــان کرد: واردات کاالهای مورد نیاز کشور 
در ماه نهم ســال، سه میلیون و 579 هزار تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 910 
میلیون دالر بوده که نســبت به آذر سال قبل 19 درصد در وزن و 27 درصد در 
ارزش افزایش داشته است.وی در خصوص کشورهای تامین کننده نیازها، گفت: 
کشــور امارات با فروش 878 هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 420 میلیون 
دالر، چین بــا 286 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 191 میلیون دالر، ترکیه با 
212 هزار تن کاال به ارزش 454 میلیون دالر ، سوییس با 240 هزار تن به ارزش 
157 میلیون دالر و آلمان با فروش 44 هزار تن کاال به ارزش 156 میلیون دالر ، 

پنج کشور اول تامین نیازهای کشور در آذر ماه بودند.

“اهدا نشان عالی مدیر سال به مهندس سعید 
بزرگی مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس”

به گزارش روابط عمومی شــرکت صبا فوالد خلیج فارس ، در ششمین اجالس 
سراســری نشــان عالی مدیرســال که با حضور معاون محترم رییس جمهور و   
جمعی از مســولین کشوری و نمایندگان مجلس برگزار شــد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت صبا فوالد خلیج فارس، در ششمین اجالس سراسری نشان عالی 
مدیرسال که با حضور معاون محترم رییس جمهور و   جمعی از مسولین کشوری 
و نمایندگان مجلس برگزار شد ، نشان عالی مدیر سال به مهندس سعید بزرگی 
مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس اهدا گردید.در این همایش که در مرکز 

همایش های بین المللی  صدا و سیما برگزار شد.

آغاز اجرای مالیات بر ارزش افزوده 

هر آنچه که باید از تغییرات قانون جدید بدانید
قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده از دیروز اجرا  شدکه این قانون 
از مصوبه ســال 1387 تغییرات قابل مالحظه ای به خصوص در 
حذف معافیت ها داشــته اســت.  به گزارش ایسنا، قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در سال 1387 به صورت آزمایشی تصویب و هر 
ساله در بودجه تمدید شد تا اینکه برای بودجه سال گذشته این 
قانون تا مهرماه آن سال اعتبار داشت اما در آبان ماه سال 1399 
تا زمان تصویب و الزم االجرا شــدن الیحه اصالح و دائمی شدن 
این قانون، توسط مجلس شورای اسالمی به مدت یک سال تمدید 
شــد.پس از این، قانون دائمی مالیات بــر ارزش افزوده در اوایل 
خرداد ســال جاری تصویــب و در تیرماه نیز به رئیس جمهوری 
ابالغ شــد که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی این قانون از امروز 

اجرا می شود.

معافیت مالیاتی قند و شکر حذف شد 
قانون جدید، تغییــرات قابل مالحظه ای داشــته که عمده این 
تغییــرات در زمینه حذف معافیت های مالیاتی اســت که طبق 
آن، از امروز معافیت مالیاتی قند و شــکر حذف می شود و طبق 
ابالغیه انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران، در این زمینه 
تولیدکنندگان باید از امروز نسبت به وصول 9 درصد بهای شکر 
در هر فروش اقدام و در موعد مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی 
واریز کنند.عالوه بــر این، واردات کاالهای موضوع جزءهای )1(، 
)3( و )5( بند »الف« این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و 
عــوارض با نرخ 9 درصد در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد.  
البته، عرضه این کاالها در داخل کشور نیز، مانند عرضه کاالهای 

مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

مالیات بر سود و اجرت طال و جواهر 
همچنیــن، در این قانون، عرضه کننــدگان کاال و خدمات طال، 
جواهر و پالتین باید فقط برای اجرت ســاخت، حق العمل و سود 
فروشنده کاالهای موضوع این بند، 9 درصد مالیات برارزش افزوده 
از مشتریان بگیرند.  این در حالی است که پیش از این، 9 درصد 

مالیات برارزش افزوده از کل فاکتور خرید طال دریافت می شد.

الزام شرکت های هواپیمایی به پرداخت ۹ درصد مالیات 
از ســوی دیگر، شــرکت های هواپیمایی در قانون جدید ملزم به 
پرداخت 9 درصد مالیات برارزش افزوده هستند که پیش از این، 
آن هــا باید 5 درصد عوارض می پرداختنــد و طبق اعالم معاون 
ســازمان امور مالیاتی، برآیند این اعمال نرخ 9 درصدی مالیات 
بر ارزش افزوده قطعا بیشــتر از 5 درصد عوارض در قانون سابق 
نیست و شرکت های هواپیمایی نباید افزایش قیمت بلیت از این 
بابت داشــته باشند.البته، معاون ســازمان امور مالیاتی می گوید 
که در قانون جدیــد مالیات بر ارزش افزوده اقالم مصرفی خانوار 
چون بیمه های عمر، زندگی، درمان و...، خدمات ورزشــی با اخذ 
مجوز از مراجــع ذی صالح، آب برای مصارف کشــاورزی، بیمه 
محصوالت کشاورزی، هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیرها 
به معافیت ها افزوده شــده و  برنج، لبنیات، ماست،   روغن و... در 

صورت تولید داخل از پرداخت مالیات معاف هستند.  

 کاهش درآمدهای دولت در قانون جدید
طبق قانون مالیات برارزش افزوده، سهم دولت از درآمدهای این 
محل به نفع شــهرداری ها کاهش پیدا کرده است زیرا، در قانون 
مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387، از نرخ 9 درصدی این 
مالیات 6 درصد ســهم دولت و 3 درصد ســهم شهرداری ها بود 
اما در قانون جدید، ســهم دولت یک درصد کاهش پیدا می کند 
و به سهم شــهرداری ها افزوده می شود.استرداد مالیات بر ارزش 
افزوده صادرکنندگان و تولیدکنندگان از موضوعات حائز اهمیت 
در قانون مالیات بر ارزش افزوده است که همواره فعاالن اقتصادی 
از تاخیر در استرداد این مالیات گله داشتند که در قانون جدید، 
استرداد علی الحساب مالیات بر ارزش افزوده فعاالن اقتصادی قبل 
از رســیدگی مالیاتی دیده شده است تا این روند تسهیل شود و 
امکان اســترداد مالیات بر ارزش افزوده ماشین آالت تولید نیز در 

نظر گرفته شده است.

الزام تولیدکنندگان به درج برچسب معاف از مالیات 
بر کاالها 

از سوی دیگر، از امروز برای اتحادیه ها و کارفرمایان صنفی 
درج برچســب معاف از مالیات بر ارزش افزوده بر کاالهای 
معاف از مالیات بر ارزش افزوده الزامی اســت و صنوف در 
صورت دریافت مالیات از کاالهای معاف باید دو برابر مالیات 

و عوارض دریافتی جریمه پرداخت کنند.

چه کاالهایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟  
بر اساس بند »الف« ماده )9( قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن، 
بذر- نشاء- سم- کود، آب مصارف کشاورزی، شیر- پنیر- 
ماست، آرد و نان، انواع گوشت برنج- حبوبات- سویا، انواع 
روغن خوراکی، شــیر خشــک، تخم مرغ نطفه دار، خمیر 
کاغــذ و کاغذ باطله، دفتر تحریــر،   کاغذ چاپ، تحریر و 
روزنامه، کتاب، روزنامه، نشریه، فرش دستباف و مواد اولیه 
آن، صنایع دستی انواع دارو و واکسن انسانی و دامی و غیره 

از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
همچنین،  کاالهای موضوع جزء 3 ماده 9 قانون مالیات بر 
ارزش افزوده نیز شــامل بذر، نشاء،  نهال، سم و کود و جزء 

)5( کاالهای زیر است:
1-5 -شیر، پنیر و ماست 

2-5 -تخم ماکیان
3-5-آرد و نان

4-5 -انواع گوشــت و فــرآورده های گوشــتی مطابق با 
فهرســتی که هر سال وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی تا پایــان دی ماه برای اجرا در ســال بعد به این 

سازمان ارسال می کند.
5-5 -برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا

6-5 -انواع روغن های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی
7-5 -شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان

8-5-تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یک روزه

رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران 
و ژاپن اظهار داشــت: اخیرا ســازمان 
تجــارت خارجــی ژاپن یک بســته 
همــکاری با ایــران را آمــاده کرده و 
عالقه مند است که مناسبات را افزایش 
دهد، که این موضوع نشــان می دهد 
ژاپنی ها آینــده را مثبــت می بینند.

بهرام شکوری در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیت 
تجاری ایران و ژاپن اظهار کرد: تجارت 
ایران و ژاپن بسیار کم بوده و می توان 
گفــت حجم مبادالت تجاری ما با این 
کشــور نزدیک به صفر رسیده است. 
بخشــی از صادرات ما نفت بود که آن 
هم متوقف شــده و صادرات غیرنفتی 
هــم بیش از 37 تــا 38 میلیون دالر 
نیســت، و این رقم یعنی ما هیچگونه 
مبادله ای با ژاپن نداریم.وی افزود: ایران 
و ژاپن قدمت دســت کم 90 ساله در 
ارتباطات سیاســی و اقتصادی دارند، 
به نظر می رســد ایــن حجم مبادالت 
بسیار کم است ولی دو کشور می توانند 
مناسبات خود را افزایش دهند و حتی 
می توانیــم بیــش از 10 میلیارد دالر 
مبادالت تجاری با ژاپن داشته باشیم، 
به ویژه  حوزه  هایی مانند معدن و صنایع 
معدنی، گردشگری، آب، محیط زیست 
و... مســتعد افزایش همکاری هستند.

رییس کمیته مشترک بازرگانی ایران 
و ژاپن گفت: اخیرا جترو یا ســازمان 
تجــارت خارجــی ژاپن یک بســته 
همــکاری با ایــران را آمــاده کرده و 
عالقه مند است که مناسبات را افزایش 
دهد، که این موضوع نشــان می دهد 
ژاپنی ها آینده را مثبت می بینند چراکه 
از االن بــه دنبال این هســتند که در 
چند مرحله بتوانیم جلسات بی تو بی 
را هم گذاشته و ارتباط بین واحدهای 

صنعتــی و معدنی را برقــرار کنیم تا 
بتوانیم مناســبات را شــکل دهیم. به 
نظر می رســد با مذاکراتی که در حال 
انجام است این ارتباطات برقرار خواهد 
شد.وی تصریح کرد: اگر بتوانیم برجام 
را احیا کــرده و تحریم ها را لغو کنیم، 
ژاپــن می تواند جایگزین بســیاری از 
دیگر کشورهای حتی اروپایی برای ما 
شود چراکه از نظر تکنولوژی و نوآوری 
در حد بسیار باالیی است و می توانیم 
همه نیاز معدن، صنایع معدنی و سایر 
بخش های اقتصادی را از ژاپن بگیریم 
و همچنین مقصد خوبی برای صادرات 
بســیاری از محصوالت مــا از جمله 
خشکبار، کنســانتره های میوه، صنایع 
دســتی، زعفران، فــرش، محصوالت 
دریایی مانند میگو و خاویار و بســیار 
از محصوالت کشــاورزی ما است.وی 
افزود: همچنین در حوزه گردشــگری 
ژاپــن می توانــد مقصد خوبــی برای 

گردشگران ایرانی باشد و ژاپنی ها هم 
عالقه زیــادی به تاریخ آثار باســتانی 
دارند. بنابراین در صورت لغو تحریم ها 
می توانیم سطح مبادالت با این کشور را 
بسیار افزایش دهیم.شکوری با اشاره به 
نشانه های مثبت این سند برای ایران، 
افزود: تنظیم یک بســته همکاری با 
ایران در ژاپن نشانه خوبی است و نشان 
می دهد ژاپنی ها معتقدند که تحریم ها 
علیه ایران برداشته خواهد شد؛ با توجه 
اینکه ژاپنی ها شــرکای آمریکایی  به 
دارند و مراودات زیادی با آمریکا دارند، 
در تحریم ها مراقــب زیادی می کردند 
و بخشــی از پول های ما هــم در انجا 
بلوکه شــده، وقتی در چنین شرایطی 
ســازمان توسعه تجارت ژاپن یا جترو، 
یک بســته این چنینی ارائه می دهد 
نشان از آن دارد که طرف ژاپنی آینده 
خوبی را متصور است. این خبر خوبی 
برای ماست که احتماال این مذاکرات 

به نتیجه خواهد رسید.وی خاطرنشان 
کرد: زمانی که مشکل واکسن داشتیم، 
پیشنهاد شد که به جای پول های بلوکه 
شده واکسن بدهند؛ ولی متاسفانه این 
مشکل از یک سو به ژاپنی ها و از سوی 
دیگــر به بانک مرکزی ایــران مربوط 
می شــود. طبق آخریــن صحبتی که 
با ســفارتخانه ایران داشتم، باید بانک 
مرکزی برای استفاده از این پول برای 
ســایر بخش ها از جمله واکسن، مجوز 
صادر می کــرد که بانک مرکزی مجوز 
اســتفاده از این پول ها بــرای واردات 
واکسن را صادر نکرد. به هرحال بخش 
عمده ای از مشکل مربوط به تحریم ها 
اســت، اگر تحریم ها رفع شــود و به 
FATF بپیوندیم مشکل انتقال پول هم 
حل می شــود.رییس کمیته مشترک 
بازرگانی ایران و ژاپن بیان کرد: گاهی 
حتی ممکن است فعاالن اقتصادی هم 
بخواهند از این پول ها اســتفاده کنند، 
اگر االن بانک مرکــزی اعالم آمادگی 
کنــد ما بــرای واردات ماشــین آالت 
معدنی به این پول ها نیــاز داریم. اگر 
بانک مرکزی بتواند با همکاری وزارت 
امور خارجه تفاهمی را با ژاپنی ها انجام 
دهــد، می توانیم از محــل این پول ها 
ماشــین آالت و تجهیزات مــورد نیاز 
کشــور را تامین کنیم.وی در پاسخ به 
این ســوال که آیا در ســند تنظیمی 
ژاپنی هــا به موضوع پول هــای بلوکه 
شده اشاره شده یا خیر، گفت: سازمان  
توسعه تجارت خارجی ژاپن به دنبال 
مناسبات تجاری بخش خصوصی است. 
پول های بلوکه شده مربوط به دولت و 
فروش نفت اســت. بنابراین به سندی 
که این ســازمان در زمینه همکاری با 
ایــران تهیه کرده مربوط نمی شــود و 

اشاره ای به آن نشده است.

رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن:

تنظیم سند همکاری تجاری 
ژاپن با ایران

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه ورود کل کاالهای پایه از جمله حوزه پتروشیمی به بورس در حال عملیاتی شدن است، گفت: ورود 
فوالد به بازار منجر به ایجاد ثبات و قیمت های منطقی تر در این بازار شد.محمدصادق مفتح در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص 
روند تحوالت بازار فوالد کشور اظهار کرد: از چند ماه پیش و از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم، برای ساماندهی بازار و ایجاد توازن در 
زنجیره فوالد، عرضه کل محصوالت این زنجیره در بورس کاال در دســتور کار قرار گرفت که ایجاد ثبات و قیمت های منطقی تر در این 
بازار ماحصل اقدامات اخیر است.قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: امروز با بهره گیری از شفافیت آماری بورس کاال، در حوزه واردات تا پوشش سقف نیاز کشور و 
همچنین صادرات منوط به تأمین کامل نیاز بازار داخل در دستور کار قرار گرفته و انواع محصوالت نیز مرحله به مرحله وارد بورس می شوند.مفتح تاکید کرد: این رویداد، دو 
مزیت بزرگ برای تولید کشور به ارمغان می آورد نخست، تأمین نیاز صد درصدی و بدون دغدغه واحدهای تولیدی و دوم، کشف قیمت های منطقی تر برای محصوالت که منافع 
این اتفاق به همگان می رسد.وی در پاسخ به این پرسش که کدام محصوالت به طور کامل در بورس کاال عرضه خواهند شد؟ گفت: عالوه بر عرضه محصوالت زنجیره فوالد، 
ورود کل کاالهای پایه از جمله در حوزه پتروشیمی نیز در حال عملیاتی شدن است که با این اقدامات شاهد ایجاد یک شفافیت بی سابقه در بازار کل محصوالت پایه خواهیم 
بود.مفتح با بیان اینکه نتایج عرضه های مستمر محصوالت فوالدی در بورس طی چند ماه اخیر بسیار رضایت بخش بوده است، اظهار کرد: این رویه قطعاً به سود تولید کشور 

است و همان طور که در بحث سیمان نیز مشاهده شد با ورود کل تولیدکنندگان به بورس، یک ثبات قیمتی در بازار ایجاد شد.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارائه توضیحاتی در مورد تغییرات قیمت نهاده های تولید از وزیر صنعت درخواســت کرده متناســب 
با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
تسنیم، درحال حاضر بازار لوازم خانگی در رکود قابل توجهی به سر می برد و به اعتقاد فروشندگان مردم فقط به قید ضرورت به بازار 
مراجعه کرده و بیشــتر ترجیح می دهند لوازم خانگی خود را تعمیر کنند. البته در بازار راکد لوازم خانگی همچنان کاالهای قاچاق در 

صدر فروش قرارداشته و نسبت به تولیدات داخلی سهم باالیی از بازار را به خود اختصاص داده اند.در این شرایط وزارت صنعت برای مدیریت بازار ضمن مقابله با ورود کاالهای 
قاچاق تصمیم گرفته است برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در بازار لوازم خانگی نصب قیمت کاال را بر روی این محصوالت الزامی نماید. هرچند نصب قیمت کاال با 
مخالفت جدی تولیدکنندگان روبروست اما بعد از چانه زنی های بسیار این موضوع از 15 دی ماه اجرایی خواهد شد.با الزام نصب قیمتها بر روی کاالها تولیدکنندگان معتقدند 
باید تعدیل قیمتی نیز بر روی محصوالت اعمال شود در غیر این صورت تولید برای ما به صرفه نیست.به همین منظور انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارائه توضیحاتی در 
مورد تغییرات نهاده های تولید از وزیر صنعت درخواست کرده است متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمتها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی درنظر بگیرند.

براساس نامه انجمن صنایع لوازم خانگی به وزیر صنعت نرخ جاری تورم عمومی 40 درصد و تورم بخش تولید 78 درصد و افزایش قیمت نهاده های تولید رقم قابل توجهی 
است. با توجه به این موضوع ما نیازمند یک سیاستگذاری جامع و اجتناب ناپذیر در تعدیل منطقی قیمت ها هستیم.

قائم مقام وزیر صمت خبر داد؛

ورود کل کاالهای پایه به بورس
درخواست تولیدکنندگان لوازم خانگی از وزیر صنعت: 

مجوز افزایش قیمت ها را بدهید
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گزیده خبر

رییس شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات اعالم کرد:
پرداخت دو هزار و 346 میلیارد ریال 

تسهیالت در هشت ماهه 1400
رییس شعبه ارومیه بانک توسعه صادرات اعالم کرد که این شعبه در هشت ماهه 
نخست امسال 2هزار و 346 میلیارد ریال تسهیالت در اختیار صادرکنندگان، 
تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادی اســتان آذربایجان غربی قرار داده اســت.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، حســین آتش پیکر در 
گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: : سقف تجمیعی انباشته در خصوص وثایق 
نوع یک برای تســهیالت صادراتی و غیر صادراتی، اعتبارات اسنادی داخلی و 
ضمانت نامه های گمرکی در شــعبه ارومیه بانک توسعه صادرات ایران، معادل 
180 میلیارد ریال اســت.وی، سقف وثایق نوع دوم را هفتاد میلیارد ریال اعالم 
کرد و درباره ســقف تجمیعی وثایق نوع ســوم گفت: این نــوع از وثایق برای 
تسهیالت صادراتی و غیرصادراتی، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه گمرکی 28 
هزار میلیارد ریال اســت؛ ارقام باالتر را به اداره اعتبارات مرکزی بانک توســعه 
صادرات ارجاع می دهیم.رییس شــعبه ارومیه بانک توســعه صــادرات، تعداد 
کارکنان این شعبه را 11 نفر اعالم کرد و افزود: این شعبه دارای 172 مشتری 
فعال اقتصادی، یک هزار و 65 حســاب و سپرده ارزی، 815 فقره سپرده کوتاه 
مدت و 217 سپرده ارزی است.آتش پیکر خاطرنشان کرد: شعبه ارومیه بانک 

توسعه صادرات عامل خرید ارز و اسکناس صادرکنندگان است.

با هدف نظام مندشدن اعطای اعتبارات به تولید صورت گرفت؛
امضای تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان و 

وزارت صمت
مدیرعامل بانک پارسیان درمراسم امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت صمت 
گفت: اجرای تامین مالی زنجیره ای تاثیر بســزایی در توســعه تولید ملی دارد.

تفاهم نامــه همکاری وزارت صمت و هفت بانک؛ پارســیان، صنعت و معدن، 
صادرات، ملی، ملت، تجارت و مسکن با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید با 
حضور علی صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی، ســیدرضا فاطمی امین وزیر 
صمت، احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقا محمدی عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید.کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک 
پارسیان در این مراسم طی سخنانی به تشریح مزایای این طرح و فراهم آوردن 
زیرساخت های الزم اشــاره کرد وافزود: قراردادهای بانکی در قانون رفع موانع 
تولید و تسهیل کسب وکار استاندارد شده است و مصوبه شورای پول و اعتبار را 
دارد. برهمین اساس اجازه دهید اصالحیه پذیرش اسناد الکترونیکی با امضای 
الکترونیکی در تفاهم نامه جدید امروز قید شــود چراکه ما بانک ها حق اضافه 
کردن موردی به قراردادها و تفاهم نامه های بانکی را نداریم و این تفاهم نامه بین 
7 بانک متحدالشکل است.وی با بیان اینکه اجرای تامین مالی زنجیره ای تاثیر 
بسزایی در توسعه تولید ملی دارد، افزود: در این روش منابع و اعتبارات به سمتی 
خواهــد رفت که ارزش افزوده بیشــتری ایجاد می کند که به نفع اقتصاد ملی 
خواهد بود.با اجرای طرح تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی 
به جای شیوه سنتی، دریافت تسهیالت مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه ها به 
صورت پیوســته و در طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کاال و 
خدمات صورت می گیرد.هدف از اجرای این طرح که به طور آزمایشی با امضای 
تفاهم نامه میان وزارت صمت و 7 بانک عامل آغاز به کار کرده اســت، تامین 
مالی بنگاه ها، کاهش هزینه تمام شده محصول، تسریع در تأمین مالی بنگاه های 
تولیدی و اقتصادی است و با اجرای آن انحراف منابع محدود می شود و شفافیت 
و کارآیی تخصیص منابع مالی، افزایش می یابد.رییس کل بانک مرکزی نیز در 
این مراســم با بیان اینکه موضوع تامین مالی تولید از اصلی ترین اولویت های 
نظام بانکی اســت گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به 
نقدینگی واحدها کمتر می شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش 
خواهد یافت و شــاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.رییس شورای پول و 
اعتبار در ادامه مزیت این طرح را در کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها برشمرد 
و گفت: در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند شدن اعطای تسهیالت 
و رصد آن شاهد کاهش بدهی ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم 
بود ضمن آنکه هزینه تمام شــده محصول با اجرایی شــدن طرح تامین مالی 

زنجیره ای کاهش می یابد.

مدیرامور استانها و بازاریابی پست بانک ایران خبرداد:
 اعطای کارت اعتباری مروارید پالس تا سقف 

2000 میلیون ریال به متقاضیان
علیرضا واحدپور مدیر امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران از اعطای کارت 
های اعتباری مروارید پالس با مبالغ 2000، 1000، 500، 300، 200، 100 و 
50 میلیون ریالی به مشتریان اعتباری این بانک و دیگر هموطنان متناسب با 
اعتبار سنجی آنها، برای خرید کاال و خدمات خبرداد.به گزارش روابط عمومی 
پســت بانک ایران: وی با اعالم این خبر افزود: درراستای کمک به رونق تولید 
و اشــتغال و افزایش قدرت خرید خانوارها، این بانک به مشتریان خود و دیگر 
متقاضیان، تســهیالت خرید اعتباری در قالب عقد مرابحه تا سقف 2 میلیارد 
ریال واگــذار می کند.واحدپور تصریح کرد: کارت اعتباری مروارید پالس صرفا 
برای اعطای تسهیالت در قالب عقد مرابحه قابل استفاده و با رنخ سود 15 درصد 
بوده و تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشــت وجه، انتقال وجه و برداشت از 
کارت مزبور مجاز نمی باشد.وی در ادامه عنوا ن کرد: تمامی کارت های اعتباری 
مروارید پالس ، فقط بر روی دســتگاه های POS نصب شده در فروشگاه های 

طرف قرارداد با پست بانک ایران قابل بهره برداری می باشد.

گزارش ایِبنا از بازار سرمایه؛
شاخص کل بورس 2۹۷1 

واحد کاهش یافت
 شــاخص کل بورس اوراق 
بهــادار بــا کاهــش 2۹71 
واحدی معادل 0.22 درصدی 
به یک میلیون و 376 هزار و 
6۹ واحد رسید. همچنین در 

فرابورس شــاخص کل با افت 65 واحدی به 18 هزار 
و 5۹5 واحد رســید.به گزارش خبرنــگار ایِبنا، امروز 
تاالر شیشه ای در معامالت ســومین روز کاری هفته 
)دوشنبه سیزدهم دی ماه 1400(، شاهد روند نزولی 
همه شاخص های منتخب بود. به گونه ای که شاخص 
قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 735 واحدی معادل 
0.22 درصــد به رقم 340 هزار و 667 واحد رســید. 
شاخص کل هم وزن نیز، با  کاهش 278 واحدی، عدد 
363 هزار و 241 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص 
قیمت )هم وزن( نیز با کاهــش 174 واحدی به رقم 
228 هزار و 440 واحد رسید. همچنین شاخص سهام 
آزاد شــناور، 4111 واحد کاهش را رقم زد و به سطح 
یک میلیون و 755 هزار و چهار واحد رسید. همچنین 
شــاخص بازار اول با 2171 واحد کاهش به رقم یک 
میلیون و 4۹ هزار و 421 واحد رســید و شاخص بازار 
دوم نیز، با 6000 واحد کاهــش همراه بود و عدد دو 
میلیون و 642 هزار و 262 واحد را به نمایش گذاشت. 
بر اساس این گزارش، در معامالت امروز بورس تهران، 
نمادهای معامالتی نوری، فملی، تاپیکو، فخوز و امین با 
بیش ترین کاهش، تاثیر منفی در روند صعودی شاخص 
کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی برکت، 
شبندر و کگل بیش ترین تاثیر مثبت را در برآورد نماگر 
کل بورس داشــتند. با پایان فعالیت بازار ســرمایه در 
دومیــن روز کاری بورس در هفته جاری، معامله گران 
بورس 3 میلیارد و 475 میلیون برگه بهادار و سهام را 
در قالب 2۹2 هزار و 85۹ نوبت معامله و به ارزش 20 

هزار و 40 میلیارد ریال داد و ستد کردند. 

موافقت با رفع محدودیت 
 سرمایه گذاری بانک ها 

در سال آینده
کمیســیون  رئیس  نایــب 
برنامــه و بودجــه مجلس 
ابتدایی  گفت: تبصره هــای 
بودجه 1401 بررسی شد و 
نمایندگان با رفع محدودیت 
بانک ها برای انجام سرمایه گذاری موافقت کردند.به 
گزارش ایِبنا، محمد خدابخشــی، در تشریح نشست 
امروز کمیســیون متبوع خود گفت: تبصره های یک 
تا 5 الیحه بودجه ســال 1401 در جلســه امروز با 
حضور پورمحمدی معاون ســازمان برنامه و بودجه، 
کارشناسان دیوان محاســبات و مرکز پژوهش های 
مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.وی ادامه داد: 
در جلســه قبل این کمیسیون تبصره های بودجه به 
کمیته های تخصصی برای بررسی واگذار شده بود که 
در این نشســت گزارش کمیته اقتصادی در مورد 5 
تبصره ابتدایی بودجه در حوزه های نفت و روابط مالی 
آن با دولت و صندوق توسعه ملی، شرکت های دولتی 
و واگذاری آنهــا، تامین مالی خارجــی )فاینانس(، 
مشــارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها و 
تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسالمی  مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت.نایب رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاســبات مجلس بــا بیان اینکه 
تبصره 1 در خصــوص حوزه های نفت و روابط مالی 
آن با دولت و صندوق توســعه ملــی مراعا ماند و به 
جلسه دیگر واگذار شد، اظهار کرد: اعضای کمیسیون 
در تبصره دو بودجه با توجه به مواد 16 و 17 قانون 
رفع موانع تولید در خصوص ســرمایه گذاری بانک ها 
به دلیل رشد منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر 
در کشــور با رفع محدودیت بانک ها موافقت کردند 
تا آن هــا بتوانند، از طریق شــرکت های تابعه خود 

سرمایه گذاری کنند.

مبلغ اقساط پلکانی وام نهضت ملی مسکن:

 سال اول ۶؛ سال آخر ۱۰ میلیون
در حالی وزیر راه و شهرســازی از امکان بازپرداخت پلکانی اقساط وام 450 میلیون 
تومانی نهضت ملی مسکن خبر داده که رقم اقساط این تسهیالت در سال اول ماهانه 
6 و ســال هفدهم ماهانه 10 میلیون تومان اســت.به گزارش خبرنگار مهر، رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی شنبه شب 11 دی ماه در برنامه زنده تلویزیونی درباره 
مبلغ اقساط وام نهضت ملی مسکن گفته بود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ 
سود تسهیالت نهضت ملی مسکن 18 درصد است که دولت برای 3 دهک نخست 

درآمدی جامعه، نیمی از این نرخ سود را پرداخت می کند.

معاون وزیر راه: نیمی از ســود وام نهضت ملی مسکن دهک های 1 تا 3 را 
دولت می دهد

پیش از این نیز محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرده بود که با راه اندازی صندوق ملی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن، 
دولت نیمی از ســود تســهیالت نهضت ملی مســکن را برای دهک های یک تا 3 
درآمدی پرداخت می کند که درنتیجه نرخ ســود این تسهیالت از 18 به ۹ و مبلغ 

اقساط از 7 به 3.5 تا 4 میلیون تومان کاهش می یابد.

رستم قاسمی: مردم می توانند گزینه بازپرداخت پلکانی را انتخاب کنند
وزیر راه و شهرسازی همچنین از امکان پرداخت اقساط تسهیالت نهضت ملی مسکن 
به صورت پلکانی خبر داده بود.منظور از پرداخت پلکانی اقســاط تسهیالت مسکن، 
افزایش تدریجی و ســاالنه مبلغ اقساط است به این صورت که مبلغ اقساط وام در 
شرایط عادی )مثاًل 7 میلیون تومان در هر ماه( در طول دوره بازپرداخت اقساط که 
برای وام نهضت ملی مســکن 20 ساله اســت، توزیع می شود؛ در ماه های سال های 
نخســت مبلغ این اقســاط کمتر و در مقابل، فشــار عمده مبلغ اقساط به ماه های 
سال های پایانی منتقل می شود.عضو هیئت مدیر بانک تخصصی بخش مسکن: نرخ 
سود تسهیالت نهضت مســکن 18 درصد استپیش از این نیز )21 آذر ماه( محمد 
حســن علمداری عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن و مدیر اعتبارات این 
بانک، درباره مبلغ تسهیالت و رقم اقساط ماهانه آن گفته بود: تسهیالت نهضت ملی 
مســکن در 4 مدل 250، 300، 400 و 450 میلیون تومان برای به ترتیب روستاها 
و شــهرهای کوچک، شــهرهای باالی 200 هزار نفر، کالنهشرها و تهران پرداخت 
می شود.به گفته علمداری، رقم اقساط این 4 مدل تسهیالت با احتساب 3 سال زمان 
ساخت و 17 ســال دوره بازپرداخت )مجموعاً 20 سال( به ترتیب 4، 4.7، 6.3 و 7 
میلیون تومان است.مبلغ اقساط نهضت ملی مسکن در 4 حالت بازپرداخت ساده با 
ســود 18 درصد، پلکانی با سود 18 درصد ساده، ساده با سود ۹ درصد و پلکانی با 

سود ۹ درصد
قسط ماهانه وام 4۵0 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد، بازپرداخت 1۷ 

ساله و روش اقساط ساده:
7 میلیون و ۹0 هزار تومان

قســط ماهانه وام 4۵0 میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد بازپرداخت 1۷ 
ساله و روش اقساط ساده:
4 میلیون و 314 هزار تومان

قسط ماهانه وام 4۵0 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد، بازپرداخت 1۷ 
ساله و روش اقساط پلکانی:

مبلغ قسط سال اول: 6 میلیون و 206 هزار تومان
قسط سال دوم: 6 میلیون و 3۹3 هزار تومان
قسط سال سوم: 6 میلیون و 584 هزار تومان

قسط سال چهارم: 6 میلیون و 782 هزار تومان
قسط سال پنجم: 6 میلیون و ۹85 هزار تومان
قسط سال ششم: 7 میلیون و 1۹5 هزار تومان
قسط سال هفتم: 7 میلیون و 411 هزار تومان
قسط سال هشتم: 7 میلیون و 633 هزار تومان

قسط سال نهم: 7 میلیون و 862 هزار تومان
قسط سال دهم: 8 میلیون و ۹8 هزار تومان

قسط سال یازدهم: 8 میلیون و 341 هزار تومان

قسط سال دوازدهم: 8 میلیون و 5۹1 هزار تومان
قسط سال سیزدهم: 8 میلیون و 84۹ هزار تومان
قسط سال چهاردهم: ۹ میلیون و 115 هزار تومان
قسط سال پانزدهم: ۹ میلیون و 388 هزار تومان

قسط سال شانزدهم: ۹ میلیون و 670 هزار تومان
قسط سال هفدهم: ۹ میلیون و ۹60 هزار تومان

کل بازپرداخت: یک میلیارد و 620 میلیون و 863 هزار تومان
کل سود تسهیالت: یک میلیارد و 170 میلیون و 863 هزار تومان

قسط ماهانه وام 400 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد، بازپرداخت 1۷ 
ساله و روش اقساط ساده:
6 ملیون و 302 هزار تومان

قســط ماهانه وام 400 میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد، بازپرداخت 1۷ 
ساله و روش اقساط ساده:
3 میلیون و 835 هزار تومان

قسط ماهانه وام 400 میلیون تومانی با نرخ سود 18 درصد، بازپرداخت 1۷ 
ساله و روش اقساط پلکانی:

مبلغ قسط سال اول: 5 میلیون و 517 هزار تومان
قسط سال دوم: 5 میلیون و 682 هزار تومان
قسط سال سوم: 5 میلیون و 853 هزار تومان
قسط سال چهارم: 6 میلیون و 28 هزار تومان
قسط سال پنجم: 6 میلیون و 20۹ هزار تومان
قسط سال ششم: 6 میلیون و 3۹5 هزار تومان
قسط سال هفتم: 6 میلیون و 587 هزار تومان
قسط سال هشتم: 6 میلیون و 785 هزار تومان

قسط سال نهم: 6 میلیون و ۹8۹ هزار تومان
قسط سال دهم: 7 میلیون و 1۹8 هزار تومان

قسط سال یازدهم: 7 میلیون و 414 هزار تومان
قسط سال دوازدهم: 7 میلیون و 637 هزار تومان
قسط سال سیزدهم: 7 میلیون و 866 هزار تومان

قسط سال چهاردهم: 8 میلیون و 102 هزار تومان
قسط سال پانزدهم: 8 میلیون و 345 هزار تومان

قسط سال شانزدهم: 8 میلیون و 5۹5 هزار تومان
قسط سال هفدهم: 8 میلیون و 853 هزار تومان

کل بازپرداخت: یک میلیارد و 440 میلیون و 767 هزار تومان
کل سود تسهیالت: یک میلیارد و 40 هزار و 767 هزار تومان

بــا توجه به الزام اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده طال از 
امروز )دوشنبه/13 آذرماه( که براساس آن، ۹ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده طال، جواهر و پالتین از اصل طال حذف شــده و 
به ســایر موارد )اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشندگان( 
اختصــاص خواهد یافت، اتحادیه طــال و جواهر تهران، نحوه 
اجرای این قانــون را به واحدهای صنفی فعــال ابالغ کرد.به 
گزارش ایسنا، طی ســال های گذشته حذف مالیات بر ارزش 
افزوده طال در مجلس مورد بررســی قرار گرفت و تصویب هم 
شده بود اما شــورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد و دوباره 
به مجلس ارجاع شــد. اما در نهایت این قانون 12 تیر امسال 
اصالح، تصویب و به دولت ابالغ شد. طبق این قانون ۹ درصد 
مالیــات خرید طال فقط به ســود و اجرت طــال تعلق خواهد 
گرفت و اصل طال از این مالیات معاف شد. در این رابطه برخی 
اعالم کردند که از این پس در خرید طال بایستی دقت کرد تا 
واحدهای فروش، مالیات ۹ درصدی را روی قیمت اصلی طال 

حساب نکنند.
در پــی این موضوع اعضای هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران اعالم کردند که طبق اصل 123 قانون اساســی، پس از 
شش ماه از ابالغ مصوبه ریاست جمهوری، قانون معافیت اصل 

طال از مالیات اجرایی خواهد شد.

پــس از آن، یک ماه پیش )13 آذر مــاه 1400(، اتاق اصناف 
ایران در اطالعیه ای به واحدهای صنفی طال، جواهر و پالتین 
در رابطه با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اعالم کرد که با 

توجه به الزم االجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده 
از 13 دی مــاه، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده طال، جواهر و 
پالتین از مشتریان دریافت شــود.بر اساس این ابالغیه، مقرر 
شــد قانون دائمی مالیات بر ارزش افــزوده از 13 دی 1400 
از سوی سازمان امور مالیاتی کشــور الزم االجرا اعالم شود. با 
توجــه به جزء 2 بند »ب« مــاده )26( این قانون در خصوص 
عرضه کنندگان کاال و خدمات طال، جواهر و پالتین مقرر شده 
که “اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کاالهای موضوع 

این بند، مشمول مالیات و عوارض با نرخ  ۹ درصد شود. ”
حال بــا توجه به اینکه این قانون از امروز )دوشــنبه/13 دی 
1400( اجرایی می شــود، ابراهیم محمدولی- رئیس اتحادیه 
طــال و جواهر تهران- نحوه اجرای ایــن قانون را به واحدهای 

صنفی خود ابالغ کرد:
در متن اعالمی اتحادیه طال و جواهر تهران آمده است:  
» توجه همکاران ارجمند را به موارد ذیل جلب می نماید:

1- نظر بــه اینکه با اجرایی شــدن قانون مالیــات بر ارزش 
افزوده مصــوب 02/03/1400 اصل طال ، جواهر و پالتین به 
کار رفته در مصنوعات ســاخته شــده از فلزات مزبور از تاریخ 
13/10/1400 معاف از مالیات و عوارض اســت؛ صرفاً اجرت 
ســاخت، حق العمل و سود فروشنده کاالهای موضوع این بند 
مشــمول مالیات و عوارض با نرخ ۹ درصد ) ۹ ٪ ( اســت. لذا 
ضرورت دارد فروشندگان مصنوعات یاد شده نسبت به تفکیک 
مــوارد معافیت )اصــل طال ، جواهر وپالتین بــه کار رفته در 
مصنوعات ســاخته شده( از سایر موارد در صورتحساب فروش 
صــادره اقدام نمایند تــا امکان محاســبه و دریافت مالیات و 

عوارض بر مبنای اجزای یاد شده مشمول باشد.
 2- براساس قانون مذکور، فروشندگان مصنوعات ساخته شده 
از طال، جواهر و پالتین از تاریخ 13/10/1400 به هیچ عنوان 
مجاز به دریافت مالیات و عــوارض ارزش افزوده از اصل طال، 
جواهر و پالتین نیســتند و در صورت عــدم رعایت بند ) 1 ( 
نه تنهــا باید مالیات و عوارض دریافتــی را عودت نمایند بلکه 
مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز 

می شوند که غیر قابل بخشودگی است.«

نحوه اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده طال

نشــریه بین المللی Central bank در شــماره اخیر خود از بررســی و تائید فراهم بودن مقدمات و آمادگی بانک مرکزی ایران در 
راه اندازی »ریال دیجیتال« خبر داد.به گزارش ایِبنا، نشریه بین المللی “Central bank ; payment news” در شماره نوامبر خود با ارائه 
گزارشی از فعالیت های بانک مرکزی ایران در حوزه فناوری های نوین، با اعالم اینکه ایران همچنان بر امکان ارائه پول دیجیتال 
بانک مرکزی تاکید دارد، به نقل از رییس کل بانک مرکزی نوشت: »پایلوت ریال دیجیتال بانک مرکزی پس از تایید شورای پول و 
اعتبار راه اندازی می شود«.این نشریه همچنین با اشاره به اظهارات رییس کل پیشین بانک مرکزی در خصوص راه اندازی پول دیجیتال، عنوان داشت: بررسی سوابق و 
اظهارات مدیران پیشین در بانک مرکزی ایران حکایت از این دارد که مقدمات کارشناسی در مورد پول دیجیتال بانک مرکزی ایران در شرف تکمیل است و به زودی 
راهبرد اجرایی و برنامه راه اندازی آزمایشی آن ارائه خواهد شد.نشریه بین المللی central bank همچنین به اعالن خبری در خصوص سامانه پل نیز پرداخته و به نقل 
از معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ایران ، راه اندازی پرداخت های لحظه ای در ماه دسامبر را اقدام مهمی در اکوسیستم پرداخت و بانکداری ایران برشمرده است.

همچنین تاکید شــده که این ســامانه هم اکنون پس از انجام آزمایشات نهائی به مرحله بهره برداری رسیده است.این نشریه در گزارش خود می افزاید: سامانه جدید 
پرداخت لحظه ای )پل( به دنبال هماهنگی های گسترده با بازیگران بخش مالی و بانکی در ایران توسعه یافته و امکان پرداخت های 24 ساعت در طی هفت روز هفته 

را فراهم می کند.

رییس جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانســت و بر پیگیری جدی این موضوع 
تاکید کرد.به گزارش ایســنا، در جلســه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 
گزارش های جداگانه بانک مرکزی درباره وضعیت کنونی تورم و نقدینگی، بازار ارز ارائه شــد.گزارش بانک مرکزی در مورد تورم 
نشان می دهد برنامه ها و سیاست های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت آمیز بوده به گونه ای که نرخ رشد تورم در ابتدای دولت 

ســیزدهم که به رقم بی ســابقه ای در 70 سال اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته اســت.رئیس جمهور نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تالش بیشتر برای 
مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک های دولتی و خصوصی از خلق  نقدینگی توسط بانک ها جلوگیری شود.

رئیسی با تاکید بر اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند ، ناترازی بانک ها را تهدیدی برای نظام بانکی دانست و گفت: این موضوع باید جدی گرفته شود.
رئیسی موضوع کفایت سرمایه بانک ها را نیز از چالش های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی 
ارائه و اجرای آن را پیگیری کند.رئیس جمهور حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید 
کرد.در این جلسه همچنین گزارش مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین مالی زنجیره تولید ارائه شد.به موجب این گزارش اجرای 

برنامه تامین مالی زنجیره تولید آثار مناسبی در جهت کاهش ضریب فزاینده پولی و کاهش رشد نقدینگی خواهد داشت.

نشریه بین المللی central bank گزارش داد؛

راه اندازی پایلوت پول دیجیتال بانک مرکزی ایران
ریس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاکید کرد:

لزوم جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک ها
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گزیده خبر

درد و رنج جنگها، اکنون بیشتر از خود آنها 
تلفات می گیرند

»در سال جدید میالدی شاید تلفات جنگها رو به کاهش بگذارد اما در ضمن افول 
نفوذ آمریکا، دورنمای جنگهای منطقه ای با توجه به تداوم سایه تقابل بین ابرقدرتها، 
از اوکراین گرفته تا تایوان، همچنان مطرح خواهد بود.«به گزارش ایسنا،  نشریه فارن 
پالسی در تحلیلی درباره دورنمای جنگ در جهان در سال ۲۰۲۲ می نویسد: پس از 
گذراندن سالی همراه با تجربه حمله به ساختمان کنگره ایاالت متحده، درگیری های 
خونبار وحشتناک در اتیوپی، پیروز شدن طالبان در افغانستان، رویارویی قدرت های 
بزرگ بر ســر اوکراین و تایوان در ضمن تضعیف بلندپروازی های آمریکا در صحنه 
جهانــی، کووید-۱۹ و وضعیت اضطراری آب و هوایی، بــه راحتی می توان دنیایی 
پرنوســان را تصور کرد.اما شاید بتوان استدالل کرد که امور از آن چیزی که به نظر 
می رســند بهتر هستند.از این گذشته، از برخی جوانب جنگها رو به کاهش بوده اند. 
تعداد افراد کشته شده در جنگ در سراسر جهان از سال ۲۰۱۴ عمدتاً کاهش یافته 
است – البته اگر تنها کسانی را که مستقیماً در جنگ کشته شده اند حساب کنیم. بر 
اساس آمار و ارقام برنامه موسوم به »برنامه داده های درگیری اوپساال«، ارقام تا پایان 
سال ۲۰۲۰ نشان می دهند که تلفات نبردها نسبت به هفت سال قبل کاهش یافته 
که عمده دلیلش فروکش کردن کشتار وحشتناک در سوریه است.تعداد جنگ های 
بزرگ نیز از اوجش در ســالهای اخیر فروکش کرده است. علیرغم تهدید والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه علیه اوکراین، کشورها به ندرت با یکدیگر وارد جنگ 
شــده اند. درگیری های محلی بیش از هر زمان دیگری باال می گیرند، اما شدت آنها 
کمتر است. در بیشتر موارد، جنگ های قرن بیست و یکم نسبت به جنگ های قرن 
قبلی کمتر مرگبار هســتند.یک آمریکای محتاط تر نیز ممکن است تاثیری مثبت 
داشته باشد. خشونتهای دهه ۱۹۹۰ در بوسنی، رواندا و سومالی؛ جنگهای افغانستان 
و عراق پس از ۱۱ سپتامبر؛ عملیات مرگبار سریالنکا علیه تامیل ها؛ و فروپاشی لیبی 
و سودان جنوبی همگی در زمان - و در برخی موارد به لطف - تسلط آمریکا بر غرب 
اتفاق افتادند. اینکه روسای جمهور اخیر آمریکا از توسل به زور برای سرنگون کردن 
دشمنان خودداری کرده اند، چیز خوبی است. بعالوه، نباید در قدرت واشنگتن حتی 
در دوران اوجش پس از جنگ ســرد مبالغه کرد؛ کشــوری که حتی در غیاب یک 
حمله، همواره تالش کرده اســت تا رهبران سرکش )مثل عمر البشیر، رهبر سابق 
سودان( را تسلیم اراده خود کند.به هر حال، تلفات جنگی تنها بخشی از داستان را 
بیان می کند. جنگ در یمن بیشــتر از بابت گرسنگی یا بیماریهای قابل پیشگیری 
جان مردم و عمدتاً زنان و کودکان را می گیرد تا خشــونت. میلیون ها اتیوپیایی به 
دلیل جنگ داخلی این کشــور از ناامنی غذایی حاد رنج می برند. درگیری با افراط 
گرایان در سایر نقاط آفریقا اغلب منجر به مرگ هزاران نفر نمی شود، اما میلیون ها 
نفر را از خانه هایشان آواره می کند و باعث تخریبهای انسانی می شود.دخالت خارجی 
در جنگهــا این خطر را ایجاد می کند که از درگیری های محلی آتش  درگیری های 
بزرگ تری روشن شــود و قدرت های بزرگ با هم برخورد کنند.از زمانی که طالبان 
قدرت را در ماه اوت در افغانســتان به دست گرفت، سطح خشونت در افغانستان به 
شدت کاهش یافته است، اما گرسنگی، پدیده ای عمدتاً ناشی از سیاست های غرب، 
می تواند باعث کشته شدن افغان های بیشتری - از جمله میلیون ها کودک - نسبت 
به جنگ دهه های گذشته شود. در سرتاسر جهان، تعداد آوارگان، که بیشتر آنها به 
دلیل جنگ بوده اند، به رکورد باالیی رســیده اســت. به عبارت دیگر می توان گفت 
شــاید تلفات جنگها کاهش یافته باشند، اما درد و رنج ناشی از این جنگها کاهش 
نیافته اند.عالوه بر این، کشورها حتی زمانی که مستقیماً در جنگ نیستند، به شدت 
رقابت می کنند. آنها با حمالت سایبری، کمپین های انتشار اطالعات دروغ، مداخله 
در انتخابات، فشار اقتصادی و استفاده ابزاری از مهاجران باهم می جنگند. قدرت های 
بزرگ و منطقه ای برای کســب نفوذ، اغلب از طریق متحــدان محلی، در مناطق 
جنگی رقابت می کنند. جنگ نیابتی تاکنون باعث درگیری مستقیم میان کشورهای 
مداخله گر نشده است. در واقع، برخی از آنها به طرز ماهرانه ای از خطر گذر می کنند: 
روسیه و ترکیه با وجود حمایت از طرف های رقیب در درگیری های سوریه و لیبی، 
روابــط صمیمانه خود را حفظ می کنند. با این حال، دخالت خارجی در درگیری ها 
این خطر را ایجاد می کند که درگیری های محلی جرقه جنگهای بزرگ تری را بزنند.

مناقشاتی که قدرت های بزرگ را درگیر می سازند به طور فزاینده ای خطرناک به نظر 
می رسند. پوتین ممکن است بر ســر حمله دیگری به اوکراین قمار کند. درگیری 
چین-آمریکا بر سر تایوان در سال ۲۰۲۲ بعید است، اما ارتش های دو کشور به طور 
فزاینــده ای در حوزه این جزیره و همین طور در حوزه دریای چین جنوبی با وجود 
تمام خطرات درهم تنیده موجود، با یکدیگر مناقشه پیدا می  نند. اگر توافق هسته ای 
با ایران از بین برود، که اکنون محتمل به نظر می رســد، آمریکا یا اســرائیل ممکن 
است – احتماالً حتی در اوایل سال ۲۰۲۲ - تالش کنند تا تأسیسات هسته ای ایران 
را از بین ببرند و این احتماالً تهران را وادار به رفتن ســمت روند نظامی کند و در 
عین حال در سرتاسر منطقه واکنش نشان دهد. به عبارت دیگر، یک اتفاق ناگوار یا 
اشتباه محاسباتی میتواند جنگ بین دولتی را در پی داشته باشد.با وجود هر تصوری 
درباره نفوذ آمریکا، کاهش آن ناگزیر خطراتی را با توجه به اینکه قدرت و ائتالفهای 
آمریکا چندین دهه ساختار امور جهانی را تشکیل داده، به همراه خواهد داشت. هیچ 
کس نباید در مورد این افول اغراق کند: نیروهای آمریکایی هنوز در سراســر جهان 
مستقر هستند، ناتو پابرجاست، و دیپلماسی اخیر واشنگتن در آسیا نشان می دهد 
که هنوز می تواند ائتالف ها را جوری که هیچ قدرت دیگری نمی تواند، رهبری کند. 
اما در ضمن وجود نوسان فراوان، رقبای واشنگتن در حال بررسی هستند تا ببینند 
تا کجــا می توانند پیش بروند.خطرناک ترین کانونهای پــر التهاب امروز - خواه 
اوکراین، تایوان، یا رویارویی با ایران - به نوعی با تالش جهان برای یک تعادل 
جدید مربوط می شوند. اختالل کارکرد آمریکا شاید کمک چندانی به بهبود این 
وضعیت نکند.انتقال ظریف قدرت در سطح جهانی مستلزم خونسردی و پیش 
بینی پذیر بودن است – نه انتخاباتی پرجنجال و افت و خیز سیاستها از دولتی 
به دولت دیگر.بیماری همه گیر کووید-۱۹ بدترین بالیای انسانی جهان را تشدید 
کــرده و فقر، افزایش هزینه های زندگــی، نابرابری و بیکاری را به نحوی که به 
خشم عمومی دامن می زند، تشدید کرده است؛ خشمی که در سال گذشته در 
تصاحب قدرت در تونس، کودتای ســودان و اعتراضات در کلمبیا نقش داشت. 
آسیب اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ می تواند برخی از کشورها را تا نقطه در هم 
شکســتن تحت فشار قرار دهد. اگرچه این روند دربردارنده جهش از نارضایتی 
به اعتراض، از اعتراض به بحران و از بحران به درگیری است؛ بدترین عالئم این 

بیماری همه گیر ممکن است هنوز در راه باشند.

سال دلهره  آور دموکرات ها در عرصه سیاسی آمریکا
تــا پایان ســال ۲۰۲۲، احتمــاالً کفه ترازوی قدرت به ســمت 
جمهوری خواهان و شخص دونالد ترامپ تغییر خواهد کرد.اقتصاد 
آنالین – پرهام کریمی؛ در ســال ۲۰۲۱، ریاســت جمهوری جو 
بایدن با موفقیت اولیه آغاز شد، اندکی پس از آن، شورش خشونت 
آمیز در ساختمان کنگره توسط حامیان سرسخت دونالد ترامپ 
اتفاق افتاد که با شکست این طرح، ناامیدانه از دفتر کار خود خارج 
شــد. اما در ســال ۲۰۲۲، احتمال معکوس شدن همه موازنه ها 
وجود دارد. هر چه دولت بایدن دارد، ممکن است پس از انتخابات 
میان دوره ای در نوامبر از بین برود - تاریخی که شروع غیررسمی 
رقابت  بعدی ریاست جمهوری است، که در این مرحله به نظر می 
رسد مقدمه ای برای تاجگذاری مجدد آقای ترامپ باشد.در ابتدا به 
اولین نشانه پرچمدار، پسر اسکرانتون توجه کنید. پس از موفقیت 
زودهنگام در تصویب یک بسته محرک عظیم، ریاست جمهوری 
آقای بایدن به بن بســت رسید. ضربه ها یکی پس از دیگری وارد 
شد: تورم باال که تا حدی توسط محرک های مالی ایجاد شد. یک 
بیماری همه گیر بی امان؛ خروج بی نظم از افغانســتان و ناتوانی 
کاخ ســفید در تشویق اکثریت دموکرات ها به رای دادن به قانون 
آن. محبوبیت او از ابتدای دوره ریاست جمهوری ۲۵ درصد کاهش 
یافته اســت و او را تقریباً به اندازه آقــای ترامپ در این مقطع از 
ریاست جمهوری خود منفور کرده است. پیش از کریسمس، یک 
سناتور مهم ضربه مهلکی به قانون بازگشت بهتر )BBB( زد، بسته 
ای از کاهــش تغییرات آب و هوایــی و مزایای اجتماعی که قرار 
بود امضای قانون ریاســت جمهوری او باشد.تشدید این وضعیت 
ناخوشــایند، انتخاباتی اســت که در ماه نوامبر در پیش روست، 
کــه در آن آقای بایدن احتماالً توانایی خــود را برای قانونگذاری 
به طور کامل از دســت خواهد داد. روسای جمهور تقریباً همیشه 
در اولین انتخابات میان دوره ای خود متحمل شکست می شوند 
و بــا اکثریت ضعیفی که دموکرات هــا در هر دو مجلس کنگره 
حفــظ دارند، این امر بعید به نظر نمی رســد. جمهوری خواهان 
برای به دست آوردن اکثریت و وتوی صریح بر تمامی قانونگذاری 
مــورد نظر آقای بایدن، باید تنها پنج کرســی دیگر را در مجلس 
نمایندگان  به دست آورند. در سال ۲۰۱۰، باراک اوباما ۶۳ کرسی 
از خود را از دســت داد. در سال ۲۰۱۸ نیز آقای ترامپ ۳۵ امتیاز 

خود را از دســت داد. اگر محبوبیت آقای بایدن باالتر بود، ممکن 
بود امیدی برای فرار از این اتفاق باشــد. متاسفانه برای او اینطور 
نیست. شــرط بندی ها بر روی این اســت که جمهوری خواهان 
شــانس ۸۲ درصدی برای پیروزی در مجلــس نمایندگان و ۷۰ 
درصد شانس بازپس گیری سنا را دارند.اعالمیه های بازنشستگی 
اعضای با ســابقه طوالنی مدت در کنگره، که ترجیح می دهند از 
طریق انتخابات از ســمت خود خارج نشوند، نشانه ایست از آنچه 
احتماالً رخ می دهد. تاکنــون ۲۳ دموکرات مجلس نمایندگان، 
از جمله برخی از روســای قدرتمند کمیته ها، در مقابل فقط ۱۳ 
جمهوری خواه، گفته اند که به دنبال انتخاب مجدد نیستند. نکته 
مهم این است که ۱۵ نفر از آن دموکرات ها در مقابل چهار نفر از 
جمهوری خواهان، برای یافتن پست یا مقام برجسته دیگری کنگره 
را ترک نمی کنند. در انتخابات سال های گذشته، بازنشستگی از 
شاخص های اصلی زیان برای حزبی است که در قدرت بوده است.

رویدادهای بیرونی، مانند محدود کردن حقوق قانونی سقط جنین 
توســط دادگاه عالی که باعث واکنش شدید در حومه شهر شد، 

ممکن اســت به دموکرات های در حاشیه کمک کند. اما نتیجه 
نهایی بعید اســت کمک چندانی به کنترل کامل دموکرات ها بر 
واشنگتن کند.تنها این چند ماه برای دموکرات ها باقی مانده است 
تا از کنترل یکپارچه خود بر کنگره و کاخ ســفید استفاده کنند. 
بســیاری از قوانین ظاهراً با اولویت باال که به طرفداران تعهد داده 
شــده بود - برای تقویت حقــوق رای، تقویت اتحادیه ها، کاهش 
خشــونت پلیس و اصالح سیستم مهاجرت - در بدو ورود از بین 
رفته است، زیرا قانون اساسی در سنا به اقلیت جمهوری خواه اجازه 
می دهد تصویب آن را رد کند. خود فیلی باستر، که پیشروها زمانی 
امیدوار بودند از آن صرفنظر شود، قرار است باقی بماند. دموکرات ها 
به جای اتالف وقت برای تصویب لوایح بدون شــانس زیادی برای 
تصویب، ماه ها را به احیای یک نســخه کمرنگ از قانون بازگشت 
بهتر اختصاص می دهند )که خود از نظر تئوری فقط به این دلیل 
قابل قبول است که یک رویه بودجه ای خاص می تواند فیلی باستر 
را دور بزند(. اگر رئیس جمهور بخواهد در ماه نوامبر چیزی اساسی 
برای ارائه به رای دهندگان داشــته باشد، مذاکرات سخت با جو 

مانچین، اصلی تریــن پایگاه دموکرات، تنها راه پیش روی رئیس 
جمهور اســت که بــه احتمال زیاد برای ماه هــا به طول خواهد 
انجامید. خواســته های فصل مبارزات انتخاباتی و دشواری عبور 
واقعی از آن ممکن اســت زمان یا تمایل کمی برای چیز دیگری 
باقی بگذارد.بنابراین، تا پایان ســال، احتماالً کفه ترازوی قدرت از 
سمت دموکرات ها به جمهوری خواهان تغییر خواهد کرد. این یک 
چشم انداز اسفناک است. پیروزی در انتخابات، شکست حزب را 
در محاسبه تالش های جدی رهبرش برای براندازی انتخابات تأیید 
می کند. در واقع، ممکن است حتی بیشتر از این موضوعات به او 
وابسته باشــد. تعداد کمی از جمهوری خواهانی که به استیضاح 
ترامــپ به دلیل اقداماتش پس از شکســت وی در انتخابات رای 
دادند، در ســمت خود باقی خواهند ماند. نهادهای پیشین که با 
ترامپیســم صلح کردند، پاداش هایی دریافت خواهند کرد. کوین 
مک کارتی احتماالً به ریاست مجلس که آرزویش را دارد خواهد 
رسید. همه اینها بدون نیاز حزب جمهوری خواه به ارائه یک برنامه 
سیاســی در پاسخ به شکست های ســال ۲۰۲۰ محقق خواهد 
شــد.در هر دو حزب، تالش ها در حال حاضر  در جریان اســت، 
اگرچه این رقابت ممکن اســت تکرار سال ۲۰۲۰ باشد. هم آقای 
بایدن و هم آقای ترامپ به اندازه کافی مغرور هستند که قدرت را 
به سیاســتمداران جوان واگذار نکنند. با این حال، هر دو به اندازه 
کافی مسن هستند تا ســالمتی، آنها را از دویدن باز دارد. کاماال 
هریس، معاون رئیس جمهوری، علیرغم مبارزات انتخاباتی سخت 
در سال ۲۰۲۰ و ســال اول دشوار او به عنوان نفر دوم، همچنان 
وارث آشــکار دموکرات ها خواهد بود. اگر قرار باشــد آقای ترامپ 
نامزد نشود، یک پوپولیستی که توسط او ساخته شده است، مانند 
فرماندار فلوریدا، ران دیسانتیس، جانشین احتمالی او خواهد بود. 
یک قرن پیش، منکن روزنامه نگار و طنزپرداز آمریکایی، نوشت که 
»هدف کل سیاست این است که مردم را همیشه از طریق تهدید 
کــردن آن ها با مجموعه ای بی پایــان از هوبگوبلین ها )موجودات 
ترسناک افسانه ای در کمیک های آمریکایی( نگران نگه دارد، همه 
آنها خیالی اســت«. در میان اضطراب ناشی از بیماری همه گیر و 
پارانویای همه گونه ها، هوبگوبلین ها اکنون به اندازه کافی واقعی 

به نظر نمی رسند.

»عبداهلل حمدوک« نخست وزیر سودان که چندی پیش با شبه کودتای ارتش از سمتش برکنار شده بود، با حضور در یک نشست خبری 
استعفای خود را اعالم کرد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، به دنبال افزایش اعتراضات حامیان دموکراسی علیه مداخالت 
نظامی ارتش سودان در امور سیاسی که با سرکوب معترضان به دست نیروهای امنیتی این کشور نیز همراه بوده است، عبداهلل حمدوک 
رئیس شورای انتقالی سودان از سمت خود کناره گیری کرد.حمدوک در حالی از نخست وزیر اعالم استعفا کرده است که در ۲۵ اکتبر 
گذشته، ارتش دولت انتقالی وی را برکنار و وضعیت اضطراری را در میان اتهامات و اختالفات بین سیاستمداران و ارتش اعالم کرد.با این حال پس از اعتراضات گسترده و فشار 
جامعه بین المللی، حمدوک در ۲۱ نوامبر بر اساس توافق با »عبدالفتاح البرهان« فرمانده ارتش سودان  دوباره به خدمت گرفته شد.هنوز علت استعفای حمدوک مشخص نشده 
اســت اما طی روزهای گذشــته خارطوم پایتخت سودان صحنه اعتراضات مردمی گسترده بوده است که این اعتراضات در روز یک شنبه حداقل دو کشته برجا گذاشته است. 
حمدوک در نطق زنده تلویزیونی اعالم استعفای خود از اقدامات دولت انتقالی دفاع کرد و گفت: تالش کردیم آزادیها را گسترش دهیم و کشور را از لیست حامیان تروریسم 
حذف کنیم. وی تاکید کرد، دولت ما تالش کرد بسیاری از بدهای خارجی بخشیده شود و ۹۰ درصد از بدهیهای خارجی کاهش یابد. وی با بیان اینکه البته در بخشهایی نیز 
شکست خوردیم تاکید کرد، تنشهای سیاسی در کشور روی اقدامات دولت انتقالی تاثیرگذار بود.حمدوک در ادامه با اشاره به کودتای ۲۵ اکتبر گفت: پس از این کودتا برای 

حفظ دستاوردهای دولت با ارتش توافقنامه امضا کردیم. وی مشکل اصلی سودان را تنش بین اجزای سیاسی و نظامی در این کشور خواند.

مون جائه این دیروز )دوشــنبه( وعده داد که از آخرین ماه های ریاســت جمهوری خود به منظور دستیابی به صلح و یک نقطه 
عطف با کره شمالی بهره ببرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این اظهارنظر از سوی رئیس جمهوری کره جنوبی در 
میانه سکوت پیونگ یانگ به تالش های »مون جائه این« برای اعالمیه پایان جنگ و برقراری صلح بین دو کره مطرح شده است.

مون جائه این در آخرین سخنرانی سال نوی میالدی پیش از پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود که مه ۲۰۲۲ است، گفت: 
دولت پیگیر عادی سازی روابط بین دو کره و راهی غیرقابل بازگشت در مسیر صلح است. امیدوارم که تالش ها برای گفتگو در دولت بعدی کره جنوبی نیز ادامه یابد.

این درحالیست که کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی در سخنرانی سال نوی میالدی خود اشاره ای به درخواست های رئیس جمهوری کره جنوبی برای اعالم رسمی 
پایان جنگ دو کره یا گفتگوهای متوقف شــده با آمریکا نکرد.مون جائه این با کیم جونگ اون چندین دیدار داشــت پیش از آنکه گفتگوها به دلیل اختالفات بر سر 
درخواست های بین المللی از کره شمالی برای دست کشیدن از برنامه های اتمی و موشکی اش متوقف شود.مون در حال تالش برای اعالم پایان جنگ به عنوان راهی 
برای شروع سریع مذاکرات متوقف شده است اما کره شمالی رسما به این آخرین تالش ها از سوی سئول پاسخی نداده و آمریکا هم گفته که از ایده مذکور حمایت 
می کند اما با کره جنوبی بر سر زمان بندی آن اختالف نظر دارد.رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین اذعان کرد: این حقیقت دارد که راه طوالنی در پیش داریم. اگر 

روابط بین دو کره بهبود یابد،  جامعه بین الملل از این روند پیروی می کند.

با حضور در یک نشست خبری

نخست وزیر سودان استعفا کرد
مون جائه این: 

همچنان برای صلح با پیونگ یانگ تالش می کنم

روایت رسانه انگلیسی
  اختالف درون اردوگاه غرب 

در مذاکرات وین
یک هفته نامه انگلیسی ضمن اشاره به ناکامی رویکردهای غرب در 
روند مذاکرات هســته ای با ایران، تصریح کرد که تنش  و اختالفات 
میــان مذاکره کنندگان غربی وجود دارد که تاثیر منفی بر روند این 
مذاکرات گذاشته است.به گزارش ایرنا، تارنمای هفته نامه اسپکِتیتور 
در گزارشــی، موضوع مذاکرات وین را یکی از ناکامی های غرب در 
عرصه سیاســی خارجی در سال ۲۰۲۱ دانســت و نوشت: یکی از 
ناکامی های بزرگ غرب در ســال ۲۰۲۱ در مذاکرات هســته ای با 
ایران رقم خورد و  با وجود اینکه سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده، اما این 
مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.در بخشی از این گزارش آمده 
است: حرفهای شــماری از منابع دیپلماتیک در گروههای مختلف 
طی هفته های اخیر نشــان می دهد که تنش ها و اختالفات میان 
مذاکــره کنندگان غربی وجود دارد که بر روند مذاکرات تاثیر منفی 
گذاشته است.این هفته نامه انگلیسی در ادامه ضمن اشاره به ترکیب 
تیم مذاکره کننده آمریکا تصریح کرد: جیک سالیوان مشاور امنیت 
ملی جو بایدن، یک شخصیت و صدای حساس تر در اردوگاه آمریکا 
محسوب می شود اما به طور مداوم از سوی رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران به حاشــیه کشــیده شده. رابرت مالی توانسته 
نسخه خودش از مذاکرات را در زمان گزارش دهی به آنتونی بلینکن 
وزیر خارجه آمریکا به طــور ماهرانه ای ایجاد کند. در نتیجه میزان 
آشــفتگی ها در این مذاکرات از دید کاخ سفید پنهان مانده و اینکه 
جو بایدن نیز به هر حال درگیر مســائل داخلی آمریکا است.در این 
گزارش می خوانیم: همزمان با طوالنی شــدن روند مذاکرات، طرف 
ایرانی همچنان به حرکت در مســیر تقویت موضع خود ادامه داده 
و در ســوی دیگر حالت و وضعیت دیپلمات های غربی آشفته شده 
است. این مسئله موجب رضایت طرف ایرانی نیز شده است.اوضاع در 
میان مذاکره کنندگان انگلیس متفاوت از مذاکره کنندگان آمریکا 
بوده اســت. مذاکره کنندگان انگلیس منســجم تر هستند. به رغم 
یکسری اختالفات، موضع لندن در قبال مذاکره هسته ای  قوی تر و 
منسجم تر است.  این باعث شده تا انگلیس بیشتر از آمریکا همدرد 
اسرائیل شــود. در نتیجه تل آویو در حال  هزینه کردن برای البی با 
لندن اســت تا آمریکا به خودش بیاید و خود را این وضعیت نجات 
دهد.این رسانه انگلیســی می افزاید: با این شرایط ، شاید باید این 
گونه نتیجه بگیریم که  سال ۲۰۲۲ ، سال ِ ایران باشد. ایران پیشتر 
با نزدیکی به چین و روسیه از لحاظ اقتصادی، توانسته تاثیر تحریم 
ها را کاهش دهد. در این مسیر مسئله کشورهای عرب حوزه خلیج 

فارس نیز مطرح است. 
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محققان دانشگاه ادیث کوان استرالیا در مطالعه اخیرشان اظهار کرده اند 
برخی شــواهد حاکی از آن است که ویتامین K سالمت قلب را بهبود 
می بخشــد.به گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی، تحقیقات اخیر 
محققان اســترالیایی نشان داده اســت افرادی که از رژیم غذایی غنی 
از ویتامین K پیروی می کنند تا ۳۴ درصد کمتر در معرض خطر ابتال 
به بیماری های قلبی عروقی مرتبط با تصلب شــرایین قرار دارند.طی 
ایــن مطالعه محققان داده های بیــش از ۵۰ هزار نفر را که در مطالعه 
 Danish Diet, Cancer, and(رژیم غذایی، سرطان و ســالمت دانمارکی
Health( در یک دوره ۲۳ ساله شرکت کرده بودند را بررسی کردند.آنها 

 K قصد داشتند دریابند که آیا واقعا افرادی که غذاهای حاوی ویتامین
بیشــتری مصرف می کنند، کمتر در معرض خطر ابتال به بیماری های 
قلبی عروقی مرتبط با تصلب شرایین قرار دارند یا خیر.دو نوع ویتامین 
K در غذاهایــی که ما می خوریم وجود دارد: ویتامین K۱ که عمدتا از 
ســبزیجات برگ ســبز و روغن های گیاهی به دست می آید در حالی 
که ویتامین K۲ در گوشــت، تخم مرغ و غذاهای تخمیر شــده مانند 
پنیر یافت می شــود.این مطالعه نشان داد افرادی که بیشترین دریافت 
ویتامین K۱ را داشتند، ۲۱ درصد کمتر به دلیل بیماری قلبی عروقی 
مرتبط با تصلب شرایین در بیمارستان بستری شده بودند. در ویتامین 
K۲ نیز خطر بستری شدن در بیمارستان ۱۴ درصد کمتر بود.مصرف 
ویتامیــن k با کاهش خطر ابتالی افراد به همه انواع بیماری های قلبی 
عروقی مرتبط با تصلب شــرایین، به ویژه بیماری ســرخرگ محیطی 
مرتبط است. بیماری سرخرگ محیطی به معنی تنگی عروق محیطی 
اســت. در این بیماری عروق مرکزی مانند ســرخرگ های قلب یا مغز 

آسیب ندیده اند.

یک یافته جدید ما را به پرورش اندام های انســان در آزمایشــگاه و 
نجات جان میلیون ها انســان نزدیک کرده اســت.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از آی ای، محققــان ژنتیک مولکولی در موسســه علوم 
»وایزمن«)Weizmann( راهی برای کشت سلول های بنیادی انسانی 
بسیار زودتر از آنچه قبال ممکن بود، کشف کرده اند.در مطالعه منتشر 
شده در مجله Cell، محققان نشان دادند که سلول های اولیه انسانی 
را می توان ایجاد و ســپس با موفقیت در موش ها ادغام کرد. این به 
لطــف حالت تمایز نیافته یا همان طور که محققان آن را نامیده اند، 
»حالت خام« آنهاست که در آن آنها می توانند به هر نوع سلولی در 
بدن، از جمله ســلول های بنیادی دیگر تبدیل شــوند.عالوه بر این 
شاهکار چشمگیر، آنها دریافته اند که سلول های بنیادی ایجاد شده به 
طور قابل توجهی توانمندتر هستند و به آنها اجازه می دهد با محیط 
میزبان خود ترکیب شده و بهتر ادغام شوند.این به طور قابل توجهی 
شانس ایجاد یک »کیمارا«)chimera( میان گونه ای را افزایش می دهد 
که به ســلول های یک موجود اجازه می دهد تا به رشد موجود دیگر 
کمــک کند.»کیمارا« یا »آمیژه« و »موزائیک« دو اصطالح معمول 
برای موجودات مخلوط اســت. در علم کیمیاگری باستان و امروزه 
در ژنتیک مخلوطی از حیوان و انسان را »کیمارا« می نامند. این نام 
فارسی از ترکیب دو واژه فارسی »کیمیا« و »آرا« به معنی آراستن 
ایجاد شده  است. کیمارا حالتی مشابه موزائیک است، با این تفاوت 
که در موزاییک ســلول های متفــاوت از نظر ژنتیکی همگی از یک 
یاخته تخم منشعب شــده اند، اما در کیمارا همین سلول ها از چند 

زیگوت منشعب شده اند.

تاثیر ویتامین k بر سالمت قلب

پرورش اندام های انسان در 
آزمایشگاه با یک پیشرفت جدید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تظاهرات علیه محدودیت های کرونایی در اسلونی/ رویترز

بی ام و M3 تورینگ جدید در راه است…
ســال ۲۰۲۲ سال استیشن های اســپورت خواهد بود زیرا یکی از بهترین آن ها یعنی BMW M۳ تورینگ جدید روانه بازار خواهد شد. 
برای اولین بار در تاریخ این خودروساز آلمانی نسخه استیشن از سدان اسپورت M۳ را تولید می کند. این استیشن هیجان انگیز تمامی 
ویژگی های عملکردی M۳ را در قالب یک استیشن جادار و کاربردی ارائه خواهد کرد تا مصرف کنندگان با گزینه ای عالی مواجه شوند. 
BMW برای تزریق هیجان به همه اقدام به انتشار تیزری از این خودرو در مکانی غیرمحتمل کرده است.جدیدترین نسل G8۰ M۳ یکی 

از خبرسازترین خودروهای چند سال اخیر بوده است. این برند دوست داشتنی با فاصله گرفتن از زبان طراحی سنتی خود، اضافه کردن 
گزینه سیستم چهار چرخ محرک و حذف گیربکس دوکالچه اتوماتیک راه حل های جدیدی را امتحان کرده است. این تغییرات اگرچه 
باعث شده M۳ جدید محصولی بهتر از قبل باشد اما درعین حال باعث عصبانیت برخی افراد نیز شده است.خوشبختانه BMW چیزی در 
چنته دارد که همه دوستش خواهند داشت و آن هم نسخه استیشن از M۳ است. حاال شما می توانید فضای کابین و بار یک شاسی بلند 
را با همان تجربه رانندگی M۳ و در قابلیت یک استیشن داشته باشید تا از نزدیک یک معامله برد-برد را تجربه نمایید. همچنین استفاده 

از سیستم چهار چرخ محرک به این معنی است که شما می توانید در بدترین شرایط آب و هوایی نیز با اطمینان خاطر رانندگی کنید.

بهترین بازیکن جهان از نگاه بازیکنان بوندسلیگا
در نظرســنجی که روزنامه کیکر در بین بازیکنان شــاغل در بوندسلیگا برای انتخاب بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۱ انجام 
داد، لواندوفســکی بیشــترین آراء را به خود اختصاص داد.به گزارش ایسنا و به نقل از کیکر، سال ۲۰۲۱ به پایان رسید. بسیاری 
انتظار داشتند که روبرت لواندوفسکی بعد از درخشش در دو فصل اخیر بتواند توپ طال را به دست آورد اما بازهم این مسی بود 
که توانســت برنده این جایزه بزرگ شود.بســیاری لواندوفسکی را شایسته کسب توپ طالی ۲۰۲۱ می دانند. در نظرسنجی که 
روزنامه کیکر در بین بازیکنان شاغل در بوندسلیگا انجام داد لواندوفسکی بیشترین رای را به خود اختصاص داد.لواندوفسکی در 
این نظرســنجی که در بین ۲۴۳ بازیکن انجام شــد ۴۳ و ۲ درصد آراء را به خود اختصاص داد.بعد مهاجم بایرن مونیخ نوبت به 
محمد صالح رسید که با ۲۰ درصد آراء در رده دوم قرار گرفت تا بعد از لواندوفسکی بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۱ از نظر 

بازیکنان بوندسلیگا باشد.بعد از این دو بازیکن نوبت به مسی در رده سوم رسید.

بکوش و روی مگردان ز جور و بارکشی
مگر مراد دل خویش رد کنار کشی

ریست چو اختیار دلت عشق روی دلدا
ضرورتست هک جورش هب اختیار کشی

هک همچو شربت شیرین خوشگوار کشیهب یاد او قدح زره انب می باید گار کشیهب ره صفت هک میسر شود بکن جهدی هک خویش را هب سر کوی آن ن سعادت تو همین بس هک جور یار کشیز جاه و دولت دنیا دگر هچ میطلبی؟
روا بود هک همه عمرش ااظتنر کشیاگر هب آخر عمر این مراد خواهی یافت

پیشنهاد

چهره روز

سفر به دور اتاقم
ســفر به دور اتاقم اثری از اگزویه دومستر، نویسنده 
و نقاش فرانســوی اســت که در ســال ۱۷۹۴ آن را 
نوشت. کتابی که با مطالعه آن در دوران کرونا احتماال 
بیشــتر از هر زمان دیگری با داستانش ارتباط برقرار 
کنید چرا که این اثر درباره افســری جوان است که 
مجبور می شــود ۴۲ روز در اتاق خود محبوس بماند. 
کتابی که آن را ادیســه ای کمیک به سبک و سیاق 
آثار الرنس اســترن می دانند که خبر از آغاز جنبش 
رمانتیسم می دهد. داستان کتاب سفر به دور اتاقم در 
قالب یک زندگی نامه خودنوشت است. نویسنده پس 
از یک دوئل با افسری ایتالیایی که با پیروزی خودش 
به پایان می رسد محکوم به ۴۲ روز اقامت اجباری در 
اتاق خود می شــود. حال افسری که در داستان کتاب نیز وجود دارد مجبور است ۴۲ روز در اتاق 
خود محبوس بماند. در ابتدای کتاب نیز، راوی آشکارا از ماجراجویی اش در اتاق خبر می دهد و در 
همان جمالت ابتدایی می نویسد:نه، بیش از این کتابم را نهان نخواهم داشت: حضرات، این شما و 
این هم کتاب بنده! بخوانیدش! من به اطراف و اکناف اتاقم سفری کردم که چهل و دو روز به طول 
انجامید. مشاهدات جالبی که داشتم و حّظ مدامی که طی مسیر بردم مرا بر آن داشت تا آن را در 
دسترس عموم قرار دهم، تصمیمی برخاسته از اعتقادی راسخ به سودمندی در قبال جامعه. به انبوه 
آشفته حاالنی می اندیشــم که اکنون این پادزهر مطمئن مالل و داروی آرامش بخش دردهایشان 
را تقدیمشــان می دارم و قلبم از این خیال سرشار از شعفی وصف ناپذیر می شود. آدمی از سفر به 
دور اتاق خود لذتی می برد که از حســادت آزارنده ی مردمان در امان اســت و برای دســت یافتن 
بدان حاجت به هیچ مال و ثروتی نیست. )کتاب سفر به دور اتاقم اثر اگزویه دومستر – صفحه ۷(

جک لندن
جان گریفیث لندن )به انگلیســی: Jack London( )زاده 
۱۲ ژانویه ۱8۷۶ – درگذشته ۲۲ نوامبر ۱۹۱۶( نویسنده 
سوسیالیســت آمریکایی بود. آثــار او مانند آوای وحش، 
سپیددندان و گرگ دریا با استقبال خوانندگان روبرو شد. 
او از نخستین نویســندگان آمریکا بود که از راه نوشتن 
به ثروت زیادی دســت یافت.وی صحنه هایی که تصویر 
کرده را با چشم خود دیده و قهرمانان بیشتر داستانهایش 
کسانی هستند که با او معاشرت داشته اند. در نوشته های 
جک لندن تأثیر افکار »چارلز داروین«، »هربرت اسپنسر«، 
»کارل مارکس« و »فریدریش نیچه« آشکار است. این آثار 
که گاهی رنگ شدید ناتورالیستی به خود می گیرند غالباً 
تجزیه و تحلیل های بسیار دقیق اجتماعی می باشند. جک 
لندن در خانواده تنگدستی در سان فرانسیسکو به دنیا آمد و در اوکلند بزرگ شد. او با اینکه توانست در 
دانشگاه پذیرفته شود، تحصیالت رسمی چندانی نداشت و هرچه آموخت، خود آموخت و بسیاری از آثار 
ادبی را در کتابخانه عمومی اوکلند خواند. در ۱88۹ در کارخانه کنسروسازی کاری سخت و سنگین پیدا 
کرد. بعد با پولی که از نامادریش وام گرفت قایقی خرید و به دزدی صدف پرداخت. در ۱8۹۳ به عنوان 
کارگر با یک کشتی شکار شیر دریایی به ژاپن رفت. بازگشت او با بحران اقتصادی سال ۱8۹۳ و مبارزات 
کارگری هم زمان شــد. مدتی بی کار و ولگرد بود و در شهر بافلو به زندان افتاد. بعد به اوکلند بازگشت و 
دبیرستان را تمام کرد. خیلی دوست داشت که به دانشگاه کالیفرنیا برود و پس از سه ماه کوشش فشرده 
در تابستان ۱88 در آنجا پذیرفته شد. اما به دلیل بی پولی ناچار پس از یک سال دانشگاه را رها کرد. در 
۱8۹۷ با کشــتی و همراه با دیگر جویندگان طالی کلوندایک به شــهر داوسون در یوکان رفت. در آنجا 

بیمار شد و پزشکی او را درمان کرد. داستان کوتاه برپا کردن آتش یادگار این دوره از زندگی او است.

فرهنگ

»دواین جانسون« اعالم کرد با وجود درخواست های 
فراوان »وین دیزل« به مجموعه فیلم های اکشــن 
»سریع و خشن« بازنخواهد گشت.به گزارش ایسنا 
به نقل از ایندی  وایر، »ویــن دیزل« در ماه نوامبر 
گذشــته در صفحه اینســتاگرام خــود از »دواین 
جاســون« خواســت تا اختالفات را کنار بگذارد و 
به مجموعه فیلم های »ســریع و خشــن« بازگردد، 
این دو بازیگر در جریان ســاخت فیلم »سرنوشت 
خشــمگین« در ســال ۲۰۱۶ دچار اختالف شده 
بودند و حــاال »ون دیزل« که از تهیه کنندگان این 
سری فیلم نیز هست در تالش برای بازگرداندن این 
ســتاره هالیوودی برای قسمت دهم این فیلم است. 
اما »دواین جانسون« در مصاحبه جدید خود با سی  ان ان عنوان کرده قبال به صورت خصوصی 
با »وین دیزل« درباره عدم ادامه همکاری من با ســری فیلم های »ســریع و خشــن« توافق 
کردیم. او همچنین »وین دیزل« را به تالش حیله گرانه برای متقاعد کردن او به بازگشت متهم 
کرد. در ســال ۲۰۱۶، »دواین جانســون« در صفحه اجتماعی خود بدون نام بردن از شخص 
خاصــی کنایه ای به یکی از همبازبان مرد خود زد و نوشــت: هم بازی های خانم  در فیلم ها 
همیشه فوق العاده هستند اما این موضوع درباره همبازیان مرد داستانی متفاوت دارد«. »دواین 
جانسون« از سال ۲۰۱۱ در قســمت های پنجم، ششم و هفتم »سریع و خشن«، »سرنوشت 
خشــمگین« و همچنین فیلم »هابز و شاو« به عنوان دنباله غیر مستقیم از مجموعه »سریع و 

خشن« نقش آفرینی کرده است.

»دواین جانسون«:

 دیگر به »سریع و خشن« برنمی گردم
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