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مکتب و مدرسه درس آموز دید نه یک شخص.وی اظهار کرد: این عبارت »مکتب سلیمانی« مدال افتخاری است که ولی...
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آخرین اخبار از سیالب جنوب ایران
 خسارت سنگین سیل به زندگی 

شهروندان
گروه اســتان هاـ  سیالب روزهای گذشته در استان های جنوبی کشور 
سبب خسارات فراوان به زندگی مردم شده است به طوری که هم اکنون 
شرایط خوبی در این مناطق حاکم نیست و هم وطنان ساکن شهرها و 
روستاهای این استان ها نیاز فوری به امدادرسانی دارند.به گزارش گروه 
استان های خبرگزاری تسنیم، با آغاز بارش ها از هفته گذشته در کشور 
به ویژه جنوب ایران شاهد سیالب هایی در استانهای هرمزگان، فارس، 
سیستان و بلوچستان و کرمان بوده ایم. پیش از این سازمان هواشناسی 
ضمن صدور هشــدار قرمز برای این اســتان ها، بر آماده باش مسئوالن 
تاکید کرده بود. آیت اهلل رئیســی، رئیس جمهور، وزیر نیرو را به عنوان 
نماینده ویژه مامور کرد تا ضمن بازدید از مناطق ســیل زده استان های 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان، گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده 
برای کمک و امدادرســانی به مردم در این استان ها ارائه کند.براساس 
گزارش خبرنگاران تســنیم، متاســفانه بر اثر شدت این بارش ها شاهد 
آبگرفتگی منازل، جان باختن تعدادی از هموطنان و خسارت سنگین 
سیالب در برخی مناطق بوده ایم که گزارش مشروح خبرنگاران استانی 

در 24 ساعته گذشته از نظر خوانندگان می گذرد:

 امدادرسانی هوایی به روستا های سیل زده المرد
به گزارش خبرگزاری تســنیم از شــیراز، سامانه بارشــی که از بامداد 
روز یکشــنبه 12 دی ماه در اســتان فارس فعال شد سبب بهره مندی 
اکثر نقاط استان از بارش های زمســتانی و تلطیف شدن هوای استان 
و شادمانی کشــاورزان و باغداران شد، اما به دلیل شدت بارش رحمت 
الهی شهرستان های جنوبی استان فارس درگیر سیالب شدند که منجر 
به تخلیه منازل آن ها شــد و متاســفانه 5 نفر از هم استانی های عزیز 
قربانی ســیل شــدند و 12 نفر نیز مصدوم شدند.24 شهرستان فارس 
درگیر سیالب شدند.شدت بارش ها در برخی از شهرستان های جنوبی به 
حدی بوده است که باعث انسداد مسیر های ارتباطی و بروز خساراتی نیز 
برای مناطق روســتایی شد. در شهرستان الرستان بر اثر ریزش بخشی 
از کوه )قلعه( شــاه نشین به برخی خانه های مسکونی در پایین دست 

خساراتی وارد شد. 

 2000 خانه در کنارک دچار آبگرفتگی شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از چابهار، بارش های کم سابقه در منطقه 
بلوچســتان واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان به ویژه در دو 
شهرستان چابهار و کنارک در روزهای اخیر که موجب آبگرفتگی اکثر 
معابر و منازل مردم شده و خسارات متعددی به زیرساخت ها وارد کرده 
و بالفاصله ورود ســامانه جوی جدید بارشی به استان که صدور هشدار 
سطح قرمز هواشناسی را در پی داشته، همه دستگاه های امدادی استان 
را به حالت آماده باش در آورده است.عبدالغفور هوت با اشاره به اینکه در 
حال حاضر بیش از 2000 خانه در شهر بندری کنارک درگیر آبگرفتگی 

است.

تخلیه اضطراری 5 روستای سیل زده میناب 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، روزگذشته وقوع بارش های 
سیل آســا سبب جاری شدن سیالب و طغیان رودخانه ها شد، در شرق 
هرمزگان به زیرساخت های مختلف خسارت وارد شده و منازل بسیاری 
از مردم نیز دچار آبگرفتگی شــده است.سیالب به بخش کشاورزی در 
نقاط مختلف اســتان خسارات زیادی وارد کرده و محصوالتی که آماده 

برداشت بودند بر اثر بارش های سیل آسا و تگرگ از بین رفت.

سیالبی شدن 9 شهرستان استان کرمان
همچنین مجید سعیدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به بارندگی بسیار وسیع 
و گسترده ای که دو روز گذشته در استان کرمان داشتیم اظهار داشت: 
این بارندگی ها و ســیالبی شدن رودخانه ها و باال آمدن سطح آب باعث 
بروز مشکالتی در 9 شهرستان استان به ویژه در مناطق جنوبی استان 
از جمله شهرستان های رودبار جنوب، قلعه گنج، منوجان و ارزوئیه شده 

است.

آب بسیاری از منازل چابهار قطع است! 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از ســواحل مکران، ایــن روزها جنوب 
سیستان و بلوچستان به شــدت نیازمند نگاه جدی دولتمردان است، 
چرا که وقتی با وقوع اولین باراندگی زندگی مردم کامل مختل می شود، 
بدون شک با وقوع طوفان و رخدادهای طبیعی دیگر اتفاقات چند برابر 

بدتری تهدیدشان خواهد کرد.

10 هزار نفر در محاصره سیالب کنارک
به گزارش خبرگزاری تســنیم از ســواحل مکران، سازمان هواشناسی 
می گوید »کنارک با دریافت لحظه ای 100 میلیمتر باران در مدت زمان 
20 دقیقه، یکی از شدیدترین بارش های تاریخ ایران را به ثبت رسانیده 
اســت«.همه محله های این شــهر 10 هزار نفری زیر آب رفتند و حاال 
وخیم ترین شرایط را می گذرانند. در 70 کیلومتری کنارک، روستای 7 
هزار نفری تیس در نزدیکی چابهار هم شــرایط ناگواری دارد؛ رودخانه 
روســتا طغیان کرده و آب خانه های مردم را برداشته و اینترنت و برق 
روستا هم قطع است. ستاد مدیریت بحران می گوید شرایط وخیمی را 

می گذارند و نیازمند امکانات هستند.

خسارت 17 میلیادی سیالب به تأسیسات آبرسانی شهرستان 
سیریک 

به گزارش خبرگزاری تســنیم از بندرعبــاس، امین قصمی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
سیالب روز گذشته به تاسیسات آبرسانی شهرستان سیریک خسارتی 
بالغ بر 17 میلیارد ریال وارد کرده اســت. وی با بیان اینکه منابع اصلی 
تولید شهرســتان سیریک از دشــت راونگ میناب است، افزود: در پی 
بارش های شدید در این منطقه، متأسفانه راه های دسترسی به محل خط 

انتقال 400 میلیمتری که دچار حادثه و خسارت شده مسدود است. 

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم 
7 نفر از جمله حســن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به 1۸ سال حبس 
جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای 
نقدی و رد مال محکوم شــند.به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، 
ذبیح اهلل خداییان ســخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز در هشتمین نشست 
خبری خود ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سالم 
اهلل علیها و گرامیداشــت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار 
کرد: شــهید سلیمانی از شخصیت های کم نظیر انقالب اسالمی ایران بودند 
و همچون موال و مقتدایش حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم شناخت 

ایشان نیاز به زمان دارد.

شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بود
وی افزود: شــهید سلیمانی ســفیر صلح بودند و صلح را برای همگان می 
خواســتند و بدون توجه به ملیت، نــژاد و دین و مذهب صلح را برای همه 
جهانیان می خواستند. شهید سلیمانی نماد مبارزه با استکبار جهانی بودند؛ 
چراکه تربیت یافته مکتب انسان ساز اســالم بودند.سخنگوی قوه قضائیه با 
اشاره به ابعاد شخصیتی سردار سلیمانی گفت: شهید سلیمانی با وجود اینکه 
در مقابل خانواده شهدا، محرومین و مستضعفین و ملت شریف ایران بسیار 
خاشــع بودند و زانو می زدند در برابر دشمنان مانند کوه بودند و نام ایشان 

لرزه به اندام دشمن می انداخت.

تشکیل دو پرونده کیفری و حقوقی در خصوص ترور شهید سلیمانی
وی درباره وضعیت پرونده شــهید ســلیمانی اظهار کرد: در این خصوص 
معاونت بین الملل قوه قضائیه گزارشــاتی را به سمع و نظر مردم رساندند 
و اقدامات خوبی از ســوی قوه قضائیه هم در بعــد خارجی و داخلی انجام 
شده است.خداییان افزود: در بُعد داخلی دو پرونده تشکیل شده است. یکی 
پرونده حقوقی اســت که در خصوص آن پرونده ای با شکایت خانواده شهدا 
و اقشــار مختلف در شــعبه 55 دادگاه حقوقی و عمومی تهران طرح شده 
اســت که روز گذشته نخستین جلســه دادگاه آن برگزار شد.وی ادامه داد: 
در پرونده کیفری نیز 127 نفر از عامالن و مســببان ترور شهید سلیمانی 
تحت تعقیب هستند و به 9 کشور از جمله امریکا، نیابت قضایی ارسال شده 
است. براساس توافق نامه میان ایران و عراق نیز کارگروهی نیز بین دو کشور 
تشکیل شــده است و در این خصوص دو نشســت در ایران و عراق برگزار 
شــده است و در کشــور عراق نیز یک پرونده در این موضوع تشکیل شده 
و در حال پیگیری است.ســخنگوی قوه قضائیه افزود: در سطح جامعه بین 
المللی نیز، مکاتبات زیادی از سوی مردم و سمن ها صورت گرفته است و به 
سازمان های بین المللی صادر شده است و شما شاهد بودید که گزارشگر ویژه 
حقوق بشر قتل شهید سلیمانی را محکوم کرد اما من نیز اعتقاد دارم که باید 

پیگیری جدی تری در محاکم بین المللی صورت بگیرد.

 ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر نیاز ندارد
خداییان درباره ادعاهای حقوقی بشــری برخی کشورها گفت: حقوق بشر 
امر مقدســی است و هر انســانی از این حق برخوردار است و همه کشورها 
باید آن را رعایت کنند اما متاســفانه برخی از کشورها از آن به عنوان ابزار 
اســتفاده می کنند. هر انســانی حق حیات دارد و اگر کسی حق حیات را 
ســلب کند، یک اقدام ضد بشری انجام داده اســت اما امروز می بینیم که 
افرادی که 17 هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند تحت حمایت همین 
مدعیان دروغین حقوق بشــر هستند.وی در ادامه با تأکید بر سیاسی بودن 
انتخاب گزارشــگر ویژه در خصوص مســائیل ایران اظهار کرد: کشور ایران 
کشــوری نیست که نیاز به گزارشگر ویژه حقوق بشر داشته باشد. در ایران 
برعکس کشــورهایی که رنگ انتخابات را ندیده اند، مسئوالنش با رای مردم 

انتخاب شده اند.خداییان افزود: با این حال برخی کشورها که زنان در آن ها 
حق رانندگی ندارند برایشان گزارشگر ویژه انتخاب نمی شود.وی ادامه داد: از 
طرفی باید به این نکته توجه کرد که مستندات گزارشگر ویژه از کجا تهیه 
می شود؟ این مســتندات از طرف کسانی تهیه می شود که دستان به خون 

مردم ایران آلوده است.

تعداد خودورهای دپوشده زیادتر شده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره تفهیم اتهام خودروسازان درباره خودروهای دپو 
شده گفت: اکثر مردم هم دیده اند که ما توقفگاه هایی داریم که خودروهای 
زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگ ها داشتند 
و با مسئوالن دو خودروسازی هم صحبت هایی داشتند و قرار بر این بود تا 
پایان آبان ماه از تعداد خودروهای ناقص کاســته شود اما این اتفاق نیفتاد و 
تعداد خودروهای دپوشــده حتی زیاد شد. وی افزود: تا کنون در سال های 
مختلف سازمان بازرسی به موضوع مشکالت خودروسازان ورود داشته است. 
با این حال بازار خودرو ایران در اختیار این دو خودروســاز است و انتظاری 
که از خودروســازان و مسئوالن وجود دارد این است که جدی تر وارد عمل 
شــوند.خداییان ادامه داد: ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید آخرین 
مرحله باشد و انتظار داریم که وزارت صمت اشکاالت خودروسازان را جدی تر 

پیگیری کنند و بازخواست کنند.

درباره کم کاری خودروسازها ورود نکرده ایم
وی افزود: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت 
خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند.سخنگوی قوه قضائیه افزود: 
در قوه قضائیه ما یک تفهیم اتهام داریم که توسط مراجع قضایی صورت می 
گیرد. با این حال براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور وقتی به موضوعی 
ورود می کند و تشــخیص می دهد که ممکن است این موضوع جرم باشد، 
دالیل را تحصیل می کند و اگر قانع کننده نباشــد، بازرسان ما می توانند 
تفهیم اتهام کنند یا حتی قرار تأمین صادر کنند. در این مرحله بازرســان 
ما ورود کرده اند و بعد از بررســی تفهیم اتهام کــرده اند و اگر توضیحات 
قابل قبول نباشــد، پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.وی افزود: من 
خواهشم از وزیر محترم این است که با جدیت وارد قضیه شوند و با جدیت 

موضوع را پیگیری کنند و مانع از التهاب بازار شوند.

صدور حکم نهایی پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی
ســخنگوی قوه قضائیه در خصــوص احکام صادره جدیــد در پرونده های 
اقتصادی گفت: اخیراً در ســه فقره از پرونده های مربوط به فساد اقتصادی 
حکم صادر شده که یکی از آن ها مربوط به پتروشیمی ها است که چهار نفر 
محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه 
پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به 12 سال حبس و رد مال و جزای 
نقدی و انفصال از خدمت محکوم شــده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام 
معاونت به 5 سال، داود ناشری به 2 فقره حبس ۳ و 5 سال و داود شیرازی 
به 5 سال حبس محکوم شده است.وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع 
زاده شوشتری به اتهام اخالل در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و رد مال، 
محمدرضا شفیع زاده شوشتری به 15 سال حبس و رد مال و جزای نقدی 
محکوم شــدند. خداییان ادامه داد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه 
هم 7 نفر از جمله حســن شاملویی محکوم شــدند. شاملویی به 1۸ سال 
حبس جزای نقدی و رد مال، ســید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس 
و جزای نقدی و رد مال محکوم شــند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش و 
ســید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردســت به 5 تا 7 سال و جزای 

نقدی محکوم شدند.
ادامه در صفحه دوم

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی

سهـمیه ارز مسـافرتی کـم شد
در کمیسیون برنامه و بودجه؛

کلیات الیحه بودجه1401 تصویب شد

 چگونه مشترکان بستانکار شوند؟

جزئیات جدید از تعرفه رایگان برق

 نایب رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی از تصویب کلیات الیحه بودجه 1401 در 
جلســه این کمیسیون خبر داد.به گزارش ایســنا، محمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: اعضای کمیسیون 
برنامه و بودجه پس از اســتماع نظرات دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف کلیات الیحه بودجه 1401 
را تصویب کردند.وی توضیح داد: طبق آیین نامه جدید مجلس باید کمیســیون برنامه و بودجه نیز نظر و 
گزارش خود را درباره کلیات بودجه اعالم کند.مجلس اخیرا  آیین نامه داخلی درباره روند بررســی بودجه 
را اصالح کرد؛ طبق ماده 1۸2 آینن نامه ، الیحه بودجه به همراه پیوست ها و جداول به کمیسیون تلفیق 
ارجاع می شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز از زمان وصول الیحه، گزارش 
خود را در مورد کلیات منتشر کند.گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آئین نامه داخلی در اولین جلسه علنی 

مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

خیز اومیکرون برای آغاز پیک ششم
موارد اومیکرون در کشور به سرعت در حال افزایش است و احتماال در چند هفته آینده با شیوع این سویه 
جدید کرونا مواجه شــویم.به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعالم رسمی وزارت بهداشت، تا روز گذشته 
244 مورد اومیکرون در کشور شناسایی شده بود که انتظار می رود این تعداد خیلی بیشتر از آنچه باشد 
که اعالم شــده است. زیرا، سرعت انتقال و سرایت اومیکرون چند برابر نوع دلتا است. از همین رو، انتظار 
می رود به زودی و ظرف روزهای آینده و هفته های پیش رو، اومیکرون به ســویه غالب در کشــور تبدیل 
شود. همان طور که در اروپا و آمریکا هم این وضعیت رخ داده و موارد اومیکرون روز به روز در حال افزایش 
اســت.علیرضا بیگلری عضو کمیته علمی کشــوری کووید 19، با عنوان این مطلب که وقتی موارد ابتالء 
باال برود، قطعاً روند بستری ها نیز افزایش خواهد یافت، گفت: از هفته های آتی شاهد شیوع اومیکرون در 
کشور خواهیم بود و با توجه به اینکه سرعت انتقال سویه اومیکرون نسبت به دلتا بیشتر است، قطعاً موارد 
بســتری نیز افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: اگر پیش بینی کنیم روزانه 100 هزار مبتال به اومیکرون 
داشته باشیم، حداقل 5 درصد این افراد بستری خواهند شد که عدد باالیی است. و احیاناً، چنین شرایطی 
پیش بیاید، سیســتم بهداشت و درمان کشور تحت فشــار مضاعف قرار خواهد گرفت.بیگلری با اشاره به 
افزایش موارد آنفلوانزا در کشور، گفت: در انستیتو پاستور، ۳0 درصد از نمونه های کرونا که منفی می شود، 
آنفلوانزا هستند.در همین حال، محسن فرهادی معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، با 
عنوان این مطلب که سرعت انتقال سویه اومیکرون خیلی بیشتر از دلتا است و متأسفانه در هفته های اخیر 
شاهد نزول رعایت پروتکل های بهداشتی در کشور هستیم، افزود: بررسی های ما نشان می دهد که به طور 
میانگین میزان رعایت پروتکل ها به زیر 50 درصد نزول کرده است.وی گفت: تجربه نشان داده هر جا که 
شاهد نزول رعایت پروتکل ها بوده ایم، بیماری سریع تر گسترش پیدا کرده است.فرهادی، بیشترین موارد 
نزول پروتکل ها را مربوط به باشگاه های ورزشی، استخرها، تاالرها و رستوران ها دانست و افزود: متأسفانه 

در این اماکن ماسک را بر می دارند و تهویه هم نامناسب است و در نتیجه شاهد انتقال بیماری هستیم.
این در حالی است که حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19، درباره احتمال بروز پیک 
جدید با سویه اومیکرون، گفت: در مورد محدودیت های اجتماعی فکر می کنم باید تصمیم گیری شود که 
از پیک جدیدی با اومیکرون در کشور جلوگیری کنیم.وی درباره تعداد آزمایشگاه های تشخیص اومیکرون 
در کشــور، افزود: تعداد آزمایشگاه مطرح نیست؛ چون از روز اولی که اومیکرون در دنیا شناسایی شد در 
ایران انستیتو پاستور کیت تشخیصی این سویه را ساخت و در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار داد 
و تســت بر اساس کرونا است که اگر مثبت شود باید بررسی شود تا نوع سویه آن مشخص گردد.فرشید 
رضایی سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سالمت وزارت بهداشت، با اشاره به سرعت باالی انتقال اومیکرون، 
گفت: سویه اومیکرون از ویروس های کرونا است با این تفاوت که واگیردارتر از جهش های قبلی است.وی با 
عنوان این مطلب اومیکرون از راه تنفس منتقل می شود، ادامه داد: استفاده از ماسک در مکان های عمومی 
و همچنین وجود تهویه مناسب، مهم ترین راه های پیشگیری از ابتالء به اومیکرون است.رضایی به عالئم 
اومیکرون اشاره کرد و گفت: عالئم اومیکرون مثل ویروس های دیگر است، با این تفاوت که آبریزش بینی 
در اومیکرون، غلبه بیشــتری دارد.وی افزود: اگر اومیکرون تا 5 روز به صورت ســرماخوردگی باشد و بعد 
عالئم از بین برود، چندان نگران کننده نیست. اما ماندگاری و شدیدتر شدن عالئم بعد از گذشت 5 روز، 
باید جدی گرفته شود.سرپرست دفتر آموزش و ارتقا سالمت وزارت بهداشت تاکید کرد: یکی از جنبه های 
خطا در مواجهه با اومیکرون، این است که احساس می کنیم مثل سرماخوردگی بوده و در نتیجه، پروتکل ها 
را جدی نمی گیریم. در حالی که نباید چنین تصوری از اومیکرون داشته باشیم. چون می تواند با افزایش 

موارد ابتالء، میزان بستری ها و مرگ و میرها نیز افزایش یابد.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

صدور حکم قطعی برای ۳ پرونده دادگاه های جرایم اقتصادی

4

3

6

2

سخنگوی گمرک:
واردات واکسن کرونا از ۱۵۲ میلیون ُدز فراتر رفت

تهران- ایرنا- سخنگوی گمرک گفت: با ورود 2 محموله واکسن سینوفارم به کشور، میزان واکسن های وارد شده به 
152 میلیون و 50۸ هزار و ۳0۸ دز رسید.به گزارش ایرنا از گمرک، »سید روح اله لطیفی« اظهار داشت: محموله 
های ۸۸ و ۸9 واکسن به میزان 400 هزار دز و 2 میلیون دز از نوع سینوفارم در روزهای اخیر از گمرک فرودگاه 
امام خمینی )ره( به صورت حمل یکسره ترخیص شد که با اضافه شدن این میزان، واردات واکسن به 152 میلیون 
و 50۸ هزار و ۳0۸ دز رســید.وی با بیان اینکه این 2 محموله آمار واکســن سینوفارم را به 1۳5 میلیون و چهار 
هزار و 49۸ دز رساند، خاطرنشان کرد: پس از آن، واکسن استرازنکا به میزان 1۳ میلیون و 2۸7 هزار و ۶10 دز، 
اسپوتنیک چهار میلیون و 91 هزار و 200 دز و باهارات با یک میلیون و 125 هزار دز از مسیر فرودگاه امام خمینی 
)ره( وارد کشــور شــده اند و به صورت حمل یکسره و بدون توقف ترخیص شد.سخنگوی گمرک تصریح کرد: به 
دلیل تولید مناسب واکسن در داخل، میزان باالی واکسیناسیون و واردات مناسب در چند ماه اخیر، نیاز به واردات 
واکسن کرونا کاهش یافته است.وی تاکید کرد: گمرک جمهوری اسالمی ایران از ابتدای فراگیری کرونا، اقدامات 
ویژه ای را برای ترخیص فوری اقالم مقابله با کرونا در دستور کار قرار داده و در حال حاضر نیز این رویه ادامه دارد.

کوتاهی یک وزارتخانه در اجرای قانون

 مالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی
 قطعی شد
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گزیده خبر

سرلشکر رحیم صفوی: 
 امروز همه آزادی خواهان به جبهه مقاومت 

پیوسته اند
دستیار و مشــاور عالی فرماندهی 
معظم کل قــوا گفت: با بیان اینکه 
حــاج قاســم و جبهــه مقاومت 
 آمریکایی هــا و صهیونیســت ها را 
تحقیر کردند، گفــت:  آمریکایی ها 
به شــکل مفتضحانه از افغانستان 
فرار کردند.به گــزارش خبرگزاری 
تســنیم از قزوین، سردار سرلشکر 
در  رحیم صفــوی  یحیی   پاســدار 
همایش بین المللی مقاومت و جهان 
آینده در ســالن اجالس دانشگاه  بین المللی امام  خمینی)ره( استان قزوین 
برگزار شد، شهادت ســردار قاسم سلیمانی و أبومهدی المهندس یک ترور 
کم نظیر دولتی در جهان بود، اظهار داشــت: این اتفاق هم از جهت سیاسی 
کشــوری که ادعای حمایت از حقوق بشری در جهان دارد، برخالف قوانین 
بین الملل و حتی بر خالف قوانین خود کشور آمریکا مستقیماً در یک کشور 
ثالث فرمانده ارشــد ایرانی را ترور کرده و به شــهادت می رساند.وی اضافه 
کرد: شــهادت مظلومانه این 2 سردار بزرگ اســالم هم از نظر محکومیت 
افکار عمومی ملت های ایــران و عراق و هم محکومیت یک میلیارد و 600 
میلیون نفر مسلمان را به دنبال داشت. آمریکا و صهیونیست ها با همکاری 
اطالعاتی برخی کشورهای عربی می خواستند با شهادت این سرداران ایرانی 
و عراقی باعث تضعیف جبهه مقاومت اسالمی شوند.سرلشکر رحیم صفوی 
ادامه داد: مظلومیت این دو شــهید بزرگوار و همراهانشــان که در این ترور 
ناجوانمردانه به شهادت رسیدند، این شهادت ها را تبدیل به یک فضای بزرگ 
برای ملت های ایران و عراق و بلکه برای ملت های اسالمی دیگر کشورها کرد. 
هر جا که دلی روشــن و جان بابصیرت بود، از این قساوت رئیس جمهور و 
ارتش تروریستی آمریکا ایجاد کردند، برآشفته شدند.وی یادآور شد: هر کجا 
مسلمان آگاه طرفدار آزادی فلسطین داشتیم، از این جنایت به تحیر و فکر 
فرو رفتند. درســت است که همه شهرهای ایران و عراق تبدیل به عزاخانه 
شــد و از اینکه سردار ملی ایران و سردار جبهه مقاومت ملی را این گونه به 
شهادت رساندند، به خیابان ها ریختند و عزای عمومی در شهرها و روستاهای 
مختلف ایران و عراق برپا کردند. اما این عزاداری ها منحصر به این 2 کشور 
نبود و فقط در کشــور هند بیش از هزار مجلس عزاداری برای سردار دل ها 

برگزار کردند.

مکتب سلیمانی راه تازه ای برای مبارزه با آمریکا و اسرائیل شکل داد
دســتیار و مشــاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه این شهادت 
تبدیل به مکتب سلیمانی شد، گفت: آنهایی که می خواستند با این شهادت 
تأثیرگذاری حاج قاســم را در صحنه مقاومت از بین ببرند، با مکتبی مواجه 
شدند که راه جدیدی را برای مبارزه با ارتش های آمریکا و اسرائیل را از شمال 
آفریقا تا غرب آسیا شکل داد.رحیم صفوی مکتب سلیمانی را مکتب مقاومت 
و مبارزه با آمریکا و صهیونیزم برای اخراج آمریکا و اســرائیل از کشورهای 
اســالمی توصیف کرد و افزود: عملکرد حاج قاســم و جبهه مقاومت باعث 
تحقیر آمریکایی ها و صهیونیست ها و زوال شکست ناپذیری آنها شد. چرا که 
آمریکایی ها به شکل مفتضحانه از افغانستان فرار کردند و تغییر سیاست های 

آمریکا در سلطه بر افغانستان محصول مکتب و جبهه مقاومت بود.
وی با ذکر اینکه شکست های مفتضحانه در جنگ های 33 روزه با حزب اهلل 
لبنان و 55 روزه با مجاهدان فلســطینی نتیجه مکتب سلیمانی بود، ادامه 
داد: امروز جبهه مقاومت و مکتب ســلیمانی گســترش پیدا کرده و همه 

آزادی خواهان به این جبهه پیوستند.

ویژگی های مکتب شهید سلیمانی
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در بخش دیگری از سخنانش 
با اشــاره به ویژگی های مکتب ســلیمانی گفت: اعتقاد و عشــق به خدا و 
توانمندی های خلق او، حمایت از مستضعفین و مسلمانان تحت ستم برای 
رسیدن به آزادی، استقالل و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی کشورهای 
خودشــان یکی از شاخصه های مکتب شهید ســلیمانی است.رحیم صفوی 
اتکال و اطمینان به نصرت الهی در همه شرایط سخت جنگ را دیگر ویژگی  
مکتب حاج قاسم برشمرد و اضافه کرد: با وجود جنگ غیرعادالنه ای که به 
ظاهر هم در قدرت اقتصادی، سیاسی و تجهیزاتی دشمنان اسالم قوی ترند؛ 
ولی در مقابله با جبهه خداباوران و نیروهای مردمی آنکه شکست می خورد 
کفار و مشــرکین هســتند که آن را در پیروزی های 8 سال دفاع مقدس بر 
بعثی ها تجربه کردیم.وی با بیان اینکه تجربه ما در ســال های دفاع مقدس 
به مکتب مقاومت تبدیل شد، ادامه داد: این مکتب مقاومت به لبنان رفت و 
حزب اهلل را شکل داد. این مکتب به فلسطین رفت و جهاد اسالمی و حماس 
را ایجاد کرد و در افغانســتان گروه های جهادی توانستند هم بر ارتش سرخ 

شوروی غلبه کنند و هم بر 20 سال اشغالگری آمریکایی ها پایان دهند.
رحیم صفوی تصریح کرد: مکتب سلیمانی یعنی شناخت راهبرد دشمنان، 
پیدا کردن ضعف ها و قوت های آنها و تبیین و ترســیم عملی راهبرد جبهه 
مقاومت برای غلبه بر راهبرد دشــمنان و شکست این راهبرد در هر یک از 
کشورهای اســالمی منطقه که آمریکایی ها در آنها حضور دارند.وی افزود: 
تقاضای ما از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این اســت که مکتب شهید 
ســلیمانی را تبدیل به 2 واحد درسی کرده و در دروس عمومی دانشجویان 

بگنجانند.

مقدم فر:
شهید سلیمانی به حکمت رهبر انقالب 

اعتقاد راسخ داشت
دبیر ســتاد مردمی دومین سالگرد شــهادت سردار قاسم سلیمانی 
گفت: حاج قاســم هنوز ناشناخته است و شــناخت او به تحقیق و 
پژوهــش نیاز دارد.به گــزارش خبرنگار گروه دانشــگاه خبرگزاری 
تســنیم، حمیدرضا مقدم فر دبیر ســتاد مردمی بزرگداشت دومین 
سالگرد شــهادت سردار قاسم ســلیمانی در مراسم دانشگاه تهران 
به مناســبت سالگرد شهادت شهید ســلیمانی و درگذشت آیت اهلل 
مصباح  طی ســخنانی، اظهار داشت: درباره شهید سلیمانی حرف 
زیاد اســت و طی این چند روز سخنان زیادی درباره او گفته شده 
است اما چیزی که باید گفت این است که شهید سلیمانی همچنان 
ناشــناخته است و برای شناخت درســت او نیاز به تحقیق و دقت 
اســت زیرا هنوز درباره او ناگفته های زیادی باقی مانده است.وی با 
اشــاره به اظهارات رئیس جمهور درباره نگاه او در حوزه دیپلماسی 
و این که شــهید سلیمانی در عرصه دیپلماسی هم درخشیده است، 
یادآور شــد: یکی از کارهای او در این عرصه این بود که روســیه و 
پوتین را مجاب کرد وارد جنگ سوریه شود، پوتین را متقاعد کرد و 
این که چه گفته اســت که پس از چند جلسه رئیس جمهور روسیه 
چنین تصمیمی را گرفته است ازناشناخته هاست.دبیر ستاد مردمی 
دومین سالگرد شهید سلیمانی با اشاره به اینکه شهید سلیمانی در 
عرصه نظامی یک قهرمان میدان پیروزی است، تصریح کرد: شهید 
ســلیمانی قهرمان شکست نیست و فقط قهرمان عرصه پیروزیست 
در جنــگ 33 روزه ، 21 روزه و 8 روزه غــزه دیدیــم که اولین بار 
اعراب بعد از جمال عبدالناصر اولین بار طعم شکست را می چشند و 
اعراب طعم پیروزی را احساس می کنند.مقدم فر تاکید کرد: شهید 
ســلیمانی طرح های خاورمیانه بزرگ را بهم می زند و این قهرمان 
عرصه دیپلماسی، سیاســی و نظامی کنشگری های مختلفی دارد. 
کنشــگری او در ســال 78 و غائله 18 تیر هنوز مکتوم است. و این 
است که می گوییم حاج قاســم هنوز ناشناخته است و شناخت او 
به تحقیق و پژوهش نیاز دارد.وی با اشــاره به سخنان رهبر انقالب 
درباره اینکه حاج قاسم مکتب بود، تصریح کرد: صداقت و اخالص دو 
استوانه اصلی هر مکتبی است که این دو در شخصیت حاج قاسم به 
خوبی دیده می شود. صداقت او در رابطه با خدا که نشان می دهد او 
خوب بنده ای برای خدا بود و صداقت و اخالص او در ارتباط با خدا 
چنین سرنوشــت و عزتی را برایش رقم زد.مشاور رسانه ای فرمانده 
کل سپاه با اشاره به اینکه شهید سلیمانی در دو نقطه دنیا را متحیر 
کرد، گفت: یک زمانی بود که در مراسم یکی از شهدای مدافع حرم 
اعالم کرد تا ســه ماه دیگر حکومــت داعش از کره خاکی محو می 
شود. برخی فکر می کردند او الف می زند اما دیدیم در طول سه ماه 

این حکومت نابود شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

راهشهیدسلیمانیراادامهمیدهیم
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به تالش شهید سلیمانی 
برای وحدت افزایی گفت: مکتب سلیمانی مدال افتخاری است 
که ولی امر مســلمین به این شــهید عنایت کردند.به گزارش 
خبرنگار مهر، سرلشــکر محمد باقری پیش از ظهر  دیروز ســه 
شنبه در گردهمایی یاران حاج قاسم گفت: با خدا عهد می بندیم 
تا جان در بدن داریم راه شــهید سلیمانی ها را ادامه می دهیم و 
پاسدار ارزش ها باشیم، بایستیم و مقاومت و دفاع کنیم.وی ابراز 
کرد: رهبر انقالب تعابیر بلندی را در خصوص این شهید به کار 
بردند که سابقه نداشت هم در زمان حیات و هم در زمان شهادت 
شهید سلیمانی، چنان که فرمودند به حاج قاسم و ابومهدی باید 
به شکل یک مکتب و مدرسه درس آموز دید نه یک شخص.وی 
اظهار کرد: این عبارت »مکتب ســلیمانی« مدال افتخاری است 
که ولی امر مســلمین به این شهید عنایت کردند، مکتب دارای 
اصالت، ریشه، صحت و دقت است.سرلشکر باقری ادامه داد: شهید 
سلیمانی به تمام جریان های سیاسی و فکری در منطقه مسلط 
و آگاه بود و آگاهی بخش بود و خود را تابع ولی امر می دانســت 
و تالش زیادی در جهت وحدت افزایی و انســجام ملی داشــت.

وی گفت: باید در مورد مکتب حاج قاسم تالش کنیم و مفاهیم 
را نســل به نســل منتقل کنیم، در تاریخ کمتر کسانی هستند 
که ویژگی ها و رفتارهای خاص داشــته باشند و در مقابل مردم 
جاذبه و برای دشمنان دافعه داشته و این ویژگی امام خمینی و 
مقام معظم رهبری است.وی ادامه داد: در مقابل اسرائیل در اوج 
سرســختی بود و همزمان با محرومان و فرزندان شهدا و مردم 
به شــدت مهربان بود، همزمان هم دیپلمات کارکشته بود و در 
میدان رزم و نبرد به عنوان یک فرمانده آگاه و دانشمند و شجاع 
و جسور و فرصت شناس دشمن را به شکست می کشاند.رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: باید بپرسیم شهید سلیمانی 
از خود چه باقی گذاشت که مکتب شهید سلیمانی به او اعطا شد، 

از عمق جان مطیع محض دستورات اسالم بود و هیچ گاه خالف 
آن دیده نشــد، عاشق اهل بیت و صاحب روضه و عزاداری بود و 
برکت کارش را در توســعه فرهنگ والیت اهل بیت می دانست، 
او والیتمــدار بود چه در دوران امام راحــل و چه در دوران امام 
خامنه ای و خود را ســرباز والیت می دانست.وی گفت: چنانچه 
دستوری به او داده می شــد ذره ای تردید نداشت و تابع محض 
بود، عمیقاً به قدرت خداوند و نصرت الهی توکل داشــت و فوق 
العاده متوکل بود. در زمان بروز حوادث و مشکالت همه تدبیرها 
و تــالش را به کار می گرفت و توکلــش به خداوند بود و معتقد 

بود خداوند کمــک خواهد کرد و جبهه حق پیش خواهد رفت.
سرلشکر باقری گفت: مخلص و صادق بود، این شهید فوق العاده 
بصیــر بود که در خصوص جریانات سیاســی در داخل و چه در 
ســطح منطقه به تمام جریانات کاماًل مســلط بود.وی افزود: در 
منطقه نیز تسلط کامل داشت و هم آگاه بود و هم آگاهی بخش. 
در واقع در داخل خود را بســیار فراتر از جریان های سیاســی و 
تابع ولی امر مسلمین می دانست و تالش بی نظیری در وحدت 
افزایی و انســجام روحیه ملی داشت که همه ما نمونه های آن را 
بــه خاطر داریم و خط قرمز او والیت امر و مقام معظم رهبری و 

نظام جمهوری اسالمی بود.وی دانش و درایت شهید سلیمانی را 
بی نظیر دانست و افزود: این مساله در تمامی ابعاد وجود داشت 
و حکمت عملی را می توانســتیم در شهید سلیمانی ببینیم و با 
تدبیر مشــکالت بزرگی را حل کرد.وی افزود: در سوریه، لبنان 
و عراق کارهای بسیار زیادی برای وحدت انجام داد، صبر بسیار 
زیادی داشــت و هفته ها برای وحدت عراق تالش کرد و خم به 
ابرو نیاورد چون تکلیف گرا بود.سرلشــکر باقری گفت: در سیل 
خوزســتان ببینید چه کارها که نکرد و به درد مردم رســید در 
زلزله بم و انواع مشکالت مردم حضور داشت و آنها را یاری کرد 
و غمخوار خانواده شهدا بود.وی ادامه داد: مدیر همه جانبه بود و 
صرفاً یک سردار نظامی نبود، صحبتهایش برای هنرمندان، بخش 
بهداشــت و درمان و…را ببینید. او نگاهی پدرانه به همه جوانان 
داشــت. بعضی از ما به ظاهر جوانان قضاوت می کنیم اما او همه 
را فرزند انقالب و فرزند خود می دانست.سرلشــکر باقری گفت: 
همه ملت ایران با هر رویکردی در تشــییع میلیونی نشان دادند 
که این محبت پدری را درک کردند و ببینید بعد از شــهادتش 
چند میلیون جوان جذب انقالب شدند.وی گفت: مکتب شهید 
سلیمانی برای همه کارگزاران جمهوری اسالمی در همه سطوح 
و اقشار به همراه خود درس آموزی و تربیتی دارد که نظیر ندارد 
و با خون امضا شده است.وی ادامه داد: شهید سلیمانی به دنبال 
قدرتمندی کشور مقابل دشمنان بود و بخش مهمی را طی کرد 
در زندگی یک جور آنها را به ذلت کشــاند و بعد از شهادتش به 
گونه ای دیگر. مگر آمریکا حاضر بود که از منطقه برود اما بعد از 
شهادت شهید سلیمانی، سربازان آمریکایی افغانستان را ترک و 
فرار کردند و در عراق مجبور به ترک کشــور شدند و دست و پا 
می زنند که آبروداری کنند، در ســوریه هم مجبور به ترک این 
کشور هســتند و به برکت خون سردار سلیمانی اتفاقات مهمی 

رخ می دهد.

ادامه از صفحه اول
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
مبنــی بر اینکــه آیا  افزایــش بلیط های 
هواپیما قانونی است و سازمان بازرسی ورود 
داشته است؟ گفت: سازمان هواپیمایی به 
لحاظ ابالغ مصوبات ســتاد مبارزه با کرونا 
در برهه ای آمار مســافرین را کاهش داد و 
افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش 
قیمت حدود 10 درصد قانونی بود اما اخیرا 
اگــر قیمت ها افزایش یافته اســت در این 
زمینه ســازمان بازرســی وارد نشده و هم 
سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند 

و هم ما پیگیری می کنیم.

حکم انحالل جمعیت امام علی قطعی 
نشده است

خداییــان درباره آخریــن وضعیت پرونده 
انحالل جمعیت امام علــی اظهار کرد: در 
رابطه با این جمعیت، یک پرونده در محکمه 

حقوقی تشــکیل شــد که وزارت کشور و 
برخی مراجع تقاضای انحالل این جمعیت 
را داشتند و ادعا بر عدم فعالیت غیرمجاز این 
جمعیت بود که این پرونده رسیدگی و حکم 
به انحالل جمعیت صادر شد و سپس پرونده 
به تجدیدنظر ارسال شد و حکم انحالل هنوز 
قطعی نشــده است.وی افزود: 3 نفر مرتبط 
با این جمعیت نیز اتهاماتی شخصی دارند 
که این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب 

تهران در حال رسیدگی است.

قضائیه  قوه  ســخنگوی  توضیحات 
درباره فوت یک زندانی در اهواز

ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی 
درباره فوت یک زندانی در اهواز اظهار کرد: 
این شــخص محکوم به حبس و در تحمل 
مجازات بود. در برخی از رسانه ها دیدم که 
اعــالم کرده بودند این فرد اتهام سیاســی 
دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شــده 

بود به هیچ وجه سیاســی نبود.وی بابیان 
اینکه این فرد محکومیت مالی داشته است، 
گفت: حسب اطالع از دادگستری اهواز، این 
شــخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون 
اینکه مشکلی داشته باشد اعالم نارضایتی 
می کند و به بیمارســتان اعزام و در نهایت 

فوت می کند.

 اخاللگران نظام اقتصادی مشــمول 
مجازات جایگزین حبس نمی شوند

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
مبنی براینکه اخیرا شاهد اعمال دستوراتی 
از ســوی رئیس قوه قضاییــه در خصوص 
جایگزینــی بــرای مجازات حبــس برای 
مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن اســت 
این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی 
هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضاییه 
اگر تاکیــدی بر مجــازات جایگزین دارد 
مبتنی بر اسناد باالدســتی است. کاهش 

مجازات حبس و تبدیل بــه مجازات های 
جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر 
شده اســت.وی افزود: کسانی مشمول این 
دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت 
نباشــند. در رابطه با افرادی که کبر ســن 
داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی 
برخوردار هســتند بهتر اســت از مجازات 

جایگزین استفاده شود. ب

در پرونده ظریف شخص خاصی تفهیم 
اتهام نشده است

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 
آیا در پرونده موسوم به انتشار فایل صوتی 
ظریف، آیا تا کنون متهمی شناسایی شده 
است؟ گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات 
مقدماتی اســت و هنوز شخص خاصی به 
عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.وی در 
پاسخ به این ســوال که آیا در پرونده ترور 
شهید سلیمانی آیا تا کنون مسبب داخلی 
در این رابطه شناســایی شده است؟ گفت: 
حسب تحقیقات انجام شده به موردی که 

عامل داخلی باشد برنخوردیم.

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

صدور حکم قطعی برای 3 پرونده دادگاه های جرایم اقتصادی

رئیس جمهور برای بررســی وضعیت ســیل زدگان اســتان های جنوبی، علی اکبر محرابیان را 
مأمــور حضور و بازدید از روند کمک و امدادرســانی کرد.به گزارش حــوزه دولت خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو را به عنوان 
نماینده ویژه رئیس جمهور مأمور کرد تا ضمن بازدید از مناطق ســیل زده استان های سیستان 
و بلوچســتان و هرمزگان، گزارشــی را از آخرین اقدامات صورت گرفته برای کمک و امدادرســانی به مردم در این استان ها ارائه 
نماید.همچنین غالمحســین اســماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور به نمایندگی از آیت اهلل رئیسی در تماس های تلفنی جداگانه با 
اســتانداران استان های فارس، سیستان و بلوچســتان، هرمزگان و کرمان، آخرین اقدامات و تدابیر صورت گرفته برای رسیدگی 
به وضع ســیل زدگان را جویا شــد و بر امدادرسانی سریع به ســیل زدگان و انجام اقدامات جهادی با همکاری گروه های مختلف 
برای رفع آبگرفتگی و الیروبی معابر و منازل مســکونی و تأمین اقالم مورد نیاز سیل زدگان تأکید کرد.در این تماس ها مقرر شد 
اســتانداران خســارات وارده به مناطق مسکونی و باغات را برآورد کنند تا در جلسه آینده هیئت دولت در خصوص نحوه جبران 

خسارت  تصمیم گیری شود.

 دستیار وزیر امور خراجه در توئیتی با اشاره به برخوردهای مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران، پاکستان و افغانستان، گفت: ریشه این درگیرها در غیرحرفه ای بودن 
مرزبانان افغان و عدم شــناخت مرز و مســائل مرزی توسط نیروهای طالبان مســتقر در مرز است.به گزارش ایرنا، سید رسول موسوی در توئیتی نوشت: بر اساس 

اخبار منتشر شده در یک ماه گذشته برخوردهای مرزی بین نیروهای مرزبانی ایران، پاکستان و دیروز با ترکمنستان در جوزجان رخ داده است.دستیار وزیر امور خارجه اضافه کرد: ریشه این درگیرها در 
غیرحرفه ای بودن مرزبانان افغان و عدم شناخت مرز و مسائل مرزی توسط نیروهای طالبان مستقر در مرز است.به گزارش ایرنا،  پس از سقوط دولت محمد اشرف غنی و چالش های جدی افغانستان در 
سایه تحریم آمریکا و مسدود شدن دارایی های این کشور توسط آمریکا، جمهوری اسالمی ایران کمک های بشردوستانه را در استان های قندوز، قندهار، مزارشریف، ننگرهار، کابل و هرات در 11 نوبت 
از طریق زمین هوا وارد این کشور کرده و در میان نیازمندان توزیع کردند.در کنار این کمک ها جمهوری اسالمی ایران بار دیگر شاهد سرازیر شدن سیل مهاجران به این کشور بود که بار دیگر در کنار 
میزبانی از میلیون های مهاجر سابق طی چهار دهه گذشته از صدها هزار مهاجر دیگر نیز پذیرایی کرده است.اما افغانستان در سال 2021 پس از امضای توافقنامه دوحه و پشت کردن دولت آمریکا و ناتو 
به دولت محمد اشرف غنی، بطور غیرقابل پیش بینی به دست طالبان سقوط کرد و محمداشرف غنی در 2۴ مرداد ماه از افغانستان فرار کرد و طالبان وارد کابل شدند. به گفته آگاهان سیاسی، آمریکا با 

تمام توان نظامی و اقتصادی که داشت پس از 20 سال جنگ، ویرانی، ظلم و ستم در برابر طالبان شکست خورد و افغانستان را ترک کرد.

از سوی رئیس جمهور

پیگیری وضع سیل زدگان استان های جنوبی 
دستیار وزیر امور خارجه:

درگیری در مرزهای افغانستان به دلیل غیرحرفه ای بودن 
مرزبانان افغان است
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گزیده خبر
۲ میلیون مودی جدید از طریق کارتخوان 

بانکی شناسایی شد
رییس کل سازمان مالیات با بیان اینکه بخش بزرگی از فعاالن اقتصادی در نظام 
مالیاتی ثبــت نام نکرده اند، گفت: در دو و نیم ماه بالغ بر ۲ میلیون مودی جدید 
از طریق تعیین تکلیف کارتخوان های بانکی شناســایی شدند.به گزارش اقتصاد 
آنالین به نقل از فارس، نشست هم اندیشی مسئوالن اندیشکده های اقتصادی در 
مورد موضوع مالیات با حضور داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 
در محل این ســازمان برگزار شد.منظور با اشاره به شرایط تحریمی کشور اظهار 
داشــت: در این شرایط اقبال به درآمدهای مالیاتی و پایه دار مورد توجه و اهتمام 
مســئوالن، صاحب نظران و اندیشکده ها قرار گرفته است، باورمان این است که 
اگر بخواهیم مالیات سهم خود را به خوبی از درآمدهای ایفا کند و نسبت به تولید 
ناخالص داخلی به ســهم شایسته و در خور برسد، بر اساس نظرات کارشناسی و 
پژوهشــی که تدوین می شود حرکت کنیم.معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی 
از وعده هــای خاندوزی وزیر اقتصاد تحقق ســهم 10 درصدی مالیات به تولید 
ناخالص داخلی بــود که امیدواریم بتوانیم آن را تجربه کنیم و حتی باالتر از آن 
محقق شود.وی به بیان محورهای اصلی سازمان امور مالیاتی برای تحقق اهداف و 
برنامه ها پرداخت و عنوان کرد: با استفاده از ظرفیت موجود قوانین چند اقدام در 
بخش های مختلف باید صورت بگیرد؛ اول آنکه با تالش و کوشش مالیاتی بیشتر، 
فرار مالیاتی را کنترل و کاهش دهیم که این موضوع درآمدها را بهبود می بخشد 
و نیــاز به مقررات و تقنین جدید ندارد. آنچه به جلوگیری از فرار مالیایت کمک 
می کند حاکمیت داده و حکمرانی داده محور است.به گفته رییس کل سازمان امور 
مالیاتی تمامی فعالیت های اقتصادی را باید به خوبی پایش کنیم؛ یکی از دالیل 

فرار مالیاتی عدم اشراف اطالعاتی نسبت به این موضوع است.

کوتاهی یک وزارتخانه در اجرای قانون

مالیات بیش از ۲۰۰۰ خانه خالی قطعی شد
در حالیکه سازمان امور مالیاتی نمی تواند از اطالعات ارسالی وزارت راه و شهرسازی درباره 
خانه های خالی به این دلیل که بخشی از این اطالعات پیش از اتمام مهلت قانونی برای 
خوداظهاری صاحبان این خانه ها اعالم شده است، استفاده کند؛ براساس تازه ترین اعالم 
مســئوالن این سازمان از ۳۷۷۹ خانه خالی شناسایی شده، فقط از ۲۴۵۲ واحد مالیات 
اخذ می شــود. به گزارش ایسنا، در راســتای اخذ مالیات از خانه های خالی، وزارت راه و 
شهرسازی تا پایان آذرماه سال جاری فرصت داشت تا اطالعات خانه های خالی شناسایی 
شــده را که طبق قانون براســاس خوداظهاری صاحبان این خانه ها اعالم شده است، در 
اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار دهد. در این زمینه، وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد 
که اطالعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به ســازمان امور مالیاتی ارســال کرده است اما 
ســازمان مالیاتی این رقم را نپذیرفت. پس از پایان آذرماه، ســازمان امور مالیاتی اعالم 
کرد که اطالعات ارائه شده از سوی وزارت راه که از طریق CD در 1۷ آذر ماه در اختیار 
سازمان قرار گرفت، به این دلیل که 1۵ روز زودتر از مهلت تعیین شده برای مردم ارسال 
شــده اســت، نمی توان به این اطالعات اکتفا کرد.در شرایطی که تاکنون اجرای مالیات 
بر خانه های خالی به دلیل اختالفات بر ســر نحوه معرفی این خانه ها به نتیجه نرسیده 
است، عضو کمیســیون اقتصادی مجلس وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه مقصر 
می داند و طبق گفته وی، کمیسیون اقتصادی در سه مورد به کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
شورای اسالمی احضار شد و در موارد مختلف صحبت و صورت جلسه شد و جمع بندی 
در نهایت به اینجا رسید که وزارت راه شهرسازی در این موضوع مسئول است.وی گفت: 
اطالعات یک میلیون و ۳00 هزار خانه خالی که از آن صحبت می شود، مربوط به قانون 

قبلی )مالیات برخانه های خالی( اســت و با توجه به قانون جدید آن اطالعات دیگر قابل 
بررســی نیســت، در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.

عالوه بر این، علی رستم پور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی 
می گوید که طبق آخرین آمار سامانه ملی امالک و اسکان کشور، ۳۷۷۹ واحد مسکونی 
خالی شناســایی شده اســت که ۲۴۵۴ از این واحدها کاربری مسکونی دارند و ما طبق 
قانون فقط از این تعداد می توانیم مالیات بگیریم.وی با بیان اینکه ۳۷00 واحد خالی به 

ما اعالم و مقرر شده وزارت راه و شهرسازی آمار خود را راستی آزمایی کند، افزود: تعدد 
قوانین درباره مالیات بر خانه های خالی یکی از مشکالتی است که مانع اجرای این قوانین 
شــده است. قوانین گذشته مالیاتی بر خانه های خالی بازدارنده نبود و همین دلیلی شد 
تا قانون جدید مصوب شــود.این مقام مســئول ادامه داد:  مشخصات مالک و ملک برای 
دریافت مالیات باید مشخص باشــد و هر گاه این دو قسمت مشخص شود ما برگه های 
مالیاتی را صادر خواهیم کرد.از سوی دیگر، پروانه اصالنی - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
درباره اجرا نشدن قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی نیز گفت: بر اساس قانونی که دولت 
مصوب کرده زمان خود اظهاری پایان آذر ماه اعالم شده است. در قوانین گذشته اساس 
خود اظهاری مالکین نبوده، اما بر اســاس قانون جدید مبنا خود اظهاری است. بر اساس 
قانون قبلی پیامک هایی به مالکین خانه های خالی فرستاده شد و سازمان امور مالیاتی به 
دالیلی از اطالعاتی که سامانه امالک و اسکان احصاء کرده نمی تواند استفاده و خانه های 
خالی واقعی را شناســایی کند.وی افــزود: داده های یک میلیون و 1۷0 هزار خانه خالی 
را به ســازمان مالیاتی فرستادیم و مشکلی که در این زمینه به وجود آمده این است که 
داده های ارســالی بر اساس خود اظهاری مالکین نیست.بر اساس قانون مالیات خانه های 
خالی مصوب آذرماه ســال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی 100 هزار نفر 
بیش از 1۲0 روز خالی از ســکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش 
از زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب 
سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 1۲ برابر مالیات متعلقه و سال 

سوم به بعد معادل 1۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: علی رغم فشــار و سختی های پیِش رو با آغاز برنامه های مدون، هر ماه اخبار خوبی از 
اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز 1۴ دی جلسات مشترکی با وزیر صمت و رئیس کمیسیون اصل 
نود برگزار کردیم و مقرر شد مشکالت گره خورده سالهای قبل مربوط به امور گمرکی را هر هفته بررسی 
و خروجی های این عملیات را مشخص و اعالم نماییم.وی افزود: یکی از برنامه ریزی های ما در وزارت اقتصاد الهام از عملکرد سردار سلیمانی و 
مدیریت جهادی ایشان است که اصالح مشکالت و ساختارهای موجود در حوزه های بیمه ای، مالیاتی، گمرکی و بانکی، بخشی از این اقدامات 
جهادی است.خاندوزی خاطرنشان کرد: علی رغم فشار و سختی های پیِش رو با آغاز برنامه های مدون، امیدواریم نتایج خوبی حاصل شود و هر 
ماه اخبار خوبی از اقدامات و گشایشات به ملت شریف داده خواهد شد.وی با اشاره به مدیریت جهادی و همه جانبه سردار سلیمانی در امور 
کشور گفت: پیشنهاد می شود به پاس جهاد خالصانه این شهید بی ادعا، روز شهادت ایشان به روز ملی جهاد نام گذاری شود.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی اضافه کرد: اگر مسئوالن مانند شهید حاج قاسم سلیمانی برنامه ریزی و تالش مخلصانه و مردمی داشته باشند، عرصه حیات ما به 

نمایشگاهی از جهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی مبدل خواهد شد.

رییس سازمان برنامه وبودجه، در جلسه با نمایندگان مجلس اظهار داشت: اولین هدف در الیحه بودجه 1۴01 بازگرداندن ثبات و اعتماد مردمی به اقتصاد 
است و سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد تا راه حل های واقعی و عینی که از سوی مجلس ارائه می شود را جهت دستیابی به اهداف اقتصادی به کار گیرد.به 
گزارش ایرنا، از سازمان برنامه و بودجه »سیدمسعود میرکاظمی« اولین هدف در الیحه بودجه 1۴01 را بازگرداندن ثبات و اعتماد مردمی به اقتصاد دانست 
و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: هشت سال مردم را معطل مذاکره کردند به طوری که به اعتماد مردم آسیب وارد شد. به همین خاطر در الیحه بودجه 

تالش بر این است تا اعتماد مردم به اقتصاد برگردد. اگر تورم کنترل شود، در تصمیم گیری ها اقتصادی ثبات باشد، می توان با اهرم کردن منابع دولتی ازجمله منابع صندوق پیشرفت و عدالت 
سرمایه های بخش خصوصی و مردم را برای ایجاد رشد اقتصادی به حرکت درآورد. طی چهار دهه گذشته سرمایه گذاری های زیادی در توسعه زیرساخت ها انجام شده، اما امروز اغلب شاخص های 
کالن اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار داد. در حال حاضر دولت ماهی ۵0 هزار میلیارد تومان حقوق و 11 هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت می کند، واقعاً با این شیوه نمی توان 
مشکالت کشور را حل کرد.وی افزود: در بودجه 1۴01 منابع طرح های عمرانی را ۴۳ درصد افزایش داده ایم،  اما اگر بخواهیم به شیوه دولت های پیشین این پول را بین هزاران ردیف توزیع کنیم 
۲۸ سال دیگر هم طرح ها به اتمام نمی رسد.  باید با اولویت بندی طرح ها به سراغ پروژه هایی رفت که در رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند.معاون رییس جمهور از همفکری با فراکسیون ها و 
گروه ها و مجامع نمایندگان مجلس برای تعیین اولویت ها خبر داد و تأکید کرد: طرح های عمرانی مهم هستند، اما برخی فکر می کنند با اتمام پروژه های عمرانی، مشکالت کشور نیز حل خواهد 

شد. ولی آیا واقعاً این طور است؟ فرض کنیم همه پروژه های عمرانی تمام شد، آیا مشکالت مردم حل می شود؟

خاندوزی خبر داد: 

اخبارخوب از اقدامات و گشایشات
رییس سازمان برنامه وبودجه

هدف اصلی بودجه بازگشت اعتماد مردم به اقتصاد است
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گزیده خبر
دبیرکل منتخب اوپک:

 حفظ پیمان اوپک پالس اولویت 
اصلی من است

دبیــرکل منتخب اوپک در اظهاراتــی به رویترز گفت 
اولویــت اصلی وی حفظ پیمان این گروه با روســیه و 
تولیدکننــدگان دیگر خارج از این گروه اســت که در 
راســتای منافع کل صنعت نفت خواهد بود.به گزارش 
ایسنا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( روز 
دوشنبه با انتصاب هیثم الغیص، نماینده سابق کویت در اوپک به عنوان دبیرکل 
جدید خود موافقت کرد. وی جانشــین محمد بارکیندو از نیجریه می شود که 
از ســال ۲۰۱۶ این سمت را برعهده داشت و به انعقاد پیمان محدودیت عرضه 
بــا تولیدکنندگان غیرعضو اوپک کمک کرد.الغیص این ســمت را در اول اوت 
که دومین دوره ســه ســاله بارکیندو به پایان می رسد، برعهده خواهد گرفت.

پیمان نفتی اوپک پالس میان تولیدکنندگان نفت اوپک و غیراوپک که اعالمیه 
همکاری نام دارد، از ســال ۲۰۱۷ آغاز شد و به تقویت بازار جهانی نفت کمک 
کرد. بهبود قیمتهای نفت بهبود تا حدودی تحت تاثیر توافق کاهش تولید اوپک 
پالس که در آوریل سال ۲۰۲۰ در واکنش به ریزش تقاضا در اوج بحران پاندمی 
کووید ۱۹ تصویب شــد، روی داده است.الغیص در پاسخ به این که آیا از ادامه 
اجرای این پیمان در ســال ۲۰۲۳ حمایت می کند، بــه رویترز گفت: یکی از 
اولویتهــای اصلی من، حمایت از ادامه اعالمیه همکاری اســت. این به نفع کل 
صنعت نفت و همه ۲۳ کشوری است که در این توافق مشارکت دارند.بر اساس 
پیمان آوریل ۲۰۲۰، اوپک پالس موافقت کرده است این پیمان تا پایان امسال 
ادامه پیدا کند و تولیدکنندگان به تدریج محدودیت عرضه خود را تسهیل کنند. 

 چگونه مشترکان بستانکار شوند؟

جزئیات جدید از تعرفه رایگان برق
سخنگوی صنعت برق گفت: پاداش مدیریت مصرف متناسب 
با هزینه های تامین برق اســت که رقم آن جذابیت بیشــتری 
دارد، حتی برای برخی مشــترکین می توانــد از وزارت نیرو و 
صنعت برق بســتان کاری ایجاد کند.مصطفی رجبی مشهدی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اخباری مبنی بر 
متوقف شــدن طرح برق امید اظهار داشت:  بر اساس تکلیف 
بند »ی« تبصره »8« قانون بودجه ســال ۱4۰۰؛ وزارت نیرو 
مکلف شــده بود که تعرفه برق را در بخش خانگی به گونه ای 
اصالح کند تا کســانی که 5۰ درصد زیر الگوی مصرف منطقه 
میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا تحت پوشــش کمیته 
امداد و ســازرمان بهزیستی باشند با تعرفه برق صفر و رایگان 
محاسبه شوند. اکنون این رویه دو تغییر داشته یکی اینکه سطح 
الگوی کم مصرفی افزایــش پیدا کرده قبال در ماه های غیرگرم 
8۰ کیلووات ساعت و در ماه های گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت بود 
که این اعداد به ۱۰۰ کیلووات ســاعت و ۱5۰ کیلووات ساعت 
افزایش پیدا کرده، تغییر دوم اینکه مشــترکین تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی از تعرفه برق صفر و یا رایگان استفاده 
می کنند. وی افزود: برای کســانی که میــزان مصرف برق زیر 
الگوی منطقه داشته باشند تغییر تعرفه را شاهد نخواهیم بود و 
همان تعرفه قبل اســت و کسانی که بیش از الگوی هر منطقه 

مصرف داشته باشند متناسب با افزایش مصرف مازاد بر الگو به 
صورت پلکانی افزایش تعرفه خواهند داشت.سخنگوی صنعت 

برق گفت: تعرفه های برق متناســب با هزینه های تامین انرژی 
تنظیم شده و در تصویب نامه ای که توسط دولت در روز یکشنبه 

هفته گذشته به تصویب رسید، قابلیت اجرا پیدا کرده است.وی 
با بیان اینکه طرح از ابتدای بهمن ماه عملیاتی و اجرا می شود، 
تاکید کرد: اکنون وزارت نیرو باید سیســتم های خود را مجددا 
بر اساس صورتحســاب جدید تنظیم کند و همچنین آموزش 
همگانی در جهت کاهش مصرف داشــته باشد.رجبی مشهدی 
یادآور شد: طی یک سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون مشترک 
حداقل برای یک بار توانسته اند از تعرفه رایگان و صفر استفاده 
کنند.وی بیان داشت: پیش بینی می شود که طرح جدید حداقل 
۱۰ درصد کاهش مصرف را در پی داشــته باشد، در این طرح 
پیش بینی شده کسانی که مصرف خود را نسبت به دوره مشابه 
در ماه های گرم کاهش دهند و برق مصرفی زیر الگوی مصرفی 
هر منطقه داشته باشــند از پاداش مدیریت مصرف برخوردار 
شوند.سخنگوی صنعت برق ادامه داد: پاداش مدیریت مصرف 
هم متناسب با هزینه های تامین برق است که رقم آن جذابیت 
بیشــتری دارد، حتی برای برخی مشترکین می تواند از وزارت 
نیرو و صنعت برق بســتان کاری ایجــاد کند که خود می تواند 
انگیزه ای برای مشــترکان پرمصرف باشد تا نسبت به کاهش 
مصرف و صورت حساب خود اقدام کنند و هم اینکه کسانی که 
زیر الگو هستند تالش کنند تشویق هایی را که در تعرفه جدید 

پیش بینی شده دریافت کنند.

وزیر نیرو گفت: هدف از تدوین آئین نامه جدید نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان، مدیریت مصرف بهینه برق، تشویق مشترکان 
کم مصرف و حذف یارانه پرمصرف هاست.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی اکبر محرابیان در جمع خبرنگاران با اشاره به 
تصویب آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان در راستای اجرای بند »ی« تبصره 8 قانون بودجه سال ۱4۰۰ اظهار کرد: بخش عظیمی از جامعه ما خوشبختانه 
زیرالگوی مصرف هستند و ما به دنبال این هستیم کسانی که زیرالگوی تعریف شده برق مصرف می کنند، با کاهش مصرف، مورد تشویق قرار گیرند.محرابیان تصریح کرد: البته 
این تشــویق به صورت کاماًل مؤثر بوده به طوری که در فصول گرم، پیش بینی شــده این عزیزان با صرفه جویی خود در واقع معادل هزینه خرید برق تضمینی، پاداش دریافت 
کنند.وی افزود: در این آئین نامه ما به دنبال این هستیم عده اندکی هم که مصارفشان باالتر از الگوی مصرف است، مصارف خودشان را در حد الگو تنظیم کنند و در صورتی 
که به هر دلیل عالقه مند نیستند مصارف خود را کاهش دهند برق مصرفی آنها به صورت غیریارانه ای محاسبه شود که این اقدام کاهش مصرف برق از سوی بخش پرمصرف 
جامعه را در پی داشته و امکان تأمین انرژی و استفاده برق در تمام فصول برای همه اقشار فراهم خواهد شد.وزیر نیرو ساخت و افتتاح پست برق ۲۳۰ کیلوولت عباس آباد را 

یکی از نیازهای منطقه اعالم کرد.

وزیر نفت در نشســت ویژه اعضای اوپک گفت: اطمینان دارم کشــورهای عضو در تصمیم ها و اقدام های خود، مالحظات اعضایی که در 
شرایط ناعادالنه تحریم های ظالمانه و غیرقانونی از تولید و صادرات نفت خود بازمانده اند را در نظر قرار می دهند.به گزارش ایلنا از وزارت 

نفت، جواد اوجی در نشست ویژه اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( برای انتخاب دبیرکل به صورت ویدئو کنفرانس، ضمن تبریک فرارسیدن سال نو میالدی 
به اعضای این سازمان، از خدمات ارزنده و شایان محمد سانوسی بارکیندو )دبیرکل کنونی اوپک( قدردانی کرد.وی ضمن تبریک به هیثم القیص برای انتخاب به عنوان دبیرکل 
تازه اوپک گفت: از طرف دولت و ملت ایران به دولت و ملت کویت و محمد عبدالطیف فارس، وزیر نفت این کشور تبریک عرض می کنم.وزیر نفت افزود: امیدوارم انتخاب ایشان 
گامی بزرگ در پیشبرد اهداف اوپک و اعضای آن و راهبری منصفانه و آینده نگرانه دبیرخانه این سازمان باشد.اوجی ضمن آرزوی موفیقت برای القیص در مسئولیت جدید در 
دوران چالش  برانگیز برای ســوخت های فســیلی، تصریح کرد: اطمینان دارم موفقیت های اوپک در سال های اخیر با هدایت آقای بارکیندو و مدیریت خوب آقای القیص ادامه 
داشته باشد.وی در پایان گفت: اطمینان دارم کشورهای عضو اوپک در همه تصمیم ها و اقدام های خود مالحظات آن دسته از کشورهای عضو که در شرایط ناعادالنه تحریم های 

ظالمانه و غیرقانونی قرار گرفتند و از تولید و صادرات نفت خود در سال های گذشته محروم بودند را در نظر قرار می دهند.

وزیر نیرو:

در تدوین تعرفه های جدید برق به دنبال تشویق 
کم مصرف ها هستیم

اوجی: 

 اطمیمنان دارم شرایط کشورهای تحت تحریم 
لحاظ می شود
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گزیده خبر
لوازم خانگی قرار است گران شود؟

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده های 
تولید از ابتدای امســال تاکنون خبر داد و از وزارت صمت خواســت که به قیمت 
گذاری دســتوری برای کاالی نهایی پایان دهد و به جای آن بر تامین و نظارت بر 
نهاده های تولید متمرکز شود.عباس هاشمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: انجمن 
صنایع لوازم خانگی طی نامه ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( لیست 
افزایش قیمت نهاده های تولید از ابتدای امسال تاکنون را اعالم کرده که میانگین 
آنها ۳۹ درصد بوده است و در این نامه از وزارت صمت پرسیده  شده که آیا کماکان 
می خواهد به سیاست های سرکوب قیمتی و قیمت گذاری دستوری ادامه دهد؟وی 
با اشــاره به لزوم تمرکز بر تامین و نظارت بر نهاده های تولید گفت: امسال قیمت 
انرژی، دســتمزد، آب، مواد اولیه پتروشــیمی و فوالد و کرایه حمل و نقل افزایش 
داشــته که در این نامه ضریب تاثیر هرکدام بر قیمت کاالی نهایی نیز ذکر شــده 
است.دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری 
موجب کوچک شدن بنگاه ها خواهد شد، گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش 
قیمت مواد اولیه الزم است قیمت ها به صورت منطقی تعدیل شود. اگر هم دولت 
می خواهد از خریداران حمایت کند باید با استفاده از کارت اعتباری و تخصیص یارانه 
این کار را انجام دهد.به گفته او، برخی تولیدکنندگان خودشان قیمت ها را باال بردند، 
چرا که نمی توانند واحدها را تعطیل کنند.وی با بیان اینکه در شرایطی که مکانیزم 
عرضه مواد اولیه از قیمت جهانی پیروی می کند، وضعیت کاالی نهایی نیز باید بر 
همین اساس تعیین شود، تصریح کرد: سازمان حمایت می گوید قیمت را مستقیم 
تعیین نمی کند، اما وقتی تولیدکنندگان درخواست افزایش قیمت می دهند، چند ماه 
بررسی آن زمان می برد و در نهایت با درصد کمتری از آن موافقت می شود.هاشمی 
افزود: درخواست ما این است که قیمت کاالی نهایی به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار 

و شرایط رقابت برای تولیدکنندگان فراهم شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران:

افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار در کشور آثار تورمی دارد
تهران - ایرنا - نایب رییس اتــاق بازرگانی ایران گفت: افزایش ۱۲۵ درصدی عوارض 
جابجایی بار مصوب شــورای اقتصادی عالوه بر آثار تورمی، ســبب افزایش قیمت ها 
برای مصرف کنندگان و مردم می شــود.به گزارش ایرنا، حســین سالح ورزی گفت و 
گوی ویژه خبری شــبکه دوم ســیما افزود: در طول سال های گذشته همواره افزایش 
عوارض جابجایی بار در سطح کشور حدود ۲۰ درصد بوده است اما طبق مصوبه شورای 
اقتصادی این عوارض از ۱۲ دی ماه سال جاری به ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.نایب 
رییس اتاق بازرگانی ایران به سابقه دریافت عوارض جابجایی بار در کشور اشاره کرد و 
ادامه داد که در ســال ۹۶ به موجب قانون و مصوبه شورای اقتصاد قرار شد دریافت ۳ 
درصد عوارض جابجایی بار برای نگهداری جاده های کشور در نظر گرفته شود که پس 
از چندی پیشــنهاد شد که این ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یابد، اما شورای اقتصادی 
با افزایش یک درصدی موافقت کرد و عوارض یاد شــده به ۴ درصد رسید.سالح ورزی 
توضیح داد که  امســال وزارت راه وشهرســازی درخواست کرد که این ۴ درصد به ۵ 
درصد افزایش یابد و این درخواست در مهرماه سال جاری در شورای اقتصاد مطرح و با 
درخواست مجدد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نهایت شورای اقتصاد با ۹ 
درصد شدن این عوارض موافقت کرد که در واقع رشد این عوارض معادل ۱۲۵ درصد 
شد.به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، همزمان شدن اجرای این مصوبه ) افزایش 
۱۲۵ درصدی عوارض جابجایی بار( با معافیت ۴ درصدی صدور بارنامه های شــرکت 
های حمل ونقل سبب شد که مردم فکر کنند که این افزایش تحت تاثیر مالیات ارزش 
افزوده بوده است.سالح ورزی با بیان اینکه نتیجه اجرایی شدن عوارض ۱۲۵ درصدی 
جابجایی بار به رشد هزینه های حمل بار در کشور منجر می شود ، گفت: این در حالی 
است که این مساله به ســازمان امور مالیاتی هیچ ارتباطی ندارد و متولی این افزایش 

ســازمان امور مالیاتی نیست.وی تاکید کرد: اساسا در تمام دنیا اجرای برخی از قوانین 
به صورت آزمایشــی اجرا می شود تا در طول اجرایی شدن این قوانین ایرادات قانونی 
آن شناسایی و اصالح شود سپس به صورت کامل در سطح کشور به مورد اجرا گذاشته 
شــود.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود که تاکنون زیرساخت های مورد نیاز برای 
اجرای مالیات ارزش افزوده در کشور فراهم نشده است و هنوز هم از نظر نرم افزاری و 

منابع انســانی دریافت مالیات ارزش افزوده زیرساخت های کافی را ندارد در حالی که 
اجرای یک قانون نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه های اداری است.

افزایش عوارض کرایه حمل و نقل بار در کشور ربطی به مالیات ارزش افزوده 
ندارد

معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امورمالیاتی کشور نیز در این برنامه گفت: افزایش 
عوارض کرایه حمل و نقل بار در کشــور ربطی بــه مالیات ارزش افزوده ندارد.»محمد 
مســیحی« با اشــاره به دریافت و یا معافیت برخی از کاالها از پرداخت مالیات ارزش 
افزوده، اظهارداشــت: در قانون جدید ارزش افــزوده برای اصل طال از پرداخت مالیات 
معاف شــده است و مالیات ارزش افزوده فقط به کارمزد و سود طال فروشان اختصاص 
یافت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در زمان بررسی قانون 
ارزش افزوده در کمیســیون اقتصادی مجلس بخش مسافری حمل و نقل از پرداخت 
این مالیات معاف و حمل ونقل هوایی از این مســاله مستثنی شد و انتظار ما از دولت 
این اســت که افزایش ۱۲۵ درصدی عــوارض جابجایی بار را اصالح کند.»محمد رضا 
پورابراهیمی « افزود: اجرای این مصوبه شــورای اقتصادی این شائبه را به وجود آورده 
اســت که آار آن تورمی خواهــد بود و کاهش این عوارض می تواند به تولید کشــور 
کمک کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اجرای مصوبه 
معافیت ۴ درصد صدور بارنامه ها توسط شرکت های حمل و نقل و افزایش ۱۲۵ درصد 
عوارض جابجایی بار در یک روز، یک نوع بد ســلیقگی و غیر کارشناســی بوده است و 
قطعا کمیسیون اقتصادی مجلس به این مساله ورود خواهد کرد تا میزان این عوارض 

را کاهش دهد. 

معــاون وزیر صمت با بیان اینکــه بازارهای صادراتی را 
منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم، گفت: هم اکنون 
برنامه این اســت که تمام سیاست های تشویقی صرف 
زنجیره ها شــود و صرف محصوالت باالدســتی و خام 
نشــود.علیرضا پیمان پاک در گفت و گــو با خبرنگار 
مهر در مورد وضعیت بازارهای صادراتی کشــور، اظهار 

کرد: با توجه به مشــکالتی که در ســالهای قبل وجود 
داشته طبیعتاً کشــورهای همسایه در اولویت صادراتی 
ما هســتند؛ از ســویی دیگر هزینه های حمل به شدت 
باال رفته که باعث می شود بازارهای صادراتی منطقه ای 
تر شود و فرصت پیش می آید که از این بازارها استفاده 
بیشتری کنیم. بنابراین اینکه همیشه بازارهای صادراتی 
متنوع باشند شاید در بسیاری از اوقات منطقی و علمی 
نباشد.رئیس سازمان توســعه تجارت ایران با اشاره به 
برنامه فعلی دولت برای توســعه صادرات در افق ۴ سال 
آینده، افزود: بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته 
بندی کرده ایم که در این بازارها نیز دو نگاه -اقتصادی 

و سیاسی- داریم. در حوزه سیاسی کشورهایی که طی 
ســالهای گذشته با ما هم سو بودند و قرابت فرهنگی و 
اجتماعی با ما دارند و در حوزه اقتصادی هم کشورهای 
دارای اقتصــاد مکمل با ما و درصــد موفقیت کاالهای 
ایرانــی از نظر حجم کاال و حجم بازار در آن کشــورها 
مدنظر قــرار دارد.وی ادامه داد: همچنین در این برنامه 
صادرات خدمات فنی و مهندســی و دانش بنیان مورد 
تاکید قرار گرفته اســت که البته طی ۳ ماه گذشته کار 
ویژه ای کرده ایم و توانستیم در این مدت زمینه سازی 

صادرات بیش از ۲ برابر سال گذشته را فراهم کنیم.
پیمان پاک گفت: گستره صادرات فنی و مهندسی متنوع 

اســت و همه جا می توان کار کرد که در حال حاضر نیز 
همکاران ما در جنوب شرق آسیا، آفریقا و حوزه CIS کار 
می کنند.وی افزود: در برنامه ای که برای نقشه راه توسعه 
صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده ایم 
که در ۲۲ گســتره جغرافیایی هستند. عدد و رقم های 
مربــوط به تجارت با این مناطق را نیز مشــخص کرده 
ایــم؛ به این معنا که بــرای ۳۵- ۴۰ میلیارد دالری که 
می خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط 
هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت ها را در حوزه حمل 
و نقل، جریان های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات 
تعرفه ای و توسعه داده ایم.معاون وزیر صمت ادامه داد: 

اگر قرار باشد با تمام دنیا تعرفه ترجیحی ببندیم شدنی 
نیســت؛ ما اقتصادهای مکمل مثل اوراسیا، پاکستان، 
ســوریه و جنوب شرق آســیا را شناسایی کرده ایم که 
در ارتباط با این کشورها صنایع ما کمترین تاثیرپذیری 
را از یک تجارت ترجیحی یا آزاد خواهند داشــت و در 
مقابل صنایع ما می توانند صادرات چشم گیری داشته 
باشــند.پیمان پاک تصریح کرد: وقتــی با ۱۰ منطقه 
جغرافیایــی تعرفه ترجیحی تعریــف می کنیم طبیعی 
اســت که صادرات و تجارت به آن مناطق توسعه یابد 
و دیگر نمی گویید چرا با ۶۰ کشــور دیگر تجارت کمتر 
شده است.رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به 
عنوان مثال اگر ما با ترکیه تعرفه ترجیحی داشته باشیم 
قطعاً جریان وارداتی ما چندین برابر می شــود و صنایع 
و اقتصاد ما آســیب می بینند پس ایــن ارتباط عایدی 
خوبی ندارد اما در مقابل ارتباط با پاکســتان و ســوریه 

را به شــدت پیگیری می کنیم زیرا در این ارتباط حجم 
جریان صادراتی بیشتر از واردات خواهد بود. در ارتباط با 
اوراسیا هم اگر جریان وارداتی باشد مربوط به مواد اولیه 
و نهاده هایی اســت که با سختی از جاهای دیگر تأمین 
می کنیــم و در مقابل به دلیــل ویژگی های جغرافیایی 
ایران صادرات کاالهایی که آنها نیاز دارند بسیار افزایش 
می یابد.وی در مورد ســبد متمرکز صادراتی ایران نیز 
گفت: در حال حاضر یک ســری محصوالت ســنتی ما 
مثل پتروشیمی، سیمان، فوالد و … صادر می شود که با 
توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی صادرات 
این محصوالت را بگیریم و قرار هم نیست بگیریم منتهی 
برنامه ما حرکت به ســمت تکمیل زنجیره هاست. هم 
اکنون برنامه این اســت که تمام سیاست های تشویقی 
صرف زنجیره ها شــود و صرف محصوالت باالدستی و 

خام نشود.

معاون وزیر صمت در گفتگو با مهر:

بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند
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روند حرکت بازار سرمایه همچنان نزولی است 
و شــاخص کل بورس امروز بیش از ۱۳ هزار 

واحد سقوط کرد.به گزارش ایسنا، در معامالت 
امروز بازار سرمایه شــاخص کل بورس با ۱۳ 
هزار و ۲۵۵ واحد  کاهش در رقم یک میلیون و 
۳۶۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم 
وزن هم ۳ هزار و ۲۶۳ واحد کاهش یافت و به 
رقم ۳۵۹ هزار و ۹۸۲ واحد رسید. معامله گران 
این بازار ۳۱۴ هزار معامله به ارزش ۲۳ هزار و 

۴۶۲ میلیارد ریال انجام دادند.از میان ۹۲ نماد 
مثبت بورسی و ۲۹۳ نماد منفی بورسی فوالد 
مبارکه اصفهان، معدنــی و صنعتی چادر ملو، 
تروشیمی پردیس، صنایع پتروشیمی خلیج  پ
فارس، پاالیش نفت بندرعباس و ایران خودرو 
و پاالیش نفت تهران نســبت به سایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس هم با ۱۶۳ واحد کاهش 
در رقم ۱۸ هزار و ۴۳۱ واحد ایســتاد.در این 
بازار ۱۵۰ هزار معامله به ارزش ۴۸ هزار و ۳۳۴ 
میلیارد ریال انجام شــد. ۸۵ نماد فرابورســی 
مثبت و ۱۷۰ نماد منفی بودند که از میان آنها 
پلیمر آریا ساســول، پتروشیمی زاگرس، فوالد 
هرمزگان جنوب، صنعتی مینو، فرابورس ایران 

و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل 
بیمه پاسارگاد نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.در بازار 
امــروز ۳۹ نماد بــه ارزش ۸۲۱ میلیارد ریال 
صف خرید  و ۱۰۳ نماد به ارزش ۴ هزار و ۵۹ 

میلیارد ریال صف فروش بودند.

گزیده خبر

تا ابتدای زمستان امسال محقق شد:
پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن بانک آینده 

به بیش از 14000متقاضی
بانک آینده، در ســال جاری تا تاریخ دوم دی ماه، تعــداد بیش از ۱۴۰۰۰ فقره 
تسهیالت حمایتی ودیعه مسکن به مبلغ ۶.۳۶۴.۴۵۰ میلیون ریال پرداخت کرد.

بانک آینده، طبق مصوبه های ستاد اقتصادی دولت، ستاد ملی مقابله با کرونا و 
بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران این تسهیالت را به متقاضیانی که دارای ثبت نام 
در ســامانه وزارت راه و شهرسازی هســتند پرداخت می کند،بر اساس مصوبه 
سال جاری، حداکثر مبلغ پرداخت این تسهیالت در تهران بزرگ، کالن شهرها 
و سایر شــهرها به ترتیب ۷۰۰ )هفت صد(، ۴۰۰ )چهارصد( و ۲۵۰ )دویست و 

پنجاه( میلیون ریال است.

برات کریمی:
اولویت اصلی همه شعب بانک دی باید ارائه 
خدمات مطلوب بانکی به جامعه ایثارگری باشد

مدیرعامل بانک دی در نشســتی با حضور رؤســای جوان شعب تهران، یکی از 
مهم ترین عوامل موفقیت بانک دی در کاهش ریسک اعتباری را اعطای تسهیالت 
خرد به جامعه هدف بنیادشهید و امور ایثارگران دانست.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی؛ برات کریمی، مدیرعامل، در نشستی که با هدف بررسی عملکرد شعب 
در جذب منابع برگزار شــد، گفت: به گواه آمارها و بررســی روند شاخص های 
عملیاتی، عملکرد شعبی که مدیریت آنها به بدنه جوان بانک واگذار شده است، 
بســیار مطلوب و رضایت بخش است.وی افزود: در دو سال گذشته مدیریت ۳۸ 
شــعبه در تهران و ۱۶ شعبه در سایر اســتان ها به نیروهای جوان بانک سپرده 
شده اســت که یکی از مهم ترین تصمیمات استراتژیک هیئت مدیره در تأمین 
زیرساخت های جانشین پروری بوده است.مدیرعامل بانک دی مسئولیت پذیری 
در شــعبه را یکی از پرمخاطره ترین مسئولیت ها دانست و تصریح کرد: رؤسای 
شــعب، موتور محرکه بانک هستند و توانمندی و انگیزه رؤسا و همکاران شعب 
مؤثرترین عامل در تسریع حرکت بانک به سمت اهداف استراتژیک است.کریمی 
گفت: امروز در آغاز مسیر تحول و شکوفایی بانک دی هستیم و ادامه این مسیر 
جز با همت و تالش مســتمر تمامی ارکان بانک میســر نخواهد شد.مدیرعامل 
بانک دی اولویت بندی و تکریم ذینفعان را مهم ترین رویکرد شــعب در افزایش 
رضایتمندی مشــتریان دانســت و تأکید کرد: جامعه ایثارگری، خانواده معزز 
شــهدا و جانبازان مهم ترین جامعه هدف بانک دی هستند که شعب می بایست 
با شناخت کامل انتظارات آنها، تکریم و ارائه خدمات مطلوب به این ذینفعان را 
سرلوحه کار خود قرار دهند.وی تصریح کرد: راه اندازی میزهای خدمت در مراکز 
بنیادشهید و امور ایثارگران، انعقاد تفاهم نامه با پست بانک برای تسریع دسترسی 
خانواده معزز شهدا و ایثارگران به خدمات شعبه ای و همچنین انعقاد تفاهم نامه 
با وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی برای پرداخت تسهیالت 
ارزان قیمت به ایثارگران فعال و کارآفرین در حوزه گردشگری و صنایع دستی از 

مهم ترین دستاوردهای بانک دی در تکریم جامعه هدف بنیادشهید است.

دعوت از سهامداران بانک سامان برای 
افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده بانک ســامان برای بررسی افزایش سرمایه این بانک 
برگزار می شود.به گزارش سامان رسانه، بانک سامان با انتشار اطالعیه ای از کلیه 
سهامداران خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی فوق العاده این بانک جهت بررسی 
موضوع افزایش سرمایه شرکت کنند.قرار است در این جلسه گزارش هیئت مدیره 
در خصوص افزایش سرمایه ۳۲۰ درصدی قرائت شود.گفتنی است، این جلسه 
روز شنبه ۲۵ دی ماه سال ۱۴۰۰ رأس ساعت ۱۳ در مجموعه فرهنگی، ورزشی 
و تفریحی تالش واقع در خیابان ولیعصر، نرســیده به چهارراه پارک وی برگزار 
خواهد شد.همچنین این مجمع به صورت آنالین از طریق وبسایت بانک سامان 
به نشانی ir.www.sb۲۴ نیز پخش خواهد شد.الزم به ذکر است که در راستای 
رعایت دستورالعمل های ابالغی ستاد ملی مبارزه با کرونا، گزارش فیزیکی در این 

مجمع توزیع نخواهد شد.

با مشارکت در پویش مردمی ایران سرسبز؛
بانک مسکن، حامی همیشگی محیط زیست

بانک مســکن در راستای حفظ محیط زیســت و ترویج فرهنگ درختکاری، با 
حضور در پویش مردمی ایران سرســبز، در امر کاشــت نهال در سراسر کشور 
مشارکت کرد.به گزارش خبرنگار ما، پویش مردمی ایران سرسبز با هدف کاشت 
نهال به منظور ترویج فرهنگ درختکاری و پس از فراخوان وزارت جهاد کشاورزی 
با شــعار هر ایرانی یک درخت، به یاد هر شهید هزار نهال برگزار شد.این مراسم 
با حضور گســترده نهادهای مردمی و جهادی، در شــهر مشهد مقدس آغاز و 
به صورت هم زمان در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد؛ در استان تهران نیز با 
مشارکت جنگلبانی و اداره منابع طبیعی و همچنین مسوولین منطقه نیکنام ده 
ســد لتیان و تعدادی از اعضای کنگره ۶۰ انجام شد.مهدی احمدی رییس اداره 
کل روابط عمومی بانک مسکن، در این خصوص، با تأکید بر این که بانک مسکن 
به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور، همواره در حوزه های عمل به مسوولیت 
اجتماعی فعالیت های پررنگی داشــته اســت، درخت کاری را ضامن سالمت و 
حفظ و توسعه محیط زیست خواند.وی افزود: کشور ما در حوزه محیط زیست با 
چالش هایی اعم از کاهش بارندگی ها، کاهش سطح پوشش گیاهی و جنگل ها، 

تخریب خاک و ... مواجه است.

بیت کوین ۲۲۰ هزار دالر خواهد شد؟
کارشناسان مدعی هستند که بیت کوین در سال ۲۰۲۲ در مسیر ۲۲۰ هزار دالری 
شــدن قرار خواهد گرفت، زیرا میلیاردرها در سراسر جهان، این ارز دیجیتال برتر را 
به عنوان پوششی در برابر ارز فیات تورمی خریداری می کنند.به گزارش ایسنا به نقل 
از اکســپرس، ماکس کایزر با اشاره به چشــم انداز بیت کوین در سال ۲۰۲۲ گفت:  
پیش بینی من ارزش ۲۲۰ هزار دالری در سال ۲۰۲۲ است. وی گفت: از السالوادور 
انقالب بیت کوین گســترش خواهد یافت و من نیز در همین مسیر گام برمی دارم، 
پول فیات به سمت انقراض سوق داده خواهد شد.همچنین توماس پیترفی، میلیاردر 
مجارستانی نیز که زمانی مخالف ارزهای رمزنگاری شده بود، اظهار کرد: در صورتی 
که ارز فیات از بین برود دو تا ســه درصد از دارایی خود را به ارزهای دیجیتال امن 
منتقل خواهد کرد. وی حتی تجارت بیت کوین، اتریوم، الیت کوین را به مشــتریان 
خود پیشنهاد می کند.این میلیاردر گفت: این امکان وجود دارد که ارزهای دیجیتال 
بازدهی خارق العاده ای داشته باشند اما عکس این موضوع نیز صادق است.میلیاردر 

دیگر، کتی وود از مدیریت ســرمایه گذاری آرک انتظار دارد که بیت کوین طی پنج 
ســال آینده به ۵۰۰هزار دالر )۳۷۰هزار پوند( برسد.ســال جدید با پیش بینی های 
صعودی زیادی برای بیت کوین آغاز شــده است. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای 
دیجیتالی در حال حاضر ۲.۲۱ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نسبت به 
روز قبل ۰.۸۸ درصد بیشتر شده است.در حال حاضر ۳۹.۵۶ درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی 
از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 
گرفت.      حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۹.۲۸ میلیارد دالر 
اســت که ۰.۸۳ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در 
حال حاضر ۲۱.۹۲ میلیارد دالر است که ۲۴.۵۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار 
ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۶۴.۷۱ میلیارد دالر است 

که ۷۲.۴۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

طبق اعالم رئیس سابق کانون صرافان، بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را تغییر داده و طبق آن، میزان فروش 
ارز مســافرتی توسط صرافی ها برای کشورهای با ویزا، ۲۰۰۰ یورو و برای کشورهای بدون ویزا معادل ۳۰۰ یورو 
شده است.کامران سلطانی زاده در گفت وگو با ایسنا، از کاهش سهمیه ارز مسافرتی همزمان با کاهش نرخ ارز خبر 
داد و گفت: براساس بخشنامه بانک مرکزی، حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت های صرافی بابت مسافرین 
باالی ۱۸ سال و یکبار در سال تا سقف مقرر برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، برای کشورهای بدون ویزا به صورت هوایی 
۳۰۰ یورو و مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی نیز ۳۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست.وی ضمن انتقاد از تغییرات متناوب در سرفصل های 
مصارف ارزی خدماتی جهت تامین و فروش اســکناس افزود: قرار بر این بوده اســت تا بازار ارز متناسب با عرضه و تقاضا حرکت کند اما متاسفانه در 
عرضه و تقاضا دخالت می شود.طبق این گزارش، بانک مرکزی در اوایل آذرماه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و 
پژوهشی را از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش داد و بر تداوم روند تخصیص ارز بصورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه تاکید کرد و از شبکه 
صرافی های کشــور خواســت تا درصورتیکه متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، بجز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک 

مرکزی اعالم کنند.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اینکه بر این باور است که نمیتوان تا پایان سال انتظار بازدهی چشم گیری را از این بازار داشت، تاکید کرد که درحال 
حاضر شرایط عمومی بازار سرمایه خوب بوده و بهترین زمان برای سرمایه گذاری بلند مدت در آن است.فردین آقابزرگی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
وضعیت نوسانی بازار سرمایه در روزهای گذشته اظهار کرد: به نظر من یکی از محورهای اصلی عدم جذابیت بازار، مقایسه اعداد و ارقام بازدهی در سال 
۱۳۹۹ با سال جاری است. ارقام چشم گیری که برای حدود ۱۰ ماه قبل بودند و ممکن است باعث شود درحال حاضر عقالنیت، توجیه پذیری و فاصله 

اندک ارزش ذاتی و ارزش روز معامالتی برای برخی سهام داران، مخصوصا سهامدارانی که برای کوتاه مدت درحال سرمایه گذاری هستند، خوشایند به نظر نرسد.وی با تاکید بر اینکه وضعیت 
  TTM P/E فوروراد شرکت ها کمتر از پنج و متوسط P/E بازار ســرمایه در ســال ۱۳۹۹ تکرار نشدنی است، گفت: باید گفت درحال حاضر شرایط برای سرمایه گذاران بلند مدت به دلیل اینکه
شرکت ها کمتر از هشت بوده، مناسب است. چراکه عقالنیتی در بازار حاکم شده است که حکم بر این میکند که نوسان گیری و نوسان سازی اولویت خاصی در بازار فعلی ندارد.این کارشناس 
بازار سرمایه ادامه داد: بخشی از خروج سرمایه و نقدینگی اشخاص حقیقی و سهام داران خرد متوجه افرادی است که بازار سال جاری را با بازار سال گذشته مقایسه میکنند و برای مدت کوتاهی 
در این بازار ســرمایه گذاری کرده اند. این درحالی اســت که درحال حاضر شرایط عمومی بازار خوب است و در میان مدت، بازدهی خوبی نسبت به سایر بازارها خواهد داشت.آقابزرگی با بیان 
اینکه نمیتوان تا پایان سال انتظار بازدهی کوتاه مدت از بازار داشت، اظهار کرد: البته باید گفت اکنون مقطع خوبی برای سرمایه گذاری در بازار است. در سال اتی بازدهی بورس نسبت به سایر 

بازارها معقول تر و مناسب تر خواهد بود اما  قابلیت مقایسه با سال ۱۳۹۹ را نخواهد داشت.

براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی

سهمیه ارز مسافرتی کم شد
یک کارشناس بازار سرمایه

تا پایان سال از بورس انتظاری نداشته باشید!

بورس باز هم 
سقوط کرد
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گزیده خبر

سفر جوزپ بورل به اوکراین
کمیسیون اروپایی اعالم کرد، رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا قرار است در سفری سه روزه که از امروز 
)ســه شنبه( آغاز می شــود، به کی یف برود تا حمایت 
خــود را از اوکراین در مواجهه با تهدیدهای روســیه 
اعــالم کند.به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری 

آناتولی، کمیسیون اروپایی در بیانیه ای اعالم کرد: جوزپ بورل، رئیس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا قرار اســت دیروز )سه شــنبه( به اوکراین برود و تا ششم 
ژانویه در این کشور باشد.در ادامه این بیانیه همچنین آمده است: نخستین سفر 
خارجی بورل در سال ۲۰۲۲ بیانگر حمایت قوی اتحادیه اروپا از حق حاکمیت 
و یکپارچگی ســرزمینی اوکراین آن هــم در مواجهه با تهدیدهای چندجانبه و 
استقرار نیروهای نظامی روسیه است.بورل در این سفر نخست به شرق اوکراین 
می رود و با دیمیترو کولبا، وزیر خارجه این کشور دیدار می کند و گفتگوهایی هم 
با مقام های اوکراینی در کی یف دارد.مقام های ارشــد اتحادیه اروپا بارها حمایت 
خود را از یکپارچگی ســرزمینی و حق حاکمیت این کشور در ماه های گذشته 
عنوان داشــته و گفته اند که هرگونه حمله به اوکرایــن هزینه های اقتصادی و 
سیاســی برای روسیه در پی خواهد داشت.در دســامبر گذشته میالدی، بورل 
به قانونگذاران اتحادیــه اروپا گفته بود که خدمات دیپلماتیک اتحادیه با هدف 
جلوگیری از افزایش تنش ها و درگیری اســت امــا اتحادیه در صورت اقدامات 
از سوی روســیه علیه اوکراین سناریوهای مختلفی دارد.در سال ۲۰۱۴، مسکو 
حمایت خود را از نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین علیه دولت مرکزی آغاز 
کرد و این سیاستی است که در هفت سال گذشته آن را حفظ کرده است.مسکو 
برای دومین بار در ســال ۲۰۲۱، نیروهایش را در نزدیکی مرز اوکراین از نوامبر 
متمرکز کرده است. اتحادیه اروپا در واکنش به بحران اوکراین از ۲۰۱۴ اقدامات 

تنبیهی را علیه مسکو وضع کرده است.

تد کروز:
 مجلس نمایندگان را بگیریم، دالیل استیضاح 

بایدن زیاد است
سناتور تد کروز تاکید کرد که یک مجلس نمایندگان 
تحت کنترل جمهوری خواهان بعد از انتخابات ۲۰۲۲ 
آمریکا احتماال استیضاح جو بایدن به »دالیل متعدد« 
را بررســی می کند.به گزارش ایســنا، سناتور تد کروز 
کــه از جمهوری خواهان تگزاس اســت، در تازه ترین 

پادکست خودش تحت عنوان »حکم با تد کروز« گفت، اطمینان دارد که حزبش 
می تواند به اکثریت کنگره دســت یابد و این راه را برای اقدام تالفی جویانه علیه 
دموکرات ها بابت استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا هموار 
می کند.او گفت: اگر مجلس نماینــدگان را بگیریم، که من می گویم با اکثریت 
این اتفاق می افتد، بعد از آن شاهد بررسی ها و تحقیقات جدی علیه دولت بایدن 
خواهیم بود. شانس آن ۹۰ درصد و حتی باالتر است.با این حال تد کروز گفت، 
زندگی در جهانی را که اســتیضاح در آن امری عادی به شمار نمی رود، ترجیح 
می دهد. اما او گفت جهان کنونی و اســتانداردهای استیضاحش، چیزی است 
که دموکرات ها ایجاد کرده اند، »چه توجیه شــده باشــد، یا نباشد.«این سناتور 
جمهوری خواه گفت: دموکرات ها از استیضاح همچون سالح استفاده کردند. آن 
را برای اهداف حزبی به کار بردند تا ترامپ را تحت فشــار قرار دهند چون با او 
مخالف بودند. یکی از معایب واقعی این است که هر چقدر شما بیشتر آن را به 
ســالح تبدیل کنید و آن را همچون چماق حزبی به کار ببرید، باید بدانید که 
آنچه را برای خود میپسندید برای دیگران هم بپسندید.این سیاستمدار آمریکایی 
پیش بینــی کرد که اکثریت جمهوری خواه در کنگره بعد از انتخابات میان دوره 
با »فشــار زیادی مواجه می شود تا فرایندهای استیضاح را آغاز کند.« او با وجود 
شــک و تردیدهایش گفت که اســتیضاح بایدن را می توان توجیه کرد.تد کروز 
گفت:  فکر می کنم دالیل متعدد بالقوه ای برای بررســی اســتیضاح وجود دارد. 
احتماال قانع کننده ترین مساله، بی قانونی مطلقی است که رئیس  جمهور بایدن در 
مرز به اجرا درآورد. او تصمیماتش را بر قوانین مهاجرتی اولویت داد. این احتماال 
قوی ترین دلیل حال حاضر برای اســتیضاح باشد اما ممکن است دالیل دیگری 
هم باشــد.دونالد ترامپ در طول ریاست چهار ساله اش بر کاخ سفید، دو بار به 
دست دموکرات های مجلس نمایندگان استیضاح شد، اما هر بار طرح آنها در سنا 
شکست خورد. نخستین استیضاح دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا، در خصوص »سوءاســتفاده از قدرت و کارشــکنی در کار 
کنگره« و دومین طرح اســتیضاح علیه ترامپ به اتهام »تحریک به اغتشاش و 

شورش« بود. ترامپ اما این اتهامات را با »انگیزه سیاسی« می دانست.

حمله پهپادی به پایگاه »عین االسد« عراق
منابع عراقی از حمله به پایگاه نیروهای ائتالف آمریکا در غرب عراق خبر دادند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع عراقی اعالم کردند که امروز 
ســه شنبه پایگاه عین االسد که محل استقرار نظامیان آمریکایی در غرب عراق 
اســت هدف حمله پهپادی قرار گرفته است.الجزیره نیز به نقل از یک مسئول 
ائتــالف آمریکا در عراق اعالم کرد که حمله توســط دو پهپاد صورت گرفت اما 
هردو پهپاد ساقط شدند و حمله ناکام گذاشته است.این مسئول اعالم کرد: تالش 
برای حمله موفقیت آمیز نبود و همچنین تلفاتی نداشت.پایگاه عین االسد محل 
اســتقرار نیروهای آمریکایی باقی مانده در عراق در نقش غیر رزمی، در استان 
االنبار است.روز دوشــنبه نیز در دومین سالروز شهادت سردار قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران و ابومهدی المهندس، 
معاون رئیس حشد شعبی عراق پایگاه »ویکتوری« در فرودگاه بین المللی بغداد 

هدف قرار گرفت.

مال برادر: 
برنامه کشتن اشرف غنی را نداشتیم

مال عبدالغنی برادر، معاون اول نخست وزیر طالبان 
در واکنــش به اظهارات اخیر اشــرف غنی، رییس 
جمهوری پیشــین که دلیل فرارش را حفظ جان 
خود خوانده، می گوید که طالبان برنامه کشتن او را 
نداشت.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری افق، 
غنــی اخیرا در مصاحبه ای گفت که فرار او از کابل 
یک تصمیم ناگهانی بــود و زمانی اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی در ارگ به او 
گفتنــد که دیگر قادر به محافظت از او و پایتخت نیســتند. با باور غنی اگر در 
کابل می ماند کشــته می شد.مال برادر دوشنبه شــب در گفتگو با تلویزیون ملی 
بــا رد ظهارات غنــی گفت که تمام کارمندان دولت پیش شــامل عفو عمومی 
رهبر طالبان می شوند.او افزود که طالبان به فرمان پابند هستند و “پالن کشتن 
هیچ کــس را نداریم”. معاون اول رییس الوزرای طالبان در بخشــی از گفتگوی 
خود بیان کرد که ســربازان حکومت پیشین به گونه  آشکار شکنجه و یا به قتل 
نرسیده اند.او گفت که اگر در بعضی موارد به گونه  پنهانی صورت گرفته، مرتکبان 
بازداشت شده اند.با تسلط طالبان بر کابل، مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر این گروه 
فرمان »عفو عمومی« صادر کرد که براســاس آن نظامیــان و مقام های دولتی 
پیشین مورد عفو قرار می گیرند اما بارها از قتل و شکنجه نظامیان پیشین گزارش 
شــده  است.اخیرا رهبر طالبان بار دیگر به نیروهای این گروه توصیه کرده که به 
عفو اعالم شــده از طرف او احترام بگذارند و »به کارمندان نظام گذشته به دلیل 

جرم های قبلی شان جزا ندهند«.

رهبر چپ گرایان فرانسه خواستار خروج 
کشورش از ناتو شد

ژان لوک مالنشــون، رهبر حــزب چپ افراطی 
»فرانسه رام نشدنی«، که اعالم کرده قصد دارد 
دوباره برای احراز سمت ریاست جمهوری فرانسه 
مبارزه کند، خواســتار خروج این کشور از ناتو و 
تعامل با روسیه شده و اظهار داشت این امر باید 
به کاهش تنش در حوزه روابط بین الملل کمک 
کند.به گزارش ایســنا، به نقل از اسپوتنیک، مالنشون در آخرین انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه، در دور اول بیش از ۱۹ درصد آرا را به دست آورد 
اما نتوانســت به مرحله دوم رای گیری راه یابد. در سال ۲۰۲۲ او می تواند 
برای ســومین بار در رقابت های ریاست جمهوری شرکت کند.مالنشون در 
توییتر نوشــت: »من طرفدار خروج از ناتو هســتم. ما بــه تنش زدایی نیاز 
داریم.«این سیاســتمدار همچنین در مصاحبه رادیو »فرانس اینتر« ، گفت 
که خروج از ناتو به فرانســه این امــکان را می دهد که در »ماجراجویی های 
نظامی آمریکایی های شــمالی« شرکت نکند.او در این مصاحبه تاکید کرد: 
روسیه شریک اســت. من موافق نیستم که از آن دشمن بسازم. من موافق 
نیستم به قولی که به رهبران روسیه داده شد - زمانی که به آنها گفته شد 
که پایان پیمان ورشــو و بلوک شوروی منجر به ظاهر شدن ناتو در نزدیکی 
مرزهای روســیه نخواهد شد، خیانت کنم... برای اولین بار در تاریخ معاصر، 
یک امپراتوری بدون بحث درباره نحوه تقســیم نتایج این حادثه فروپاشید.

مالنشــون همچنین گفت که پس از پیوستن کشــورهای اتحاد جماهیر 
شوروی سابق به ناتو، روسیه احساس »خطر« کرده است. به همین دلیل، او 
معتقد است که اوکراین نباید به این اتحادیه بپیوندد.مالنشون گفت که تنش 
زدایی باید اساس خط مشی سیاسی شود. او خاطرنشان کرد که با »جنگ 

سرد جدید« مخالف است.

سازمان جهانی بهداشت:

 اومیکرون آخرین سویه کرونا نیست
آخرین ســویه ویروس کرونا در جهان نخواهد بود.به گزارش 
ایرنا، »ماریا ون کرکوف« رئیس تیم فنی مبارزه با همه گیری 
کرونا در سازمان جهانی بهداشت در مصاحبه با شبکه خبری 
بی بی ســی تاکید کرد: اومیکرون آخرین سویه کرونا نیست؛ 
این یک مشکل جهانی است و نیاز به راه حل جهانی دارد.این 
مقام ارشد سازمان جهانی بهداشت با ابراز نارضایتی از وضعیت 
واکسیناسیون کرونا در سطح جهان به این شبکه خبری گفت: 
توسعه  یافته ترین کشــورهای جهان نمی توانند برای خالص 
شــدن از همه گیری ویروس کرونا تنها خود را تقویت کنند؛ 
کشــورهای توسعه  یافته باید واکســن های کافی را در اختیار 
کشورهای فقیرتر قرار دهند تا بتوان به هدف سازمان بهداشت 
جهانی برای واکسیناســیون جهانی دســت پیدا کرد.سازمان 
جهانی بهداشت: اومیکرون آخریه سویه کرونا نیستون کرکوف 
گفت: ما وارد سومین ســال همه گیری کرونا شدیم و مواضع 
فعلی کشــورها »خطرناک« اســت.بنابراین گزارش، سازمان 
جهانی بهداشت هدف خود را واکسیناسیون هفتادی درصدی 
جمعیت کشــورهای جهان تا ماه هفتم سال ۲۰۲۲ قرار داده 
است.ون کرکوف هشدار داد که انواع جدید ویروس کرونا دائما 
در حال ظهور هســتند؛ بنابراین غلبه بر این بیماری همه گیر 

نه تنها به واکسیناسیون در مقیاس جهانی نیاز دارد، بلکه نیاز 
اســت تا برای کاهش انتقال از ابزارهای ساده و موثر بهداشت 
عمومی استفاده شود از جمله، پوشیدن ماسک صورت، فاصله 

گذاری اجتماعی و تهویه مناسب در فضاهای عمومی.

شکاف واکسیناسیون در میان کشورهای جهان
خبرگزاری رســمی آلمان د پ آ  ۸ دی ماه در  گزارشی اعالم 
کرد: بنابر داده های ســازمان جهانی بهداشت، درحالی که در  
آلمان  در ازای ۱۰۰ نفر حدود ۱۷۱ ُدز واکســن کرونا تزریق 
شده، اما در جمهوری »ماداگاسکار« )کشور جزیره ای واقع در 
شرق قاره آفریقا( این رقم تنها ۲.۷ و در جمهوری دموکراتیک 
کنگو ۰.۳۲ درصد بوده اســت.این گزارش حاکی است بنا بر 
اعالم »فدراســیون بین المللی تولیدکننــدگان و انجمن های 
دارویی« تا ماه دسامبر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ُدز واکسن 
کرونا ساخته شده است.خبرگزاری د. پ.آ افزود: توزیع و ارسال 
محموله های واکســن کرونا اغلب با تاخیر مواجه می شــوند 
که این موضوع برای واکســن هایی که تاریخ آنها رو به انقضا 
است برای کشورهای فقیری که در انتظار دریافت آن هستند، 

وضعیت را  پیچیده تر می کند.

وبگاه یک شــبکه خبــری ترکیه ای در 
تحلیلی در زمینه سفر آتی رئیس جمهور 
ایران به روسیه در هفته های آتی نوشت 
خرید جنگنده ســوخو-۳5 و ســامانه 
دفاع موشــکی در بحبوحه تحریم های 
آمریکا در دستور کار این سفر قرار دارد.

به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، یک شــبکه خبری ترکیه ای روز 
انتظار می رود »ابراهیم  نوشته  دوشنبه 
رئیســی«  رئیس جمهور ایران در سفر 
خود به روسیه در هفته های آتی عالوه 
بر تالش برای تعمیــق روابط میان دو 
کشــور به دنبال پیشــبرد یک توافق 
دفاعی میان دو کشــور کــه از مدت ها 
پیش معطل مانده باشــد. بــه گزارش 
وبگاه شــبکه خبری »تی آر تی« نوشته 
انتظار می رود روســیه یــک توافق ۲۰ 
ســاله بــرای همکاری هــای نظامی و 
دفاعی بــه ارزش ۱۰ میلیارد دالر را با 
ایران به امضا برساند. این قرارداد ممکن 
است خرید ماهواره را نیز پوشش دهد. 
بر اســاس این گزارش، ســفر رئیسی 
به روسیه باعث توســعه همکاری های 
نظامی-فنــی  ایــران و روســیه طی 
خواهد شــد. تهران انتظار دارد حداقل 
۲۴ فروند جنگنده »ســوخو-۳5« چند 
منظوره فــوق مانورپذیر خریداری کند. 
نیروی هوایــی ایران تاکنون ۳۲ خلبان 
را انتخــاب کرده که پرواز با ســوخو-

۳5را فرا گیرند. کارشناســان می گویند 
اگر مســکو و تهران در ژانویه به توافق 
برسند، کارهای مقدماتی تقریباً بالفاصله 
آغاز خواهد شــد.موضوع دیگر تمدید 
خدمــات رســانی، تعمیر و نوســازی 
جنگنده های »میــگ- ۲۹« و »میگ-

۲5« و »ســوخو-۲۴ ام کی« است که 
در نیروی هوایی جمهوری اســالمی در 
این  در  حال خدمت هســتند.تی آرتی 
گزارش احتمــال خرید ســامانه دفاع 
موشکی »اس-۴۰۰«  و گمانه زنی هایی 
را در زمینه نحــوه پرداخت هزینه این 
ســفارش های محتمل مطرح کرد.چند 
وبگاه  تخصصی امــور نظامی به تازگی 
مدعــی احتمال فــروش جنگنده های 

»ســوخو-۳5 اس ایی« از سوی روسیه 
به ایران شدند.وبگاه آمریکایی »۱۹۴5« 
به نقل از وبگاه »اویاسیون الین« نوشت 
که روسیه درخواست هایی برای فروش 
جنگنده های ســوخو-SE ۳5 از ســوی 
ترکیه و الجزایر دریافت کرده اما با توجه 
به وضعیت هشداردهنده خاورمیانه این 
کشور خواستار فروش این جنگنده های 
چند منظوره بــه ایران اســت.در این 
گزارش ادعایی آمده اســت که روسیه 
دســتکم ۲۴ فروند جنگنده سوخو-۳5 
را به ایران می فروشــد. این جنگنده ها 
در ابتدا قرار بود به مصر فروخته شوند، 
اما آمریکا، مصر را تهدید به تحریم کرد. 
بنابراین ۱5 فروند از این نوع جنگنده ها 

که اینک آماده شــده ممکن اســت تا 
اوایل ســال آینده میالدی و بر اســاس 
قرار داد دو جانبه عازم ایران شــوند.در 
خاتمه این گزارش آمده است، ایرانی ها 
باید قبل ازعملیاتی شــدن سوخو-۳5، 
آموزش های فراوانی را روی آن ها انجام 
دهند، اما این جنگنــده در نهایت باید 
تــا زمان فروش وارد خدمــت در ایران 
شــود. این جنگنده ارتقاء قابل توجهی 
بــرای نیروی هوایی ایــران خواهد بود 
که معمــوالً از جنگنده هــای »اف-۱۴ 
تامکت«، »اف-۴ فانتوم« و »میگ-۲۹« 
در میان انبوهی از هواپیماهای جنگنده 
قدیمی تــر اســتفاده می کند.چنــدی 
قبل نیز یک نشــریه آمریکایی نوشت، 
شمار جنگنده های عملیاتی »اف-۱۴« 
نیروی هوایی ایران با گذشــت دهه ها 
اینترست«  است.»نشنال  یافته  افزایش 
با ذکر مشکالت ایجاد شده بابت تامین 
قطعات یدکی این جنگنده ها دبه دلیل 
تحریم های آمریکا نوشت، تا پایان جنگ 
ایران با رژیم بعــث عراق، این جنگنده 
تنها ۸ شکســت در کارنامه خود ثبت 
کرد. در سال ۱۹۸۸، شمار هواپیماهای 
عملیاتــی به حــدود ۳۰ فروند کاهش 
یافت. امروزه تخمین زده می شــود که 
این تعداد به ۴۰ فرونــد افزایش یافته 
، اگرچــه از نظر میزان آمادگی متفاوت 

هستند.

سوخو-35 و اس-400 در دستور 
کار سفر آیت اهلل رئیسی به روسیه؟

چین قــرارداد جدیدی با کشــورهای آمریکای التین و 
کشــورهای حوزه کارائیب امضا کرده است تا روابطش را 
در تقریبا تمامی حوزه ها عمیق تر کند.به گزارش ایســنا، 
به نقــل از پایگاه خبری میل آنالین، پکن در این قرارداد 
متعهد شــده اســت تا این منطقه را به فناوری هسته ای 
غیرنظامی مجهز کرده، برنامه هــای فضایی صلح آمیز را 
توسعه داده و شبکه 5G را ایجاد کند که به گفته آمریکا، 
برای »جاسوســی« از مردم اســتفاده خواهد شد. چین 
همچنین وعــده وام های کم بهره و تامیــن بودجه برای 
»برنامه های دقیق توسعه« را داده است.پکن حتی متعهد 
شده که در این مناطق مدارس و کالس های آموزش زبان 
و فرهنگ چینی بســازد؛ موسساتی که به دلیل پیشبرد 
تبلیغات دولتی و محدودسازی آزادی آکادمیک، در نقاط 
دیگر جهان مورد انتقاد قرار دارند.این حاصل ده ها ســال 
ســرمایه گذاری و توسعه چین در آمریکای التین و حوزه 
کارائیب اســت. چین صدها میلیارد دالر سرمایه را برای 
ســاخت زیرســاخت های ضروری وارد این منطقه کرده 

است؛ زیرساخت هایی مانند بنادر، جاده ها و نیروگاه های 
برق. بســیاری معتقد هســتند که این اقدامات چین، در 
راســتای کســب قدرت و اعمال نفوذ در »حیاط خلوت 
آمریکا« هســتند.این قرارداد با نام »برنامه اقدام مشترک 
برای همــکاری در زمینه های کلیدی« در ماه گذشــته 
میالدی میان چین و جامعه کشــورهای آمریکای التین 
و حوزه کارائیب )CELAC( به امضا رســید. »ســالک«، 
اتحادی میان کشورهای آمریکای التین و کشورهای حوزه 
کارائیب اســت که تقریبا تمامی کشورهای این منطقه را 
در بر می گیرد؛ کشــورهایی از جمله بازیگران اصلی این 

منطقه ماننــد برزیل، آرژانتین، کلمبیا، ونزوئال، اروگوئه و 
شیلی.گرچه این قرارداد حاوی جزئیات زیادی نیست، اما 
نقشــه راه گسترده ای پیش پای روابط چین و کشورهای 
منطقه تا سال ۲۰۲۴ گذاشته و آن ها را متعهد می کند که 
روابط خود میان دولت ها، بانک ها، شرکت ها و موسسات 
آموزشی را عمیق تر کنند.بیشتر این تعهدات، متداول به 
نظر می رسند، تعهداتی مانند تضمین حفظ محیط زیست، 
توسعه فناوری های ســبز و ترویج کیفیت و پایداری؛ اما 
بی شــک برخی از مفاد این قرارداد پنتاگون را به فکر فرو 
خواهد برد.مســئله اول، تعهد تبادل فناوری هسته ای و 
پیشــبرد »پروژه های کاربردی مربوط« است؛ پروژه هایی 
از جمله تربیت دانشــمندان هســته ای برای به کارگیری 
مزیت های فناوری و انرژی هسته ای.واشنگتن همچنین در 
ماه های گذشته، در خصوص کمک شرکت های چینی به 
ارتش این کشورها هشدارهای روزافزونی داده است. آمریکا 
احتماال از این می ترسد که تاسیسات هسته ای ایجاد شده 
در آمریکای التین، در نهایت کاربردی دوگانه داشته باشد.

چین به حیاط خلوت آمریکا پا گذاشت

بر اســاس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان سعودی، خواستار آن شده که رجب طیب 
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قول دهد دیگر هرگز مجددا اشاره ای به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف ریاض، نکند.

به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه بیزینس اینســایدر، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اظهار کرد، برای سفری در ماه آینده میالدی به عربستان در پی 
گزارشها درخصوص دعوت محمد بن سلمان از او، برنامه ریزی کرده است. این اقدام تالشی برای غلبه بر تنشهای بین دو کشور که بعد از قتل خاشقجی در کنسولگری 
عربستان در شهر استانبول در سال ۲۰۱۸ هر چه بیشتر تشدید شدند، به حساب می آید.خاشقجی در دوم اکتبر ۲۰۱۸ وارد این کنسولگری عربستان شد تا اسناد 
و مدارک مورد نیاز برای ازدواج با خدیجه چنگیز، نامزد ترکیه ای خود را بگیرد، اما هرگز از آنجا بیرون نیامد.مقامات ترکیه ادعا کرده اند که خاشقجی در داخل این 
کنسولگری کشته شده و جسد او را با اره استخوان تکه تکه کرده اند. مقامات آمریکا و سازمان ملل نیز این ادعاها را تایید کرده اند. بقایای جسد او هنوز پیدا نشده است.

همچنین یک گزارش اطالعاتی سازمان سیا که از حالت طبقه بندی شده خارج شد مستقیما پای ولیعهد عربستان را به قتل خاشقجی باز کرد.دادگاهی در ترکیه 
مشغول محاکمه ۲۶ تبعه عربستانی مرتبط با این پرونده قتل به صورت غیابی است و تاریخ بعدی محاکمه برای هشتم ژوئیه تعیین شده است.

رئیس جمهور مکزیک برای دومین بار از آمادگی کشور خود برای اعطای پناهندگی به بنیانگذار ویکی لیکس خبر داد.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در حالیکه در هفته ها و ماههای اخیر گزارش هایی از وضعیت نامناسب جسمانی »جولیان آسانژ« 

بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در زندان امنیتی »بلمارش« لندن منتشر می شود، »آندرس مانوئل لوپز اوبرادور« رئیس جمهور مکزیک بار دیگر به آسانژ پیشنهاد 
اعطای پناهندگی داد.شــبکه روســی »راشاتودی« گزارش کرد، رئیس جمهور مکزیک تصریح کرد که در دوران ریاست جمهوری »دونالد ترامپ« به دنبال عفو آسانژ 
بوده است اما دولت پیشین آمریکا هیچ توجهی به این درخواست نکرده است ولی وی همچنان حاضر به اعطای پناهندگی به بنیانگذار ویکی لیکس است.طبق گزارش 
راشاتودی، این اولین بار نیست که مکزیک برای اعطای پناهندگی به آسانژ ابراز آمادگی کرده است و سال گذشته نیز اعالم کرده بود که حاضر به اعطای پناهندگی به 
آسانژ است.پس از تصمیم ۱۰ دسامبر )۱۹ آذر ماه( دیوان عالی عدالت انگلیس مبنی بر احتمال استرداد آسانژ به ایاالت متحده برای یکسری اتهامات جاسوسی مرتبط 
با انتشار اسناد محرمانه، رئیس جمهور مکزیک روز گذشته )دوشنبه( در یک کنفرانس خبری رئیس جمهور مکزیک روز گذشته در کنفرانس خبری خود از تالش های 

خود برای تضمین آزادی آسانژ سخن به میان آورد و مجدداً تکرار کرد که آمادگی پذیرش آسانژ را در مکزیک به عنوان پناهنده دارد.

وال استریت ژورنال:

 بن سلمان به دنبال درخواست از اردوغان درباره 
خاشقجی است

رئیس جمهور مکزیک مطرح کرد:

 اعالم آمادگی مکزیک برای اعطای پناهندگی
 به آسانژ
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محققان با الهام از »لیســه« ماده ای بــرای ترمیم بهتر تاندون های 
آســیب دیده ایجاد کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، 
ترمیم تاندون های آســیب دیده کار دشــواری اســت و به همین 
منظور محققان موسســه »ویس«)Wyss( هاروارد اکنون یک ماده 
زیســتی)بیومتریال( دو وجهی ایجاد کرده انــد که می تواند درمان 
تاندون را بهبود بخشــد. یک سمت آن محکم به تاندون می چسبد 
در حالی که ســطح خارجی کم اصطکاک آن، باعث سر خوردنش 
در برابر ســایر بافت ها می شــود. از همه بهتر، می توان به این ماده 
داروهای آهســته رهش افزود تا جای زخم و التهاب را کاهش دهد.

آســیب دیدگی تاندون اتفاق رایجی اســت که در نتیجه ی ورزش 
و افزایش ســن رخ می دهد. این آســیب دیدگی دردنــاک بوده و 
می تواند توانایی حرکت اندام هــا را در بیمار مختل کند، بهبود آن 
زمان زیادی می برد و اغلب تاندون ها پس از آســیب دیدگی شدید 
استحکام مکانیکی کامل سابق خود را به دست نمی آورند و همین 
باعث کاهش تحرک می شود.بنابراین در این مطالعه جدید، محققان 
موسسه »ویس« دست به ساخت ماده ای جدید زدند که می تواند به 
بهبود تاندون ها به طور موثرتری کمک کند. آن ها کار خود را با ژل 
جراحی چســبناکی که چندین سال قبل با الهام از مخاط به شدت 
چسبنده »لیسه داسکی آریون«)Dusky Arion( ساخته بودند، آغاز 
 Tough Gel(»کردند. آنها ســپس این ژل که »ژل چســبنده سخت
Adhesives( نام داشــت را برای ساخت ماده ای برای وصل کردن دو 

بخش تاندون  آسیب  دیده به هم مورد استفاده قرار دادند.

پژوهشگران »بیمارســتان عمومی ماساچوست« در بررسی جدید 
خــود، نقش مهم یک ژن گیرنده بویایی را در متاســتاز ســرطان 
پستان آشکار کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از نوروساینس نیوز، 
پژوهشگران »بیمارستان عمومی ماساچوست«)MGH( دریافته اند 
یــک ژن گیرنده بویایی که به حــس بویایی کمک می کند، ممکن 
است در متاستاز سرطان پستان به مغز، استخوان ها و ریه نیز نقش 
داشته باشد.پژوهشگران دریافتند که مهار ژن »OR5B21«، متاستاز 
سلول های سرطان پستان به این اندام ها را به طور قابل توجهی کاهش 
می دهــد و بدین ترتیب می تواند هدف مهمــی در ارائه درمان های 
 Bakhos(»آینده برای جلوگیری از گسترش آن باشد.»باخوس تانوس
Tannous(، مدیر واحد درمان در بخش عصب شناســی بیمارستان 
عمومی ماساچوست و از پژوهشگران این پروژه گفت: تصور رایج این 
است که تنها نقش گیرنده های بویایی که حفره بینی را می پوشانند 
و داده های حسی را به مغز منتقل می کنند، تشخیص دادن بو و بو 
 ،5B21 کشیدن اســت.پژوهش ما نشان می دهد که گیرنده بویایی
یک انکوژن جدید است که ممکن است با هدایت سلول های سرطان 
پســتان به مغز و سایر نقاط بدن، نقش مهمی در پیشروی سرطان 
داشته باشد.سرطان پستان، دومین ســرطان بدخیم شایع پس از 
سرطان ریه اســت و یکی از ســرطان های اصلی در زنان به شمار 
می رود که ســاالنه بروز بیش از دو میلیون مورد ابتالی جدید را در 
پی دارد. عالوه بر این، متاســتاز سرطان پستان به مغز، علت اصلی 
مرگ و میر ناشی از این بیماری است که نیاز فوری به اهداف درمانی 
جدید را برای به تاخیر انداختن یا توقف متاستاز آن نشان می دهد.

تسریع بهبود تاندون آسیب دیده 
با الهام از مخاط »لیسه«

نقش مهم یک ژن گیرنده بویایی 
در متاستاز سرطان پستان!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

سیل در برزیل/ رویترز و خبرگزاری فرانسه

براولر V2، یک تانک رادیو کنترل کوچک و همه جارو!
واضح اســت که مالکیت کلکسیونی از خودروهای جذاب برای همه ممکن نیست. خوشبختانه راه های زیادی برای لذت بردن از 
صنعت خودرو وجود دارد. برای مثال Xtreme RC براولر V2 را در نظر بگیرید که سطح خودروهای رادیو کنترل را چند پله باالتر 
برده و به سوپرکارهای مینیاتوری بدل کرده است. این تانک RC احساس برانگیز هم پرفورمنس قابل توجهی داشته و درعین حال 
قیمت آن بسیار کمتر از مدل های واقعی می باشد. در واقع براولر V2 تواناتر از اکثر خودروهایی می باشد که هر روزه در خیابان ها 
می بینیم.براولر V2 توســط Xtreme RC که شرکتی بریتانیایی و متخصص تولید محصوالت RC است توسعه یافته است. شما با 
پرداخت 5۰۴ دالر می توانید به یکی از این تانک های کوچک که تخفیف 25 درصدی دارد دست پیدا کنید. باید اذعان کرد این 
تانک RC جزو محصوالتی خواهد بود که شما را پشیمان نکرده و لحظات مفرحی را رقم خواهد زد. طبق شنیده ها نیروبخش براولر 
V2 دو پیشــرانه 22۰۰kv و 12 ســلول ویژه است که نسبت قدرت به وزن بهتری در مقایسه با فراری ۴5۸ داشته و توانایی های 
آفرود آن نیز بسیار بهتر است این بزرگ مرد کوچک از بخش های محافظتی یکپارچه و تقویت شده سود برده و به سپر فلزی و 

میله های تقویت شده مجهز است تا از عهده هر مسیری برآید.

 رنکینگ تاریخی دختر تنیس باز ایران و حضور 
در گرنداسلم جوانان

دختر تنیس باز ایران با حضور در رنکینگ ۸۷ جهان جواز حضور در گرنداسلم جوانان را کسب کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
فدراسیون تنیس ؛ از سوی فدراسیون جهانی تنیس ) ITF ( رنکینگ برترین های دنیا در رده سنی جوانان اعالم شد که بر این 
اساس مشکات الزهرا صفی تنیسور جوان کشورمان موفق شد با کسب حد نصاب الزم به عنوان صد تنیسور برتر دنیا معرفی شود.

نماینده ایران پس از کسب نتایج  درخشان در مسابقات تور جهانی زیر 1۸ سال موفق شد برای نخستین بار نام خود را در بین 
1۰۰ تنیسور برتر دنیا مطرح کند و با اعالم فدراسیون جهانی در جایگاه ۸۷ دنیا قرار گیرد.در حالی نماینده ایران در بین 1۰۰ 
تنیســور برتر دنیا قرار گرفت که تاکنون هیچ  یک  از بازیکنان ایرانی موفق به کســب این عنوان ارزشمند نشده بودند.همچنین 
مشکات الزهرا صفی با کسب حد نصاب الزم به عنوان  اولین ایرانی موفق به حضور در رقابت های معتبر گرند اسلم جوانان شد .

این مسابقات هر سال به عنوان  نخستین گرند اسلم سال به میزبانی استرالیا برگزار می شود.در بین تنیسورهای حاضر در رنکینگ 
فدراسیون جهانی نمایندگان کرواسی ، چک و روسیه عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

بخت یار ما باشد گر تو یار ما باشی
از میان بنگرزیی، رد کنار ما باشی غم چو فتنه انگیزد، غمگسار ما باشیدل چو رد بال افتد، رحمتی کنی رب دل

چشمت ار امکن گیرد، پایمرد دل گردی
زلفت ار کمین سازد، دستیار ما باشی چون هب روز هجرانم، رخ ز من نپیچانی
چون شب گرزی آید، یار غار ما باشی

خود کجا روا باشد این؟ هک ما بدین گوهن
کار ما باشیکار دیگران از تو راست گشت صد نوبتاز تو دور وآنگهی تو هم رد دیار ما باشی ساعتی هچ کم گردد؟ گر ب

پیشنهاد

چهره روز

کتاب استونر
کتاب اســتونر داستان معمولِی یک شــخصیِت کامال 
معمولی اســت ولی باعث شد نویســنده آمریکایی آن 
یعنی جان ویلیامز به شهرت برسد. البته این رمان پس 
از انتشار )شاید مانند بسیاری از کتاب های خوب دیگر( 
مورد توجه قرار نگرفت اما به مرور به جایگاهی رسید که 
اکنون از آن به عنوان یکی از کالسیک های بزرگ ادبیات 
معاصــر آمریکا یاد می کنند. جــان ویلیامز برنده جایزه 
کتاب ملی نیز شده اســت. داستان کتاب استونر بسیار 
ساده و سرراســت است و نکته قابل توجه این است که 
نویسنده در همان ابتدای کتاب خالصه ای از کتاب ارائه 
می کند و خواننــده در طول کتاب نباید منتظر اتفاقات 
ناگهانی و عجیب باشد. استونر یک فرد کامال عادی است 
و سخت بتوان میان او با دیگران فرق گذاشت. از همین رو به این رمان، یک کتاب معمولی با یک قهرمان 
معمولی می گوییم. اما قلم اســتادانه جان ویلیامز از این داستان ساده، روایتی زیبا و در عین حال تلخ 
می سازد. چیزی که باعث می شود با یک کتاب تاثیرگذار روبه رو باشیم. سختکوشی، عشق، ازدواج، فرزند، 
خیانت، دشمنی، جنگ، بیماری، مرگ و غیره موضوعاتی هستند که زندگی استونر را تشکل می دهند.

قطعاً هنگام مطالعه کتاب استونر حس خواندن کتاب های کالسیک به شما دست می دهد. شما با استونر 
وارد دانشگاه میزوری می شوید، احساسات مختلفی تجربه می کنید، عصبانی می شوید، عاشق می شوید 
و شاهد دو جنگ جهانی نیز خواهید بود. با یک زندگی عادی و گاهی غمگیِن استونر همراه می شوید 
که در آن استونر هرچیزی که آرزویش را داشت )دوستی، عشق، ازدواج و معلمی( به طور ناقص تجربه 

کرد. شخصیتی که گاهی قوی بود و گاهی ضعیف، مثل همه ی ما.
جمالتی از متن کتاب استونر

کتاب را باز کرد و وقتی این کار را کرد دیگر کتاب مال او نبود. گذاشــت انگشــتانش صفحه ها را ورق 
بزنند و احساس مورمور کرد، گویی آن صفحه ها زنده بودند. احساس مورمور شدن از انگشتان به پوست 
و استخوانش رسید. آن را دقیقه به دقیقه احساس می کرد و منتظر بود تا همه ی وجود او را فراگیرد و 
سرانجام هیجان قدیمی، مانند وحشت، او را در جایی که دراز کشیده بود میخکوب کرد. آفتابی که از 
پنجره می تابید روی صفحه ی کتاب افتاد و او نتوانست نوشته های آن را ببیند.در کتابخانه ی دانشگاه در 
میان قفسه های هزارها کتاب می گشت، و بوی چرم، پارچه ی نم کشیده، و صفحه های خشک و شکننده 
را فرومی کشــید گویی بخوری نادر را بو می کند. گاهی می ایســتاد، کتابی را از قفسه ای برمی داشت، و 

لحظه ای آن را در دست های بزرگ خود نگه می داشت....

لی وان کلیف
لی وان کلیف )به انگلیسی: Lee Van Cleef( )زادهٔ ۹ ژانویهٔ 
1۹25 – درگذشــتهٔ 1۶ دسامبر 1۹۸۹( بازیگر آمریکایی 
بود که عمدتاً در فیلم های وســترن و اکشن ظاهر شد. او 
به خاطر فرم خاص صورت و چشمانش، معموالً نقش های 
منفی فیلم ها را بر عهده داشت؛ برای نمونه، در فیلم های 
مردی که لیبرتی واالنس را کشــت، نیمروز و خوب، بد، 
زشــت نقش منفی و در فیلم به خاطر چند دالر بیشــتر 
بهمراه کلینت ایســتوود نقش قهرمان فیلم را داشت. بعد 
از نقــش آفرینی موفقش در فیلمهای به خاطر چند دالر 
بیشتر و خوب، بد، زشت، از وی برای حضور در چند فیلم 
به عنوان قهرمان نیز دعوت شد. لی وان کلیف در ۹ ژانویه 
سال 1۹25 در شهر سومرویل )در ایالت نیوجرسی( به دنیا 
آمد. وی فرزند ماریون و کالرنس بود. هم پدرش و هم مادرش از تبار هلندی بودند. شایعاتی مبنی بر اینکه 
اجداد مادر وی را اندونزیایی می دانند تکذیب شده است.وان کلیف در سن 1۷ سالگی دیپلم خود را گرفته و 
به خدمت نیروی دریایی می رود. وی ابتدا در کشتی وظیفه ردیابی زیردریایی ها و بعد در کشتی مین روبی 
مشغول به خدمت می شود.بعد از ترک نیروی دریایی، وی مشغول به انجام کارهای متفاوتی چون حسابداری، 
مراقبت از کمپ های تابستانی و کار در مزرعه پرورش دام شد. اولین حضور وی در سینما و تئاتر زمانی رقم 
خورد که به پیشنهاد دوستش، برای یک گروه تئاتر در نمایش »شهر ما« یک قطعه را خواند و از آن پس 
بود که برای گرفتن قسمت های مختلف در نمایش های بعدی همراه گروه باقی ماند. در همین دوره بود که 
وی با اجرای خودش توانست نظر عده ای را به خود جلب کند، به همین جهت وی را برای آزمون نمایش به 
نیویورک بردند. نمایشی که قرار بود اجرا کند با نام »آقای رابرتس« اجرا شد و مسئول نمایش به شدت تحت 

تأثیر وان کلیف قرار می گیرد و برای نمایش های بعدیش نیز برای او نقش هایی در نظر می گیرد.

فرهنگ

عطااهلل امیدوار هنرمند شــناخته شــده عرصه های 
عکاسی، معماری و نوازندگی، شب گذشته )1۳ دی 
مــاه( درحالی که مدتی با بیماری مبارزه می کرد، دار 
فانی را وداع گفت.به گزارش ایسنا، جاسم غضبان پور، 
عکاس با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش خبر 
فوت شدن عطااهلل امیدوار، عکاس و هنرمند را تأیید 
کرد. همچنین گالری هما در پستی این خبر را اعالم 
کرده و آورده اســت: چند روز قبل حال و احوالش را 
از دخترش پرسیدیم گفتند رو به بهبود است اما حاال 
رفت که رفت. این هنرمند که در سال 1۳25 در شهر 
بافت واقع در اســتان کرمان متولد شده بود، در سال 
1۳51 از رشته معماری فارغ التحصیل شد و در ادامه 
به فعالیت های موسیقی پرداخت. ســاخت فیلم های کوتاه، خلق آثاری در حوزه نقاشی و برپایی 
نمایشگاه های متعددی از »نقاشــی های دیجیتالی« در پاریس و ایران از جمله دستاوردهای این 

هنرمند محسوب می شود.عطااهلل امیدوار شامگاه دوشنبه دار فانی را وداع گفت. 

عطااهلل امیدوار درگذشت
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