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رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مهمترین دســتاوردی که دولت دنبال کرده مســاله خنثی کردن تحریم ها اســت، گفت: رفع تحریم ها در یک حرکت 
عزتمندانه دنبال می شود.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز )یکشنبه( با حضور در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی به منظور دفاع از کلیات الیحه بودجه ۱۴۰۱ ضمن تسلیت ایام فاطمیه، گرامیداشت یاد شهدای ۱۹ دی ماه و قیام مردم قم و گرامیداشت 
شهید سلیمانی اظهار داشت: حضور بنده در مجلس و میان نمایندگان محترم به منظور احترام به قانون و آئین نامه مجلس و تبیین الیحه بودجه ۱۴۰۱ 

است.رئیسی عنوان کرد: روز تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۱، ابعاد و شاخص های این بودجه را بیان کردم....
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دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹؛
 ایران درگیر پیک اومیکرون 

خواهد شد
دبیر کمیته علمی کشــوری کووید 
۱۹، گفت: با توجه به شیوع اومیکرون 
در جهان و اطراف ما، به نظر می رسد 
در چنــد هفته آینده شــاهد پیک 
اومیکرون در کشور باشیم.به گزارش 
خبرگزاری مهر، حمیدرضا جماعتی، 

در حاشــیه جلسه کمیته علمی کشــوری کرونا با اشاره به مصوبات 
جلســه روز یکشنبه، اظهار داشت: جلسه دیروز کمیته علمی درباره 
بحث واکسیناسیون و تست های تشــخیصی بود. همچنین آخرین 
اطالعاتــی که درباره اومیکرون وجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفت. 
باید توجه کرد که با توجه به شیوع اومیکرون در کشورهای جهان و 
در کشورهای اطراف ما از جمله در بحرین و کویت، به نظر می رسد 
که ما در چند هفته آینده شاهد پیک اومیکرون باشیم.وی افزود: بر 
همین اساس با توجه به بحث اومیکرون که در کشور وجود دارد و در 
چند هفته آتی شاهد پیک جدیدی هستیم، توصیه اعضای کمیته به 
صورت مصوب این بود که حتماً بر تزریق دوز سوم تاکید شود و این 
اقــدام صورت گیرد. با توجه به اینکه اکنون حدود ۹ میلیون نفر در 
کشــور ما دوز سوم را تزریق کردند، نیاز است که ۴۰ تا ۵۰ میلیون 
نفر دیگر وارد تزریق دوز سوم شوند و حتماً دوز سوم را تزریق کنند.

جماعتی ادامه داد: همچنین بر روی واکسیناســیون افراد ۱۲ تا ۱۸ 
سال تاکید شد، افرادی که دو دوز را تزریق کردند، حتماً دوز سوم را 
تزریق کنند. با توجه به اینکه شیوع اومیکرون در افراد جوان تر بیشتر 
است. بنابراین واکسیناسیون آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی گفت: در عین حال در جلسه دیروز بر واکسیناسیون سنین ۵ تا 
۱۱ سال هم تاکید شد. مجدداً موضوع در کمیته علمی بررسی شد و 
لزوم واکسیناسیون در کودکان ۵ تا ۱۱ سال به چند دلیل مشخص 
شد؛ یکی اینکه در دنیا واکسیناسیون علیه کرونا را روی این سنین 
انجام دادند، همچنین بر اســاس مطالعات کارایی واکسیناسیون در 
این ســنین و ضرورت آن مشخص شــده و عوارض بسیار کمی هم 
داشته است. بنابراین با توجه به اینکه عوارض جدی نداشته، به نظر 
می رسد که این واکسیناســیون می تواند مؤثر باشد.وی افزود: نکته 
دیگر این اســت که با توجه به اینکه حدود ۱۰ درصد جامعه ما در 
سن ۵ تا ۱۱ سال هستند، واکسیناسیون این افراد می تواند از ایجاد 
پیــک و چرخش ویروس در جامعه جلوگیــری کند. نکته دیگر هم 
این اســت که با توجه به اینکه بحث بازگشایی مدارس مطرح است، 
بنابراین انجام واکسیناســیون یکی از ضرورت هایی اســت که حتماً 
باید انجام شــود. با توجه به اینکه اگر مدارس باز شــده اما کودکان 
واکسینه نباشــند، با توجه به اوج اومیکرونی که در سنین کودکان 
بیشتر دیده می شود، می تواند خودش یک بحث بسیار مؤثری را به 
وجود آورد که باعث به وجود آمدن بیماری در بین اطفال باشــد.

جماعتی گفت: مطالعات کشورهای دیگر هم نشان داده که اطفال 
حدود ۳۰ درصد بر اثر اومیکرون گرفتار شــدند و یک سوم این ها 
در بیمارستان ها بستری شدند. با توجه به محدودیت تخت های ای 
سی یو در کشور ما برای اطفال، این موضوع یکی از مواردی است 
که اگر مدارس باز شــوند اما واکسن در این سنین تزریق نشود و 
این افراد گرفتار شــده و خدایی نکرده نیاز به آی ســی یو داشته 
باشــند، در کل کشور می تواند یک بحران را ایجاد کند. به همین 
دلیل ضرورت واکسیناســیون ۵ تا ۱۱ ســال باز هم مورد تاکید 
کمیته علمی قرار گرفت.وی افزود: نکته دیگر این است که با توجه 
به اینکه اومیکرون در کشــورمان تقریباً دارد شیوع پیدا می کند و 
در دو تا سه هفته آینده به احتمال زیاد به پیک خودش می رسد، 
کمیته علمی در نظر گرفت که حتماً بحث بازگشــایی مدارس و 
دانشــگاه ها به تعویق بیافتد و این بازگشایی انجام نشود تا دو سه 
هفته آینده مشخص شود که در کجای کار هستیم. پیش بینی های 
متخصصین اپیدمیولوژی و آمار و اعضای کمیته علمی این اســت 
که طی دو ســه هفته آینده با پیک اومیکرون در کشــور مواجه 
خواهیم شــد. بنابراین به نظر نمی رســد که بازگشایی مدارس و 
دانشگاه ها کار معقولی باشد. باید احتیاطات الزم را داشته باشیم.

وی درباره تعــداد مبتالیان به اومیکرون در کشــور تا کنون نیز 
گفت: طبق گزارش ها بر اســاس آزمایش های انجام شــده حدود 
۵۰۰ بیمار را گزارش کردند که بر اســاس آزمایش هایی است که 
در آزمایشــگاه های ما است که تقریباً ۲۷ درصد از کل تست هایی 
که انجام شــده در هفته گذشــته، مربوط به اومیکرون بوده است 
که نشــان می دهد که در عرض یک هفته اینقدر افزایش یافته که 

می تواند در چند هفته دیگر به پیک خودش برسد.

خسارت ۱۵۰۰ میلیاردی سیل به جاده های هفت استان
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و تجهیز ماشــین آالت ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از خسارت 
حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سیل اخیر به محورهای شریانی، غیر شریانی و روستایی هفت استان کشور خبر 
داد.فرهاد مهریاری در گفت وگو با ایســنا درباره آخرین وضعیت راه های آسیب دیده از سیل اخیر در کشور 
اظهار کرد: در پی بارش های صورت گرفته و سیل اخیر ۷۹۹ محور در هفت استان آسیب دیدند همچنین 
۱۷۲۴ دستگاه ابنیه در این محورها نیز آسیب دیده که میزان خسارت برآورد شده به بیش از هزار و ۴۵۰ 
میلیارد تومان می رســد.وی افزود: محور های آسیب دیده در استان های هرمزگان، ایرانشهر، کرمان جنوب، 
سیستان و بلوچســتان، فارس، الرستان و بوشهر قرار دارند که در این میان محورهای استان های ایرانشهر 
با ۷۰۰ میلیارد تومان و هرمزگان با بیش از ۵۵۰ میلیارد تومان بیشترین خسارت را دیده اند.مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و تجهیز ماشین آالت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: در این میان ۷۲۸ 
کیلومتر راه های شــریانی،  ۶۵۹ کیلومتر راه های غیر شــریانی و ۱۶۸۶ کیلومتر از راه های روستایی آسیب 
دیده است که تاکنون ۶۸۶ راه روستایی بازگشایی شده و بیش از ۱۴۷ راه روستایی همچنان مسدود است.

مهریاری همچنین درباره آخرین وضعیت محورهای شریانی مسدود نیز که در اولویت بازگشایی قرار دارند، 
گفت: ۱۵ محور شــریانی ۱۲ استان کشور به دلیل بارش های اخیر مسدود شدند که می توان به محورهای 
شمشک-دیزین و هشتگرد-طالقان در استان البرز، سرو آباد-پاوه در استان کردستان، سی سخت-پادنا در 
کهکیلویه و بویر احمد، شهداد-نهبندان در کرمان، اولنگ-شاهرود در گلستان، پونل-خلخال در گیالن، خرم 
آباد پلدختر در لرستان، السم-ارجمند و وازک-بلده در مازندران، بندر خمیر-بندر لنگه و بندر خمیر-بندر 
عباس در هرمزگان، محور مرزی ریمدان در سیستان و بلوچستان)جنوب(، میل نادر-سفیدآبه در سیستان و 

بلوچستان و گنجنامه-تویسرکان در همدان اشاره کرد.

وزیر صمت:
مخالف واردات لوکوموتیو هستم

وزیر صمت گفت: با واردات لوکوموتیو مخالفم، نمی گذاریم جایی که ظرفیت تولید 
داریم واردات انجام شود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید رضا 
فاطمی امین در نشســت هم اندیشی با فعاالن اقتصادی حوزه صنایع حمل و نقل 
با بیان اینکه برای بهبود و ارتقای مدیریت، معاونتی مستقل با عنوان صنایع حمل 
و نقل در ساختار جدید وزارت صمت ایجاد شده است، اظهار کرد: برنامه اصالحی 
صنعت خودرو در ۹ محور تدوین شده است که با اجرایی شدن آن ارتقای این صنعت کلید خواهد خورد.وی 
تصریح کرد: طرح تأمین مالی زنجیره ای و پروژه جریان شفاف کاال، ظرفیت های مناسبی برای فعاالن تولید 
از جمله صنایع حمل و نقل ایجاد می کند.وزیر صمت با بیان اینکه در ساختار جدید وزارت صمت دفتر صنایع 
ریلی و دریایی ایجاد شده است، گفت: هر سه ماه یک بار مسائل رشته فعالیت ها در نشست هم اندیشی با 

فعاالن آن حوزه بررسی و تحلیل می شود.

قیمت ها در حوزه فوالد و سیمان متعادل شد
فاطمی امین در ادامه با اعالم اینکه در تأمین مواد اولیه اقدامات خوبی انجام گرفت، اضافه کرد: قیمتها در 
حوزه فوالد و ســیمان متعادل شــد.وی یکی از مزایای ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت را جلوگیری از 
تخلف و قاچاق دانست و تصریح کرد: ثبت فاکتورها مبنای مالیات و ارائه پرداختهای بانکی است.وزیر صمت 

همچنین اعالم کرد: ثبت معامالت حوزه خودرو تا پایان سال در سامانه جامع تجارت راه اندازی می شود.

با واردات لوکوموتیو مخالفم
وی همچنیــن تاکید کرد: با واردات لوکوموتیو مخالفــم، نمی گذاریم جایی که ظرفیت تولید داریم واردات 
انجام شــود.وزیر صمت همچنین با بیان اینکه دفتر ماشین آالت کشاورزی، راهسازی و معدنی در ساختار 
جدید وزارت صمت ایجاد شد، گفت: برنامه نوسازی ناوگان سنگین تا پایان سال یا سال آینده اجرایی خواهد 
شد.فاطمی امین تصریح کرد: برای تحقق اهداف چشم انداز افق ۱۴۰۴ باید در چند حوزه از جمله صنایع 
حمل و نقل سرآمد شویم.گفتنی است که نشست هم اندیشی وزیر صمت با فعاالن اقتصادی حوزه صنایع 
حمل ونقل به میزبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.فعاالن این حوزه پیشنهاداتی از جمله تعیین 
تکلیف بدهی قطعه سازان به خودروسازان، انعقاد قراردادهای بلند مدت خودروسازان با قطعه سازان توجه به 
صنعت دوچرخه برای رسیدن به استانداردهای جهانی، هم افزایی با سازمان محیط زیست و استاندارد برای 

اخذ مجوزات الزم و به روز رسانی ناوگان حمل و نقل با ظرفیت های داخلی را مطرح کردند.

 رهبر معظم انقالب با تحسین گرایش مردمی و محسوس دولت، تقویت و 
تکمیــل این حرکت را ضروری خواندند و دولتمردان را به عمل به وعده ها 
در موِعد خود و گزارش صریح و صادقانه به مردم در صورت محقق نشدن 
وعده ها و اســتفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی 
نظیر فساد و ویژه خواری توصیه کردند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، صبح دیروز )یکشنبه( رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار تصویری با جمعی از قشــرهای مختلــف مردم قم، قیام تاریخی ۱۹ 
دی ۱۳۵۶ قم را نشان دهنده »عمق اعتقاد دینی« و »غیرت دینی همراه 
با عقالنیت« خواندند و با اشــاره به کینه عمیق امریکا به نظام برخاسته از 
اعتقادات ملت ایران گفتند: بایــد با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت 
و قدرت به ســمت چشم انداز روشِن آینده حرکت کنیم که در این مسیر 
مسئوالن نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود 
را برای حل مشکالت گســترش دهند.رهبر انقالب حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ 
را منشــأ ایجاد حرکتی سلسله وار در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی 
انقــالب خواندند و افزودند: اینگونه حوادث کــه مضامین قوی و پیام های 

بزرگی برای نسل های آینده دارند، نباید در غبار فراموشی، کمرنگ شوند.
ایشــان افزودند: حادثــه ۱۹دی و دنباله های سیاســی - اجتماعی آن، 
نشــان دهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود زیرا اگر امام به عنوان یک 
مرجــع تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شــخص و جریان 
دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به محوریت علمای دینی شجاع و سیاست شناس 
در اغلب حوادث تاریخی و اجتماعِی ۱۵۰ سال اخیر ایران از جمله قضیه 
تنباکو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قیام ۳۰ تیر و قیام ۱۵ خرداد 
گفتند: عناصر با نفوذ ممکن است شماری از مردم را به حرکت درآورند 
اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت در مقابل اســتعمار و استکبار و 
دنباله های آنها، فقط کار عالِم و مرجع دینی است و از همین جا می توان 
راز دشــمنی عمیق مستکبران را با دین، علمای دینی، علمای سیاسی، 
فقه سیاسی و اسالم سیاسی درک کرد.ایشان با اشاره به کسانی که شعار 
»مرگ بر امریکا« را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسالمی 
می دانند، افزودند: امریکا از بُن دندان با نظام اســالمی دشمن است زیرا 
این نظام را برخاسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می داند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام ۱۹ دی برشمردند 
و گفتند: برخی تالش و تبلیغ می کنند که غیرت دینی را »بی منطقی و 
خشونت« بنامند اما حقیقت این است که غیرت دینی همراه با عقالنیت 
و برخاســته از بصیرت اســت و بصیرت نیز شعبه و مظهری از عقالنیت 
اســت ضمن اینکه در عمل نیز در اغلب موارد، غیرت دینی با عقالنیت 
همراه بوده است.ایشــان، امام خمینی)رض( را مظهر کامل غیرت دینِی 
همراه با عقالنیت و خردمندی دانســتند و افزودند: شاگرد شایسته امام، 
آیت اهلل مصباح نیز، هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقالنیت یک 
فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.رهبر انقالب تصمیم رژیم طاغوت برای 
چاپ مقاله موهن درباره امام در یکی از روزنامه ها را تصمیمی براســاس 
محاسبه و نقشه خواندند و گفتند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در 
مردم، می خواست جایگاهِ انگیزه بخش و انرژی بخش ایشان را تنّزل دهد 
و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم قم در ۱۹ دی 
۵۶ به سینه طاغوت نمی خورد، این حرکت را در شکل های مختلف ادامه 
می داد.رهبر انقالب با اشاره به پشت گرمی طاغوت به حمایت واشنگتن و 
سخنان کارتر رئیس جمهورِ وقِت امریکا در ۱۰ دی ۵۶ در تهران افزودند: 
کارتر براساس محاسبات غلط امریکایی ها که همچنان ادامه دارد، ایراِن 
پهلوی را »جزیره ثبات« نامید اما قیام مردم قم و سلســله قیام های بعد 
از آن، به گونه ای نقشــه محاســباتی رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر 
مجبور شــد سال ۵۷، ژنرالی به نام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، 
کودتا یا هر روش دیگر، نهضت اســالمی ملت ایران را سرکوب کند که 

به فضل الهی ناکام ماند.حضرت آیت اهلل خامنه ای به شــهادت رساندن 
ســردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاسبات غلط امریکایی ها 
دانســتند و افزودند: تروریستها می خواستند حاج قاسم را به عنوان نماد 
حرکت عظیمی که نماینده اش بود از بین ببرند اما حرکت عظیم و ابراز 
ارادت و محبــت عمومی ملت ایران و مردم کشــورهای دیگر در دومین 
سالگرد شهادت سردار، به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت 
خداوند، نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب 
و خراب است.رهبر انقالب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهای پر شکوه 
پیروزی انقالب و برپایی نظام مردم ساالری دینی، وظیفه یک ملِت زنده 
را عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظایف کنونی، و تعیین چشم انداز و 
گام های استوار برای حرکت پر قدرت به سمت آن چشم انداز دانستند و 
افزودند: این وظیفه دانی و آینده شناسی موجب کامیابی و پیروزی نهایی 
یعنی حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی 
برای ملت خواهد شد.ایشــان با ابراز خرســندی از گسترش فکر و عمل 
جوانان مؤمن و حزب اللهی در سراسر کشور، گفتند: برخی اظهار نظرها 
و گزارش ها گویای حقیقت ملت نیست و باطن و احساسات واقعی مردم 
را باید در مســائلی همچون تشییع شــهید سلیمانی درک کرد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ادامه چند تذکر مهم خطاب به مردم و مســئوالن 
برای حفظ نشــاط و حرکت رو به پیشرفت انقالب اسالمی بیان کردند.

ایشان »غیرت دینی« را عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف و تبدیل 
کردن تهدیدها به فرصت خواندند و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید 
زیرا این غیرت دینی مردم بود که کشــور را در دفاع مقدس -یعنی آن 
جنگ بین المللی که آمریکا، شــوروی، ناتو و ارتجاِع آن روز برای به زانو 
در آوردن انقالب به راه انداخته بودند- پیروز کرد.رهبر انقالب، تشــییع 
تاریخی شهید سلیمانی را نمونه دیگری از فوراِن غیرِت فرصت ساز مردم 
دانســتند و گفتند: در آن مراســم، ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت 
دینی و انقالبی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و 
پاکستان نیز می رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت های 
مسلمان قرار می گرفت.ایشان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجلّی غیرت 
دینی مردم خواندند و خاطرنشــان کردند: در آن حادثه نیز غیرت دینی 
مردم آثار ســوء تهدیدها را از بین برد و آنهــا را به فرصت تبدیل کرد، 
بنابراین باید گویندگان، نویسندگان و صاحبان نفوذ تالش کنند تا غیرت 
دینی مردم محفوظ بماند.حضرت آیت اهلل خامنه ای »حساســیت زدایی 
از اصول و مبانی انقالب به وســیله تبلیغات وســیع در فضای مجازی و 
رســانه های بیگانه و برجسته سازی ســخنان افراد کم مایه و پر ادعا« را 
از دیگر برنامه های دشــمنان دانســتند و گفتند: اصول انقالب از جمله 
»شــکل گیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی«، »استقالل« و 
»مبارزه با فساد و بی عدالتی« نباید تضعیف شوند.ایشان در همین زمینه 
افزودند: »تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو« نیز جزو اصول 
انقالب است و اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود 
به معنای تســلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم 
نشــده و از این پس نیز نخواهیم شــد.رهبر انقالب، حساسیت زدایی از 
اصول انقالب را بخشــی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند 
و بــا دعوت از اهل فکر و قلم و صاحبان فعالیت های اجتماعی و مجازی 
برای مقابله با این نقشــه، افزودند: این تصور که اصول انقالب برای مردم 
و آینده ســودمند نیســت خالف واقع و بی انصافی محض است.ایشان با 
تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقالب از مهمترین ابزارهای پیشــرفت 
کشــور است، خاطرنشان کردند: در طول این ۴۳ سال هر جا پیشرفت و 
حرکت کرده ایم، محصول روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقالبی بوده و 
هر جا کار زمین مانده، پای فرصت طلبی، فساد، اشرافی گری و نگاههای 

غیرانقالبی در میان است.
ادامه در صفحه دوم

معاون سازمان برنامه و بودجه:

ادامهسیاستارز۴۲۰۰منجربهچاپپولمیشود
رئیس سازمان امور مالیاتی:

۵۵0 هزار خودروی لوکس باید 
۵۶00 میلیارد مالیات دهند

رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۵۰ هزار خودرو لوکس خبر داد و گفت: این خودروها باید ۵۶۰۰ میلیارد 
تومان مالیات بدهند و برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می دهیم که پرداخت کنند.به گزارش ایسنا، 
داوود منظور در یک برنامه تلویزیونی با اشــاره به دریافت مالیات از خودرو و خانه های لوکس اظهارکرد: افرادی 
که ارزش خودروی آنها باالی یک میلیارد تومان است، بر اساس جدولی نسبت به مازاد یک میلیارد باید مالیات 
بدهند؛ با تعاملی که با پلیس راهور داشتیم، اطالعات ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری و دوکابین دریافت شد. آیین 
نامه این مالیات کمتر از ۲۰ روز پیش ابالغ شده است و در همین مدت اقدامات خوبی صورت گرفته است.رئیس 
ســازمان امور مالیاتی افزود: طبق محاسبات انجام شــده ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات شدند، جمع مالیات 
محاسبه شده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می دهیم که پرداخت 
کنند و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند.معاون وزیر 
اقتصاد در مورد خانه های لوکس هم گفت: به دنبال آن هســتیم که اطالعات الزم را از وزارت راه و شهرســازی، 
شــهرداری،  وزارت کشور، دریافت کنیم. البته اطالعاتمان کامل نیست، بر این اساس پایگاه اطالعاتی سازمان بر 

اساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم....

یارانهجدیدبهدینرسید،احتماالبهمن!

قاچاق ارزان شد، تولید گران!

رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم:

هرجا کاری بر زمین مانده پای فساد، اشرافی گری و 
نگاه های غیرانقالبی در میان بوده است
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۳۱ فوتی و ۱۴۸۰ ابتالی جدید کرونا 
در کشور

بنابراعالم وزارت بهداشــت، در شــبانه روز گذشته متاسفانه ۳۱ 
بیمار کووید-۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند.به گزارش 
ایســنا، تا دیروز ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، یک هزار و ۴۸۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 
کشور شناسایی شــد که ۲۲۶ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۴۰۵ نفر 
رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۱ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری 
به ۱۳۱ هزار و ۸۷۸ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۵۱ 
هزار و ۸۱۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص 
شــده اند.یک هزار و ۷۷۵ نفر از بیمــاران مبتال به کووید۱۹ در 
بخش هــای مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار 
دارند.تا کنون ۴۲ میلیون و ۸۲۶ هزار و ۸۳۷ آزمایش تشخیص 

کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
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گزیده خبر
رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مردم قم:

هرجا کاری بر زمین مانده پای فساد، 
اشرافی گری و نگاه های غیرانقالبی در میان 

بوده است
ادامه از صفحه اول

حضرت آیت اهلل خامنه ای در تذکری دیگر، همگان را به »حفظ وحدت و انسجام 
ملــی« فراخواندند و تأکید کردند: البته در خصوص بعضی که در مقابل انقالب 
می ایستند، انقالب چاره ای جز ایستادگی ندارد اما نباید »اختالف نظر و سلیقه« 
به جبهه گیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام عمومی 
منجر شود.ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقالب در سیاست »تفرقه 
بینداز و حکومت کن« و تالش آنها برای ایجاد اختالفهای مذهبی و درگیر کردن 
شیعه و ســّنی، افزودند: نباید اجازه داد این مسائل در کشور اتفاق بیفتد و اوج 
بگیرد، همچنانکه قرن ها اســت شیعه و سّنی در کشور در کنار یکدیگر و بدون 
درگیری و اختالف زندگی کرده اند، بنابراین نباید برای اختالفها بهانه ای به وجود 
بیاید که خوشبختانه نیز به وجود نیامده است.رهبر انقالب اسالمی افزودند: حاال 
یک کســی حرف غلطی می زند و یک نفر هم احســاس تکلیف می کند اما این 
مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند.ایشان، جمهوری 
اسالمی ایران را مظهر اسالم و حاکمیت امت اسالمی خواندند و با اشاره به اظهار 
عالقه و تعصب اهل ســنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسالمی، گفتند: 
مراسم های عظیم تجلیل از شــهید سلیمانی در کشورهای اسالمی نمونه ای از 
این عالقه و تعصب و پشــتیبانی امت اسالمی از جمهوری اسالمی از شرق آسیا 
تا غرب آفریقا اســت.حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی با تأکید بر لزوم 
تقویت امید به آینده، گفتند: جواِن امیدوار، بهتر کار و تالش و تحقیق می کند 
البته تقویت امید فقط با حرف زدن نیســت و مسئوالن باید با کار و تالش خود 
که امروز بحمداهلل به آن مشغول هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.ایشان 
با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای جمهوری اسالمی در عرصه های گوناگون، 
افزودند: با وجود مشــکالت اقتصادی و معیشتی بخصوص برای طبقات ضعیف 
و مشکالتی همچون مشکالت بانکی و مالیاتی، جمهوری اسالمی دستاوردهای 
مهمی در بخش های مختلف داشــته که باید برای مردم و کســانی که فقط با 
بیان مشکالت از این موفقیتها غافل هستند، بیان شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
با تحســین گرایش مردمی و محســوس دولت، تقویت و تکمیل این حرکت را 
ضروری خواندند و افزودند: باید به وعده ها نیز در موِعد خود عمل کرد و اگر به 
هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.ایشان 
ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاهها و شیوه های پیشنهادی صاحبنظران، 
متخصصان و مردم و بررســی چگونگی اســتفاده از مشارکت های مردمی را در 
اقدامات دولت الزم دانستند و به دولتمردان توصیه کردند از ظرفیت های مردمی 
برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه خواری نیز استفاده کنند.رهبر 
انقالب در پایان سخنانشان تأکید کردند: مسئوالن با همه وجود برای مردم کار 
کنند و با نیت خالص، کار و تالِش محسوِس فعلی را گسترش دهند تا خداوند 

این تالش ها را هرچه بیشتر پُر برکت گرداند.

رئیسی در صحن مجلس:

خط قرمز دولت معیشت مردم است
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکه مهمترین دســتاوردی که 
دولت دنبال کرده مساله خنثی کردن تحریم ها است، گفت: 
رفــع تحریم ها در یک حرکت عزتمندانه دنبال می شــود.به 
گزارش خبرنگار مهر، حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور صبح دیروز )یکشــنبه( بــا حضور در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی به منظور دفاع از کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ ضمن تســلیت ایام فاطمیه، گرامیداشت یاد 
شــهدای ۱۹ دی ماه و قیام مردم قم و گرامیداشــت شهید 
ســلیمانی اظهار داشت: حضور امروز بنده در مجلس و میان 
نماینــدگان محترم به منظور احترام بــه قانون و آئین نامه 
مجلــس و تبیین الیحه بودجه ۱۴۰۱ است.رئیســی عنوان 
کرد: روز تقدیم الیحه بودجه ۱۴۰۱، ابعاد و شــاخص های 
این بودجه را بیان کــردم. دو بار حضور رئیس جمهور برای 
دفاع از بودجه در مجلس شورای اسالمی، مسبوق به سابقه 
نبوده اســت اما از باب احترام به آئین نامه مجلس و اجابت 
دعوت مجلس بار دیگر برای تبیین بودجه ۱۴۰۱ در مجلس 

حضور پیدا کردم.

همگرایی دولت و مجلس خواست مردم است
رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
مشــروح بودجــه ۱۴۰۱ را ارائه خواهد کــرد، گفت: امروز 
همگرایی میان مجلس شــورای اســالمی و دولت ضرورتی 
است که در جهت رفع مشکالت مردم باید مورد توجه باشد. 
انتظار مردم و دلســوزان انقالب این است که این همگرایی 
و هم پوشــانی صورت گیرد.رئیســی افزود: در مواردی که 
این همکاری صورت می گیــرد آهنگ مجلس و دولت یکی 
اســت؛ مانند تصویب قانون هســته ای در مجلس که دولت 
به دنبال اجرای آن اســت یا در قانون مســکن که از سوی 
مجلس تصویب شــد و دولت هم به دنبال اجرای آن اســت 
که هم وعده آن و هم درخواســت مردم است. در حمایت از 
دولت مواردی در مجلس تصویب و از ســوی دولت در حال 

اجرایی شدن است.

وی با تاکید بر اینکه همســویی و همراهی دولت و مجلس 
خواست مردم است و یکی از جلوه های مهم آن الیحه بودجه 
به عنوان سند مالی کشور است، تصریح کرد: امروز انتظار و 
امید مردم به دولت است تا مشکالت را مرتفع کند تا زندگی 
آنها تســهیل شــود.رئیس جمهور با بیان اینکه مردم انتظار 
دارند هــر روزی که می گذرد مشــکالت کاهش پیدا کند، 
خاطرنشــان کرد: در این باب اقداماتی انجام شــده و تالش 
دولت بر این است که وعده های داده شده اش تحقق عینی و 
عملی پیدا کند و به وعده هایش عمل شود و در عمل پایبند 
به وعده های خود باشد.رئیسی با اشاره به عملکرد دولت در 
زمینه کنترل و مدیریت ویروس کرونا در کشــور اظهار کرد: 
باید نســبت به آنچه در کشــور در برخورد با ویروس کرونا 
اتفاق افتاد شکرگزار باشم تا به لطف خدا دیگر موفقیت های 
بعضی از کشــورها و غربی ها را به رخ ما نکشــند. به لطف 
خدا امروز کشــور پایین ترین ســطح ابتالء و فوتی را دارد.

وی اضافه کرد: امروز به رغم شــرایطی که در همسایگی ما 
و بعضی از کشــورهای غربی وجود دارد این است که همت 
مردم، پیگیری مسئوالن و عنایت پروردگار باعث شده شاهد 
وضعیت کاماًل متفاوتی در ایران اســالمی و صیانت از جان 
مردم باشیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه کنترل تورم امروز 
خواســت مردم و مسئوالن است بیان کرد: در رابطه با تورم 
که خواســت مردم و همه دلسوزان اســت، کنترل تورم در 
حال انجام است و سیر نزولی تورم آغاز شده است. در تاریخ 
پنجاه، شصت ساله کشور این میزان تورم بی نظیر بوده است 
و امروز ســیر صعودی تورم به ســیر نزولی تبدیل شده که 
بــه زودی به کاهش قیمت ها و تــورم در حوزه های مختلف 

خواهد انجامید.

صادرات غیر نفتی 40 درصد افزایش یافته است
رئیسی با اشــاره به افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی 
عنوان کرد: روند افزایشی ۴۰ درصدی صادرات غیر نفتی در 
کشور از دیگر اقداماتی است که باید نسبت به آن تالش کرد 
تا این میزان و سهم افزایش پیدا کند زیرا سهم ما در اقتصاد 

منطقه بسیار باال است.

بازگشت ارز حاصل از صادرات
وی ادامه داد: صادرات نفتی و میعانات امروز در حال افزایش 
است که بعضاً گله مند بودند که نمی شود و امکان پذیر نیست 
امــا با کمک خداوند انجام شــد و ارز حاصل از صادرات در 
حال بازگشت به منابع ارزی کشور است. گفته می شد امکان 

صادرات نفت نیســت یا پول آن باز نمی گردد اما با افزایش 
صادرات نفتی و بازگشت وجوه حاصل از صادرات این مشکل 

مرتفع شده است.

توازن در سیاست خارجی در دولت سیزدهم در حال 
انجام است

رئیســی با اشــاره به تحقق وعده دولت در راستای تعامل با 
کشورهای همســایه تصریح کرد: توازن در سیاست خارجی 
به ویژه تعامل با همســایگان در حال انجام است. امروز ثابت 
شده است که جمهوری اسالمی به دنبال توازن است و روابط 
اقتصادی و تجاری ما با برخی از کشــورهای منطقه در این 
مدت به ســه برابر افزایش پیدا کرده اســت.وی بیان کرد: 
موضوع مهم دیگر افزایش اعتماد مردم به دولت اســت که 
سرمایه بسیار بزرگی است و قابل تعویض با هیچ چیز دیگر 
نیست. ما اگر مشکالتی اعم از سیل و زلزله و حمله سایبری 
داشــتیم با اعتماد مردم این وضعیت را پشت سر گذاشتیم 
و امروز خود غربی ها و آنهایی که به دنبال تحریم بودند هم 
می دانند مهمترین موضوعی که دولت آن را پیگیری کرده، 

خنثی کردن تحریم ها بوده است.

حرکت توأمان دولت در دو جبهه خنثی سازی و رفع 
تحریم ها

رئیس جمهــور حرکت دولــت در دو جبهه خنثی ســازی 
تحریم ها و لغو تحریم ها از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم 
را مورد اشــاره قرار داد و گفت: رفع تحریم ها در یک حرکت 
عزتمندانه دنبال می شــود و مهمتر از همه آن اســت که ما 
هیچگاه تحریم ها و تهدیدهــا را مانع خود ندانیم.وی اضافه 
کــرد: امیدوار هســتیم کار با اعتمــاد و حمایت مردم و در 
کنار هم قرار داشتن مسئوالن دولت، مجلس و دستگاه های 
مختلف کشــور بتواند به نتیجه برســد. اعتقاد و باور ما این 
اســت و بارها رهبر حکیم و فرزانه به ما آموختند که اگر با 
قدرت، اعتقاد و اتکال به خدا و امید به داشته های کشور کار 
را دنبال کنید قطعاً پیروز هستید و به نتیجه خواهید رسید. 
تجربه چند ماهه ما نشان می دهد این خط سیر درست است 

و به نتیجه خواهد رسید و جواب خواهد داد.

هدف گیری دولت رشد 8 درصدی اقتصادی است
رئیــس جمهور گفت: در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ همانطور که 
در جلســه گذشته اشــاره کردم، هدف گیری دولت رشد ۸ 
درصدی اقتصادی اســت و امیدوار هستیم که این اقدامات، 
ما را به این میزان از رشــد برســاند زیرا سال های گذشته 
مشــکالت جدی داشتیم و شاهد رشــد کمتر از یک درصد 
بودیم و این میزان با کمک و همراهی مجلس و دولت امکان 
پذیر است تا به موجب آن و در سایه رشد ۸ درصدی اشتغال 
ایجاد شود و چرخ های تولید بیش از این به حرکت در بیاید 
و بسیاری از دغدغه ها در کشور رفع شود.رئیسی هدف گیری 
مهار تورم و کاهش آن در بودجه ۱۴۰۱ را مورد اشــاره قرار 
داد و خاطرنشان کرد: این موضوع از مسائل مهمی است زیرا 
ما نباید شاهد فقیرتر شدن فقیر و غنی تر شدن غنی باشیم 
و این روند باید به نحوی اتفاق افتد که ســفره و معیشــت 

مردم آسیب نبیند.

در ابتدای دولت ســیزدهم از 8 میلیــارد دالر ارز 

ترجیحی چیزی باقی نمانده بود
وی با اشــاره به بحث در کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی پیرامون ارز ترجیحی بیش از ســایر مباحث بیان 
کرد: ارز ترجیحی که دغدغه همه ما اســت به درســتی در 
کمیســیون تلفیق مورد بحث قرار گرفته اســت. مستحضر 
هســتید زمانی کــه کار را در دولت آغاز کــرده بودیم از ۸ 
میلیارد دالری که پیش بینی کرده بودید چیزی باقی نمانده 
بود. یعنی در نیمه دوم ســال مبلغی برای ارز ترجیحی برای 
دولــت باقی نمانده بود و طبیعتاً دولت اگر می خواســت به 
آنچه در قانون پیش بینی شده عمل کند باید بدون جبران، 
ارز ترجیحــی را حــذف می کرد.رئیس جمهــور با تاکید بر 
اینکه خط قرمز دولت، ســفره مردم و معیشت مردم بوده و 
هست، گفت: ما نمی توانستیم به اقتصاد بازار و زندگی مردم 
شــوک وارد کنیم. این موضوع در جلسات مختلف دولت، و 
ســتادهای اقتصادی دولت و جلســات سران قوا مطرح شد 
و در رفت و برگشــت های صورت گرفته مقرر شــد روند ارز 
ترجیحــی در چند ماه آتی ادامه پیدا کند و برای جبران آن 

باید مقدماتی تمهید شود.
رئیسی اضافه کرد: نظراتی در این زمینه مطرح شد و شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی بــرای صورت گرفتن این کار هم 
نظر شــدند. خدمت مقام معظم رهبــری که موضوع مطرح 
شــد ایشــان فرمودند نظر مجلس در این رابطه اخذ شود و 
ایشــان سخن بســیار حکیمانه ای فرمودند. بعد از فرمایش 
ایشان موضوع را در دولت مطرح کردیم و به عنوان الیحه دو 

فوریتی در دولت تصویب شد.

حــذف ارز ترجیحی بدون جبران بــرای مردم کار 
درستی نیست

رئیســی گفت: اول اینکه ادامه دادن ارز ترجیحی برای چند 
مــاه آتی در دولت تصویب شــد و دوم اینکه باید ببینیم در 
صورت حذف آن، جبرانش برای مردم چگونه باشــد. حذف 
ارز ترجیحی بدون جبران برای مــردم به ویژه خانواده های 
نیازمند کار درستی نیســت.وی ادامه داد: در الیحه مربوط 
به ارز ترجیحی هر دو نکتــه مطرح و الیحه تقدیم مجلس 
شــد اما مجلس رأی به فوریت ندادند و فوریت را رد کردند 
و تبدیل به الیحه عادی شــد.رئیس جمهور افزود: ترجمان 
رأی به عدم فوریت الیحه دولت این بود که طبق قانون باید 
ارز ترجیحی حذف شود.رئیســی ادامه داد: من شرحی برای 
ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان 
بیان شــود که عدم رأی به فوریت الیحه به این معنا اســت 
که ارز ترجیحی باید حذف شود.وی افزود: نتیجه این قضیه 
این اســت که ارز ترجیحی حذف شــود اما ما این کار را به 
مصلحت ندانسته و به نظر می رسد که این همان شوک وارد 
کردن به بازار است و طبیعتاً مرتبط با سفره و معیشت مردم 
است. این مساله خط قرمز ما است.رئیس جمهور تصریح کرد: 
خداوند به مقام معظم رهبــری طول عمر با عزت بدهد که 
این مشــکل را حل کردند تا ما بتوانیــم وضعیت اقتصادی 
فعلــی را ادامه بدهیم تا تعیین تکلیف قطعی شود.رئیســی 
ادامه داد: اما در خصوص ارز ترجیحی دوستان حتماً بدانید 
که باورمان این اســت که اگر ارز ترجیحی قطع شود حتماً 
باید برای جبران آن در زندگی مردم و به ویژه نیازمندان به 
طور جدی فکری کرد؛ حذف ارز ترجیحی بدون اینکه فکری 
برای ســفره و زندگی مردم شود، امکان پذیر نیست. این ها 

حتماً همراه با هم هستند.
وی گفــت: در ایــن رابطــه ســازمان برنامــه و بودجه با 
صاحبنظران اقتصادی در مجلس و ریاســت محترم مجلس 
جلسات بسیاری داشــتند تا در این رابطه همفکری شود و 
مجلــس و دولت با هم بتوانند مســائل را حل کنند؛ چه در 
خصوص مواردی که تاکنون مطرح شــده و چه مباحثی که 

االن مورد بحث دوستان است.

نمی خواستیم به مردم شوک وارد کنیم
رئیســی ادامه داد: حتمــاً ابعاد مختلف ایــن موضوع باید 
مورد بحث قرار گیرد تا تصمیمی گرفته شــود که هم رشد 
اقتصادی را به همراه داشــته باشــد و هم به معیشت مردم 
شــوک وارد نشــود و هم نظام پولی و مالی کشور را در یک 
انضبــاط کامل قرار دهد.وی ادامه داد: این تصمیم برای این 
بود که هم به معیشــت مردم شوک وارد نشود و هم بتواند 
نظام اقتصادی، پولی و مالی کشــور را در یک انضباط کامل 
قرار دهد و به ســمت مقاصد حرکت کند؛ این موضوع حتماً 

مورد حمایت ما است.
رئیســی گفت: لذا آنچه که در این رابطه در مجلس تصویب 
شــود، باتوجه به نگاهی که دوســتان در دولــت دارند و با 
همفکری و همگرایی حتماً می توان این مسائل را دنبال کرد.

عدالت در پرداخت ها مورد حمایت ماست
رئیس جمهور تصریح کرد: از نکات دیگری که در کمیسیون 
تلفیق و صحن مجلس در مورد آن بحث بود، مسئله عدالت 
در پرداخت ها اســت که این مطلب درستی است.وی افزود: 
من در گذشته نیز بارها از همین تریبون خدمت شما و ملت 
عزیزمــان عرض کردم که یکــی از دغدغه های ما در دولت 
این مسئله است.رئیسی تصریح کرد: تفاوت پرداخت در بین 
کسانی که مدارک تحصیلی و شغل های تقریباً یکسانی دارند 
و همچنین مشــاغل ســخت، پرداخت های نامتوازن است و 
مردم، کارکنان، ما و شــما را را رنــج می دهد.رئیس جمهور 
گفــت: لذا هر طرحی در جهت عدالــت در پرداخت حقوق 
و مزایــا به کارکنــان دولت کــه بتواند عدالــت را در این 
رابطه تضمین کنــد، مورد حمایت ما اســت.وی افزود: لذا 
دانشگاهیان، معلمان، کارکنان قوه قضائیه و همه ی کسانی 
که به نام دولت و حکومت و نظام اســالمی مشــغول به کار 
هســتند، مورد توجه قرار خواهند گرفت.رئیسی گفت: یک 
نظــام عادالنه پرداخت از نیازهای جدی کشــور اســت تا 
همه کارکنان احســاس کنند عدالت برقرار اســت و مورد 
حمایت ما هســتند. در این رابطه هر فکر و اندیشــه ای که 
در مجلس مطرح شود، مورد تأیید است.رئیس جمهور، نظام 
حقوقــی عادالنه را یکی از دغدغه های اصلی کارکنان دولت 
دانست و گفت: دولت خودش را موظف به پیگیری و دنبال 
کردن پرداخت های عادالنه می داند.رئیســی، فقرزدایی را از 
دیگر دغدغه های دولت دانســت و گفــت: فقرزدایی دغدغه 
ما اســت و هر طرحی که در رابطه با ریشــه کن کردن فقر 
باشــد، مورد حمایــت و اهتمام دولت اســت.وی ادامه داد: 
در خصوص بودجه مســائل و نظــرات مختلفی وجود دارد 
و دولت آمادگی دارد که این مســائل را در کمیســیون های 
تخصصی و با حضور نمایندگان و کارشناســان دولت مورد 
بررســی قرار دهد و آنچه مجلس تصمیم بگیرد برای دولت 
قابل احترام اســت.رئیس جمهور گفت: اجرای عدالت مسئله 
دیگری است که باید به آن توجه کنیم. درباره عدالت مطالب 
بســیاری مطرح شده و همه ما درباره آن سخنرانی کرده ایم 
اما ســخن ما درباره اجرای عدالت است. اجرای عدالت باید 
در کام مردم شــیرین بیایــد و بدانند که اجرای تصمیمات، 
زندگی آنها را متحول می کند. بر این اســاس، اجرای عدالت 
در پرداخت حقوق ها یکی از خواســته های دولت اســت که 
البته دشــمنان نمی خواهند بگذارند که ایــن مهم اجرایی 
شود.رئیســی تصریح کرد: علی رغم شرایط موجود، تحریم و 
تهدیدهای دشــمن که می خواستند کشور را متوقف کنند، 
من شرایط را بسیار مناسب و آینده را روشن می بینم. آینده 
برای تصمیم گیری های مهم که با همکاری دولت و مجلس 
باید گرفته و اجرا شــود.وی ادامه داد: ما ناگزیریم برای رفع 
مشــکالت کشور تصمیمات مهم بگیریم زیرا این تصمیمات 
مهــم می تواند ما را از وضعیت موجــود به وضعیت مطلوب 
نزدیک و نزدیک تر کند.رئیس جمهور، دغدغه های نمایندگان 
در خصــوص بودجه را به جا دانســت و گفت: دغدغه شــما 
نمایندگان خواست مردم اســت که با همکاری و همفکری 
دولت و مجلس می تــوان این دغدغه ها را برطرف کرد و در 
نهایت هر آنچه در مجلس تصویب شود، مورد احترام دولت 

خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام گفت: برآورد ما این است که 
حداقل ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام الزم است.به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 
در ادامه جلســه علنی دیروز یکشنبه مجلس شــورای اسالمی و در جریان بررسی کلیات الیحه بودجه، محمدرضا پورابراهیمی در 
موافقت با کلیات الیحه ۱۴۰۱ گفت:  دولت سیزدهم از مرداد ماه که رییس جمهور مستقر و بعد از تعیین تکلیف وزیران در شهریور 
ماه، در شــرایط خاصی امور اجرایی کشور را عهده دار شــد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم افزود: شاید در این دوره 
زمانی کوتاه، وقت کافی برای اینکه الیحه بودجه جامع و کامل ارائه شــود، فراهم نبوده اســت و انتظار داشتیم الیحه تحولی دولت 
مبتنی بر اصالح ساختار نظام اقتصادی کشور ارائه شود. البته دولت گام هایی را هم برداشته که باید از این اقدامات قدردانی کنیم، 
اما اینها بخشی از آنچه است که به عنوان هدفگذاری در الیحه بودجه مدنظر مجلس بوده و هست.پورابراهیمی بیان کرد: ما با توجه 
به شرایط کشور، وضعیت کنونی، فضای سیاسی خارج از کشور و فضایی که در داخل کشور داریم باید به دولت اجازه دهیم که در 
حوزه اصالح ســاختار از زمان و فرصت بیشــتری که در تعامل با مجلس دارد، استفاده کند و این رویکرد که ما به دنبال تصمیمات 
مهم در نظام اقتصاد کشور هستیم، تحقق پیدا کند.وی بیان کرد:  امروز به رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه عرض کردم 

دغدغه های همکارانم درست است و ما باید در بودجه اینها را ببینیم و مطرح و عملیاتی کنیم 
ما امروز با شروطی به دولت به کلیات رای می دهیم.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب 
به رییس سازمان برنامه و بودجه، گفت: ما و همکاران کمک می کنیم کلیات بودجه امروز رای 
بیاورد اما شــرایطی که برای آن در نظر می گیریم که شرایط بسیار مهمی است.پورابراهیمی 

ادامه داد: نکته اول برنامه مولدســازی جامع دارایی های دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۰ اســت که باید کامل و جامع شود، چیزی که 
در اینجا آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.وی با اشاره به موضوع بهره وری بیان کرد: سهم سه و نیم درصد از ۸ درصدی که در 
نرخ رشد اقتصادی کشور مدنظر قرار گرفته و برنامه جامع و مشخص و تعهدات آن توسط دولت باید عملیاتی شود، مشخص نیست 
و تعیین تکلیف نشده است.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم گفت: موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است اصالح 
بودجه شــرکت های دولتی و بانک ها است. ما گزارشی از قبل از الیحه بودجه داشتیم و به دولت هم مطرح کردیم که تغییراتی در 
آن انجام نشده و تقریباً به طور میانگین ۲ تا ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور، بودجه بانک ها و شرکت های دولتی است که ۶۰ درصد 

آنها زیان ده هستند. انتظار ما این است و در کمیسیون تلفیق هم دوستان اشاره کردند که این سرفصل ها مورد اصالح قرار بگیرد.

در موافقت با کلیات الیحه بودجه:

تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام نیازمند ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع است
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گزیده خبر

معاون سازمان برنامه و بودجه:
 ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ منجر

 به چاپ پول می شود
معاون ســازمان برنامه و بودجه گفت: با ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت 
برای تامین ارز کاالهای اساســی اقدام به خرید از ســامانه نیما می کند و این 
کار منجر به چاپ پول و تحمیل تورم به مردم می شــود.به گزارش ایِبنا، حمید 
پورمحمدی درباره این که تأمین ارز ترجیحی چگونه باعث تورم می شود، گفت: 
موضوعی که در افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی وجود دارد و وقتی 
آن را می کاویم، می بینیم زمان آن نیست که خالص دارایی خارجی افزایش یابد. 
به خاطر اینکه دولت می خواهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد و چون 
ارز در دســترس ندارد. ارزهای نفتی به اندازه مخارج نیســت. بنابراین ارز مورد 
نیــاز را در بازار نیما به قیمت ۲۴ هزار تومان می خــرد و به واردکننده ۴,۲۰۰ 
تومان می فروشــد. ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت می دهد. از کجا می دهد؟ اینجا 
چاپ پول می شــود. شاید بگویید دولت این کار را می کند؟ بله، دولت است.وی 
افزود: برای همین بیان می کنیم زمان ارز ۴۲۰۰ منقضی شده، زمانی ارز ۳ هزار 
تومانی سرکوب شده بود قیمت را ۴۲۰۰ تعیین کردند که بازار نفس بکشد اما 
اکنون نرخ ارز ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ ارز ۴۲۰۰ معنادار نیست. این ارز دچار 
فســاد اســت. وقتی فاصله قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی میان دو نوع ارز شکل 
می گیرد هر کاری بکنید در آن فساد به وجود می آید اگر تمام ابزارهای نظارتی 
را به کار بگیرد فســاد دارد. کاال را در بنــادر و انبارها نگه می دارد، آن را تبدیل 
بــه محصول کرده و صادر می کند. به عبارت دیگر قاچاق می کند.وی ادامه داد: 
یک کیسه گندم را در نظر بگیرید، وقتی برای شما، هر کیلو واردات آن ۱۰ هزار 
تومان آب می خورد. شما آرد آن را ۶۰۰ تومان می فروشید مابه التفاوتی که دارد 
باعث می شود قاچاق صورت بگیرد. اینکه گندم است، ببینید در دارو چه اتفاقی 
می افتد. کافی اســت یک کیف قرص را از کشور خارج کنید. یا یک نفر خارجی 
را درمــان کنید پــول را هدر داده اید. بدتر از همه اینکه ناعادالنه اســت. وقتی 
پول فراوان داشــته باشید و کاال ارزان باشد بیشتر مصرف می کنید. به خصوص 
اینکه پول دارها از کاالی ارزان بیشــتر استفاده می کنند. یعنی یارانه بیشتری از 
این مصرف عایدش می شود.پورمحمدی اضافه کرد: مثاًل بنزین، آدم های متمول 
که هر کدام چند ماشین دارند، بیشتر استفاده می کنند. ۲۰ هزار تومان قیمت 
بنزین اســت، ۳ هزار تومان می خرد، ۱۷ هزار تومان از مابه التفاوت یارانه بیشتر 
استفاده می کند اما روستایی که خودرو ندارد از یارانه چیزی نصیب وی نمی آید 
و از همه بدتر این یارانه مخرب تولید اســت. به عبارت دیگر فرض کنید امکان 
تولید چای در کشــور وجود دارد، اگر چای خارجی با قیمت ارز آزاد وارد شود 
امــکان رقابت بین چای داخلی و چای خارجی وجود دارد، اما اگر شــما چای 
خارجی را با قیمت ارز ترجیحی یا با یارانه ۲۰ هزار تومان وارد کنید، دیگر چای 
داخلــی قدرت رقابت ندارد.وی تصریح کــرد: تولیدکننده چای داخلی زیر پای 
واردات ارزان له می شود، یا برنج، گندم یا دانه روغنی و سایر اقالم نیز همین طور 
است. خب، اگر قرار است کمکی به تولیدکننده شود، خودمان کمک کنیم. باید 
سیاست ارز ترجیحی تغییر کند. به عنوان نمونه در دشت گلستان با حمایت های 
مالی، دانه های روغنی کاشته شود. نتیجه می گیریم ارز ترجیحی رانتی، فسادزا، 
غیرشفاف، مصرف آن بین دهک ها به طور کامل غیرعادالنه و در نهایت مخرب 

تولید و عامل قاچاق است.

برگزاری »جشنوارۀ زمستانۀ برنامه نویسی« 
در آکادمی ایرانسل

نخستین »جشنوارۀ زمستانۀ برنامه نویسی« در آکادمی ایرانسل برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این جشنواره، با تمرکز بر حوزه های »یادگیری 
عمیق با رویکرد بینایی ماشین«، »برنامه نویسی بالک چین«، »زبان برنامه نویسی 
پایتون پیشرفته« و »آموزش پایتون برای نوجوانان« طراحی شده است.در این 
جشــنواره، چهار دوره با عنوان های »بوت کمپ برنامه نویسی پایتون عمومی تا 
پیشــرفته )آنالین و حضوری(«، »بوت کمپ یادگیری عمیق با رویکرد بینایی 
ماشین )حضوری(«، »دوره جامع مفاهیم و برنامه نویسی بالک چین )حضوری(« 
و »دورۀ برنامه نویســی پایتون برای نوجوانان )آنالین(« طراحی شده و در دی و 
بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شــود.با توجه به پر رنگ شدن نقش هوش مصنوعی 
و بالک چین در کســب و کارهای مختلف، کارشناســان بر ایــن باورند که زبان 
برنامه نویسی به زبان مشــترک آینده تبدیل می شود و یادگیری برنامه نویسی، 
در آینده نزدیک برای همگان ضروری خواهد شــد. نظر به اهمیت این موضوع، 
آکادمی ایرانســل پس از برگزاری چند دورۀ آموزشی مختلف در همین زمینه، 
نخستین جشنوارۀ زمســتانۀ دوره های برنامه نویسی را برای نوجوانان و جوانان 
عالقه منــد، طراحــی کرده و تالش می کنــد با فراهم کــردن فضایی راحت و 
اثربخش برای تمامی کاربران، حتی نوجوانان عالقه مند به یادگیری مهارت های 
برنامه نویســی، خأل آموزشــی موجود در این حوزه را به شکل مناسبی پر کند.

آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ »ایرانسل لبز )Irancell Labs(« تأسیس شده و 
به بیان دقیق تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران در راه اندازی آکادمی، این است که برای توسعۀ جریان آموزشی 
مهارت محور، توانمندسازی مشتریان، مشارکت در خلق روش های نوین آموزش 
دیجیتال و عرضۀ عادالنۀ آموزش، به ســهم خود گامی موثر بردارد.آموزش های 
ارائه شــده در آکادمی ایرانســل، در نگاهی کلی، شامل »آموزش های تخصصی 
و نوآورانه برای توانمندســازی منابع انسانی شــرکت ایرانسل«، »آموزش های 
مهارت محور در حوزه های تخصصی برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی 
در شــرکت های همکار ایرانسل«، »آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در 
گروه های تخصصی مدیریت حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات« و »آموزش 

استارتاپ ها و فرایند شتاب دهی و ارائه خدمات منتورینگ« هستند.

تراکنش های بانکی با جدیت رصد می شود
رییس ســازمان امــور مالیاتی با بیان اینکه این ســازمان به منظور کاهش 
فرارهای مالیاتی پوزها و درگاه های پرداخت را مورد بررســی قرار می دهد، 
گفت: از ســهم ۲۷۰هزار میلیاردی مالیات در ســال جاری بیش ۲۲۰هزار 
میلیارد تومان در ۹ماهه ســال ۱۴۰۰ محقق شده است.به گزارش تسنیم، 
مالیــات یکی از ابزارهای مهم هر کشــور برای تأمیــن درآمدهای پایدار و 
همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی اســت و ظرف سال های 
اخیر بیــش از پیش مورد توجه قرار گرفته اســت و پیش بینی درآمدهای 
مالیاتی در ســال آینده بیش از ۶۰ درصد رشد را نشان می دهد.داود منظور 
رییس ســازمان امور مالیاتی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده 
بود در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ و چگونگی تحقق آنها گفت: در دولت مدرن به مالیات تنها 
به عنوان منبع مالی نگاه نمی شــود.وی افزود: روشن است که دولت ها برای 
آنکه بتوانند خدمات بهتری در همه حوزه ها به مردم ارائه کنند، نیاز به منابع 
مالــی پایدار دارند. بین تمام منابع درآمدی مالیات ها پایدارترین، پاک ترین 
و مؤثرترین مســیر تأمین مالی دولت محسوب می شود. نقش دیگر مالیات 
تنظیم گری اســت و می تواند به جهت دهی فعــاالن اقتصادی کمک کند.

رییس ســازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: به طور مثال وقتی می خواهیم 
در برخی از مناطق محروم توســعه بیشتری ایجاد شود معافیت مالیاتی در 
نظر می گیریم و یا اگر بخواهیم فعالیت های مخرب اقتصادی را کاهش دهیم، 
مالیات هــای آن حوزه را افزایش می دهیم، در عین حال باید توجه داشــت 
کــه مالیات ابزاری برای بازتوزیع درآمدهــا، اصالح توزیع و برقراری عدالت 

اجتماعی محسوب می شود.

تحقق بیش از 80درصد درآمدهای مالیاتی در 9ماهه 1400
وی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی در ســال ۱۴۰۰ گفت: از ۲۷۰ هزار 
میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری به عنوان سهم مالیات تعیین شده بود، 
۲۲۰ هزار میلیارد تومان )۸۱ درصد( تحقق پیدا کرده است و امیدوار هستیم تا 

پایان سال دقیقاً آنچه تکلیف شده است محقق شود.

بررسی تراکنش های بانکی به منظور گسترش تور مالیاتی
رییس ســازمان امور مالیاتی با اشــاره به اینکه ایــن ظرفیت خالی به موضوع 
فرارهای مالیاتی بازمی گردد، گفت: برای شناسایی فرارهای مالیاتی برنامه هایی از 
جمله بررسی تراکنش های بانکی را دنبال می کنیم. فعاالن اقتصادی برای انجام 
هرگونه فعالیت از نظام بانکی استفاده می کنند، در نتیجه با بررسی تراکنش های 
بانکــی می توانیم افرادی را که تراکنش های بــاال دارند و تا اآلن مؤدی مالیاتی 
نبودند شناسایی کنیم.وی در ادامه گفت: در دولت جدید یک رابطه نزدیکی بین 
ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به خصوص در بخش فناوری برقرار شده 
اســت. برهمین اساس اطالعات تراکنش های بانکی به صورت منظم در اختیار 
ما قرار می گیرد و با بررســی این اطالعات می توانیم مواردی که شامل فرارهای 
مالیاتی می شود را شناسایی کنیم.منظور با اشاره به صحبت های وزیر اقتصاد در 
خصوص افرادی که در بازار ارز فعالیت داشتند اما مؤدی مالیاتی نبودند، گفت: 
این آمارها را ما از بانک مرکزی دریافت کردیم. بانک مرکزی اطالعات هفت هزار 
نفر را که فعالیت اقتصادی داشتند و عمدتاً در بازار ارز نیز دخالت می کردند به 
نظام مالیاتی معرفی کرد.وی اظهار کرد: بررسی اطالعات این افراد نشان داد که 
بیش از ۶۰ درصد از آنها فاقد پرونده مالیاتی هســتند و یکی از این فعاالن در 

سال جاری ۱۰هزار میلیارد تومان عملیات بانکی داشته است.

رییس سازمان برنامه و بودجه؛

باحذفارز۴۲۰۰تومانیفشارراازدوشفقرابرمیداریم
مسعود میرکاظمی تاکید کرد: چه طور می توان هزینه ۳۰ میلیارد 
دالری برای کشور تراشید در حالی که ما تنها ۱۶ میلیارد دالر در 
سال آینده درآمد از محل فروش نفت خواهیم داشت؟ به گزارش 
اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، مسعود میرکاظمی در جریان جلسه 
علنی امروز مجلس و در دفاع از کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور بیان کرد: امیدوارم تعامل خوبی در خصوص موضوعات 
مربوط به بودجه بین مجلس شورای اسالمی و دولت شکل بگیرد. 
بنده از این فرصت اســتفاده کــرده و به جهت گیری های بودجه 
به صورت مختصر اشاره می کنم. چندین سال است که علی رغم 
این که برخی از اقالم مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته 
شــده است شــاهد تورم ۵۰ درصدی در سطح کشور و تحمیل 
آن به مردم هســتیم. درست اســت که نرخ این موارد در تورم 
تاثیر داشــته اما ریشــه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از 
ریشــه های تورم در منابع و مصارف کشــور است که دولت باید 
آن را به درســتی بنگرد.وی در ادامه اظهار کرد: در بودجه سال 
۱۴۰۱ این موضوع مورد توجــه قرار گرفته و خط قرمز ما خلق 
پول و اســتقراض از بانک مرکزی است. در سال جاری علی رغم 
همه هزینه هایی که از دولت قبل بر ما تحمیل شــد دولت خلق 
پول نداشت.رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: 
واقعیت این است که منابع ارزی ما محدود بوده و تقریبا ۱۵ تا ۱۶ 
میلیارد دالر می باشــد. حال ما با این منابع هم باید ارز ترجیحی 
دهیم و هم بخشــی از آن به خزانه برای هزینه های جاری واریز 
شود آنگاه دولت پول کم می آورد و بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳ 
هــزار تومان از بازار می خرد و به این دو منبع تزریق می کند و به 

دنبال آن تورم ایجاد می شــود. ما می خواهیم هزینه ای به مردم 
تحمیل نشــود ولی از ســوی دیگر تورم ۵۰ درصدی را به آنها 
تحمیل می کنیم.میرکاظمی در ادامه تاکید کرد: در بودجه سال 
۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشــکه بوده که با 
دالر ۶۰ هزار تومانی به فروش می رود. ۲۶ میلیارد دالر کل درآمد 
نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و 

صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دالر 
بــرای ما باقی می ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه 
واریز شــده تا صرف هزینه های جــاری و عمرانی گردد و هم ارز 
ترجیحی نیز داده شود آیا از نظر شما با این مبلغ محدود می توان 
هر دو این کارها را انجام داد.وی در ادامه خاطر نشــان کرد: باید 
در کمیســیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر 

پول داریم و با آن چه میزان می توان ارز ترجیحی تخصیص داد و 
چه میزان می توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه های نمایندگان 
زمانی درســت است که ما ارزپاشی داشته باشیم اما واقعیت این 
است که ما در تحریم هستیم. چه طور می توان هزینه ۳۰ میلیارد 
دالری برای کشور تراشید در حالی که درآمد ما تنها ۱۶ میلیارد 
دالر اســت؟ این طور نیســت که دولت بخواهــد باری بر دوش 
محرومان بیندازد بلکه می خواهیم باری از دوش محرومان برداریم 
این مسیری که تاکنون طی شده درست نیست وگرنه ما تورم ۵۰ 
درصد نداشتیم.رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: 
ما در ســال آینده ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باید صرف پرداخت 
صندوق های لشگری و کشوری کنیم و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
سررسید اوراق گذشته است که اکنون باید ما قسط آن را پرداخت 
کنیم و در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ما صرف 
این دو محل خواهد شد.میرکاظمی در ادامه خاطر نشان کرد: در 
ســال آینده تنها ۴۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم 
براســاس عملکرد در سال آینده درآمد مالیاتی ۴۰ تا ۴۴ درصد 
افزایش یافته است که بخش قابل توجهی از آن نیز به مالیات بر 
ارزش افزوده باز می گــردد برخی از پایه های مالیاتی که تاکنون 
نادیده گرفته می شــد دیده شده است. در بحث فرارهای مالیاتی 
نیز ورود جدی داشته ایم. وزیر اقتصاد دو میلیون مورد شناسایی 
کرده که فعالیت اقتصادی انجام داده اما هیچ پرونده مالیاتی ندارد. 
چرا باید مالیات کارمندان درجا از حقوق آنها کسر شود اما برخی 
از فعاالن اقتصادی از دادن مالیات فرار کنند؟ در سال آینده برای 

اولین بار مالیات در تولید پنج درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی 
۵۵۰ هــزار خودرو لوکــس خبر داد و 
گفت: این خودروها باید ۵۶۰۰ میلیارد 
تومان مالیات بدهند و برای دریافت این 
مالیات به مالکان آنها پیامک می دهیم 
که پرداخــت کنند.به گزارش ایســنا، 
داوود منظور در یــک برنامه تلویزیونی 
با اشــاره به دریافت مالیات از خودرو و 
خانه های لوکــس اظهارکرد: افرادی که 
ارزش خــودروی آنها باالی یک میلیارد 
تومان است، بر اساس جدولی نسبت به 
مازاد یک میلیــارد باید مالیات بدهند؛ 
با تعاملی که با پلیس راهور داشــتیم، 
اطالعات ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری 
و دوکابین دریافت شــد. آیین نامه این 
مالیات کمتر از ۲۰ روز پیش ابالغ شده 
اســت و در همین مدت اقدامات خوبی 
ســازمان  اســت.رئیس  گرفته  صورت 
امــور مالیاتی افزود: طبق محاســبات 
انجام شــده ۵۵۰ هزار خودرو مشمول 
مالیات شــدند، جمع مالیات محاسبه 
شــده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. 
برای دریافت این مالیات به مالکان آنها 
پیامک می دهیم که پرداخت کنند و اگر 

پرداخت نکننــد، در زمان نقل و انتقال 
خــودرو باید مفاصا حســاب مالیاتی را 
پرداخت کنند.معــاون وزیر اقتصاد در 
مــورد خانه های لوکس هــم گفت: به 
دنبال آن هســتیم که اطالعات الزم را 
از وزارت راه و شهرســازی، شهرداری،  
وزارت کشــور، دریافــت کنیــم. البته 
اطالعاتمان کامل نیست، بر این اساس 

پایگاه اطالعاتی سازمان بر اساس ماده 
۱۸۷ قانــون مالیات های مســتقیم که 
خرید و فــروش خانــه در دفترخانه ها 
ثبت می شود، اطالعات آن ارسال شده 
و آنهایــی که قیمــت ارزش باالی ۱۰ 
میلیارد تومان دارند را شناسایی کردیم، 
امــا هنوز کامل نیســت و باید تا پایان 
مهلت قانونی ثبت نام در سامانه امالک 

و اسکان برای خوداظهاری منتظر ماند.
منظور  با اشاره به رواج پدیده حساب های 
اجاره ای در اقتصاد ادامه داد: افرادی که 
می خواهند فرار مالیاتی داشــته باشند، 
با حساب خودشان کار نمی کنند، بلکه 
فردی را پیدا می کنند و با مبلغ ناچیزی 
حجم باالیی از تراکنش را در حساب او 
بررسی می کنیم  انجام می دهند. وقتی 
فرد صاحب حســاب هیــچ اطالعی از 
تراکنش های خود ندارد. یک پیرمرد یا 
یک پیرزن و یا جوان ناپخته ای حسابی 
را بــاز کــرده و در اختیار افــرادی که 
می توان آنها را کالهبردار نامگذاری کرد 

قرار داده و حاال گرفتار شده است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تا پایان 
دی ماه امســال اولیــن فرصت تعیین 
شــده تا افراد وضعیت کارتخوان خود 
را تعیین تکلیف کنند و در صورتی که 
افراد تکلیف کارتخوان های تعیین نکنند، 
اعم از الصاق به پرونده مالیاتی، تشکیل 
پرونده مالیاتی جدید و یا درخواســت 
غیرفعال کردن کارتخوان، سازمان امور 
مالیاتی از بانــک مرکزی می خواهد که 

این کارتخوان ها غیرفعال شوند.

رئیس سازمان امور مالیاتی:

۵۵0 هزار خودروی لوکس باید 
۵۶00 میلیارد مالیات دهند

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ از حذف 
مشــروط ارز ترجیحی در الیحه بودجه خبر داد و گفت: 
معنای حذف مشروط این اســت که دولت تضمین دهد 
که اقالم پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست 
مردم برساند.به گزارش تسنیم، سخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه سال ۱۴۰۱ از حذف مشروط ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه خبر داد و گفت: معنای حذف مشروط این است که 
دولــت تضمین دهد که اقالم پرمصرف را با قیمت ثابت و 
بدون تغییر به دست مردم برساند.رحیم زارع نماینده مردم 
آباده و ســخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
در جلسه علنی امروز ) یکشنبه ۱۹ دی ماه( پارلمان و در 
دفاع پایانی از کلیات الیحه بودجه سال آینده با بیان اینکه 
حجم نقدینگی فعلی در کشور هر زمان بخواهد می تواند در 
بخش های مختلف اقتصاد کشور یک طوفان مخرب ایجاد 
کنــد، گفت: دولت تالش کرده اســت تا در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ حدود ۳۴۰۰ هزار میلیــارد تومان را از حوزه های 
مختلف تامین کند تا این میزان از نقدینگی به سمت تولید 
هدایت شــود و این تصمیم برای نخستین بار اتخاذ شده 
است.وی همچنین از حذف مشروط ارز ترجیحی در الیحه 
بودجه خبر داد و گفت: معنای حذف مشــروط این است 

که دولت تضمین دهد که اقالم پرمصرف را با قیمت ثابت 
و بدون تغییر به دســت مردم برساند و نرم افزار آن هم در 
کمیسیون تلفیق طراحی شده است.این نماینده مجلس 
اضافه کرد: ما با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و 
در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده ایم که 
یارانه حاصل از ارز ترجیحی به صورت هوشمند به دست 
مردم برســاند.زارع در ادامه به کاهش کســری بودجه در 
الیحه دولت اشاره کرد و افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه 
از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۱ کاهش یافته که این 
یک حسن است و همه هم می دانیم که در یک سال امکان 

صفر شدن کسری بودجه وجود ندارد.وی به اختصاص ۱۵ 
هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای دســتگاه های اجرایی 
جهت اجرای پروژه های عمرانی در الیحه دولت اشاره کرد 
و گفت: با پیش بینی های صورت گرفته برای پاالیشگاه ها 
ظرفیت ۳۰۰ هزار بشــکه در روز فراهم می شــود و ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان نیز برای طرح های بهینه سازی سوخت 
پیش بینی شده است.نماینده مردم آباده در مجلس شورای 
اســالمی ادامه داد: ۱۰۶ هزار میلیارد تومان نیز یارانه دارو 
و گندم در ســال آینده در نظر گرفته شــده و در رابطه با 
حقوق و دســتمزدها ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باید حقوق 
پرداخت شود و دولت برای ۱۴۰۱ باید ۱۸۰ هزار میلیارد 
تومان نیز از بدهی های سال های قبل را تسویه کند که کار 
سنگینی است و راه هایی برای آن پیش بینی شده است.زارع 
تصریح کرد: در شــرایطی دولت این بودجه را آورده است 
که اگر گزارش صندوق بین الملل پول درباره شاخص های 
کالن اقتصادی مان را مطالعه کنیم متوجه می شــویم که 
شاهکار کرده است.وی با تاکید بر اینکه اصالحات مدنظر 
نمایندگان حتما در کمیسیون تلفیق لحاظ می شود، اظهار 
داشــت: دولت در وضعیتی قــرار دارد که این بودجه هم 

سیاسی است و هم اقتصادی.

حذف مشروط ارز ترجیحی در الیحه بودجه

تهران-ایرنا- وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادالنه، 
قانون است.به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر »حجت اهلل عبدالملکی« در سیصد و یکمین نشست شورای عالی 
کار که با حضور »ســید رضا فاطمی امین «، وزیر صمت، »مهدی اســالم پناه« رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ،» محمد چکشیان« 
معاون فرهنگی و اجتماعی و شــرکای اجتماعی »نمایندگان کارگران و کارفرمایان « برگزار شد، با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: 
بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود.رییس شورای عالی کار تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد. در ادامه این نشست، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار،ضمن 
تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران 
برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.»علی حسین رعیتی فرد« خاطر نشان کرد: از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار 
، استخراج آمار و اطالعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 

بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه ای بوده است .

دیروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک ملی، از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی رونمایی شــد و افراد دارای 
حســاب ارزی می توانند از خدمات دستگاه های خودپرداز برخوردار شوند.به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدیرعامل بانک ملی دیروز 
)یکشنبه( در مراسم رونمایی از خدمات ارزی بانک ملی اظهار داشت: امروز سامانه کارا افتتاح شد و افراد از این پس می توانند حساب ارزی 
در بانک ملی افتتاح کنند و سپس کارتی در اختیار آنها قرار می گیرد که با استفاده از آن می توانند خرید ریالی داشته باشند.»محمدرضا 

فرزین« افزود: براین اساس افراد می توانند با ارزی که در حساب های بانک ملی خواهند داشت حساب ارزی داشته باشند و هر زمان که مایل باشند می توانند ارز خود را برداشت یا 
واریز کنند.وی گفت: همچنین دیروز حساب ارزی غیرحضوری نیز افتتاح شد و از این پس افراد و صرافی می توانند به صورت غیرحضوری افتتاح حساب داشته باشند.مدیرعامل 
بانک ملی تاکید کرد: نخستین بار است که در سیستم بانکی کارت ارزی و ریالی داریم.وی بیان داشت: همان طور که گفته شد افراد می توانند با کارت ارزی از خودپرداز برداشت 
ریالی داشته باشند و درصدد هستیم خودپردازهای ارزی در بانک ملی افزایش دهیم.فرزین ادامه داد: اکنون ۱۱ خودپرداز در سطح شهر فعال است و در ماه های آینده با خرید 
دستگاه های مربوطه این تعداد را افزایش خواهیم داد.وی اظهار داشت: افراد می توانند افتتاح حساب ارزی داشته باشند و سقف برداشت از دستگاه روزانه ۵۰۰ یورو یا دالر در 
روز و  سقف واریز نیز یک هزار دالر یا یورو است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این مراسم گفت: سیاست اصلی و مهم وزارت اقتصاد این است که هر ابزاری که بتواند بر 

کاهش تقاضای اسکناس ارز در کشور کمک کند و فرآیندها را تسهیل کند استقبال می کند.

وزیر کار:

 مبنا و معیار مزد عادالنه، قانون است
 با حضور وزیر امور اقتصادی

شروع به کار خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی
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گزیده خبر

جشنواره پژوهش و فناوري شركت آب و 
فاضالب استان مركزي برگزار شد

جشــنواره پژوهش و فناوري شــركت آب و فاضالب 
استان مركزي با حضور مديرعامل و معاونين ، واعضاي 
كميته تحقيقات  اين شــركت برگزار شــد.به گزارش 
روابط عمومي شــركت آب و فاضالب اســتان مركزي 
در اين مراســم كه در روز چهارشنبه اول ديماه برگزار 
گرديد مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل اين شركت طي سخناني ضمن 
تبريك هفته پژوهش بيان داشت :  توسعه علمي، صنعتي و فرهنگي هر كشور 
بــدون پرداختن به امر پژوهش با موفقيت چنداني همراه نخواهد بود و در واقع 
پژوهش موتور محرك پيشرفت و توسعه محسوب می شود.وي ادامه داد : صنعت 
آب و فاضالب به عنوان يك مجموعه بزرگ كه عهده دار خدمات به همه مردم 
كشور مي باشد از اين قائده مستثني نيست و تا كنون بسياري از موفقيت هاي 
اين صنعت مديون كار محققان و پژوهشــگران مي باشد.مهندس عرفاني نسب 
با اشــاره به كارنامه موفق كميته تحقيقات شركت آبفاي استان مركزي ، اظهار 
داشــت : براي حل مشكالت و چالشــهاي پيش رو در آب و فاضالب و افزايش 
كارايي اين مجموعــه بهترين راه افزايش تحقيقات و پژوهش ها مي باشــد و 

اميدوارم در آينده شاهد اتفاقات بهتر و مهم تري در اين عرصه باشيم.

تالش آبفا برای رفع حوادث ناشی از بارندگی 
روستاهای شرق بندرعباس

مديرعامل شــركت آب و فاضــالب هرمزگان وضعيت 
آبرسانی روستاهای تحت پوشش منطقه سه بندرعباس 
واقع در شرق اين شهرستان را پس از سيالب روزهای 
گذشته تشريح كرد.به گزارش روابط عمومی و آموزش 
همگانی شركت آب و فاضالب هرمزگان، امين قصمی 
بــا بيان اينكه اكيپ مديريت بحران و حوادث و اتفاقات آبفای هرمزگان با پيش 
بينی سيالب در مناطق مختلف هرمزگان تمهيدات الزم را انديدشيد كه با توجه 
به گستردگی خسارت ها، عمليات رفع اتفاقات را در دستور كار خود قرار داد كه 
به دليل سيالبی شدن مسيرهای روستايی بويژه در حوزه منطقه سه بندرعباس، 
زير ســاخت های تامين، انتقال و توزيع آب اين شهرستان دچار آسيب شد كه 
عمليات رفع آن در دستور كار آبفا قرار گرفته است.وی افزود: در حال حاضر 90 
درصد خسارت های ناشی از سيالب اين مناطق مرتفع و 10 درصد باقی مانده 
نيز در حال انجام اســت كه با تالش اكيپ رفع اتفاقات، آب تمامی روســتاهای 
منطقه ســه آب و فاضالب )شرق بندرعباس( در اســرع وقت به پايداری الزم 

خواهد رسيد.

مديرعامل شركت گاز استان آذربايجان شرقی:
برنامه ریزی استراتژیک و تدوین نقشه راه 

مهم ترین ركن در نیل به بهره وری است
آذربايجان شــرقی – شيعه نواز: مديرعامل شركت گاز 
اســتان آذربايجان شرقی در جلســه كارگروه توسعه 
مديريت اين شركت گاز گفت: برنامه ريزی استراتژيك 
و تدوين نقشه راه، مهم ترين ركن در نيل به بهره وری 
است.ســيدرضا راهنمای توحيدی در اين جلسه كه با 
حضور فتح زاده، معاون توســعه مديريت و ســرمايه انسانی سازمان مديريت و 
برنامه ريزی، حجت االسالم بابايی معاون ستاد اقامه نماز استان و اعضای كارگروه 
توسعه مديريت گاز استان آذربايجان شرقی برگزار شد، افزود: طرح ريزی اهداف 
اســتراتژيك و تدوين نقشــه فرآيندهای اجرايی، با ارتقای سطح بلوغ سازمانی 
زمينه همگامی با تغييرات محيطی و تكنولوژيكی در حوزه  صنعت توزيع گاز را 
فراهم می نمايد.توحيدی در اين جلسه ضمن اشاره به حوزه های مّهم مديريت 
عملكرد و مديريت دانش در شركت گاز اظهار داشت: ايجاد بستر مناسب برای 
يادگيری و ارتقای دانش و بهره وری، يكی از مهم ترين اهداف استراتژيك شركت 

گاز استان است.

در راستای افزايش پايداری شبكه انتقال گاز انجام شد؛
ایمن سازی خط لوله 12 اینچ كالله – مراوه 

تپه در تقاطع با رودخانه
سرپرســت منطقه 9 عمليات انتقــال گاز از ايمن 
سازی خط لوله 12 اينچ كالله – مراوه تپه متقاطع 
با رودخانه در اســتان گلستان خبر داد.محی الدين 
مفخمی امروز با اعالم اين خبر اظهار كرد: گابيون و 
ابنيه های موجود در مسير خط لوله 12 اينچ كالله 
– مراوه تپه در تقاطع با رودخانه ديگلی داش شهرستان مراوه تپه در استان 
گلستان كه دچار آب بردگی شده بود، ترميم و همچنين با احداث كف بند 
و نصب لوله های آبرو، اين خط در برابر آسيب های احتمالی ناشی از جاری 
شــدن سيل، ايمن و مقاوم سازی شد.وی همچنين به بازسازی مسير جاده 
دسترســی به اين خط لوله اشــاره كرد و  افزود: منطقه 9 عمليات انتقال 
گاز پروژه های ايمن ســازی خطوط لوله در تقاطع بــا رودخانه ها را برای 
جلوگيری از مشــكالت مربوط به ريزش، رانش و طغيان رودخانه ها، جهت 
افزايش پايداری شبكه انتقال گاز در استان های شمالی در دستور كار قرار 

داده است.  

تا پايان سال 1400 صورت خواهد گرفت :
تعویض كنتور كلیه مشتركین دیماندی 

با كنتور فهام
سرپرست شركت توزيع برق مازندران در 
حاشيه برگزاری مانور تعويض كنتورهای 
فهــام در آمــل گفت : در راســتای طرح 
سراســری هوشمند فهام كه  از بهمن ماه 
ســال 95  آغاز گرديد ، تعــداد 13 هزار 

كنتور مشــتركين ديماندی در حوزه توزيع برق مازندران تعويض 
گرديد كه از اين تعداد بيش از  2000 دســتگاه كنتور در 9 ماهه 
نخست ســال جاری نصب و طبق برنامه ريزی های صورت گرفته 
كنتور كليه مشتركين ديماندی تا پايان سال جاری به كنتور فهام 
تعويض خواهد شد .   سيد كاظم حسينی كارنامی اظهار داشت  : در 
اين راستا همزمان با ساير امورهای توزيع شركت، به منظور سرعت 
عمل در تعويض كنتور مشتركين ديماندی به كنتور هوشمند، مانور 
تعويــض اين كنتورها با حضور 6 اكيپ عملياتی در امور آمل غرب 
برگــزار گرديد.وی ادامه داد : در اين مانور كه با هماهنگی و برنامه 
ريزی های قبلی صورت گرفته 87 كنتور ديماندی تعويض گرديد 
كه با توجه به بعد مسافتی و پراكندگی و سختی كار  نتيجه حاصل 

مثبت ارزيابی می گردد .

رئيس روابط عمومی گازگلستان: 
آیات قرآن ،احادیث و متون 

دینی،زینت بخش ادارات گازاستان
 ســيد جالل ابوالقاســمی رئيس روابط عمومی شركت گازاستان 
گلســتان دراين خصوص گفت:باهدف حفــظ ارزش های دينی و 
درراســتای ترويج و اشــاعه فرهنگ قرآنی،احاديث ومتون دينی،با 
هماهنگی شــورای فرهنگی گازگلســتان ،تهيه تابلوهايی قرآنی با 
مضاميــن معنوی و دينی برنامه ريزی وجهت نصب تحويل  ادارات 
گازرسانی استان شد.وی افزود:حســب برنامه ريزيهای انجام شده 
ايــن موضوع پس ازتصميم گيری به اجــرا درآمد وبا انتخاب آيات 
قرآنی ومتون دينی از بزرگان ،تعداد 50 تابلوی تهيه شده وبين 33 
اداره گازرسانی اســتان توزيع ودر ورودی ادارات نصب شده است.

ابوالقاســمی بابيان اينكه آيات قرآن ،احاديث و متون دينی ،زينت 
بخش ادارات گازاستان شدند اظهارداشت:اين تابلوها حاوی مضامين 
ومطالــب قرآنی ،احاديث ،نماز وامر به معروف و نهی ازمنكر بوده تا 

مراجعين گرامی كه به ادارات گازرسانی مراجعه می كنند.

یک فرصت برای ایران
وزير نفت در ديداری كه روز گذشــته با هيئت تركمنســتان 
داشــت اعالم كرد كه تا امروز اســنادی بيــن دو طرف امضا 
می شود كه نشــان از توســعه همكاری های دو كشور دارد، 
موضوعی كه به گفته كارشناســان می تواند يك فرصت برای 
ايران تلقی شود.به گزارش ايسنا، ايران با بيش از 34 تريليون 
مترمكعب ذخيــره گازی )دومين دارنده ذخاير گازی جهان( 
در منطقه ای قرار گرفته اســت كــه تقاضاكنندگان برای اين 
سوخت ارزشــمند و پاك روزبه روز در حال افزايش هستند و 
ايران می تواند بازار تشنه منطقه را سيراب كند. در اين راستا 
عمليات سوآپ سه جانبه ميان تركمنستان، ايران و آذربايجان 
كه هفتم آذرماه در حاشيه پانزدهمين نشست سران سازمان 
همكاری اقتصادی )اكو( امضا شــده بود، از دوازدهم دی ماه 
آغاز شــد. ايران بر اساس اين قرارداد ساالنه 1.5 تا 2 ميليارد 

مترمكعب گاز تركمنستان را به آذربايجان تحويل می دهد.
روشن اســت كه يكی از فرصت های ايران برای افزايش سهم 
خود از بازار جهانی گاز و تبديل شدن به قطب گازی منطقه، 
آذربايجان است كه چنين به نظر می رسد ايران گام نخست را 
با امضای قرارداد سوآپ سه جانبه، هوشمندانه برداشته است 
و برای تقويت و توســعه روابط در آينده از طريق ديپلماسی 
ســازنده و فعال می تواند به اين مهم دست يابد. از ديگر سو 
موقعيت راهبردی ايران در نزديكــی دارندگان بزرگ ذخاير 
گازی ســبب می شود كه برای تصاحب ســهم 10 درصدی 
از تجارت جهانی گاز به منابع ديگر كشــورهای همسايه نيز 
انديشــيد تا بتوان با استفاده از منابع اين كشورها تجارت گاز 
در منطقه با محوريت ايران را شــكل داد.با همه اين اوصاف، 
بســياری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد می گويند برگ 
برنده ايران، اســتفاده از فرصت های ترانزيتی اســت كه گويا 
راهبــرد آمريكا برای منــزوی كردن ايران از اين مســير به 
بن بست رسيده اســت. سوآپ سبب وابسته شدن كشورهای 
حوزه مرز شــمالی به كشور می شود كه اين موضوع تحكيم و 
تقويت روابط سياسی و ثبات سياسی در منطقه را نيز در پی 
خواهد داشت.اگرچه حجم قرارداد سوآپ گاز تركمنستان از 
مسير ايران به آذربايجان باال نيست، اما آغاز آن را بايد به فال 
نيك گرفت زيرا با حل مشكالت اقتصادی و افزايش توليد نفت 
و گاز در كشــور، ايران می تواند ثابت كند نه تنها عرضه كننده 
نفت و گاز توليدی خود اســت، بلكه می تواند مسير مناسب و 
امنی برای انتقال نفت و گاز كشــورهای همســايه به اشكال 
مختلف باشد. اگر ديپلماسی انرژی را حرفه، فعاليت و مهارت 
روابط بين المللی بدانيم، قرارداد ســوآپ گاز در اين قالب قرار 

می گيرد و همسو با ديپلماسی انرژی كشور است.تركمنستان 
و دولت وقت افغانســتان تالش داشتند با اجرای طرح انتقال 
گاز تركمنستان - افغانستان - پاكستان - هند موسوم به تاپی 
)TAPI( ايران را يك بار برای هميشه از معادالت گازی منطقه 
خارج كنند. حاال شــرايط تغيير كــرده و دولت های ذی نفع 
متوجه اين واقعيت شده اند كه تا زمان تحقق تاپی خيلی بايد 
صبر كنند. ســرمايه گذاری ســنگينی هم الزم است كه حاال 
هيچ ســرمايه گذاری در شرايط پر ابهام منطقه حاضر به ورود 
نيست. در هر صورت اين حاال نخستين پنجره راهبردی گازی 
ايران به همسايگان و شــايد قدم كوچكی است، اما هميشه 
مسافت های طوالنی با قدم های كوچك طی می شوند.به گفته 
تحليلگران، تركمنستان دسترسی به آب های آزاد برای ورود 
به بازارهای صادراتی را در سر می پروراند و در اين ميان ايران 
گزينه مهمی اســت زيرا به راحتی می تواند به آب های جنوبی 
دسترسی يابد و گاز خود را صادر كند و در صورت تحقق اين 
موضوع در آينده ما نيز از آن منتفع خواهيم شد.روز گذشته 

هيئت تركمنســتان با وزير نفت كشورمان ديدار داشتند كه 
بر اســاس اين ديدار قرار شد تا امروز اسنادی ميان دو كشور 
به امضا برســد، آنطور كه جواد اوجی گفته  زيرساخت كافی 
برای واردات و سوآپ گاز وجود دارد، برای انتقال 40 ميليون 
مترمكعب گاز در روز يا 10 تا 15 ميليارد مترمكعب در سال 
آمادگی داريم.وی ضمن تشريح عملياتی شدن سوآپ گاز از 
تركمنستان از مسير خاك ايران به كشور آذربايجان از ابتدای 
ماه ژانويه ســال جــاری ميالدی گفت: همــكاران ما كه در 
ايستگاه ميترينگ منطقه سرخس تركمنستان مستقر هستند 
بر اجرای ســوآپ با شروع 4 تا 5 ميليون مترمكعب در روز يا 
به عبارتی 1.5 تا 2 ميليارد متر مكعب  در سال نظارت دارند.

وزير نفت با بيان اينكه 18 و 19 دی ماه اسنادی بين دو طرف 
امضا می شــود، گفت: اين اسناد از سوی كارشناسان ايرانی و 
كارشناسان كشور دوست و برادر، تركمنستان، تهيه شده است 
و مربوط به حوزه های نفت و گاز می شود كه دو طرف ظرفيت 
خوبی برای همكاری در اين زمينه ها دارند. در قراردادهايی كه 

امضا می شــود، برای احيای قرارداد گازی و نيز بحث افزايش 
سوآپ با كشورهای همســايه تمركز می كنيم، همچنين در 
حوزه های انرژی، تهاتر فرآورده هــای نفتی و تبادل خدمات 
فنی - مهندسی مذاكرات خوبی انجام شد.وی بر تمركز برای 
افزايش ســهم تجارت انرژی تأكيد كرد و گفت: بيشتر تمركز 
در اســناد پيش رو، افزايش ســهم تجارت انرژی در بعد گاز، 
فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشــيمی است.همچنين 
رشيد مردوف - وزير امور خارجه تركمنستان نيزضمن اشاره 
به گذشته خوب همكاری های حوزه انرژی اين كشور با ايران 
گفت: با توجه به پتانســيل و زيرســاخت های موجود، عزم و 
اراده قاطع برای توسعه همكاری ها داريم و آمادگی برای اين 
موضوع وجود دارد.وی ضمن ابراز خرسندی از انجام مذاكرات 
سازنده گفت: امروز مذاكرات شــفاف و خوبی درباره قرارداد 
گازی كه در سال های استقالل تركمنستان منعقد شده بود؛ 
همچنين همكاری های آينده داشــتيم. ما تجربه خوبی برای 
انتقال گاز طبيعی به ايران كه از سال 1997 آغاز شده است، 
داشتيم و گاز طبيعی از سه مســير به ايران صادر می شد. با 
توجه به پتانســيل ها و زيرساخت هايی كه وجود دارد، عزم و 
اراده قاطعی برای توســعه همكاری هــا داريم و آمادگی الزم 
از سوی تركمنســتان برای اين منظور وجود دارد.مردوف در 
تشريح مذاكرات انجام شده با وزير نفت ايران گفت: دو كشور 
در بخش پتروشيمی و گاز می توانيم با يكديگر همكاری داشته 
باشيم و از تجربيات طرفين استفاده كنيم. قصد داريم در حوزه 
خزر و در ميادين نفتی طرف تركمنستان با جمهوری اسالمی 
ايران همكاری ها را توسعه دهيم و امروز در اين زمينه مواردی 
را بــا يكديگر بررســی كرديم و اميدواريــم در آينده نزديك 
همكاری در ميادين نفتی خزر را توســعه دهيم. تركمنستان 
در همه زمينه ها آمادگی توســعه روابط با جمهوری اسالمی 
ايــران را دارد،   آمادگی كامل برای توســعه روابط به ويژه در 
بخش انرژی كه يكی از بخش های راهبردی در روابط دو كشور 
اســت، داريم.به نظر می رسد كه فرصت های زيادی برای دو 
كشــور در حوزه انرژی وجــود داررد كه می تواند منفعت دو 
كشور را تضمين كند، جواد يارجانی - كارشناس ارشد حوزه 
انــرژی در همين رابطه به ايســنا گفت: هر قدمی كه موجب 
شــود روابط ايران در حوزه انرژی به ويژه با همسايگان و تمام 
دنيا بهتر شود، بی شك نتايج مثبتی را به دنبال خواد داشت. 
اگر به دنبال هم افزايی باشــيم و بتوانيم شرايط را با افزايش 
روابط تجاری به نفع هر دو كشور تنظيم كنيم، اقدامی بسيار 

مثبت است.

مدير كل دفتر اطالعات و داده های آبی شركت مديريت منابع آب ايران گفت: در شرايط فعلی از كل حجم مخزن سدهای كشور كه در 
حدود 50.5 ميليارد متر مكعب است، حدود 38 درصد ظرفيت اين مخازن، حجم آب ذخيره شده وجود دارد.فيروز قاسم زاده در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ايلنا، درباره آخرين وضعيت ذخاير سدهای كشور اظهار داشت: بررسی وضعيت سدها مستخرج از سامانه اطالعاتی 
سدهای كشور نشان می دهد تا تاريخ 18 دی سال آبی جاری )سال آبی 1401-1400( ميزان كل حجم آب موجود در مخازن سدهای 
كشور در حدود 19.38 ميليارد مترمكعب است.وی افزود: در حال حاضر موجودی آب در سدهای كشور حدود 28 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان 
می دهد.مدير كل دفتر اطالعات و داده های آبی شركت مديريت منابع آب ايران تصريح كرد: ميزان كل ورودی به سدهای كشور طی سال آبی جاری تا تاريخ 18 دی حدود 6.46 
ميليارد مترمكعب است كه كاهشی معادل 30 درصد نسبت به سال آبی گذشته در مدت مشابه را تبيين می كند.وی ميزان كل حجم خروجی از سدهای كشور از ابتدای مهرماه 
تا تاريخ 18 دی را معادل 11.6 ميليارد مترمكعب اعالم كرد و افزود: اين ميزان كاهشی معادل 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نشان می دهد.قاسم زاده تاكيد 
كرد: در شرايط فعلی از كل حجم مخزن سدهای كشور كه در حدود 50.5 ميليارد متر مكعب است، حدود 38 درصد ظرفيت اين مخازن، حجم آب ذخيره شده وجود دارد.وی 
خاطرنشان كرد: ميزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاينده رود، شميل و نيان و سفيدرود در شرايط فعلی به ترتيب حدود 13 درصد، 94 درصد و 23 درصد است.اين مقام 
مسئول در شركت مديريت منابع آب ايران ميزان پرشدگی مخازن استان های خوزستان و تهران را طی سال آبی جاری به ترتيب در حدود 45 درصد  و 18 درصد عنوان كرد.

نفت سال 2022 را با قدرت آغاز كرد و نخستين هفته سال نوی ميالدی را با رشد چشمگير قيمت به پايان برد.به گزارش ايسنا، 
بازاری كه تصور می رفت از مازاد عرضه آسيب می بيند، در عوض هفته گذشته كه تقاضا از شيوع واريانت اُميكرون بدون تاثير ماند 
و اختالالت عرضه غيرمنتظره در چندين توليدكننده، از مرز 80 دالر در هر بشكه عبور كرد.بانكهای بزرگ قيمت های باالتر برای 
نفت را پيش بينی می كنند و قراردادها به چشــم انداز صعود نفت به باالی 100 دالر در هر بشــكه اشاره دارند كه تهديدی برای 
تشديد فشارهای تورمی در اقتصادهای مصرف كننده بزرگ نفت خواهد بود.چنين افزايش قيمتی برای كشورهای مصرف كننده 

بزرگ نفت خبر بدی خواهد بود و ضربه بزرگی به جو بايدن، رييس جمهور آمريكا وارد می كند كه زمان و تالش زيادی را برای پايين بردن قيمت ها و هماهنگ كردن 
آزادسازی جهانی نفت از ذخاير استراتژيك صرف كرده است.مايكل تران، استراتژيست كاالها در شركت »آر بی سی كپيتال ماركتس« در اين باره گفت: احساسات 
خوش بينانه بر فضا غالب شده است. بهبود تقاضا برای نفت، كاهش سطح ذخاير و پرسش ها درباره توانايی اوپك برای افزايش بيشتر توليد، به خوش بينی پر و بال 
بيشتری می دهد.حركت قيمت نفت پرجنبش تر و سريع تر از هر كاالی ديگری احساس می شود زيرا به سرعت در هزينه محصوالت نهايی مانند بنزين، ديزل و سوخت 
جت تاثير می گذارد. ماه ميالدی جاری ناآراميهايی در قزاقستان روی داد كه در اعتراض به موافقت دولت با افزايش قيمت LPG  بود كه سوخت جاده ای مهمی در اين 
كشور است.تحوالت اخير به معنای آن است كه قيمت ها به دقت از سوی بانكهای مركزی كه در تالش برای كنترل تورم و همزمان پشتيبانی از رشد اقتصادی پس 

از ركود ناشی از كوويد 19 هستند، دنبال می شوند.

یک مقام مسئول در مدیریت منابع آب اعالم کرد:

نفت به ۹۰دالر می رسد؟ ۶۲ درصد حجم مخازن خالی هستند
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گزیده خبر

فوالد مبارکه درصدد است تا به صورت 
اعتباری با مشتریان خود کار کند

طهمورث جوانبخت در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب و کار 
گروه مشتریان در عرصه شرکت های قطعه سازی خودرو نشست ضمن قدردانی 
از حضور مشــتریان و قطعه سازان شــرکت فوالد مبارکه در این نشست اظهار 
کرد: رویکرد شــرکت استمرار تعامل بیشتر با مشــتریان است و در این زمینه 
خودروسازان و قطعه سازان جایگاه ویژه ای برای فوالد مبارکه دارند.معاونت فروش 
و بازاریابی شــرکت فوالد مبارکه با بیان این که اطالع از مشــکالت و مســائل 
مشتریان برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: شیوع بیماری کرونا اجازه نداد ما با 
مشتریان خود در این گروه بتوانیم نشست های مستمری را برگزار کنیم، هرچند 
که هم اکنون طبق دستورالعمل های وزارت صنعت، معدن و تجارت، محصوالت 
فوالد مبارکه در بورس عرضه می شود و مشتریان نیز می توانند آن ها را خریداری 
کنند.وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری و پیش از راه اندازی 
بورس کاال، محصوالت خود را مســتقیماً به مشتریان خود عرضه می کرد اما با 
صدور دستورالعمل های وزارت صنعت هم اکنون مجبور به عرضه محصوالت خود 
در بورس کاالست.جوانبخت اذعان داشت: براساس صورت جلسه ای که در سال 
گذشته تنظیم شد، مقرر گردید که برای فروش مستقیم محصوالت فوالدی به 
صنایع باالدستی و پایین دستی آماده هستیم و در این خصوص مراتب به وزارت 

صمت منعکس شد اما اعالم کردند که این شیوه فروش انتخاب نشود.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛
ترانزیت خودرو در بنادر غرب هرمزگان از 

مرز یکصد هزار دستگاه گذشت
  مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از رشد چشمگیر ۶۸ درصدی ترانزیت 
نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان و کسب جایگاه سوم در بین بنادر کشور 
و همچنیــن ترانزیت حجمی افزون بر ۱۰۰ هزار دســتگاه خودرو در بندرلنگه 
به عنوان ســکاندار ترانزیت خودروی ایران طی ۹ ماهه سال جاری خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، »قاسم عسکری نسب« 
در این رابطه اظهار داشت: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کاالهای نفتی 
و غیرنفتی )که عمده آن محموله خودرو بوده است( به ۲۲۳ هزار ۶۹۵ تن رسید 
که نشانگر رشد ۶۸ درصدی در همسنجی با مدت مشابه سال پیش از آن است 
و همچنین بنادر غرب هرمزگان توانسته جایگاه سوم این بخش از عملیات حمل 

و نقلی در سطح بنادر ایران را به خود اختصاص دهد.

دبیر کمیته نام گذاری محصوالت سایپا خبر داد:
درج نام محصول در بدنه خودروهای تولیدی 

سایپا به زبان فارسی
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل و دبیر کمیته نام گذاری محصوالت گروه 
خودروســازي ســایپا ضمن اعالم نام دو محصول آینده این مجموعه، از عرضه 
شاهین و آریا CVT و ساینا و کوییک GX با موتور ارتقاء یافته خبر داد.به گزارش 
سایپانیوز، امیرحسین تابع جماعت اظهار کرد: پس از نام گذاری محصول کراس 
جدید ســایپا به  نام »اطلس«، خودرو سدان جدید سایپا نیز با نام »سهند« به 
تولید انبوه رســیده و به بازار عرضه خواهد شد.وي افزود: دیگر محصول جدید 
سایپا خودرو وانت پیکاپ جدید شهری است که با نام تجاري »سپهر«، تولید و 
به بازار عرضه می شود.رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل گروه سایپا تأکید 
کرد: در شــیوه جدید نام گذاري، تمامي محصوالت سایپا ضمن توجه به ریشه 
ایرانی و معنی آنها در زبان فارســي، هماهنگي  و همفکري الزم با ســازمان ها و 
بخش هاي ذي ربط صورت گرفته تا نام این محصوالت تولید داخل، هویت ملی 

و ایراني آن ها را نیز تداعی کند.

چابهار؛ فرصتی مناسب برای سفر  و گردشگری دریایی
طرح جدید برای سفرهای دریایی نوروز 

۱۴۰۱ در سیستان و بلوچستان
  مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از تشکیل کمیته ساماندهی 
ســفرهای دریایــی نوروز ۱۴۰۱ خبــر داد و گفت: در عین حــال طرح جدید 
ساماندهی سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۱ در حال تهیه است و در انتظار تصمیم 
گیری و ابالغ ســتاد ملی کرونا در راســتای پیش برد فعالیــت های در حوزه 
سفرهای دریایی و گردشگری دریایی هستیم.بهروز آقایی در گفت و گو با پایگاه 
اطالع رســانی سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به بازدید هر ساله مسافران و 
گردشگران از ســواحل مکران و چابهار، اظهار کرد: اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیســتان و بلوچستان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به 
تشــکیل کمیته ساماندهی سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۱ کرده است.وی با بیان 
اینکــه کمیته مربوطه از تمامی نهادها و ارگان های دولتی شهرســتان چابهار 
تشــکیل شده است، عنوان کرد: سه کار گروه برای موارد درون سازمانی و برون 
سازمانی با هدف تمرکز بیشتر روی مباحث مرتبط با آموزش قایقرانان و ایمنی 
مســافران که از قایق ها استفاده می کنند، تشکیل شــده است.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی سیســتان و بلوچستان با اشــاره به اینکه سه کارگروه تشکیل شده 
عبارتند از کارگروه ایمنی، کارگروه نظــارت و کارگروه آموزش و طی مکاتبات 
انجام شــده با ادارات داخلی این اداره کل نمایندگان آن اداره معرفی شــده اند 
و افراد مربوط به کمیته اصلی نیز در حال معرفی شــدن هستند. آقایی با اشاره 
به اینکه طی برنامه ریزی های مدون جلساتی جهت ساماندهی سفرهای دریایی 

نوروز ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

 قیمت هر پاکت سیمان 
به زیر ۲۵ هزار تومان رسید

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ضمن اشاره به تعادل و ثبات 
موجود در تنظیم بازار و قیمت های ســیمانی اعالم کرد که در حال حاضر 
قیمت هر پاکت سیمان در بورس کاال به زیر ۲۵ هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایســنا به نقل از شاتا، عبدالرضا شیخان ضمن اعالم خبر ایجاد 
ثبات و تعادل در بازار ســیمان، اظهار کرد: پس از التهابات تابستانی ناشی 
از قطعی برق و کاهش تولید و عرضه سیمان و در نهایت افزایش قیمت ها 
در این بازار، برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت رفع موانع 
تولید و حل مشــکالت این بخش منجر به کاهــش قیمت ها و تعادل در 
بازار سیمان شد.دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان خاطرنشان 
کرد: در شــرایط فعلی با توجه به تأمین ســوخت کارخانه های سیمانی و 
افزایش تولید و عرضه نســبت به تقاضا، مشکل خاصی در تنظیم بازار این 
محصــول وجود ندارد. تعادل و ثبات قیمت ها در بازار ســیمان در صورت 

تأمین سوخت و برق پایدار، ادامه خواهد داشت.

قاچاق ارزان شد، تولید گران!
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان پوشاک گفت: 
کاالی قاچــاق زمانی که با قیمت پایین تر از مشــابه داخلی 
عرضه شــود، به بازار آسیب بیشتر می زند که در حال حاضر 
حداقــل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر از قیمت تمام شــده کاالی 
داخلی وارد می شود.ابوالقاســم شیرازی در گفت وگو با ایسنا، 
یکی از مشکالت صنعت پوشاک را تامین مواد اولیه عنوان کرد 
و گفت: درباره پارچه های تخت که در انواع لباس های پارچه ای 
از آن اســتفاده می شــود، با وجود تحوالت و به روززسانی در 
صنعت نســاجی، ۱۰۰ درصــد نیاز کشــور در داخل تامین 
نمی شــود. اما در مورد پارچه های گردبــاف نیازی به واردات 
نیســت. البته بخش عمده ای از پنبه وارد می شود.اما به گفته 
وی همچنان در بازار با کمبود پارچه گردباف مواجه هســتیم 
کــه به معنی ناتوانی در تامین نیســت بلکه علت آن افزایش 
قیمت اســت. کارخانجات نساجی علت این افزایش قیمت را 
گران شدن پنبه و سایر هزینه های تکوین پنبه تا ریسندگی 
عنوان کرده اند.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشــندگان 
پوشاک با بیان اینکه نباید شاهد افزایش قیمت مداوم در مواد 
اولیه داخلی باشــیم، تصریح کرد: در مورد پارچه های تخت 
وزارت صمت باید برای مدت محدودی بدون قید و شرط ورود 
پارچه، پنبه و نخ را از انحصار خارج کند تا هر کســی بتواند 
با ارز آزاد آن را وارد کند. چرا که صنعت پوشــاک نسبت به 

نساجی ارجحیت دارد و مستقل از آن است.

چرا دستفروشی در پوشاک زیاد است؟
شــیرازی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت پوشاک در حال 
حاضر نیز مربوط به قیمت مواد اولیه است، اظهار کرد: تولید 
کنندگان پوشاک هر سه ماه و اخیراً هر روز پارچه را با قیمت 

متفاوت می خرند. بنابراین الزم است بر این بازار نظارت شود 
تا تولید کننده در قیمت مواد اولیه ثبات داشته باشد. از طرف 
دیگر کشش بازار هم باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر 
مصرف کننده دیگر تحمل گرانی را ندارد و بازار با رکود مواجه 
می شــود. ادامه این وضعیت هم به ضرر مصرف کننده و هم 
تولید کننده اســت که کاالها روی دستشان می ماند و تبدیل 
به کاالی اســتوک می شود و علت پدیده دستفروشی و بساط 

گســتری در خیابان های تهران هم همین شــرایط است.به 
گفتــه وی در صنایع دیگر مد و فصل اهمیــت ندارد و طی 
ســالهای بعد با تورم، قیمت آن ها افزایش هم می یابد، اما در 
حوزه پوشاک به دلیل تابعیت از فصل و مد، اگر کاال فروخته 
نشود به بساطی ها سرریز می شود. همین شرایط باعث شده در 
یک سال گذشته تولیدکنندگان در همان ابتدای فصل فروش 
فوق العاده بگذرند و کاال را با قیمت تمام شــده v یا ۱۰ تا ۲۰ 

درصد ارزان تر از قیمت واقعی فروش، ارائه کنند.شــیرازی با 
بیان اینکه اشتغال بخش پوشاک خیلی بیشتر از نساجی است، 
گفــت: در حوزه نخ و پنبه انحصار وجود دارد که باید برطرف 
شود. همچنین موانع تولید پوشاک باید شناسایی و بسته های 

حمایتی از جمله معافیت مالیاتی موقت تعریف شود.

واردات قاچاق 30 تا 40 درصد ارزان تر از تولید
وی در ادامه با اشاره به »هجوم پوشاک قاچاق« به بازار، گفت: 
ارزانی پوشــاک برای این صنعت مهلک است. از طرف دیگر 
تولیدکننده با تامین ســخت و گران مواد اولیه مواجه است. 
در این میان باید تامین زندگی کارگران هم مدنظر قرار گیرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه 
با اشاره به اشتغالزایی، ارزآوری و ارزش افزوده باال در صنعت 
پوشاک، گفت: سهم قاچاق از بازار پوشاک را باید ستاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز اعالم کند، اما به طور کلی کاالی قاچاق 
زمانی که با قیمت پایین تر از مشــابه داخلی عرضه شود، به 
بازار آسیب بیشتر می زند که در حال حاضر حداقل ۳۰ تا ۴۰ 
درصد ارزان تر از قیمت تمام شده کاالی داخلی وارد می شود.

شــیرازی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کافی 
نیســت، تصریح کرد: در این زمینه نیاز به فرهنگ ســازی و 
فراهم کردن شرایط مساعد برای تولید است. همچنین بررسی 
وضعیت مبادی ورودی و قوانین گمرکی، کم هزینه تر از سطح 
عرضه اســت. چرا که ضبط و جریمه مغازه ها به خانواده های 
متعدد لطمه می زند. اما در صورت فراهم کردن بستر مناسب 
تولید و قانون گذاری های مناسب و برخورد در مبادی ورودی، 
می تــوان به جای صدها عرضه کننده، با چند قاچاقچی بزرگ 

پوشاک برخورد کرد.

رایزن بازرگانی عراق در ایران ضمن ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه همکاری تجاری بین دو کشور از طریق سرمایه گذاری 
شــرکت های ایرانــی در عراق، از عالقمندی دولت عــراق به حمایت از این گونه ســرمایه گذاری ها و همچنین برگزاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور خبر داد.به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت در دیدار با 
رایزن بازرگانی عراق در ایران، بر عزم و اراده سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه روابط دو کشور تاکید کرد.فرزاد پیلتن با تشریح آخرین برنامه های سازمان 
توسعه تجارت در خصوص توسعه روابط دو کشور و با اشاره به سفر خود به اقلیم کردستان عراق، از آمادگی ایران جهت برگزاری کمیته مشترک تجار دو کشور 
خبر داد.پیلتن با اشاره به سیاست ایران در زمینه برقراری موازنه تجاری دو کشور بر ضرورت حمایت بیشتر دولت عراق از شرکت های ایرانی عالقمند به اجرای 
پروژه های ســرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندســی در این کشور تاکید کرد.رایزن بازرگانی عراق در ایران نیز ضمن ارائه پیشنهاد در خصوص توسعه 
همکاری تجاری بین دو کشور از طریق سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در عراق، از عالقمندی دولت عراق به حمایت از این گونه سرمایه گذاری ها و همچنین 

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور خبر داد.

رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید که باید مقدمات الزم برای سرعت گرفتن فرایند تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا در دستور کار قرار 
بگیرد.به گزارش ایسنا، از ابتدای آبان سال ۱۳۹۸، ایران عضویت آزمایشی خود را در اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز کرده و این فرایند سه سال 
ادامه خواهد داشت.بر اساس توافقات دو جانبه، پس از این مدت، ایران و اوراسیا درباره عضویت دائم تصمیم گیری خواهند کرد و البته افزایش 
همکاری تا سطح تجارت آزاد را نیز بررسی می کنند.در حال حاضر تجارت ایران و اوراسیا بر اساس تعرفه ترجیحی در برخی کاالها انجام می شود. 

بررسی ها نشان می دهد که با وجود کاهش نسبی سطح تجارت در سال گذشته تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، تجارت مشترک ایران و اوراسیا روندی مثبت داشته است.جدای از 
آن تراز تجاری ایران در معامله با کشورهای عضو این اتحادیه نیز جز روسیه با دیگر اعضا مثبت بوده است اما با توجه به باال بودن میزان واردات از روسیه تراز تجاری کل منفی شده 
است.ایران در ماه های گذشته بارها از لزوم نهایی شدن فرایند تجارت آزاد میان دو طرف خبر داده که با توجه به بزرگی بازار و حجم معامالت، احتماال بر روابط اقتصادی ایران و روسیه 
تاثیر جدی خواهد گذاشت.علی رضا پیمان پاک – رئیس سازمان توسعه تجارت – با تاکید بر لزوم افزایش سطح همکاری ها میان ایران و اوراسیا، از لزوم تسریع در پیگیری امضای 
موافقتنامه تجارت آزاد میان دو طرف سخن گفته است.وی با اشاره به زمینه های توسعه تجارت با اوراسیا به عنوان یک بازار دارای پتانسیل باال برای کشورمان، خواهان همکاری 
همه دستگاه ها به ویژه وزارت جهاد کشاورزی به دلیل اینکه عمده صادرات ایران در این بخش به اوراسیا انجام می شود، شد. معاون وزیر صمت با اشاره به الزامات یک موافقت نامه 

تجارت آزاد، به همراهی کامل بخش صنعت وزارت صمت در این خصوص اشاره کرده و بر شمول بیشتر کاالها در موافقت نامه تجارت آزاد تاکید کرد.

آمادگی ایران برای برگزاری کمیته مشترک با عراق

رایزن عراق خواستار سرمایه گذاری ایران در 
این کشور شد

رئیس سازمان توسعه تجارت

آزاد شدن تجارت ایران با روسیه سرعت می گیرد

فراخوان آگهـي تجدید مناقصه عمومي

شناسه آگهی : 1257417

                   شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع: تهیه و تامین مخازن استاندارد CNG و تامین مصالح و ساخت سبدهای مخازن 
ذخیره سازی و انتقال گاز طبیعی فشرده CNG و چینش مخازن داخل سبدها و نصب 
سبدهای گاز روی كفی های انتقال گاز  برای 4 تریلی )هر سبد شامل 27 مخزن 150 

لیتر آبی و هر تریلی دارای 4 سبد به ظرفیت كل 4500 نرمال مترمکعب(
 به شــماره فراخــوان )02000091138000194(مــورخ 1400/10/13 را از طریــق ثبت نام در 
ســامانه های جامع پیمانکاران به آدرس www.nigc-isfahan.myphx.ir و تدارکات الکترونیکی دولت 
به آدرس www.setadiran.ir  برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
 ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

)ستاد(  انجام خواهد شد .
تذکر: الزم اســت ابتدا مناقصه گران واجد شــرایط) ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص 
مشــمول آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرســی موضوع تصویب نامه 

شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9(
 پس از ثبت نام در ســامانه جامع پیمانکاران نســبت به دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد ارزیابی 
کیفی اقدام نموده و پس از تأیید نهایی فرمهای مربوطه را حداکثر تا تاریخ مشخص شده در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت مجدداً بارگذاری نمایند. در غیر اینصورت بارگذاری ناقص بوده و شرکت 

در مناقصه میسر نخواهد بود. 
کد پایگاه ملی مناقصات: 53106011 مورخ 1400/10/14

* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 تاریخ 1400/10/14 
* مهلت زمان دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت : تا 09:00 تاریخ 1400/10/26 

*  مهلت ارســال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( ساعت 09:00 
روز 1400/11/10 

*  مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ساعت 09:00 روز 1400/11/10 
*  مبلغ تضمین مناقصه 6,700,000,000  ریال

داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا رتبه 5 نفت و گاز الزامی می باشد. 
جهت دریافت اطالعات بیشتر  با شماره تلفن 38132-031 داخلی 2571 تماس حاصل نمایید. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس 021 41914
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران )ققنوس( 031-53246995 

ول
ت ا

نوب

شرکت گاز استان اصفهان
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فروش سفته و برات تقریبا ۶۷ درصد زیاد شد
طبق اعالم بانک مرکزی، در هشت ماهه سال جاری حدود ۸۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل ۶۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش ایسنا، در آبان ماه سال جاری حدود ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در 
مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۳.۶ درصد و ۱۲۵.۲ درصد افزایش یافت. همچنین، در هشت ماه امسال نیز حدود ۸۶ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان 
ســفته و برات در شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۶.۸ درصد افزایش نشان می دهد.از سوی دیگر، در آبان ماه سال جاری معادل ۶۰۰ 
برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده 
به ترتیب به اعداد ۷۲.۵ و ۱۳۰.۴ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۷.۷ درصد افزایش و از لحاظ مبلغ ۱۰.۶ درصد کاهش داشت و نسبت به ماه مشابه 

سال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲.۸ درصد و ۰.۵ درصد کاهش نشان می دهد.

گزیده خبر

 رضایت فوالد مبارکه اصفهان از عملکرد
 بانک قرض الحسنه مهر ایران

مدیران شــرکت فوالد مبارکه اصفهان مطرح کردند: بهترین خدمات بانکی را 
از بانک قرض الحســنه مهــر ایران گرفتیم و از رضایت کارکنــان در این رابطه 
خرسندیم و معتقدیم هیچ مجموعه ای در ارائه خدمات به کارکنان قابل رقابت با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران نیست.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در جلسه ای که بین مدیران این بانک و شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
برگزار شد، دکتر ناصر سیف الهی عضو هیأت مدیره بانک ضمن تشکر از اعتماد 
شرکت فوالد مبارکه به مجموعه بانک قرض الحسنه مهر ایران و نیت خیر شرکت 
در راســتای ارتقای رفاه کارکنان، از آمادگی کامل بانک برای ارائه خدمات خبر 
داد و گفت: تسهیالت قرض الحســنه موجب ایجاد انگیزش بیشتر در کارکنان 
خواهد شــد.عضو هیأت  مدیره بانک قرض الحســنه مهر ایران از شرکت فوالد 
مبارکه خواست سطح مراودات با بانک و منابع شرکت نزد بانک را افزایش دهد.

نداشتن نگرش سودمحور از سوی بانک های قرض الحسنه سرلوحه عملیات بانکی 
استدکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از تنظیم 
منابع بانکی متناسب با کیفیت ارائه خدمات خبر داد و افزود: خدمات بانکی باید 
به فراخور نیاز کارکنان طراحی شود. نداشتن نگرش سودمحور از سوی بانک های 
قرض الحسنه را سرلوحه عملیات بانکی می دانیم و تقاضا داریم خدمات مورد نیاز 
به فوالد مبارکه ارائه شــود.همچنین استفاده از ظرفیت های بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در راســتای ایفای مسؤلیت های اجتماعی فوالد از دیگر صحبت های 
طیب نیا بود که با ایجاد کارگروه مشــاغل خانگی، این موضوع پیگیری خواهد 
شد.بانک قرض الحسنه مهر ایران در ارائه خدمات به کارکنان شرکت ها بی رقیب 
استحامد حسین ولی  بیک، معاون اقتصادی مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
نیز خاطرنشان ساخت: بهترین خدمات بانکی را از بانک قرض الحسنه مهر ایران 
گرفتیم و از رضایت کارکنان در این رابطه خرسندیم و معتقدیم هیچ مجموعه ای 
در ارائه خدمات به کارکنان قابل رقابت با بانک قرض الحســنه مهر ایران نیست.

وی افزود: ارزشمندی خدمات به ســهولت دریافت آن و رضایتمندی کارکنان 
اســت و در این راســتا ایجاد باجه بانکی می تواند راهگشا باشد.مهدی کویتی، 
مدیر مالی شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز در این نشست، آماری از تسهیالت 
پرداخت شــده بانک قرض الحســنه مهر ایران به کارکنان شرکت در سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه کرد و خواســتار افزایش همکاری ها با بانک قرض الحسنه 

مهر ایران شد.

 طرح پرداخت تسهیالت نیک آفرین پالس
 آغاز شد

بانــک کارآفرین، طــرح نیک آفرین پالس را جهت پرداخت تســهیالت قرض 
الحسنه به مشتریان آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با هدف 
ترویج و گسترش فرهنگ قرض الحسنه و ایفای مسئولیت اجتماعی، این بانک 
امکانی را فراهم کرده است تا مشتریان گرانقدر)صرفاً اشخاص حقیقی( بتوانند با 
سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه پس انداز نیک آفرین، پس از طی دوره 
انتظار توافق شــده از تسهیالت قرض الحســنه طرح »نیک آفرین پالس« برای 
رفع نیازها و احتیاجات ضروری بهره مند شــوند.تمامی مشتریان حقیقی بانک 
کارآفرین اعم از مشتریان فعلی و جدید می توانند با افتتاح حساب قرض  الحسنه 
پس انداز ریالی نیک آفرین و ســپرده گذاری در حساب مذکور به مدت حداقل 
۳ ماه، متناسب با میزان سپرده خود، تا سقف۵۰۰ میلیون ریال تسهیالت قرض 

الحسنه با بازپرداخت حداکثر ۳۶ ماهه دریافت کنند.

ستورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره 
تأمین توسط موسسات اعتباری به شعب 

پست بانک ایران ابالغ شد
  طی بخشــنامه شــماره ۲۰۸ /۰۰/ب مــورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ معاونت اعتباری 
و بین الملل پســت بانک ایران، دســتورالعمل ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره 
تأمین توسط موسسات اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ایران به شعب این بانک ابالغ 
شد.مطابق دستورالعمل مذکور بانک مرکزی ج.ا.ایران در راستای مأموریت خود 
مبنی بر تنظیم و اجرای سیاســت پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و 
موسسات اعتباری و با هدف افزایش کارایی سیاست های اعتباری و تعادل بخشی 
به ترازنامه بانک ها و بهبود شــاخص های ســالمت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای 
شیوه های تأمین مالی سرمایه در گردش را در دستور کار قرار داده است.با توجه 
به برخی کاستی ها در شــیوه فعلی تأمین مالی سرمایه در گردش، پیاده سازی 
نظام تأمین مالی زنجیره ای، به عنوان یک تجربه موفق در سایر کشورها، می تواند 
راه حل موثر و کارآمدی محســوب شــود.تأمین مالی زنجیره ای، مجموعه ای از 
شــیوه  ها و عملیات تأمین مالی اســت که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی می شــود. در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت 
تســهیالت مستقیم توســط بنگاه های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه ها به 
صورت پیوســته و در طول زنجیره های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کاال و 
خدمت صورت می گیرد. در این روش، امکان به کارگیری انواع شیوه ها از قبیل 
تنزیل اسناد دریافتنی، خرید دین، عاملیت، عاملیت معکوس، پرداخت تسهیالت 
و اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه ها 
وجــود دارد که منجر به کاهش نیاز به تســهیالت جدید خواهد شد.حســب 
دســتورالعمل ابالغی، بانک ها و موسسات اعتباری ضمن فراهم ساختن الزامات 
و زیرساخت های الزم، موظف اند میزان ریسک هر یک از مدل های کسب و کار 
مرتبط با تأمین مالی زنجیره ای را شناســایی کرده و اقدامات الزم را در جهت 

مدیریت و کاهش ریسک به عمل آورند. 

 ماجرای کاهش سرفصل های فروش ارز
 در صرافی ها

اگرچه به تازگی بانک مرکزی تغییراتی در سرفصل های ارائه ارز در صرافی ها 
ایجاد کرده و در اهم آن میزان فروش ارز مســافرتی توسط صرافی ها برای 
کشــورهای با ویزا و بدون ویزا دســتخوش تغییراتی شــد، اما اعالم برخی 
صرافی ها در بــازار ارز از کاهش مجدد ســرفصل های ارائه ارز و همچنین 
اختصاص آن به بانک ها حکایت دارد.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در هفته 
گذشــته با هدف ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی تغییراتی در روند 
تخصیص آن به صرافی ها ایجاد کرد که براساس آن، سقف تعیین شده برای 
سهمیه ارز مسافرتی 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 ســایر ارزهاست.اما به 
تازگی مشاهدات میدانی از برخی صرافی ها و اعالم برخی از آنها حاکی از آن 
است که ظاهرا دوباره در سرفصل های ۲۵ گانه ارائه ارز در صرافی ها تغییراتی 
صورت گرفته و تخصیص برخی از ســرفصل ها به بانک ها داده شده است؛ 
موضوعی که با انتقاد فعاالن بازار ارز مواجه شده و آنها این اقدام را عاملی در 
جهت حذف بســیاری از مشتریان صرافی ها می دانند.برای شفاف شدن این 
موضوع، ایسنا آن را از بانک مرکزی پیگیری  کرد و با این پاسخ مواجه شد که 
تغییر جدیدی در سرفصل های ارائه ارز در صرافی ها اتفاق نیفتاده و مربوط 
به همان کاهش سقف تخصیص ارز مسافرتی از ۲۲۰۰ یورو به ۲۰۰۰ یورو 
برای کشــورهای با ویزا و ۳۰۰ یورو برای کشورهای بدون ویزاست.در اعالم 
بانک مرکزی آمده که اگرچه تغییراتی در سرفصل های فروش ارز اعمال شده 
که جدید نیســت ولی پیش از این و با درخواســت صرافی ها مبنی براینکه 
تقاضای کمی برای برخی از ســرفصل های ارزی وجود دارد، این سرفصل ها 
برعهده بانک ها قرار گرفته اســت، اما صرافی ها همچنان باید عمده خدمات 
ارزی همچون ارز مسافرتی، دانشجویی و نیازهای ارزی مردم را پاسخ دهند. 
از جمله تغییراتی که گفته می شــود در ســرفصل های ارائه ارز از ســوی 
صرافی ها در سامانه سنا صورت گرفته، شامل کارمزد کارگزاران، درآمدهای 
ریالی شــرکت های هواپیمایی خارجی، درآمدهای خالص ریالی کنســولی 
سفارتخانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران 
و ... است که این خدمات از این به بعد صرفا در بانک ها ارائه می شود. با این 
حال بررسی های صورت گرفته و گزارش های دریافتی از سامانه سنا به نوعی 
نشــان دهنده اعمال تغییراتی در سرفصل های ارائه ارز در صرافی هاست که 

در تصاویر زیر قابل مشاهده است.

سددولتوبانکمرکزیدربرابرخلقپولبانکها
تهــران- ایرنــا- نظارت بر خلــق نقدینگی توســط بانک های 
خصوصی و دولتی، خــروج بانک ها از بنگاهداری از طریق رفع 
ناترازی و کنترل کفایت ســرمایه بانک ها و کمک بانک مرکزی 
برای بهبود این موضوع، سه محوری است که بنا به دستور رئیس 
جمهور بایستی به طور جدی توسط بانک مرکزی پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، بانک های مرکزی در جهان از ابزارهایی استفاده 
می کننــد تا بتواند قدرت خلق پول توســط بانک ها را محدود 
کنند و نیز پولی که در شــبکه بانکی خلق می شــود به سمت 
فعالیت های مولد هدایت شود. اما بانک مرکزی ایران برای تحقق 

این امر چه می کند؟

حداقل الزامات مدیریت ریســک نقدینگی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری

یکــی از مهم ترین ریســک های فراروی بانک ها و مؤسســات 
اعتباری سپرده پذیر، ریســک نقدینگی است که ناشی از عدم 
تطابق زمانی دارایی ها و بدهی های آن هاست. بنابراین ضرورت 
دارد بانک ها و مؤسســات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت 
ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، عالوه بر پایش و 
کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی 
برای ایفای مؤثر نقش واســطه گری وجوه در شــرایط عادی و 
متعارف باشــند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکالت نقدینگی 
در شــرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری 
از منابع کافی شــوند.تجربه بحران جهانی نشان داده است که 
برخی بانک ها با وجود سرمایه کافی، با مشکالت عدیده ای ناشی 
از کاســتی  در اصول اساســی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم 
به کارگیری صحیح آن مواجه شــده اند.بنابراین بانک مرکزی 
سال گذشته به موجب مصوبه شــورای پول و اعتبار بانک ها و 
موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که حداقل سه درصد 
از مانده کل ســپرده های خود را به صورت اوراق مالی اسالمی 
قابل معامله در بازار ســرمایه که توسط خزانه داری کل کشور 
منتشر می شوند،  نگهداری کنند.  همچنین بانک مرکزی پیشتر 
نیز در شاخص پوشش نقدینگی به بانک ها اعالم کرده است که 
باید درصدی از دارایی های خود به صورت نقد یا دارایی هایی که 
از نقدینگی باالیی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر 
کمک می کند بانک ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیالت بدهند. 
اما در عین حال از خلق نقدینگی توسط آنان نیز جلوگیری می 

شود و از سوی دیگر موجب می شود تا ناترازی های موجود در 
شبکه بانکی کاهش یابد.

نظارت بر رشد ماهانه ترازنامه بانک ها 
کنترل رشــد مقداری ترازنامه بانک ها راهکاری برای جلوگیری 
از خلق نقدینگی بانک ها تلقی می شود. همانطور که پیشتر نیز 
در خبرها آمده است، رشــد ترازنامه برای بانک های تجاری دو 
درصد در ماه و برای بانک های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است.

بانــک مرکزی نیز به صورت ماهانه ایــن امر را رصد می کند و 
بانک هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی 
مواجه می شــوند. لذا یکی از مواردی که بایــد بر آن نظارت و 
کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توســط بانک هاست که 
یکی از موضوعات مهم برای مهار تورم تلقی می شــود. البته در 
صورت تخطی مؤسســه اعتباری از حــدود مقرر در ضوابط یاد 
شده در مقاطع ســالیانه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن 
به هیئت انتظامی بانکها معرفی می شوند.همچنین نرخ سپرده 
قانونی بانک های خاطی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر 
بر کنترل مقداری دارایی های شــبکه بانکی افزایش می یابد. از 

طرفی در کنار این امر کنترل اضافه برداشــت بانکها نیز امری 
کلیدی در کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها محسوب می شود.

تامین مالــی زنجیره راهکاری راهــکاری برای کنترل 
نقدینگی 

ابزارهای اعتباری که جایگزین تمرکز صرف بر نقدینگی می شود، 
می تواننــد راهکاری مناســب برای خلق نقدینگی تلقی شــود. 
حلقه ای مفقوده در اقتصاد ایران که می تواند در عین رونق بخشی 
به اقتصــاد، عمالً  نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد و در همان 
حال موجب بهبود ترازنامه بانکها و به اصابت به هدف تسهیالت 
می شــود. با همه آنچه پیشــتر به آن پرداخته شد،  همانطور که 
»علی صالح آبادی« رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است 
موضــوع تامین مالی تولید از اصلی ترین اولویت های نظام بانکی 
است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به 
نقدینگی واحدها کمتر می شــود و در نتیجه آن فشار بر سیستم 
بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم 
بود.سیاســتی که به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای 
اعتباری تکیه خواهد شد و در عین حال از انحراف منابع بانکی در 

بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در 
تولید محقق شود.مزیت این طرح در کاهش مطالبات غیرجاری 
بانک هاســت. در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند 
شــدن اعطای تســهیالت و رصد آن شــاهد کاهش بدهی ها و 
مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه 
تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای 
کاهش می یابد.البته الزم به تأکید است که برای تحقق این مهم، 
ضروری اســت که نظام اعتبارسنجی با پیشرفت هرچه بیشتری 
در شبکه بانکی کشور حاکم شود تا بتوان در عین هدایت اعتبار،  

اعتبارسنجی مشتریان را نیز محقق کرد.

نظارت فناورانه حلقه ای مفقــوده که از خلق نقدینگی 
جلوگیری می کند

یکــی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی به واســطه آن دامنه 
نظارتی خود را بهبود بخشــیده، سامانه سمات است. به عبارتی 
ســامانه محوری و استفاده از فناوری های روز می تواند ازخلق 
نقدینگی توســط بانکها جلوگیری کند. این ســامانه به عنوان 
بانک اطالعات جامع تســهیالت و تعهدات، اطالعات مربوطه را 
جمع آوری و مجدداً بین شــبکه بانکی به اشتراک می گذارد، بر 
این اساس دسترسی و اســتعالم از سامانه مذکور برای تمامی 
شــعب سراسر کشــور برقرار شده اســت.براین اساس بانک ها 
موظفند قبل از ارائه تســهیالت و تعهــدات، وضعیت اعتباری 
مشــتریان را در سامانه سمات اســتعالم کنند و در صورتی که 
مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز 
به ارائه تسهیالت و تعهدات به ایشان نیستند.یکی از گزارشاتی 
که از این سامانه اخذ می شود، »گزارشات نظارتی« مشتمل بر 
لیست  گروه های بدهکار و وضعیت بدهی آنها بر اساس آخرین 
بروزرسانی ســامانه توسط شبکه بانکی اســت. این گزارشات 
تحلیلی به بررسی مانده بدهی کل مشتریان شبکه بانکی، معادل 
ریالی اصل تسهیالت پرداختی، مانده بدهی تسهیالت غیرجاری 
و نسبت غیرجاری، بررسی بخش های اقتصادی و محل مصرف 
تســهیالت، منبع تامین تســهیالت و هــدف از دریافت آن و 
همچنین تحلیل نســبت های موارد اشاره شده در سطح شبکه 
بانکی می پردازد. اهمیت این سامانه در اعتبارسنجی مشتریان 
و کنترل نسبت بدهی غیرجاری بانکی )NPL( و کاهش ریسک 

اعتباری بانک هاست.

به گفته رئیــس کل بانک مرکزی در 
کل سال گذشــته ۳۶.۵ میلیارد دالر 
تأمین ارز در کشــور صــورت گرفته 
اســت در حالیکه این میــزان در ۹ 
ماهــه ســال ۱۴۰۰ نزدیــک به ۴۰ 
میلیارد دالر است.به گزارش خبرنگار 
مهر بانک مرکزی بــا راه اندازی بازار 
متشکل ارزی و کشف قیمت بر مبنای 
عرضــه و تقاضا مدیریت بــازار ارز را 
بدون توجه به اخبار و هیجانات روانی 
و بر اســاس عوامل بنیادین اقتصادی 
در مسیر صحیحی هدایت کرده است. 
بــه گفته مقامات و مســئولین بانک 
مرکزی میــزان حجم و عمق بازار ارز 
در بازارهای نیما و متشکل ارزی قابل 
مقایسه با بازار قاچاق ارز نیست و این 
خود موید این امر اســت که سیگنال 
در بازار ارز بر مبنای این دو بازار شکل 
اعالمی  آمارهای  اســاس  می گیرد.بر 
در بازار نیما و متشــکل ارزی میزان 
معاملــه و روند قیمتــی ارز نیمایی 
از ســوی بانک مرکزی طی ماه های 
گذشته روند افزایشــی داشته است. 
نکتــه قابل توجه در ایــن گزارش ها 
این اســت که روند هفتگــی میزان 

معامالت ارز تجاری در ســامانه نیما، 
بصورت کلی یک روند افزایشــی بوده 
که حاکی از بهبود تأمین ارز موردنیاز 
واردکنندگان از ســوی بانک مرکزی 
است،به گفته رئیس کل بانک مرکزی 
در کل سال گذشته ۳۶.۵ میلیارد دالر 
تأمیــن ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و 
ارز اشــخاص در کشور صورت گرفته 
است در حالیکه این میزان در ۹ ماهه 
ســال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد 
دالر بوده اســت. با توجه به اینکه در 

هفته ها و ماه های اخیــر اوالً تجارت 
غیررسمی و تجارت کاالهای غیرنفتی 
به طور نســبی افزایش داشته است و 
ثانیاً در اثــر نظارت های قانونی، روند 
بازگشــت ارزهای صادراتی به چرخه 
اقتصادی کشور تقویت شده است، این 
رویه به افزایش حجــم عرضه ارز در 
سامانه نیما منجر شده است. بنابراین 
در این شــرایط، نیاز ارزی در زمینه 
واردات و صادرات، در بســتر سامانه 
نیما به عنوان ارز تجاری به خوبی در 

تأمین شدن است.بازار متشکل  حال 
ارزی بدلیل آنکه قیمت در آن واقعی 
و واحد و بر مبنای عرضه و تقاضااست؛ 
موجب از میان بردن انواع قیمت های 
ساختگی و تعریف یک قیمت واقعی 
یــا نزدیک به واقعیت می شــود، باید 
گفت که اتکا به بازار متشکل ارزی و 
نیمایی تصمیمی صحیح، نافع و قدمی 
در جهت اصالح ساختارهای اقتصادی 
کشور اســت.در جانب دیگر مقررات 
بازار متشکل ارزی، موجب تقویت پول 
ملی یا جلوگیری از ســرعت تضعیف 
می شود چرا که ابتدا باید برای کاهش 
میزان تورم و بهره بانکی فکری اساسی 
شــود تا نقدینگی با نظارت بیشتری 
کنترل و بــه بازارهای هدف از جمله 
بازار سرمایه هدایت شود.حذف دالالن 
و در ادامــه مانعی برای ســودجویان 
از جملــه مزیت های دیگــر بازارهای 
رســمی ارز اســت که فرصت طلبان 
نتواننــد به منافــع مصرف کنندگان 
آسیب وارد کنند. بدلیل تقید این بازار 
به موضوعات فنی و اتکا به مبانی علم 
اقتصاد در هر شرایطی می تواند توازن 

و تعادل را در بازار ارز حفظ کند.

 تأمین ارز تجارت خارجی تسهیل شده است

ورود 40 میلیارد دالر در ۹ ماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ۲۵ هزار و ۶۸۰ واحدی معادل ۱.۸۸ درصدی به یک میلیون و ۳۳۶ هزار و ۷۷۶ واحد 
سقوط کرد. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت ۲۵۶ واحدی به ۱۸ هزار و ۱۱۷ واحد رسید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، دیروز 
تاالر شیشه ای در معامالت دومین روز کاری هفته )یکشنبه نوزدهم دی ماه ۱۴۰۰(، شاهد سقوط همه شاخص های منتخب بود. 

به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش ۶۳۵۷ واحدی معادل ۱.۸۸ درصد به رقم ۳۳۰ هزار و ۹۲۲ واحد رسید.
شاخص کل هم وزن نیز با  کاهش ۵۹۴۴ واحدی، عدد ۳۵۳ هزار و ۱۹۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش ۳۷۳۶ واحدی به رقم ۲۲۲ 
هزار و ۴۱ واحد رسید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور، ۳۳۱۵۰ واحد کاهش را رقم زد و به سطح یک میلیون و ۷۰۲ هزار و ۶۷۹ واحد رسید. همچنین شاخص 
بازار اول با ۲۰۴۲۸ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۱۹ هزار و ۲۳ واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز، با ۴۶۶۸۲ واحد کاهش همراه بود و عدد دو میلیون و ۵۶۸ 
هزار و ۱۶۹ واحد را به نمایش گذاشــت.بر اســاس این گزارش، در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فارس، فوالد، پارسان، فملی و پارس با بیش ترین 
کاهش، تاثیر منفی در روند صعودی شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، نمادهای معامالتی خودرو و حکشتی تاثیر مثبت کوچکی در برآورد نماگر کل بورس داشتند.

با پایان فعالیت بازار سرمایه در چهارمین روز کاری بورس در هفته جاری، معامله گران بورس ۴ میلیارد و ۸۰۵ میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب ۳۵۰ هزار و ۶۷۷ 
نوبت معامله و به ارزش ۲۷ هزار و ۲۹۴ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

بعد از یارانه معیشتی،  یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هم امروز )دوشنبه( به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود و با وجود اعالم 
اولیه، یارانه جدید که احتماال رقمی بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است در دی ماه پرداخت نشده و به بهمن ماه موکول خواهد شد، این 
در حالی است که منابع پرداخت این یارانه باید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد که هنوز این اتفاق نیفتاده است.به گزارش ایسنا، 
از سال ۱۳۸۹ تاکنون، سالهاست که در بیستم هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب میلیون ها ایرانی واریز می شود که 
تعدادشان به ۷۸ میلیون نفر در ماه می رسد. از آبان ۱۳۹۸ نیز با افزایش قیمت بنزین یارانه جدیدی تحت عنوان کمک معیشتی به چرخه 

یارانه ای ایران وارد شد و در دهم هر ماه مبلغ متفاوتی بنا به تعداد خانوار پرداخت می شود.اما در چند ماه اخیر که دولت بر برنامه خود برای اصالح وضعیت یارانه های پنهان 
تاکید داشته و ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، از سوی چند مرجع دولتی اعالم شد که یارانه جدیدی در ازای این حذف ارزی به صورت نقدی پرداخت خواهد 
شد.میرکاظمی –رئیس سازمان برنامه و بودجه- گفته بود که حمایت نقدی بین ۹۰ تا حدود ۱۲۰ هزار تومان است، پورمحمدی، معاون وی نیز بر پرداخت نقدی در جریان 
حذف ارز ۴۲۰۰ تاکید کرده بود،  اواخر آذرماه رضایی-معاون اقتصادی رئیس جمهوری- از پرداخت یارانه نقدی در اوایل دی ماه خبر داد و گفت که مبلغ یارانه تا دو برابر رشد 
می کند اما ظاهرا زمان را مناسب اعالم نکرده بود و در ادامه خاندوزی-وزیر اقتصاد- یارانه را رد نکرد ولی زمان آن را هم تائید نکرد.پیگیری ها نشان داده بود که دولت در نظر 
دارد یارانه جدید را بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین یارانه بگیران معیشتی که حدود ۶۰ میلیون نفر هستند پرداخت کند که برای ۳۰ میلیون نفر رقم ۹۰ هزار و ۳۰ میلیون 
نفر دیگر ۱۲۶ هزار تومان است.با این حال گفته می شد یارانه جدید همراه با یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد ولی در موعد واریز مشخص شد که خبری از این یارانه نیست، 

گزارش ایِبنا از بازار سرمایه؛

یارانه جدید به دی نرسید، احتماال بهمن!ریزش بیش از ۲۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
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نگـــاه

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اتحادیه 
اروپا را نگران می کند؟

 

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از ابتدای سال ۲۰۲۲ میالدی 
تنور کارزار انتخاباتی را گرم کردند و نخســتین موضوع این کارزارها ارتباط 
مســتقیم با اتحادیه اروپا داشــت آنهم افزایش نگرانی ها در مورد به قدرت 
رســیدن احزاب اتحادیه ســتیز بود.به گزارش ایرنا، سال جدید میالدی در 
فرانســه که انتظار می رفت کامال سیاســی و در  ســایه انتخابات ریاست 
جمهوری پیش روی این کشور آغاز شود بیش از فرانسه اتحادیه اروپا را به 
چالش کشــید.جنجال بر سر برافراشتن پرچم اتحادیه اروپا در طاق نصرت 
پاریس بر فراز مقبره ســرباز گمنام در شب سال نوی میالدی و به مناسبت 
آغاز ریاست دوره ای فرانسه بر شورای این نهاد، واکنش احزاب راست و چپ 
را در پی داشت اما واکنش »والری پکرس« از حزب جمهوری خواه این سوال 
را هم مطرح کرد که آیا حزب مخالف اتحادیه اروپای دیگری در کنار حزب 
اجماع ملی )جبهه ملی ســابق( و مخالف سنتی حضور فرانسه در اتحادیه 
اروپا، شکل گرفته است؟یکی از مسائلی که سالهاست در بحث های انتخاباتی 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانســه مطرح می شود اظهارنظر و 
مواضع آنان در قبال اتحادیه اروپاست. این امر از آن جهت حائز اهمیت است 
که این کشور بزرگترین و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای عضو اتحادیه 
است.»فرگزیت« واژه ای که بر وزن برگزیت برای خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا ساخته شد، تمایلی است که مبنای ایجاد یک حزب سیاسی فرانسوی 
در سال ۲۰۰۷میالدی قرار گرفت. این حزب با تاکید بر لزوم خروج فرانسه 
از اتحادیه، اتحاد مردمی جمهوری خواه نام گرفت.در جریان کارزار انتخابات 
ســال ۲۰۱۲، »مارین لو پن« رهبر حزب راست افراطی اجماع ملی که در 
آن زمان جبهه ملی نام داشــت، رسما اعالم کرد که در صورت پیروزی در 
انتخابات در ســال ۲۰۱۴ همه پرسی فرگزیت را برگزار می کند. این بار اما 
به رغم نامزدی جدی لوپن در انتخابات، اظهارنظر مشابهی از سوی او شنیده 
نشد.با اینحال این اصطالح تا چند ماه پیش هم به گوش می رسید. فرانسوآ 
آســلینو از حزب اتحاد مردمی جمهوری خواه که کسی انتظار نامزدی او را 
در انتخابات ریاســت جمهوری نداشت با شــعار اصلی فرگزیت وارد کارزار 

انتخاباتی شد اما در جلب نظر سیاستمداران چندان موفق نبود.

تغییر مواضع در جبهه چپ گرایان
ژان لوک مالنشون از حزب چپگرای »فرانسه تسلیم ناپذیر« بارها و به ویژه 
در هفته گذشته مساله لزوم خروج فرانسه از سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( را مطرح کرده اســت.وی بارها با تاکید بر این که این ســازمان برای 
هدف مشخص مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شده بوده و عضویت 
در آن با فروپاشی این کشور الزم نیست، عضویت در ناتو را با اصل استقالل و 
حاکمیت فرانسه مغایر می داند.با این حال مالنشون در این دوره نیز مواضع 
نرم تری در خصوص اتحادیه اروپا دارد. وی که پیشتر در سال ۲۰۱۷ از لزوم 
تغییر و بازنگری در قوانین اتحادیه اروپا و در غیر اینصورت خروج از اتحادیه 
ســخن گفته بود، این بار سخنی از فرگزیت به میان نیاورده است.مالنشون 
در تــازه ترین اظهاراتش از »انصراف« از اجرای برخی از قوانین و طرح های 
اتحادیــه به جای عبارت »خروج« از این نهاد ســخن می گوید. انصراف با 
معنای »عدم تعامل« پیشتر نیز سابقه داشته و یکی از مثال های آن انصراف 
انگلیــس از اجرای برخی از قواعد اتحادیه پیش از برگزیت اســت. انصراف 
از پیوســتن به پول واحد یورو نیز توســط معدود کشورها اجرا شده است. 
همچنین برخی کشورها از مشارکت در سیستم دفاعی مشترک و یا اجرای 
قوانین رقابت آزاد انصراف داده اند.دلیل تلطیف مواضع احزاب اتحادیه ستیز 
چه تجربه ناموفق برگزیت باشد و چه امتناع فرانسه از واگذاری میدان عمل 
بیشتر به آلمان، این روزها به رغم باالگرفتن بحث های انتخاباتی صدایی در 
مورد فرگزیت شنیده نمی شود اما اظهارنظرهایی در مورد کاهش تعهدات 
فرانسه در اتحادیه که از سوی برخی نامزدها مطرح می شود، نگرانی هایی 
را در اتحادیه ایجاد می کند.این در حالی است که ریاست دوره ای فرانسه بر 
شــورای اتحادیه روپا از اول ژانویه/۱۱ دی ماه رسما آغاز شد. دولت امانوئل 
مکرون برای این دوره که ۶ ماه نخســت سال ۲۰۲۲ را در برمی گیرد برنامه 
ســه محوری  »احیا«، »قدرت« و »تعلق« را تعریف کرده اســت. انتخابات 
ریاســت جمهوری فرانسه در همین بازه زمانی برگزار خواهد شد و احتماال 
حمایت قطعی و بدون خدشــه از اتحادیه و عضویت فرانسه در آن از اصلی 
ترین مواضع انتخاباتی مکرون در صورت اعالم رســمی نامزدی خواهد بود. 
امری که تا حدی خیال اتحادیه را از ابهام آینده راحت خواهد کرد.اولین دور 
انتخابات ریاســت جمهوری۲۰۲۲ فرانسه در۱۰ آوریل ۲۰۲۲میالدی  )۲۱ 
فروردین ۱۴۰۱( برگزار می شود. دومین دور انتخابات بین دو نامزد برتر نیز 
در ۲۴ آوریل )۴ اردیبهشت( برگزار می شود. آخرین نظرسنجی ها نیز از از 
صدرنشینی امانوئل مکرون در فهرست نامزدها و اختالف قابل توجه او با دو 

رقیب راستگرا و اروپا ستیزش حکایت دارد.

اردوغان مخالفان خود را به هرج و مرج طلبی 
متهم کرد

تهران - ایرنا - رئیس جمهوری ترکیه با هشــدار به مخالفان سیاســی خود 
گفت: خیانت کسانی که در تالش هستند ترکیه را به سمت هرج و مرج مشابه 
آنچه در بسیاری از مناطق رخ می دهد بکشانند، برمال خواهیم کرد.به گزارش 
 ،)TRT( ایرنا به نقل از تارنمای رسمی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه
رجب طیب اردوغان در آیین بهره برداری از چندین پروژه در اســتان کارامان 
افــزود: همان گونه که معضل نرخ ارز را برطرف کردیم، مشــکالت موجود در 
نرخ تورم را نیز در اســرع وقت از بین خواهیم برد.او تصریح کرد: می خواهند 
هنگامی که نوسانی در اقتصاد به وجود آمد، همه کسب و کارشان را از دست 
بدهند و شــورش کننــد اما با مبارزه با این ذهنیت کثیف، کشــورمان را به 
وضعیت کنونی رساندیم.اردوغان همچنین اظهار داشت: ما کسانی که سعی 
می کنند کشور را به دست اشرافی بسپارند که سال ها برای نجات از تسلط آنها 
تالش کرده ایم، افشا خواهیم کرد.رئیس جمهوری ترکیه در عین حال درباره 
قطار سریع السیر آنکارا-سیواس گفت: اجرای آزمایشی خط قطار سریع السیر 
آنکارا-ســیواس آغاز شده و در اســرع وقت آن را افتتاح می کنیم. این خط را 
ابتدا با گسترش تا ارزینجان و سپس به ارزروم و سپس تا قارص به یک مسیر 
بین المللی تبدیل خواهیم کرد.او همچنین در ســخنرانی دیگری در واکنش 
به اعتراض برخی جریان های مخالف دولت درباره حمله به مناطقی در شمال 
عراق ، اظهار داشــت : ما در زمان حاضر قندیل را بی وقفه بمباران می کنیم. 
تقریبا هیچ تروریســتی باقی نمانده است. اکنون هدفمان نابودی سرکردگان 
آنها در مخفیگاه هایشان است.موسسه آمار ترکیه به تازگی اعالم کرد که نرخ 
تورم ساالنه این کشور با افزایشــی کم سابقه به ۳۶.۰۸ درصد رسیده است. 
طبــق این گزارش، تورم نقطه به نقطه نیز ۱۳.۵۸ درصد افزایش یافته که این 
رقم فراتر از پیش بینی ۹ درصدی رویترز اســت.رویترز همچنین پیش بینی 
کرده بود که تورم ســاالنه ترکیه به ۳۰.۶ درصد افزایش یابد. پیش بینی ۱۳ 
اقتصاددان از تورم ســاالنه ترکیه از ۲۶.۴ درصد تــا ۳۷.۳ درصد متغیر بود.

تهدید مخالفین سیاسی از ســوی رئیس جمهوری ترکیه در حالی است که 
پایگاه خبری »گریک ســیتی تایمز« اخیرا با اشاره به نتایج یک نظرسنجی 
جدید در ترکیه از کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان نسبت به رقبای وی 
در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ترکیه خبر داد.بر اساس نظرسنجی 
ماه دسامبر )آذر و دی( پایگاه نظرسنجی »متروپل ریسرچ« مستقر در ترکیه، 
یاواش به عنوان شهردار آنکارا با ۵۴.۴ درصد در مقابل ۳۲.۹ درصد محبوبیت 

اردوغان قرار گرفته است.

شناسایی گونه »دلتاکرون« کرونا در قبرس
تهران - ایرنا - یک پژوهشگر در قبرس از کشف سویه ای از ویروس کرونا در این 
کشور خبر داد که ترکیبی از سویه دلتا و اومیکرون است.به گزارش روز یکشنبه 
ایرنــا به نقل از خبرگزاری ائوروپا پرس اســپانیا، طبق اعالم مقام های قبرس، 
۲۵ مورد ابتال به ســویه جدیدی از ویروس کرونا که ترکیبی از گونه های دلتا 
و اومیکرون اســت در این کشور شناسایی شده است. لئونتیوس کاستریکیس، 
سرپرست گروه دانشمندان آزمایشــگاه بیوفناوری و ویروس شناسی مولکولی 
دانشــگاه قبرس در گفت وگو با یک شبکه تلویزیونی محلی اعالم کرد که نوع 
جدید که »دلتاکرون« نام دارد، پیشینه ژنتیکی سویه دلتا و برخی از جهش های 
اومیکرون را شامل می شود.کاستریکیس خاطرنشان کرد: هفتم ژانویه )۱۷ دی( 
توالی ۲۵ نمونه به پایگاه داده های بین المللی GISAID ارسال شده تا این نتایج 
در اختیار جامعه علمی جهانی قرار گیرد.وی نتیجه گرفت هنوز برای پیش بینی 
اینکه آیا دلتاکرون می تواند بر دلتا و اومیکرون غلبه کند، خیلی زود اســت.وی 
گفت: در آینده خواهیم دید که آیا این سویه مسری تر است یا بر دو سویه غالب، 
دلتا و اومیکرون غالب خواهد شــد، اما به احتمال زیاد این گونه جدید بیشتر 

تحت تاثیر اومیکرون با قابلیت سرایت پذیری بیشتر قرار دارد.

برگزیت؛ سند تداوم اختالفات انگلیس و اتحادیه اروپا
 تهران-ایرنا- لیز تراس وزیر خارجه انگلیس که خود را آماده 
مذاکرات فشرده با اتحادیه اروپا می کند هشدار داد در صورتی 
که مذاکرات شکست  بخورد، ماده ۱۶ پیمان برگزیت )خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا( درباره ایرلند شمالی را اجرا می کند.

به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین نوشــت: تراس هشدار داد اگر 
مذاکرات جدیدی که وی هدایت آن را برعهده دارد با شکست 
مواجه شود، آمادگی دارد به طور یکجانبه بخش هایی از توافق 
پسابرگزیت درباره ایرلند شمالی را لغو کند.وی گفت این هفته 
و در اولین مذاکرات مستقیم خود با ماروس سفکوویچ همتای 
خود از اتحادیه اروپا »پیشــنهادهای سازنده ای« خواهد داد.

این مقام انگلیســی با این حال گفت »خواستار« اجرای ماده 
۱۶ پروتکل ایرلند شــمالی اســت که بخش هایی از معاهده 
طراحی شده برای جلوگیری از اجرای مقررات سخت مرزی با 
جمهوری ایرلند را در صورت شکست مذاکرات تعلیق می کند.

ماده ۱۶ سازوکاری است که به انگلیس و اتحادیه اروپا امکان 
لغو یک جانبه بخش هایی از پروتکل ایرلند شــمالی و اجرای 
اقدامــات فوری »محافظتی« را اعطا می کند.لیز تراس بعد از 
استعفای دیوید فراست به عنوان وزیر برگزیت در ماه گذشته 
مسئولیت مذاکرات را برعهده گرفته است.  تراس روز سه شنبه 
میزبان سفکوویچ معاون رئیس کمیسیون اروپا خواهد بود.وزیر 
ایجاد شده بواسطه پروتکل مذکور برای حفظ صلح در ایرلند منتشر شد گفت، »اولویت اصلی« اش حل »تبعات ناخواسته« خارجه انگلیس در مطلبی که دیروز یکشنبه در روزنامه تلگراف 

شــمالی اســت.وی افزود: این هفته در دیدار با سفکوویچ که 
اولین مذاکرات رو در روی ما خواهد بود پیشنهادهای موثری را 

برای حل این وضعیت ارائه خواهم داد.
وی اختالفات کنونی را »مشهود و فراوان« دانست و به تشریفات 
اداری بیهوه ای که اکنون در ارسال بسته ها بین ایرلند شمالی 
و انگلیس وجود دارد اشاره کرد.این مقام انگلیسی افزود آماده 
اســت روز و شب برای حل این مشکل مذاکره کند اما هشدار 
داد توافقی را امضا نخواهد کرد که کاالهای رد و بدل شده بین 
انگلیس و ایرلند شمالی را در معرض بازرسی ها قرار می دهد.

وی گفت اولویتش حفظ صلح وثبات در ایرلند شــمالی است 
و به دنبال مذاکره برای یافتن راه حل اســت اما اگر مجبور به 
استفاده از مفاد قانونی از جمله ماده ۱۶ شود این کار را انجام 
خواهد داد.هفته گذشته سفکوویچ هشدار داد اگر تراس چنین 
اقدامــی را بکار بندد و ماده ۱۶ برگزیــت را اجرایی کند کل 
توافق بدست آمده بین انگلیس و اتحادیه اروپا به خطر خواهد 
افتاد.وی در مصاحبه با روزنامه آلمانی اشــپیگل گفت تهدید 
به اجرای این اصل به شــالوده روابط دو طرف لطمه می زند. 
پروتکل ایرلند شمالی بخش بسیار پیچیده مذاکرات برگزیت 
بود و اســاس کل این توافق را تشکیل می دهد. بدون چنین 
پروتکلی کل نظام توافق برگزیت سرنگون خواهد شد و باید به 

هر قیمتی که شده از آن محافظت کنیم.

خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
گفــت کــه فعالیت هــای دیپلماتیک 
سفارت افغانســتان در تهران همچون 
چارچوب  در  خارجی  ســفارتخانه های 
اصول و قواعد تعریف شــده کنوانسیون 
۱۹۶۱ وین قرار دارد و هیچگونه تغییر 
و تحولی خارج از آن ممکن نیســت.به 
گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری 
فارس، در پی انتشار اخباری در خصوص 
فعالیت های سفارت افغانستان در تهران، 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده«  »سعید 
امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
دیــروز )یکشــنبه( ۱۹ دی مــاه با رد 
برخی مطالب مطرح شــده در خصوص 
افعانستان  آینده ســفارت  فعالیت های 
در تهــران، اعــالم کــرد: فعالیت های 
دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران 
خارجی  سفارتخانه های  تمامی  همانند 
در چارچــوب  اصــول و قواعد تعریف 

شده کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص 
روابط دیپلماتیک قرار دارد و هیچگونه 
تغییــر و تحولــی خــارج از آن ممکن 
نیست.الزم به ذکر است، برخی رسانه ها 
مطالبــی را دربــاره وضعیت ســفارت 
افغانســتان در تهران همزمان با ســفر 
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه 
افغانستان منتشــر کردند. این رسانه ها 
مدعی شــده بودنــد که دولــت ایران 

سفارت افغانســتان در تهران را تحویل 
نیروهای طالبان می دهد و سفیر دولت 
سابق افغانســتان در تهران نیز ایران را 
به مقصد کشــور اروپایی تــرک کرده 
است.روابط عمومی وزارت امور خارجه 
نیز دیروز )یکشنبه(  ۱۹ دی ماه درباره 
سفر امیرخان متقی اعالم کرد که شب 
گذشته )شــنبه( ۱۸ دی ماه »مولوی 
امور  وزارت  امیرخان متقی« سرپرست 

خارجه افغانســتان در رأس یک هیات 
اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد. 

براســاس اعالم ایــن وزارتخانه در این 
هیأت کــه سرپرســتان وزارتخانه های 
اقتصاد و صنعت، تجارت افغانســتان و 
معاونــان چندین وزارتخانــه اقتصادی 
نیز حضــور دارنــد قرار اســت درباره 
همکاری های اقتصادی بین دو کشــور 
مذاکــره شــود.روابط عمومــی وزارت 
خارجه با بیان این که جمهوری اسالمی 
ایران همواره بر ضــرورت حفظ روابط 
اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای 
منافع مردم کشــور همســایه خصوصا 
در شــرایط کنونی تاکیــد دارد، اعالم 
کرد: در جریان این ســفر قرار است در 
موضوعات مختلــف اقتصادی و تجاری 
بازارچه های  بانکی،  همکاری های  چون 
مرزی، معدن، تجــارت و همکاری های 

ورزشی توافقاتی حاصل شود.

خطیب زاده: 
فعالیت های دیپلماتیک سفارت افغانستان در تهران در چارچوب 

کنوانسیون 1۹۶1 قرار دارد

جبهه مردمی برای آزادســازی تیگرای، نیروهای دولتی 
اتیوپی را به انجام حمله ای هوایی متهم کرد که در نتیجه 
آن دست کم ۵۶ غیرنظامی در کمپ آوارگان کشته شدند.

به گزارش ایســنا، به نقل از ســایت شبکه خبری روسیا 
الیوم، سخنگوی جبهه مردمی برای آزادسازی تیگرای، در 
صفحه کاربری خود در توییتر نوشــت، این حمله هوایی، 
حمله بی رحمانه دیگری است و غیرنظامیان از محل این 
درگیری به مکان هــای دیگر اقلیم تیگرای فرار کردند.در 
واکنش به این حمله، وزارت خارجه آمریکا پیام شــدید 
اللحنــی را به دولت اتیوپی به رهبری آبی احمد ارســال 
بی وقفه نیروهای ارتش اتیوپی به فرماندهی آبی احمد در کرد.وزارت خارجه آمریکا در این پیام اعالم کرد، حمالت 

اقلیم تیگرای که منجر به کشــته شدن غیرنظامیان شد، 
غیرقابل قبول اســت.این وزارتخانه خواستار پایان فوری 
اقدامات خصمانه در اتیوپی و آغاز گفت وگوی ملی فراگیر 
شــد.دو امدادگر به همراه شاهدان عینی روز شنبه اعالم 
کردند که در نتیجه حمله هوایی به منطقه تیگرای اتیوپی، 
دست کم ۵۶ تن کشته و ۳۰ تن زخمی شدند.گزارش ها 
حاکی از آن اســت که این حمله هوایی اردوگاه »الکائن« 
واقع در »دیدیبت« در شــمال غربی تیگرای را هدف قرار 
داده است.تصاویری در ســایت های شبکه های اجتماعی 
منتشــر شده است که نشان می دهد زخمی شدگان پس 

از این حمله هوایی تحت درمان و معالجه قرار گرفتند.

کشته شدن دستکم ۵۶ غیرنظامی در حمله ارتش اتیوپی

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفت وگو با همتای هندی خود با اشاره به مذاکرات وین گفت: ایران اراده الزم برای 
رسیدن به توافق خوب را دارد.به گزارش ایرنا از وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در تماس 
تلفنی ســوبرامانیام جایشانکارا وزیر امور خارجه هند در خصوص مهم ترین مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی گفت وگو و 
تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتگو در پاســخ به سوال وزیر امور خارجه هند در خصوص آخرین وضعیت 
مبارزه با کرونا در ایران، با اشاره به روند خوب واکسیناسیون سراسری، روند مبارزه با کرونا در ایران را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: ما توانسته ایم شیوع ویروس 
را بخوبی کنترل کنیم و تا کنون ۸۹ درصد مردم واکسینه شده و در حال دریافت دوز سوم واکسن هستند.  امیرعبداللهیان در خصوص افغانستان بر ضرورت تشکیل 
دولت فراگیر در این کشور تاکید کرد و با اشاره به کمک های بشردوستانه هند به افغانستان، از تدابیر و همکاری جمهوری اسالمی ایران برای انتقال این کمک ها در 
قالب گندم، دارو و واکسن کرونا به افغانستان خبر داد.وزیر امور خارجه کشورمان  در خصوص مذاکرات لغو تحریم ها در وین با تاکید بر اینکه مذاکرات در مسیر درست 
جریان دارد، اظهار داشــت: ما با حســن نیت، اراده الزم برای رسیدن به توافق خوب را داریم و اگر طرف غربی هم این حسن نیت و اراده را داشته باشد، می توانیم به 
توافق خوب برسیم. وزیر امور خارجه هند نیز در این گفتگو به روند مبارزه با کرونا در کشورش اشاره کرد و افزود: آمار مبتالیان در هند صعودی است، اما با توجه به 

سرعت خوب واکسیناسیون می توانیم روند ابتال را متوقف کنیم. 

ویــن – ایرنا – مذاکره کننده ارشــد ایران در تازه ترین ارزیابی خود از رونــد گفت وگوهایی که با محور رفع تحریم ها جریان 
دارد بیان داشــت که موارد اختالف موســوم به پرانتزهای باز رو به کاهش است.علی باقری کنی این مطلب را شنبه شب در 
پایان جلســات متعدد با نمایندگان گروه ۱+۴ و پیش از آنکــه هتل کوبورگ را ترک کند به خبرنگاران گفت. وی همچنین 
تائید کرد که مذاکرات رو به جلو و در حال پیشــرفت است.ســاعاتی پیش مذاکره کننده ارشد روسیه هم فضای گفت وگوها 

را مثبت و جدی توصیف کرد. وی با انتشــار پیامی در توئیتر افزود که مذاکرات رو به جلو جریان دارد و به تدریج پیش می رود. به گفته وی ســایر طرف های 
مذاکره کننده نیز ارزیابی مشــابهی نســبت به روند مذاکرات دارند.بر اساس این گزارش، اعضای گروه ۱+۴ پس از دیدار با علی باقری راهی هتل ماریوت شدند 
تا با هیات آمریکایی درباره آخرین وضعیت مذاکرات گفت وگو کنند. دور هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته )۶ آذر( آغاز شده و گفت وگوها در مسیر 
رو به جلو ولی محتاطانه پیش می رود. جمهوری اسالمی ایران، اعالم کرده است در صورت حصول توافق در وین ابتدا طرف نقض کننده توافقات سال ۹۴ باید 
تحریم ها را بردارد و پس از انجام راســتی آزمایی، اقدامات هســته ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت.ایران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل 
آمادگی جدی تری برای لغو تحریم ها داشــته باشــد و اراده جدی تری برای پذیرش ســاز وکارهای مد نظر جمهوری اسالمی ایران در لغو تحریم ها داشته باشد 

زمان دست یابی به توافق نهایی کوتاه تر خواهد شد.

امیرعبداللهیان: 

ایران اراده رسیدن به توافق خوب را دارد
باقری عنوان کرد:

 کاهش موارد اختالف در مذاکرات رفع تحریم ها 

تیراندازی نیروهای ارمنستان به مواضع جمهوری آذربایجان در مرز
به گفته باکو، نیروهای ارمنســتان به ســوی نیروهای جمهوری آذربایجان در مرز آتش گشودند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان 
گفت، نیروهای ارمنی مســتقر در منطقه »یوخاری شــورجا« با نارنجک اندازهای خودکار و اسلحه های با کالیبر باال، در حوالی ساعت ۱:۵۰ بعد از ظهر به وقت محلی، به سوی 
منطقه »کلبجر« در جمهوری آذربایجان آتش گشودند.وزارت دفاع آذربایجان با اعالم اینکه هیچ تلفات جانی رخ نداده و خسارتی به تجهیزات وارد نشد، گفت: با اقدامات متقابل 
واحدهای ارتش جمهوری آذربایجان، طرف مقابل سرکوب شد.در این بیانیه آمده است: در حال حاضر اوضاع در این ناحیه با ثبات است و ارتش ما کنترل شرایط عملیاتی را بر 
عهده دارد.تازه ترین دور درگیری ها سپتامبر ۲۰۲۰ رخ داد که در جریان جنگی شش هفته ای، کنترل چندین شهر و حدود ۳۰۰ روستا و آبادی به دست جمهوری آذربایجان 
افتاد. این درگیری ۴۴ روزه در نوامبر ۲۰۲۰ با توافقی به میانجیگری روسیه حاصل شد و طی آن ارمنستان از یک سری اراضی که سه دهه پیش به کنترل خود درآورده بود، 

دست کشید.
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پژوهشگران »دانشــگاه دوک« در بررسی جدیدی نشان داده اند که 
شــاید با تنظیم ph بدن به واسطه یک اسپری مخصوص بینی و گلو 
بتوان به پیشگیری از ابتال به کووید-۱۹ کمک کرد.به گزارش ایسنا 
و به نقل از ســاینمگ، »دیوید نیدهام«)David Needham(، اســتاد 
 )Duke University(»مهندسی مکانیک و علم مواد »دانشــگاه دوک
نشــان داده اســت که افزایش جزئی ph محلول ممکن است همان 
چیزی باشد که برای تبدیل کردن یک داروی مهارکننده متابولیک 
به یک اسپری پیشگیری کننده کووید-۱۹ مخصوص بینی و گلو الزم 
است.داروی موســوم به »نیکلوزاماید«)Niclosamide( از سال ۱۹۵۸ 
برای درمان عفونت انگلی گلو در انسان، حیوانات خانگی و حیوانات 
مزرعه به کار رفته است. این دارو که به صورت قرص خوراکی عرضه 
می شود، انگل ها را با مهار کردن مسیر متابولیک حیاتی و قطع کردن 
منبع انرژی آنها از بین می برد.پژوهشگران در سال های اخیر، قابلیت 
نیکلوزاماید را برای درمان طیف وسیع تری از بیماری ها مانند بسیاری 
از انواع سرطان، بیماری های متابولیک، روماتیسم مفصلی و اسکلروز 
سیســتمیک آزمایش کرده اند. همچنین، بررسی های آزمایشگاهی 
جدید روی سلول ها نشان داده اســت که این دارو، یک داروی ضد 
ویروسی قوی است که با هدف قرار دادن منبع انرژی سلول میزبان 
که ویروس برای تکثیر خود از آن اســتفاده می کند، توانایی ویروس 
را در ایجــاد بیماری از بین می برد.نیکلوزاماید در درجه نخســت بر 
میتوکندری های ســلول میزبان تاثیر می گذارد که مانند باتری های 

تولیدکننده انرژی سلول هستند. 

محققان دانشگاه »کالیفرنیا سان فرانسیسکو« در مطالعه اخیر خود 
اظهار کرده اند ورزش، شیمی مغز را تغییر می دهد تا از سیناپس های 
ســالخورده در برابر آلزایمر و زوال عقــل محافظت کند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از اس تــی دی، مطالعه  اخیر محققان دانشــگاه 
کالیفرنیا سانفرانسیســکو نشــان می دهد افراد مسنی که فعالند، 
دارای گروهی از پروتئین ها هســتند که آنها ارتباطات بین نورون ها 
را برای حفظ ســالمت شناخت مغز تقویت می کنند.دکتر«کیتلین 
کاسالتو«)Kaitlin Casaletto( استادیار عصب شناسی و نویسنده اصلی 
این مطالعه گفت: مطالعه ما اولین مطالعه ای اســت که با بررســی 
داده های انسانی نشان داده که تنظیم پروتئین سیناپسی با فعالیت 
بدنی مرتبط اســت و ممکن است به نتایج شناختی مفیدی منجر 
شود.اثرات مفید فعالیت بدنی بر روی شناخت مغز در موش ها نشان 
داده شده است. کاسالتو گفت: حفظ یکپارچگی این ارتباطات بین 
نورون ها ممکن است برای جلوگیری از زوال عقل حیاتی باشد، زیرا 
ســیناپس واقعا مکانی است که در آن شناخت رخ می دهد. فعالیت 
بدنی ممکن اســت به تقویت این عملکرد سیناپســی کمک کند.

سیناپس یک ساختار زیستی در پایانه همه آکسون ها است که از راه 
آن یک سلول عصبی پیام خود را به دندریت، جسم سلولی یا اکسون 
یک یاخته ی عصبی دیگر یا سلولی ماهیچه ای یا یک غده می فرستد. 
نورون ها، بنیادین ترین سلول های عصبی هستند. این یاخته ها کار 
پردازش و رسانش پیام های عصبی را بر دوش دارند. نورون ها از راه 
رشــته هایی به نام دندریت پیام را دریافت کرده و از راه رشته های 
دیگری به نام آکســون پیام را به یاخته دیگر رسانش می کنند. در 
سیناپس، نورونها)سلول های عصبی( به یکدیگر یا به اندام های بدن 

پیوسته نمی شوند، بلکه تنها در نزدیکی هم قرار می گیرند.

پیشگیری از کووید-19 با 
اسپری مخصوص بینی و گلو

معجزه ورزش بر شیمی مغز

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات اسکی پرش در اتریش/ رویترز

فراری 812 استالون GTS منصوری معرفی شد
منصوری از جدیدترین پروژه خود که بر پایه فراری GTS ۸۱۲ شکل گرفته رونمایی کرد. این تیونر اولین بار از خودروی استالون GTS در 
مارس سال پیش پرده برداری کرده بود. خودروی موردبحث دارای تغییرات متنوعی در بدنه، کابین و قوای محرکه است. البته جدیدترین 
نسخه از این خودرو که مشاهده می کنید بسیار برجسته است و دالیل خوبی نیز برای آن وجود دارد.بدنه ی منصوری استالون GTS پذیرای 
رنگ نارنجی ای شــده که بی شــباهت به رنگ فراری ۴۵۸ اسپچیاله جیمز می نیســت. اگرچه فکر می کنیم رنگ نارنجی به محصوالت 
المبورگینی بیشتر از فراری می آید اما شکی وجود ندارد که این GTS ۸۱۲ نیز در جاده و خیابان نظرات زیادی را به خود جلب می کند.

منصوری تغییرات آئرودینامیک متنوعی را در این خودرو اعمال کرده که شامل سپر جلوی تغییر شکل یافته، رکاب های جانبی جدید، 
نمای عقب متمایز و دیفیوزر جدید با بال بزرگ است. این سوپر اسپورت ایتالیایی همچنین به رینگ های ۲۱ اینچی در جلو و ۲۲ اینچی 
در عقب مجهز شده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که اکثر قطعات بدنه از فیبر کربن ساخته شده اند.تیونر موردبحث در بحث پیشرانه 
نیز دست به کار شده اما از پرخوران برای دستیابی به قدرت و گشتاور دیوانه وار استفاده نکرده است. در واقع منصوری به سادگی ECU را 

ارتقا داده تا پیشرانه ۱۲ سیلندر ۶.۵ لیتری تنفس طبیعی فراری قدرت ۸۳۰ اسبی و گشتاور ۷۴۰ نیوتون متری تولید کند. 

فنرباغچه رقم فروش صیادمنش را اعالم کرد
با اعالم باشگاه فنرباغچه هر تیمی که خواهان به خدمت گرفتن اهلل یار صیادمنش است باید ۵.۵ میلیون یورو به این تیم پرداخت 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورتال، اهلل یار صیادمنش فصل جاری در تیم زوریا اوکراین درخشید و توانست ۷ گل برای 
تیم در لیگ به ثمر برساند. با این حال مدت قرارداد قرضی او به پایان رسید و او به تیم فنرباغچه برگشت. برای نقل و انتقاالت 
زمستانی تیم هال سیتی انگلیس به شدت به دنبال جذب این بازیکن ایرانی است و مذاکراتی با تیم فنرباغچه داشته است.سران 
تیم ترکیه ای نیز ۵.۵ میلیون یورو روی بازیکن جوان خود قیمت گذاشتند و اعالم کردند هر تیمی که خواستار به خدمت گرفتن 
این بازیکن است، باید این مقدار را به تیم ترکیه ای پرداخت کند. نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال اروپا شروع شده است و تیم ها 
در این مدت برای تقویت برای ادامه فصل بازیکنان جدیدی را به خدمت می گیرند. هواداران تیم ترکیه ای که از عملکرد مهاجمان 
خودشان در این فصل راضی نیستند، خواستار بازگشت مهاجم ایرانی شدند و به نظر می رسد این بازیکن در تیم ترکیه ای بماند. 
در صورتی که هیچ پیشنهادی برای صیادمنش با رقم ۵.۵ میلیون یورو وجود نداشته باشد، مهاجم جوان ایرانی در تیم فنرباغچه 

خواهد ماند و ادامه فصل را در لیگ ترکیه سپری خواهد کرد.

توافن موج خیزم زین چشم رت ربزییباز آمدی، هک خونم رب خاک رد ربزیی
کلی، ره لحظه ای بینگی گر تشنه ای هب خونم، حاکم تویی،ولیکندوداز دلم ربآری، خون از جگر ربزییره ساعتی هب ش

رد پای خویش رزیش،روزی اگر ربزیی چون دیده رب تو دوزم، نور از نظر ربزییمانند آفتابی، کز بس شعاع خوبی
لعل تو گر بخندد، شهری شکر ربزییرد شهر اگر نماند شکر، هچ غم؟ هک روزی

گر خنجرم چو باران رب فرق سر ربزییباهلل هک ربنگیرم سر ز آستاهنٔ تو

پیشنهاد

چهره روز

فروغ زندگی
 Spark of کتاب فروغ زندگی از متن انگلیســی با عنوان
life ترجمه شده که نخستین بار در سال ۱۹۵۲ منتشر 
شــد. فروغ زندگی رمانی ضدجنگ است و رمانی که در 
آن اریش ماریا رمارک از امید و ناامیدی صحبت می کند 
داستان کتاب در یک اردوگاه  کار اجباری در پایان جنگ 
جهانی دوم و در بخشــی به نــام اردوگاه کوچک اتفاق 
می افتد. زندانیانی که از شــدت ضعــف توان کار کردن 
ندارنــد، تا زمانی که مرگ آن هــا را نجات دهد در این 
خوابگاه ها زندگی می کردند. این خوابگاه ها پر از اسکلت 
و پر از تسلیم شدگان است. زندانیانی که دیگر نمی توانند 
نجات پیدا کنند؛ نه به این دلیل که چیزی برای خوردن 
ندارند و یا انقدر بیمار هستند که نمی توانند از جایشان 
تکان بخورند، بلکه به این دلیل که باورشان به نجات یافتن از دست رفته است.وقتی نیروهای متفقین به 
شهری که اردوگاه در آن قرار دارد حمله می کنند، اسکلت شماره ۵۰۹ اولین زندانی در اردوگاه کوچک 
اســت که به خودش اجازه می دهد باور کند ممکن اســت نجات پیدا کند و ما شاهد آخرین تالش ها و 
جنگیدن ۵۰۹ برای زنده ماندن هستیم. در واقع ۵۰۹ شخصیت اصلی داستان است و خودش ترجیح 
می دهد ۵۰۹ نامیده شــود؛ شــماره ای که از طرف اردوگاه به او داده شــده. چرا که نام واقعی، زندگی 
گذشــته اش را به عنوان یک انســان آزاد به یادش می آورد.جمالت ابتدایی کتاب که در عین حال که 
امیدبخش اســت )نگاه رو به باال و باز کردن چشــم(، عمق ناامیدی را نیز نشان می دهد:اسکلت شمارۀ 
۵۰۹ جمجمه اش را باال گرفت و چشم ها را باز کرد. معلوم نبود از حال رفته یا فقط خوابش برده بود. در 
آن موقع چندان فرقی هم نمی کرد؛ گرسنگی و خستگی چنان رمق او را کشیده بود که حوصلۀ توجه 

به این موضوع را نداشت. به هر حال گویی در باتالقی عمیق فرو رفته بود....

لویی پاستور
لویی پاســتور )به فرانســوی: Louis Pasteur( )زاده ۲۷ 
دســامبر ۱۸۲۲ – درگذشته ۲۸ ســپتامبر ۱۸۹۵(، از 
شــیمی دانان و زیست شناسان مشــهور فرانسوی است. 
شــهرت وی مدیون ارائه تئوری جرم و رد نظریه ارسطو 
بود. همچنین عمل پاســتوریزه کردن که از نام او گرفته 
شــده، از ابداعات این دانشــمند نامدار اســت. پاستور 
نخستین کسی است که پی به واگیردار بودن سیاه زخم 
گوســفندان برد. برجسته ترین کار این دانشمند شیمی 
کشــف واکســن)این بیماری به هیج وجه هیچ درمانی 
نــدارد و بهترین و موثرترین راه همین واکسیناســیون 
در صورت گازگرفته شــدن فرد است( برای جلوگیری 
از مرض وحشــت آور هاری است.اکتشــافات پزشــکی 
وی پشــتیبانی مســتقیمی از نظریه میکروب بیماری و کاربرد آن در پزشکی بالینی فراهم کرد. وی 
بیشتر به خاطر اختراع تکنیک درمان شیر و شراب برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی در بین عموم 
مردم شــناخته شده است، فرایندی که اکنون پاستوریزاســیون نامیده می شود. وی به همراه فردیناند 
کوهن و رابرت کوخ به عنوان یکی از ســه بنیانگذار اصلی باکتری شناســی شــناخته می شود و »پدر 
باکتری شناسی«و »پدر میکروب شناسی«،اگرچه درخواست تجدید نظر در مورد آنتونی ون لیوانوک نیز 
اعمال شده است.پاستور مسئول انکار نظریه نسل خود به خودی بود. وی آزمایش هایی را انجام داد که 
نشان داد بدون آلودگی، میکروارگانیسم ها نمی توانند ایجاد شوند. تحت نظارت آکادمی علوم فرانسه، وی 
نشان داد که در فالسک های عقیم و مهر و موم شده، هیچ چیز هیچ وقت توسعه نیافته است؛ و بالعکس، 
در گلدان های عقیم شده اما باز، میکروارگانیسم ها می توانند رشد کنند.اگرچه پاستور اولین کسی نبود 

که نظریه میکروب را مطرح کرد، اما آزمایش های وی صحت آن را نشان داد.

فرهنگ

حمید لبخنــده، هنرمند باســابقه تئاتــر و تلویزیون 
درگذشــت.نیما لبخنده، فرزند این هنرمند با تایید این 
خبر درباره علت درگذشــت پدر خود به ایســنا گفت: 
ایشــان چندی پیش تحت عمل جراحــی قرار گرفتند 
که متاســفانه عوارض عمل خوب نبود و سبب آمبولی 
شد و در نهایت، ســاعت ۶ عصر  روز شنبه ۱۸ دی ماه 
فوت کردند.به گفته او، جزییات مراسم خاکسپاری این 
هنرمند فردا مشــخص خواهد شد.حمید لبخنده متولد 
سال ۱۳۳۰ بود که در ۱۵ سالگی به اولین کالس تئاتر 
نزد حســینعلی طباطبایی در اداره فرهنگ و هنر اهواز 
رفــت او آن طور که خودش تعریف کرده در آن کالس با 
رضا فیاضی، فرید و علی سجادی حسینی و رضا خندان 
همراه بود و بعدها در دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران پذیرفته شد و در رشته کارگردانی و 
بازیگری تئاتر تحصیل کرد. این کارگردان از شــاگردان هنرمندان مطرحی همچون حمید سمندریان، 
شمیم بهار، بهرام بیضایی، پرویز پرورش، پرویز ممنون، علی رفیعی، محمد کوثر و نیز منیژه محامدی 
و گلی ترقی بوده اســت.لبخنده که در برخی نمایش های گروه تئاتر »پیاده« به سرپرســتی داریوش 
فرهنگ و مهدی هاشمی بازی کرده بود. او برای نخستین بار همراه با زنده یاد سمندریان در نمایشنامه 
»مرده های بی کفن و دفن« نوشــته ســارتر کار کرد. در آن مقطع نمایشنامه »عادل ها« به نویسندگی 
کامو و با ترجمه محمدعلی سپانلو را هم در تاالر مولوی کارگردانی می کرد و بعد از تجربه اجراها رابطه 
دوستانه بیشتری با زنده یاد سمندریان و هما روستا پیدا کرد.حمید لبخنده با ساخت سریال »در پناه 
تو« در دهه هفتاد در میان عموم مخاطبان به چهره ای شناخته شده تبدیل شد و بعد از آن سریال های 

دیگری هم همچون »در قلب من« را کارگردانی کرد.

حمید لبخنده درگذشت
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