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نماینده ویژه دبیرکل ســازمان ملل در امور ســوریه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کر.به گزارش گروه سیاست 
خارجی خبرگزاری فارس، »گیر پدرســون« نماینده ویژه »آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد که در رأس هیأتی و به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات 
کشورمان در تهران حضور دارد، پیش از ظهر دیروز )یکشنبه( ۲۶ دی ماه با حضور در محل وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و 
گفت وگو کرد.پدرسون دیروز نیز با »علی اصغر خاجی« مشاور ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار کرد. مشاور ارشد وزیر امور خارجه در دیدار نماینده 
ویژه سازمان ملل در امور سوریه بر تالش سازمان ملل برای رفع تحریم ها علیه سوریه، کمک رسانی به مردم، بازگشت آوارگان و آغاز بازسازی این کشور تأکید کرد. 
پدرســون نیز در این دیدار از تالش های کشــورمان در همکاری با سازمان ملل و همچنین در قالب روند آستانه با هدف تقویت حل و فصل سیاسی بحران سوریه و 

حمایت از گفت وگوهای ملی سوری، قدردانی کرده و بر استمرار این همکاری ها تأکید کرد. پدرسون و امیرعبداللهیان...

www.sobh-eqtesad.ir

دیدار نماینده امور سوریه با امیرعبداللهیان

info@sobh-eqtesad.ir

»اُمیکرون« جان گرفت
ثبت ۳ مرگ اُمیکرونی و آغاز افزایش فزاینده موارد ســویه به ظاهر آرام 
کرونا در کشــور؛ خطری که می تواند باز هم روزهای سیاه مرگ های سه 
رقمی را بازگرداند...به گزارش ایســنا، اواخر آذر ماه ۱۴۰۰ بود که سویه 
جدید کرونا با نام اُمیکرون که در برخی کشورها تاخت و تازش را آغاز کرده 
بود، در ایران هم شناســایی شد؛ سویه ای که تصور می شد آرام و خفیف 
باشد و همین تصور موجب شد تا عده ای رعایت پروتکل های ضدکرونا و 
حتی استفاده از ماســک را کنار بگذارند.علی رغم خوش بینی  عمومی به 
اُمیکرون، اما کارشناســان حوزه سالمت و ویروس شناسان از همان ابتدا 
نســبت به عدم عادی انگاری و جدی گرفتن واریانت جدید، هشدار داده 
و بر ضرورت تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی، تکمیل واکسیناسیون 
و تزریق دز سوم واکسن و حتی اعمال محدودیت هایی مانند محدودیت 
در بازگشــایی ها و...، به منظور جلوگیری از گسترش اُمیکرون در کشور 
تاکید کردند.  حاال گویا خطر بروز موج اُمیکرونی کرونا در کشور نزدیک تر 
شده است؛ به طوری که محمد هاشمی_سرپرست مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت در صفحه توییترش از افزایش فزاینده موارد 
اُمیکرون در کشور خبر داد و اعالم کرد که »آمار مبتالیان به  امیکرون به 
۱۱۶۲ مورد رســیده است«وی همچنین اعالم کرد که »متاسفانه در هر 
یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد شاهد یک فوتی به دلیل اُمیکرون 
بوده ایم و یک مورد بدحال هم در اهواز وجود دارد. »در عین حال معاون 
درمان وزارت بهداشت نیز روز گذشته در جدیدترین اظهارات خود با بیان 
اینکه تعداد تست های مثبت »امیکرون« افزایش یافته، اعالم کرد که زنگ 
خطر امیکرون در کشور به صدا درآمده و از همین رو نیز بر لزوم آماده باش 
مراکز درمانی تاکید کرد.بنابراین اکنون با این شرایط، بیم آن می رود که 
خوش کامی روزهای اخیر که ناشــی از کاهش مرگ های کرونایی به زیر 
۲۰ مورد بود، مجددا به تلخ کامی تابستان و پاییز بدل شده و جان صدها 

هموطن را با خطر مواجه کند.

شانس تصادفی ایرانی ها
در این زمینه دکتر حســین کرمانپور _ مدیر اورژانس بیمارستان سینا 
تهران در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونا در کشور و افزایش موارد 
ابتال به سویه اُمیکرون، گفت: یک شانس خوب به صورت تصادفی شامل 
ما ایرانی ها شد و آن اینکه اوج تزریق واکسن مان، علی رغم محدودیت های 
چنــد ماه اول، دقیقا در زمانی اتفاق افتاد که پایان موج دلتا بود و میزان 
واکسیناســیون باال رفت.وی افزود: بر این اساس در طول سه تا چهار ماه 
گذشته اوج تزریق واکسن مان بود، به طوری که آنتی بادی تمام ایرانی ها 
علیه کرونا به خصوص از آذر ماه به بعد به واسطه واکسیناسیون افزایش 
یافت. بر همین اســاس اوج آنتی بادی و مقاومت بدن علیه اُمیکرون در 
کشــور، با موج اُمیکرون در اروپا و آمریکا مصادف شــد. در حالی که در 
آمریکا و اروپا اُمیکرون زمانی اوج گرفت که میزان آنتی بادی دز دوم مردم 

آن مناطق به حداقل خودش رسیده بود.

پاسخ دهی به واکسن بعد از 3 ماه افول می کند 
کرمانپــور با بیان اینکه در این زمان ما ایرانی ها به صورت کامال تصادفی 
به نفع مان شــد و این نفع را نباید خراب کنیم، تاکید کرد: در کشــور ما 
واکنش طبیعی بدن به واکسن ها دقیقا با موج اُمیکرون مصادف شد و ما 
به اُمیکرون خــوب جواب دادیم و گرفتاری و میزان بیماری مان پایین تر 
بود، اما باید توجه کرد که آنچه در واکســن به صورت  علمی ثابت شده 
است، این است که میزان پاسخ بدن به همه واکسن ها از ماه سوم و چهارم 
افول پیدا می کند. بر این اساس بهترین کار این است که دز سوم یا بوستر 
را تزریق کنیم که ســطح آنتی بادی که اکنون باالست و منجر به کنترل 
اُمیکرون شده، در کشور افول نکند. این بزرگ ترین و مهم ترین کاری است 
که ایرانی ها دارند و می توانند به تداوم شانس شان کمک کنند، اما اگر این 
اتفاق نیفتد؛ به طوری که از یک سو  مردم واکسن دز سوم را تزریق نکرده 
و واکسیناسیون شان را تکمیل نکنند و از سوی دیگر پروتکل ها را همانطور 

که می بینیم، رعایت نکنند، دچار مشکل خواهیم شد.

نوروز 1401؛ بهترین یا بدترین؟
کرمانپور گفت: اکنون اکثر بیمارانی که مراجعه می کنند، عمدتا پروتکل ها 
را رعایت نمی کنند یا اعالم می کنند حاال که بیماری مهار شــد، واکسن 
تزریق نمی کنند. مسلم بدانید اینکه فکر می کردیم نوروز ۱۴۰۱ یکی از 
بهترین نوروزها بعد از دو تا ســه سال گذشته است، اما در صورت ادامه 
این شرایط، بدترین نوروز خواهد شد. اوج اُمیکرون یا هر سوش جدیدی، 
می تواند در زمانی در ایران اوج بگیرد که آنتی بادی های بدن در حال افول 

است. آن زمان گرفتاری شدیدی خواهیم داشت.

افزایش آمار کرونا و احتمال تکرار تلخ کامی ها
وی گفت: در حال حاضر  آمار کرونا با یک شیب مالیم در حال اوج گیری 
است و اگر این شیب آرام آرام افزایش یابد، تکرار تلخی های که در گذشته 
داشتیم را شاهد خواهیم بود. نکته دیگر این است که هنوز از این تلخی ها 
چندان نگذشته که یادمان برود. از مرگ های سه رقمی و دیدن پارچه های 
ســیاه در هر کوچه و خیابان، بیش از سه تا چهار ماه نگذشته است. این 
تلخی چگونه به اینجا رسیده که مرگ های ناشی از کرونا در کشور به زیر 
۲۰ و ۳۰ رسیده است؟. این شرایط تداوم نمی یابد، مگر اینکه هم دولت 

در این مرحله سخت بگیرد و هم مردم همراه باشند. 

زنگ تفریحی که تمام می شود، اگر...
کرمانپور گفت: باید توجه کرد که در اواخر آذر و دی ماه ۱۴۰۰، برای همه 
ما مردم ایران اعم از کادر درمان و سایر مردم، زنگ تفریحی بود. باید این 
زنگ تفریح را حفظ کرده و به زندگی از نو بدل کنیم، اگر آن را به مردگی 
از نو بدل کنیــم، از هوش و ذکاوت مردم ایران به دور اســت. موج های 
سرکوب گر کرونا، ان شاءاهلل در ساحل نوروز ۱۴۰۱ آرام می شوند و مردم 
می توانند آرام آرام زندگی طبیعی خودشان را شروع کنند، اما این موضوع 
منوط به این است که خودمان این موج را شروع نکنیم.  کرمانپور افزود: 
وقتی با مردمی که گرفتار شــدند، صحبت می کنیم، بیشترین علت ابتال  
این است که فکر کردند باتوجه به تزریق واکسن نیاز به رعایت پروتکل ها 
نیست و این سوراخی است که همه دارند از آن گزیده می شود.وی گفت: 
از دیروز مرگ اُمیکرونی هم در کشور آغاز شده و این زنگ خطری جدی 
است و تلفات داشــتن از اُمیکرون که جزو آرام ترین کروناهاست، بسیار 
جدی است. مردم طی این دو سه سال زجر کشیدند و نباید با سهل انگاری 

این زجر را تلخ تر کنیم.

یارانه پنهان چیست؟
زمانی که در کشــوری دولت، تولید انحصاری کاالیی را بر عهده می گیرد، قیمت آن کاال هم توســط دولت 
تعیین می شود؛ در این شرایط دولت تمایل دارد برای جذب حمایت مردم قیمت ها را پایین نگه دارد و عبارتی 
به مردم یارانه پنهان دهد. این اتفاق باعث شده دولت کاالیی که می توانسته به قیمت باالتر بفروشد و درآمد 
بیشتری کسب کند به قیمت پایین عرضه می کند و حاال در شرایطی که دولت دچار مشکل اقتصادی است 
به دنبال بازیابی درآمدهای خود است.اقتصادآنالین-علی مسعودی؛ یارانه به طور کلی، کمک مالی است که 
از طــرف دولت بــه مردم تعلق می گیرد تا بتواند رفتار آنها در مصرف یا تولید تحت تاثیر قرار دهد. یارانه ها 
را می توان به دو نوع آشــکار و پنهان تقســیم بندی کرد؛ یارانه های آشکار، جز هزینه های دولت به حساب 
می آیند و در قوانین یا برنامه های دولت مشــخص شــده است. گاهی دولت این هزینه را مستقیما به مردم 
پرداخت می کند، مانند یارانه ۴۵ و ۵۰۰ هزار تومانی و گاهی دولت می پذیرد بخشــی از هزینه ها را بپردازد 
تا کاال ارزان تر به دست مصرف کننده برسد. اما در کشورهایی که دولت قدرت زیادی در تولید دارد و انحصار 
محصولی را در دست دارد مخصوصا کشورهای نفتی، یارانه پنهان به وجود می آید؛ این نوع یارانه زمانی شکل 
می گیرد که به طور دقیق مشــخص نیســت چه میزان به عنوان یارانه پرداخت می شود و یارانه در واقعا به 
شکل یک امتیاز خاص تخصیص داده می شود. به عنوان مثال در کشور ما قیمت بنزین به صورت دستوری 
تعیین می شود ولی مشخص نیست قیمت واقعی بنزین چه بوده و چه میزان یارانه پرداخت شده است.یارانه 
پنهان در شــرایطی به وجود می آید که دولت در تولید کاالیی انحصار دارد و بنابراین برای آن بازاری وجود 
ندارد که قیمتی به دســت بیاید در نتیجه تعیین قیمت برعهده دولت خواهد بود. دولت های مختلف برای 
کسب محبوبیت سعی می کند تا حد ممکن قیمت را پایین بیاورد و یا از افزایش آن در اثر تورم جلوگیری 
کنند که باعث می شود قیمت کاال نسبت به قیمت واقعی آن پایین تر باشد.محاسبه میزان یارانه های پنهان به 
همان دلیلی که گفته شد یعنی عدم وجود بازار که قیمت را مشخص کند به طور دقیق قابل محاسبه نیست 
و عموما برای محاسبه آن از بازارهای جهانی و خارج از کشور استفاده می شود؛ به طور مثال برای محاسبه 
یارانه پنهان مواد نفتی قیمت داخل کشور را با فوب خلیج فارس مقایسه می شود که نمودار زیر میزان آن را 
در سال های اخیر را نشان می دهد.میزان یارانه پنهان محاسبه شده تحت تاثیر دو قیمت داخلی و خارجی 
است در این بازه برخی اوقات قیمت نفت خام تا ۱۲۰ دالر پیش رفته و گاهی تا ۳۵ دالر کاهش یافته که 
این موضوع باعث می شود در موقیعت های مختلف هزینه فرصت فروش نفت در داخل کشور متفاوت شود و 
در نتیجه یارانه پنهان، تحت تاثیر قرار بگیرد.بنابر گزارش تفریغ بودجه که دیوان محاسبات منتشر کرده است 
در سال ۱۳۹۹ برای پنج گروهی که در جدول اشاره شده است جمعا ۱۶۰۳مبلغ همت)هزار میلیارد تومان( 
تحت عنوان یارانه پنهان شناسایی شده است که معادل ۲.۵ برابر بودجه عمومی دولت و ۴۶ درصد کل حجم 
نقدینگی در ســال ۱۳۹۹ است.یارانه پنهان سبب می شود برای مصرف کننده ارزش آن کاال کمتر از میزان 
واقعیش به نظر بیاید و در نتیجه به فکر بهینه سازی مصرف نباشد. بنابر گزارش شرکت ملی نفت، در شبکه 
گاز سراســری کشور حدود ۹ درصد از مصرف کل کشور هدر می رود در حالی که استانداردهای بین المللی 
حدکثر تا ۳ درصد قابل قبول اســت. همچنین شبکه تولیدکنندگان به خصوصا تولیدکنندگان محصوالت 
سنگین مثل سنگ و فوالد با وجود آنکه بهینه است برای جابه جایی محصوالت از قطار استفاده کنند ولی به 
دلیل سوخت ارزان ترجیح می دهند روی توسعه راه آهن سرمایه گذاری نکنند و حمل ونقل را به وسیله جاده 
انجام دهند.همچنین ســوخت ارزان باعث شده بسیاری از صنایع در وضعیتی قرار بگیرند که در صورتیکه 
ایران تولیدکننده گاز نبود و مجبور بودند نیاز خود را از خارج تامین کنند به هیچ عنوان صرفه اقتصادی برای 
تولید نداشتند از طرفی چون کشورهای همسایه ایران چنین یارانه ای را تخصیص نمی دهند، باعث می شود 
بین قیمت سوخت در ایران و سایر کشورهای منطقه اختالف زیادی وجود داشته باشد، این اختالف انگیزه 
قاچاق را ایجاد می کند. هرچند آمار گفته شده درباره میزان قاچاق بسیار متفاوت است به طوری در سال ۹۸ 
پایگاه اطالع رسانی دولت آن را بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز تخمین زد ولی وزیر نفت آن را حداکثر 
۵ میلیــون لیتــر در روز بیان کرد اما وجود آن را نمی توان تکذیب کرد و این اتفاق هزینه زیادی را به مردم 
تحمیل می کند. از طرفی یارانه پنهان باعث شده مصرف باالی سوخت های بی کیفیت وضع آلودگی را بدتر 
کند. دولت همواره زمانی که تحت فشار هزینه ها و کسری بودجه است به فکر اصالح قیمت ها و حذف یارانه 
پنهان می افتاد و سعی می کرد با مقداری افزایش قیمت ها درآمدهای خود را افزایش دهد که این اتفاق باعث 
شده به مرور چنین تصوری در ذهن مردم شکل بگیرد که یارانه پنهان صرفا بهانه ای برای افزایش قیمت ها 
است و دیدگاه منفی نسبت به آن شکل بگیرد. دولت برای جلوگیری از شکل گیری چنین تصویری در ذهن 
مردم با سعی کرد با طرح هایی مانند هدف مند سازی یارانه ها، یارانه آشکار و نقدی را جایگزین یارانه پنهان 
کند. با وجودی که این طرح منفعت زیادی به گروه های درآمدی پایین می رســاند ولی اجرای این ایده در 
ســال ۹۸ باعث واکنش منفی مردم شد.اما همچنان مهم ترین مسئله در یارانه پنهان کشف قیمت است تا 

زمانی که نمی دانیم قیمت واقعی چیست امکان رسیدن به آن نیز ممکن نیست.

بانک جهانی در جدیدترین بروزرسانی گزارش »چشم انداز اقتصادی جهان« برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را به ۳.۱ درصد افزایش داد.به گزارش 
فارس، بانک جهانی در جدیدترین بروزرســانی گزارش »چشــم انداز اقتصادی جهان«، برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱، سال گذشته میالدی را 
افزایش داد.صندوق بین المللی پول پیش از این اعالم کرده بود ایران در ســال ۲۰۲۱ رشــد اقتصادی ۲.۵ درصدی خواهد داشت، اما بانک جهانی در بروزرسانی 
گزارش خود اعالم کرد، رشد اقتصادی ایران در این سال ۳.۱ درصد بوده است.صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ را نیز ۳.۴ درصد اعالم 
کرده است. IMF در گزارش خود که در پاییز ۹۹ منتشر کرده بود، نوید رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۱ را برای ایران داده بود.همچنین براساس گزارش 
بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ یعنی سال بعدی میالدی ۲.۴ درصد پیش بینی شده است.طبق این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 
۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ عنوان شده است.براساس این گزارش، رشد اقتصادی برخی از کشورهای جهان در سال ۲۰۲۱ به این 
ترتیب بوده است: آمریکا ۵.۶ درصد، ژاپن ۱.7 درصد، چین ۸ درصد، عربستان ۲.۴ درصد، هند ۸.۳ درصد.رشد اقتصادی جهان در این سال ۵.۵ درصد برآورده 

شده و برای سال ۲۰۲۲ نیز ۴.۱ درصد پیش بینی شده است.

وزیــر آموزش وپرورش با بیــان اینکه اکنون مصوبــه رتبه بندی معلمان در 
شورای نگهبان در دست بررسی است و ما تدوین آیین نامه را در دست انجام 
داریم که یک بخش به شایســتگی ها و مالک های رتبه بندی اختصاص دارد 
گفت: ما آمادگی تشــکیل هیئت های ممیــزه را داریم تا پس از ابالغ قانون 
ســریعاً رتبه بندی را اجرا کنیم.به گزارش ایســنا، یوسف نوری ضمن تقدیر 
از عملکرد معلمان به ویژه در دوران کرونا اظهار کرد: معلمان ما با اســتفاده 
از امکانــات خود آموزش را از طریق مجازی پیــش بردند. خانواده ها نیز در 
کنار معلمان کمک کردند و آموزش را پیش برند. اکنون هم گشایشی ایجاد 
شــده و درخواست می کنم از این گشایش استقبال کنند و دانش آموزان بر 
اساس پروتکل های بهداشتی به مدرسه بیایند. کما اینک در مدارس روستایی 
وضعیت آموزش حضوری بهتر است.وی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون 
رتبه بندی معلمان گفت: سندتحول بنیادین در سال ۱۳۹۰ تصویب شد که 
در آن بخشی برای کیفیت آموزش وپرورش و افزایش رقابت و انگیزه معلمان 
تحت عنوان »ارتقای شایســتگی ها و  احراز صالحیت های حرفه ای معلمی« 
مورد تاکید قرار گرفته و بحث رتبه بندی مطرح شــده است. متعاقب آن در 
اسناد باالدستی دیگر چون قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سیاست های 
کلی ابالغی رهبری هم تاکید شــده است.وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: در 
سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ اقداماتی در جهت ترمیم حقوق معلمان و با عنوان 
رتبه بندی معلمان انجام شــد، اما نظام منــد نبود.نوری با بیان اینکه دولت 
دوازدهم اواخر ســال ۹۹ الیحه رتبه بندی را بــه مجلس ارائه کرد که اخیراً 
به تصویب نمایندگان رســید و به شــورای نگهبان ارسال شده است گفت: 
علــی رغم اینکه این الیحه پختگی الزم را نداشــت، اما رئیس جمهور مصر 
بودند که رتبه بندی معلمان باید انجام شــود.وی افزود: تفاوت رتبه بندی با 
همسان ســازی در این است که رتبه بندی با هدف کیفیت بخشی به نظام 
تعلیم و تربیت انجام می شــود و مابــه ازای اقتصادی دارد. در واقع هرچقدر 
کیفیــت آموزش و پــرورش بهبود یابد تولید ناخالص ملی و شــاخص های 
توسعه سرمایه انسانی رشد می یابد و از محرومیت ها کاسته خواهد شد، زیرا 
پیشرفت و آبادانی کشور از مسیر آموزش وپرورش می گذرد و پایه است.وزیر 
آموزش وپرورش تاکید کرد: هرچه قدر در این بخش بیشــتر سرمایه گذاری 
شود برگشــت پذیر است. در واقع می توان گفت رتبه بندی کلید اصلی این 
کار است. مابه ازای اقتصادی دوم رتبه بندی این است که در حقوق و مزایای 

معلم اثر خواهد گذاشت.

بررسی مصوبه رتبه بندی در شورای نگهبان
وی ادامــه داد: اکنــون مصوبــه رتبه بندی در شــورای نگهبان در دســت 
بررســی است و ما تدوین آیین نامه را در دســت انجام داریم که یک بخش 
به شایســتگی ها و مالک های رتبه بندی اختصاص دارد. ما آمادگی تشکیل 
هیئت های ممیــزه را داریم تا پس از ابالغ قانون ســریعاً رتبه بندی را اجرا 

کنیم.وزیر آموزش وپرورش درباره چالش های بازگشایی مدارس نیز گفت: بر 
اســاس یک عادت دیرینه هر اتفاقی می افتد معموالً تعطیل می کنیم، مثاًل 
برف می آید یا هوا آلوده می شود. به جای پیشگیری و ارتقای آگاهی و سواد 
ســالمت دانش آموزان، مدارس را تعطیل می کنیم. زمان آموزش ما در کل 
خوب اســت، اما اینکه تعطیل کنیم و بچه ها با موقعیت های جدید آشــنا 

نشوند و برای مقابله با آن آمادگی کسب نکنند اصال خوب نیست.

حضور در مدارس را »اجباری« نکردیم
وزیر آموزش وپرورش در پاســخ به اینکه آیا الزام نمی کنید که بازگشایی ها 
انجام شود؟ اظهار کرد: همکاران ما باید در مدرسه باشند و قاعدتا در مدرسه 
حضور دارند و این اجبار که شــما می گویید را ما انجام ندادیم، زیرا ممکن 
اســت بعدها اتفاقی بیفتد و مردم مدعی شوند اما آنچه را که توصیه کردیم 
این است که با رعایت پروتکل ها مدرسه باید باز باشد. همکاران ما می توانند 

گروه بندی کنند و از فضاهای جنبی نیز استفاده کنند.

ساعات تدریس معلمان قابل بحث است
نوری در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه علی رغم تعطیلی پنج شنبه ها، 
چهارساعت به ساعات تدریس معلمان دوره ابتدایی افزوده شده ولی در فیش 
حقوقی شان دیده نمی شود گفت: بر اساس قوانین و ضوابط، ساعات تدریس 
در دوره های تحصیلی مشخص اســت. یک زمانی در دوره ابتدایی اینگونه 
تعریف شــده بود که ســاعات موظفی تدریس ۲۸ ساعت باشد و اکنون ۲۵ 
ساعت شده اســت. این بحث از گذشته هم بوده که چرا ساعات تدریس در 
متوسطه کمتر اســت. به هرحال در قانون دیده شده است، اما باید روی آن 
بحث کرد.وی افزود: برخی همکاران ما که ســابقه باالی ۲۰ ســال دارند باز 
هم ساعات موظفی تدریسشان را پر می کنند که معتقدم یک جور کار خیر 
اســت و شایسته  است که از این معلمان که مسئولیت اجتماعی شان را ایفا 

می کنند تقدیر کنیم.

تصویب همسان ســازی حقوق ها در هیات دولت؛ تکلیف سازمان 
استخدامی برای پیگیری

وزیر آموزش وپرورش در برنامه »سالم صبح بخیر« شبکه سوم سیما همچنین 
درباره اینکه معلمان در دوره کرونا ساعات بیشتری باید وقت صرف کنند اما 
نادیده گرفته می شــود گفت: معلم هــا کالس درس را به خانه خود بردند و 
ایثــار و فداکاری کردند. قواعد یادگیری ترکیبی را به آنها نیاموخته ایم، ولی 
خودشان فراگرفته اند. تنوع کار معلم خیلی زیاد شده و ما قدردان هستیم و 
می دانیم چقدر تالش می کنند. روز چهارشنبه درهیئت دولت موضوع برابری 
پرداخت ها مصوب شد که سازمان اداری استخدامی موظف شد پیگیری کند. 

این کار اساسی در راستای تحقق شعار عالت در پرداخت انجام می شود.

تصویب همسان سازی »حقوق«ها در هیات دولت

سخنگوی گمرک:

رشد ۴۱ درصدی تجارت ۹ ماهه ایران با روسیه
رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال 1401 
روی دوش مردم و بخش خصوصی

رئیــس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجــه ۱۴۰۱ و بی اعتنایی به بخش خصوصی، گفت: بار اصلی 
درآمدهدی مالیاتی ســال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی است.به گزارش خبرنگار مهر، غالمحسین 
شــافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش 
حساسیت ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است و بخش های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند 
زیرا سند بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط درآمدها و هزینه های دولت و آینه ای از 

تعامل دولت با ملت را به نمایش می گذارد.

معاون وزیر راه:

بانکهاواممسکنندهندجریمهمالیاتیمیشوند
بانک جهانی برآورد رشد اقتصادی ایران را افزایش داد

رشداقتصادیایران3.1درصدمیشود
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تبعات تورمی طرح جدید یارانه بنزین مباحث انحرافی است

 دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی: 

قطع کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی
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گزیده خبر
۱۰۰نمایندهدرنامهایبهرئیسجمهور:

واگذاری سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس 
متوقف شود

۱۰۰نمایندهمجلسشورایاســامیدرنامهایبهرئیسجمهورخواستارلغو
واگذاریسهم۱۸درصدیدولتدرهلدینگخلیجفارسشدند.

بهگزارشخبرگزاریمهر،۱۰۰نفرازنمایندگانمجلسشــورایاســامیدر
نامهایخطاببهرئیسجمهور،خواستارلغوواگذاریسهم۱۸درصدیدولتدر
هلدینگخلیجفارسشدندتابامطالعهبیشتروبرنامهریزیبهتر،تصمیمیجامع

ومطلوبدراینبارهگرفتهشود.متنایننامهبهشرحزیراست:
بسماهللالرحمنالرحیم

حجتاالساموالمسلمینجنابآقایدکتررئیسی
رئیسمحترمجمهور

موضوع:بررسیولغوواگذاریسهم۱۸درصدیدولتدرهلدینگخلیجفارس
باساموتحیات

بااحترامباستحضارعالیمیرساند:واگذاری۱۸درصدیسهامباقیماندهدولت
درهلدینگپتروشــیمیخلیجفارس،بهعنــوانتاریخیترینمزایدهدربورس
وســازمانخصوصیســازی،درحالیدرشرفانجاماستکهچنینحجمیاز
واگذاری،نهدرفروشمستقیمونهدرفروشهایرددیونسابقهنداشتهاستو
زمانکوتاهتصمیمواجرایآننیزموضوعیقابلتأملمیباشد.نکتهقابلتوجه
آناستکهعرضه۱۵درصدیآنبهصورتبلوکیصورتمیپذیردواینبدان
معناســتکهتعدادکمیازســهامدارانبورسیامکانخریداینحجمازسهام
هلدینگ)کهقریببه۲میلیارددالرمیباشد(راداراخواهندبود.نظربهاهمیت
موضوع،مواردذیلجهتاســتحضاررئیسمحترمجمهورایفادمیشــود:۱-با
واگذاریسهم۱۸درصدیدولتکهدرحالحاضرتحتمدیریتوزارتنفتو
شرکتملیصنایعپتروشیمیمیباشد،عمًاابزارتوسعهگریونقشحاکمیتی
شرکتملیصنایعپتروشیمیازبینرفتهوفلسفهوجودیآنزیرسوالمیرود.
بهعبارتیدیگرنقشتوسعهگریدولتدرصنعتپتروشیمیکامًاحذفخواهد
شدوتوسعهصنعتپتروشــیمیکهدربرخیمواردخاصواستراتژیکبودهو
جذابیتبرایســرمایهگذارانبخشخصوصیندارد،نیازمندبهسرمایهگذاری
وحضــورجدیدولتبرایتکمیلزنجیرهمهــمارزشومتمایلکردنبخش
خصوصیبهمشارکتدراینسرمایهگذاریهادارد.ایندرحالیاستکهشرکت
ملیصنایعپتروشیمیبادارابودنسهامکمتراز۲۰درصدهلدینگخلیجفارس،
تنهاابزارسرمایهگذاریوحضوروبرنامهریزیدراجرایپروژههایاستراتژیکرا
دارابودهوواگذاریاینسهامقطعاًدولتراازفعالسازیطرحهایاستراتژیکخلع
یدمینماید.۲-خریدبلوکی۱۵درصدیوبهصورتیکجا،تنهاتوســطمعدود
سهامدارانیامکانپذیراستکهامکانتأمیناینحجمنقدینگیراداراباشند.این
ضرباالجلدراجرایواگذاریوبااینکیفیتودرزمانهتغییروتحولدولت،
قطعاًشائبههاییبرباوجهبودنوعدمرعایتصرفهوصاحکشورومفسدهدار
بودنآنمترتبخواهدنمود.۳-الزمبهذکراســتواگذاریبلوکیسهمدولت
بههلدینگهایبزرگخصولتی،باسیاستهایدولتمردمیواقتصادمردمی
مغایرتدارد.۴-موضوعبسیارحائزاهمیتوروشندیگرآناستکهمهمترین
دالیلتوجیهیاینواگذاری،جبرانکســریبودجهوبهدستآوردننقدینگی
اســت،کهدرشرایطفعلیوبااصراربهانجامچنینعملی،بانحوهفروشعمده
وبلوکی،محتملمینمایدکهخریدار،فقطبا۳۰درصدارزشغیرواقعی،سهام
اســتراتژیکوحیاتیکشوررابهصورتنقدیومابقیارزشسهامرابهصورت
اقساطخریدارینمایدوبرایهمیشهبازویتوانمندحاکمیتیوسیاستگذاری
دولترادراینبخشقطعنماید.باتوجهبهاینکهچنینخریداریمعموالًباتهاتر
ویابهعنوانرددیونحاضربهخریدســهاممیگرددکهدراینصورت،همان
پیشپرداختحداقلیهمکمکیبهدولتبرایجبرانکســریبودجهنخواهد
کرد.باامعاننظربهاینمهمکهبسیاریازکارشناساناقتصادیمعتقدبهارزش
بســیارباالتراینهلدینگمیباشند،ســهمبیشاز۳۰درصدیاینهلدینگ
درصنعتپتروشــیمینمایانگرارزشقریب۳۰میلیارددالریآناستکهدر
حالحاضراینواگذاریباارزشگذاریحدودا۱۳ًمیلیارددالریدرحالانجام
است.۵-علیرغماینکهحدود۴۰درصدسهاماینهلدینگمعظمدرقالبسهام
عدالتبهمردمواگذارشدهاست،لیکنبازیگراناصلیآنسهمعمده،خصولتی
هستند،لذاباواگذاریهرچهبیشترسهمبهمردم،میتوانباتقویتشفافسازی،
ازفسادناشیازآن،کهازسیاستهایاصلیدولتمردمیاست،جلوگیریکرد.

رئیسی:
 جمهوری اسالمی ایران مدیون همت 
بانوانی است که اسوه های مقاومت 

در دامان آنان بالیدند
رئیسجمهورباگرامیداشــتجایگاهواالیمادرانوهمسران
شهداء،خاطرنشــانکرد:پروردگارمتعالآنانراکهدرایمان
وایثار،الگویهمهبانوانملتشــریفایرانهستند،درزمره
جرعهنوشانکوثرنبیمنعمانسفرهصبرزینبیوازهمنشینان
صلحاوشهداقرارخواهدداد.بهگزارشحوزهدولتخبرگزاری
تسنیم،آیتاهللسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهوردرپیامیبه
همایشتکریممادرانوهمسرانشهداکهبهمناسبتسالروز
وفاتحضرتامالبنین)ساماهللعلیها(برگزارشد،تصریحکرد:
ملتشهیدپرورایرانبهوجودچنینبانوانشکیباوشایستهبر
خودمیبالدوراهومنشوسلوکآنانراسرمشقهمهزنانو

مادراننسلهایکنونیوآتیاینسرزمینکهنمیداند.
متنپیامرئیسیکهتوسطسیدامیرحسینقاضیزادههاشمی
رئیسبنیادشــهیدوامورایثارگراندراینهمایشقرائتشد،

بدینشرحاست:

بسماهللالرحمنالرحیم
درودوســامخدابــرارواحپاکهمهشــهیدانوایثارگران
واالمقاموپاکســیرتکهدرراهپاسداشتدینومیهن،بااز
خودگذشــتگیونثارجان،مایهعزتوسربلندینظاماسامی
وســعادتوبلندآوازگیملتبزرگایرانشدند.ســامودرود
خدابرمادرانوهمســرانشهیدانوهمهبانوانگرانقدریکه
باایمانراســخوتحملهمهدشــواریها،همراهانهمیشگی
اسوههایجهادومقاومتبودندوامروزنیزالگوهایبیبدیلو
مروجانحقیقیمکتبایثاروشهادتهستند.بهیقیندرسایه
چنینجایگاهی،مادرانوهمسرانمعظمشهداازمنزلتواالیی
برخوردارندوپروردگارمتعالآنانراکهدرایمانوایثار،الگوی
همهبانوانملتشریفایرانهستند،درزمرهجرعهنوشانکوثر
نبیمنعمانســفرهصبرزینبیوازهمنشینانصلحاوشهدا
قرارخواهدداد.جمهوریاســامیایرانهموارهمدیونهمتو
تاشبانوانیباایمانوصبوراســتکهاســوههایمقاومتدر
دامــانآنانبالیدند.ملتشــهیدپرورایراننیزبهوجودچنین
بانوانشــکیباوشایستهبرخودمیبالدوراهومنشوسلوک
آنانراسرمشقهمهزنانومادراننسلهایکنونیوآتیاین
ســرزمینکهنمیداند.اینجانبباگرامیداشــتسالروزوفات
شیرزنشجاعوایثارگرحضرتامالبنین)ساماهللعلیها(،این
مناســبترافرصتیارزشمندبرایقدردانیازمجاهدتبانوان
مؤمنوانقابیکشــورمیدانمکهبــاکامورفتارخویشراه
پرفروغجلوههایایثاروشــهادترابهبهترینوجه،درخشان
وجاودانهنگهداشــتند.همچنینالزممیدانمضمنقدردانی
ازبرگزارکنندگاناینمراســممعنویوفرهنگساز،ازپروردگار
متعالسامتوعزتهمهمادرانوهمسرانشهداوهمهبانوان
ایثارگرایراناسامیرادرادامهراهنورانیشهیدانوگسترش
ارزشهایاسامی،مسئلتدارم.امیدآنکهبهفضلالهیدعای
خیــراینعزیزانبدرقهراهمردموپشــتوانهایبرایدولتدر

خدمتگزاریبیشتربهملتشهیدپرورایرانباشد.
سیدابراهیمرئیسی

رئیسجمهوریاسامیایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

 راهبرد ایران در مذاکرات توافق دائم برای لغو موثر تحریم  هاست
رئیسکمیســیونامنیتملیوسیاســتخارجیمجلس
شورایاسامیگفت:طبقگفتهوزیرامورخارجهدرجلسه
اخیرکمیسیونروندمذاکراتبرجامیروبهپیشرفتاست.
وحیدجالزادهرئیسکمیســیونامنیتملیوسیاســت
خارجیمجلسشــورایاســامیدرگفتوگــوباخبرنگار
پارلمانیخبرگزاریتســنیم،بااشــارهبــهآخرینوضعیت
مذاکراتبرجامیایــرانوطرفهایغربی،گفت:طرفهای
اروپایــیوآمریکاییتــاشدارندحداکثرامتیــازاترادر
ایــنمذاکراتازایراناخذکنندکهایــندرتقابلبامنافع
کشورماندرمذاکراتوبرجاماست.رئیسکمیسیونامنیت
ملیمجلسدرپاســخبهسؤالیدربارهادعایغربیهادرباره
توافقموقت،گفت:ازهماندورقبل،غربیهابهماپیشنهاد
میدادندکهاگرنتوانستیمتوافقدائمیباشماداشتهباشیم،
بهتراســتتوافقموقتکنیمماهمانموقــعتوافقموقت
راردکردیــمچونتجربهتلخیازغربیهــاداریم.»االنهم
طرفمقابلبهدنبالتوافقموقتهســتوپیشنهادهایرا
برایتوافقموقتمطرحکردهاســتاماتوافقموقتایدهال
مانیســتوراهبردماتوافقدائــمبرایلغوتحریمهایموثر
است«.ویبابیان»درمذاکراتدستورکارتیممذاکرهکننده

لغوتحریمهاییکجانبهآمریکاعلیهکشورماناست«،افزود:
ایراندرمذاکراتبهدنبالایناستتحریمهایاقتصادینیز
کــهعلیهملتایراندردورانترامپباعناوینمختلفوضع
شدهاستلغوشود.نمایندهارومیهدرمجلسبااعاماینکهدر
دورانریاســتجمهوریترامپبرخیعناوینوبرچسبهای
تحریمهابهعمدتغییرکردهاست،اضافهکرد:بههمیندلیل
آمریکاییهازیرلغــواینتحریمهانمیروندواعاممیکنند
»نمیتوانیمدربارهآنهامذاکرهکنیم«.رئیسکمیسیونامنیت
ملیوسیاستخارجیمجلسبایادآوریاینکهدرمذاکرات
انجامشــدهطرفهایچینیوروســیبامواضعایرانهمراه
هســتند،اظهارکرد:اروپاییهــاوآمریکاییهادرمذاکراتی
کــهمابهدنبالاحقــاقحقوقملتایرانهســتیمبهدنبال
کاهشتوانمندیهایایرانهســتندکهاینموضوعخاف
خواستههایتیممذاکرهکنندهاست.جالزادهبهحضوروزیر
امورخارجهدرجلســههفتهگذشتهکمیسیونامنیتملی
مجلساشــارهکردوگفت:طبقگفتهآقایامیرعبداللهیان
روندمذاکراتروبهپیشرفتاستوتیممذاکرهتوانستهاست
برخیابهاماتراکهدردولتسابقدرمذاکراتباقیماندهبود
وایرانبهرویآنهاحرفداشتهاستبهطرفمقابلبقبوالند.

فرماندهکلانتظامیکشوربابیاناینکهخطقرمزنیروهایمسلحامنیتوآرامشمردماست،گفت:باتمامتوانمقابل گروهاستانهاـ
عناصرنامطلوبایســتادگیخواهیم.بهگزارشخبرگزاریتســنیمازاهواز،یادواره6۰۸شهیدنظموامنیتخوزستانامروزباحضور
سرداراشتری،فرماندهکلانتظامیکشور،استانداروفرماندهسپاهولیعصرخوزستان،نمایندهمردمخرمشهروبرخیدیگرمسئوالن
محلیوخانوادهشهدایامنیتدرخرمشهربرگزارشد.درابتدایاینآیینسرداراشتریبابیاناینکهخطقرمزنیروهایمسلحامنیت
وآرامشمردماست،اظهارداشت:درصورتیکهدشمنبخواهدخللیدرامنیتکشورواردکندوآنراموردهدفقراردهدبااقتداروجدیتباآنمقابلهوبرخوردخواهیم
کرد.فرماندهکلانتظامیکشوربااشارهبهفتنهپراکنیهایدشمنعنوانداشت:دشمنانایراناسامیهموارهدرتاشهستندامنیتوآرامشمردمرابرهمبزنندامااینها
بایدبدانندکهنیرویانتظامیباامکاناتپیشرفتهدرمقابلاینعناصرنامطلوبایستادگیخواهدکرد.ویبهحضورهمیشگیمردمدرصحنههایمختلفکشوربرایحمایتاز
کشوراشارهداشتوگفت:حضورمردمدرشرایط،زمانهایمختلفحمایتفرزندانشاندرسنگرامنیتسببخنثیشدنتوطئههایدشمنشد؛چراکهغیرتدینیتنها
مختصبهقشر،شخصودورهایخاصنیست،درحقیقترزمندگانوشهدایدفاعمقدسبهعنوانمصادیقبرجستهغیرتدینیبهشمارمیروند.درادامهسردارمحمد
صالحیتصریحکرد:ایثاروازخودگذشتگیازمرزتامرکزشهرهااست،نیروهایحفظامنیتدرهمهنقاطکشوربرایآسایشوامنیتجانفشانیمیکنند.فرماندهانتظامی

خوزستانابرازداشت:دریادواره6۰۸شهیدنظموامنیتخوزستانجاداردکهازخودگذشتگیمادرانوهمسرانرافراموشنمیکنیم.

سخنگویکمیسیونتلفیقبودجه۱۴۰۱مجلسشورایاسامیگفت:طبقمصوبهاینکمیسیون،دولتمکلفشددرصورتافزایش
منابعحاصلازفروشنفت،بههمانمیزانســقففروشاوراقاسامیراکاهشدهد.بهگزارشخبرنگارمهر،رحیمزارعدرتشریح
نشستدیروزکمیسیونتلفیقبودجه،گفت:تبصرهیکالیحهبودجهسال۱۴۰۱کلکشوردرحوزهنفتوروابطمالیآنبادولتمورد
بحثوبررسیقرارگرفتودولتمکلفشد،درصورتافزایشمنابعحاصلازفروشنفت،بههمانمیزانسقففروشاوراقاسامی

راکاهشدهد.ویبیانکرد:همچنینکمیسیونتلفیقدرمصوبهایبهدولتودستگاههایاجراییماده۵قانونمدیریتخدماتکشوریاختیاردادتامنابعارزیحاصلاز
صادراتنفت،گاز،میعاناتگازیونفتیرابانرخETSبهفروشبرساند.عاوهبراین،بهدولتاختیاردادهشدتاارزراحداکثر۲درصدزیرنرخسامانهETSبرایکنترلبازار
بهفروشبرساند.سخنگویکمیسیونتلفیقالیحهبودجهسال۱۴۰۱تصریحکرد:درمصوبهدیگریبهوزارتنفتمجوزدادهشدتاازمحلافزایشظرفیتپاالیشگاهآبادان،
برایطرحهایتوسعهایوتثبیتپاالیشگاهآباداناقدامکند.زارعافزود:همچنیندولتمکلفشدتاسقف۴.۵میلیاردیوروجهتپرداختتعهداتخودبهاشخاصحقیقیو
حقوقی،پیشرفتوآبادانیکشورومحرومیتزداییازمحلتحویلمیعاناتگازونفتخامصادراتیبهقیمتروزتسویهمالیالزمراانجامدهد.ویاظهارداشت:دولتمکلف
شددرصورتفروشمازادنفتخامتاسقف۵.۵میلیاردیورو،منابعحاصلهراصرفتولیدمسکن،رفعتنشآبی،اشتغالزایی،حمایتازتولیدوپروژههایپیشرانجدیدمانند

خطوطریلی،بنادرراهبردی،توسعهفعالیتمیادیننفتوگازمشترکوافزایشنیروگاههاکند.

سرداراشتری:

خط قرمز نیروهای مسلح امنیت و آرامش مردم است
زارعدرنشستخبری:

دولت مکلف به کاهش سقف فروش اوراق اسالمی

درپیامیبهمناسبتگرامیداشتروزتکریمهمسرانومادرانشهید
دریادار تنگسیری: قدردان ایثار و از خودگذشتگی مادران و همسران شهدا هستیم

تهران-ایرنا-فرماندهنیرویدریاییســپاهدرپیامیبهمناســبتگرامیداشتروزتکریمهمسرانومادرانشهیدتاکیدکرد:ایثاروازخودگذشتگیمادرانوهمسرانشهدا
بایدسرمشقراهمادرادامهمسیرانقاباسامیباشدومابرایهمیشهخاضعانهقدردانصبوریآنانهستیم.بهگزارشروزیکشنبهایرناازسپاهنیوز؛درمتنپیامدریادار
پاسدارعلیرضاتنگسیریبهمناسبتگرامیداشتروز»تکریمهمسرانومادرانشهدا«،آمدهاست:سیزدهمجمادیالثانی،سالروزوفاتحضرتامالبنین)ساماهللعلیها(،
بانویمجاهدوبزرگواریکهعمرگرانمایهخودراصرفدفاعازوالیتنمودوباتحملصبردربرابرشــهادتهمســروفرزندانخویشدرراستایادایدینخودبهاسام
ناماودرشــمارفداکارترینمادرانوهمســرانشهداقرارگرفت.درادامهاینپیامآمدهاست:شهداباخونخود،واژههایسرخشهادترادردیوانهستیبهنظمکشیدند
وازأرضبهاوجآســمانهارسیدند،انسانهایوارســتهایکهدردامانپاکمادرانیمؤمنهووارستهپرورشیافتند،شهیدانمتأهلنیزازحضورهمسرانینجیبوصبور
بهرهمندبودندکهداغجانسوزشهادتعزیزشانرابهجانخریدندتاحریممیهناسامی،أمنبماندودستبیگانگانومتجاوزانبهخاکوطننرسد.فرماندهنیرودریایی
ســپاهاضافهکرد:ایثاروازخودگذشــتگیمادرانوهمسرانشهدابایدسرمشــقراهمادرادامهمسیرانقاباسامیباشدوبرایهمیشهماخاضعانهقدردانصبوریآنان
هستیموبرخودواجبمیدانمبهبهترینوجهممکناززحماتاینمادرانوهمسراناسطورهساز،تجلیلوتکریمکنیم؛چراکهبههمگانمادرسمقاومت،صبر،ایمان
ورشادتراآموختندتااینعزتآفرینیهابرایابدماندگاروثبتشود.دریادارتنگسیریافزود:اینجانبضمنعرضتسلیتوتعزیتسالروزوفاتبزرگبانویادب،اسوه
شــجاعت،بردباری،نمادنجابت،پاکیوشــکیبایی،حضرتامالبنین)س(کهعلمدارکرباحضرتعباس)ع(رادردامانپرمهرخویشپروراند،فرصتراغنیمتشــمرده
وباتکریموتجلیلازمادرانوهمســرانشــهداوگرامیداشتشأنومنزلتآنها،عزت،سامتیوســعادتمندیایناسوههایعفتوپاکدامنیراازدرگاهربوبیخداوند

سبحانمسئلتمینمایم.
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گزیده خبر

مدیرکل آموزش وپرورش قم:
۴۰۰ میلیارد ریال برای تجهیز هنرستان کار و 

دانش قم تصویب شد
مدیــرکل آموزش وپرورش قم گفت: در ســفر ۲ هفته 
گذشته آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به قم در یک اقدام 
کم سابقه و با یک ســاختار کارشناسی ۴۰۰ میلیارد 
ریال اعتبــار صرفا برای تجهیز هنرســتان  کارودانش 
مصوب شــد.به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط 

عمومی آموزش و پرورش قم، حمیدرضا شیخ االســالم در نشســت استاندار با 
مجمع خیران مدرسه ساز و هفتمین جلســه شورای آموزش و پرورش در تاالر 
امام جواد )ع( استانداری اظهار داشت: تراکم دانش آموزی قم در سال ۹۲ حدود 
۲۰۲ هزار تَن بود، ولی هم اکنون بالغ بر ۲۸۰ هزار تَن شده اســتوی همچنین 
ادامه داد: رتبه تراکم دانش آموزی قم در بین استان های کشور نیز طی این هشت 

سال از ۳۲ به ۲۶ ارتقا پیدا کرده است.

مدیر کل تعاون،کار ور فاه اجتماعی استان همدان خبر داد :
اعطای تسهیالت ویژه کارکنان وظیفه

همدان- مجید ملکیان: مدیر کل تعاون،کار ور فاه اجتماعی استان همدان درخصوص 
تســهیالت اشتغال برای کارکنان وظیفه منقضی خدمت دارای گواهینامه مهارت 
آموزی هستند اظهار داشــت: برابر تدابیر قرارگاه مهارت آموزی سربازان، سربازان 
منقضی خدمت ســال ۹۷ به بعد که دارای گواهینامه مهارت آموزی هستند، در 
صورت تایید طرح آنان توسط مراجع مربوطه، می توانند از تسهیالت بانکی بهره مند 
شــوند.احمد توصیفیان درادامه افزود: با هماهنگی های صورت گرفته، ســربازان 
منقضی خدمت سال های ۹۶ و قبل از آن نیز در اولویت دریافت تسهیالت مشاغل 
خانگی قرار می گیرند و با ثبت نام در سامانه »مشاغل خانگی« و تکمیل فرم مربوطه، 

می توانند از تسهیالت مشاغل خانگی بهره مند شوند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر:
پروژه احداث راه آهن بوشهر – شیراز

عسلویه جان دوباره گرفته است
بوشهر - مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: 
در ششمین سفر استانی رئیس جمهوری و هیات دولت 
سیزدهم به اســتان بوشهر که ۱۶ مهرماه جاری انجام 
شد، تامین منابع مالی مورد نیاز قطعه های پروژه  خط 
ریلی بوشهر - شــیراز  از منابع مختلف در دستور کار 

قرار گرفت که در این ارتباط ۲۰۰ میلیون دالر برای این پروژه در استان بوشهر 
و ۲۰۰ میلیون یورو نیز از محل ســفر رئیس جمهوری به اســتان فارس برای 
این پروژه تصویب شــده است. فرزاد رستمی در نشست با خبرنگاران با اشاره به 
پیشرفت کلی حدود ۱۳ درصدی پروژه راه آهن بوشهر- شیراز - عسلویه اضافه 
کرد: از مجموع ۴۵۰ کیلومتر مسافت این  پروژه ۱۴۰ کیلومتر در استان بوشهر 
و مابقی در اســتان فارس قرار دارد که در زمــان حاضر قطعه ۱۰ با ۲۴ درصد 

پیشرفت فیزیکی در بوشهر و یکی از قطعه ها نیز در شیراز در حال کار است. 

فرمانده سازمان بسیج شهرداری تبریز خبر داد؛
همایش ملی جلوه  های جهادی شهیدان 

»باکری« و »سلیمانی« 
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: فرمانده ســازمان بسیج شهرداری تبریز گفت: 
همایش ملی جلوه  های جهادی شــهیدان »آقا مهدی باکری« و »حاج قاســم 
سلیمانی« از سوی مدیریت شهری در این شهر برگزار می شود.رحیم مالحسینی، 
افزود: این همایش از سوی ســازمان بسیج شهرداری تبریز و با همکاری مرکز 
آموزش علمی کاربردی شهرداری در ۱۲ محور برگزار می شود.وی اظهار داشت: 
محورهای مقاالت ارایه شــده به این همایش باید در موضوعات مدیریت شهری 
شــهروند مدار، عدالت محوری، برنامه محوری، مدیریت راهبردی در شــهرها، 
شایسته ساالری، معنویت محوری، دیپلماسی شهری، مدیریت بحران، کودکان و 

نوجوانان، مسئولیت پذیری، مدیریت یکپارچه و آینده پژوهی باشد.

دکتر ساالری در جمع اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه بودجه مجلس شورای 
اسالمی:

وضعیت بهداشت درمان گیالن از استان های 
کم برخوردار کشور، عقب مانده تر است

محمدپور-گیالن؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن وضعیت بهداشت درمان 
اســتان را از استان های کم برخوردار کشــور، عقب مانده تر توصیف کرد و گفت: 
پروژه های عمرانی حوزه سالمت گیالن برای امسال و سال آینده نیازمند اعتبار 
ویژه هستند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وبدا(، 
دکتر ارسالن ساالری- رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن در حاشیه حضور 
اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سایت دانشگاهی 
الکان رشت، اظهار کرد: این استان نه تنها به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت 
بلکه در ایام تعطیل به پنج میلیون نفر مسافر نیز خدمات رسانی میکند. وی با 
اشاره به ناکافی بودن زیرساخت های بهداشتی و درمانی به ویژه در بیمارستان 

ها، افزود: برخی از بیمارستان های استان قدمتی ۱۰۰ ساله دارند.

شرط تاهل مجردان ۲۳ تا ۴۵ سال تا زمان 
تحویل مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه وشهرسازی، طرح نهضت ملی مسکن را 
اقدامی برای شناسایی تقاضا و نیاز بازار در حوزه مسکن برای افراد فاقد خانه دانست.

به گزارش ایِبنا، پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با 
بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن 
ثبت نــام کرده اند، گفت: هنوز این ثبت نام ادامه دارد و برای بخش دومی که هنوز 
ثبت نام نشــده بود. استقبال خوبی شده است.وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن 
اقدامی بســیار خوبی برای شناسایی تقاضا و نیاز بازار در حوزه مسکن برای افراد 
فاقد خانه است.اصالنی با تاکید بر اینکه افرادی که اقدام به ثبت نام می کنند باید 
واجد شرایط مندرج در قانون باشند، تصریح کرد: افراد متقاضی باید فاقد مسکن 
باشند، سابقه مالکیت حداکثر پنج ساله را نباید داشته باشند و برخی از آن ها باید 
متاهل باشند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه برخی 
از مجردان شامل خانم های باالی ۳۵ سال و آقایان باالی ۴۵ سال می شود، توضیح 
داد: این افراد نیز با شرایط متاهالن می توانند نسبت به ثبت نام در طرح نهضت ملی 
مسکن اقدام کنند؛ این افراد باید سابقه سکونت پنج ساله را در شهر مورد تقاضای 
خود داشــته باشند.اصالنی درباره ســایر مجردان که در رده سنی ۲۳ تا ۴۵ سال 
قرار می گیرند، نیز اظهار داشــت: به خاطر تاکید قانون مبنی بر داشتن تاهل باید 
در هنگام واگذاری واحد مسکونی، الزم است عقدنامه خود را ارائه دهند.وی ادامه 
داد: این دســته از مجردان اکنون امکان ثبت نام دارند و تا هنگام واگذاری زمین 
باید بر اساس تکلیف قانون رفتار شود چرا که این اقدام با هدف تشویق به ازدواج 
و تشــکیل خانواده انجام شده است. با این حال افراد متاهل، زنان خود سرپرست، 
زنان مطلقه و نخبگان علمی با معرفی بنیاد نخبگان و بیماران خاص با معرفی از 
وزارت بهداشت نیاز به ارائه شرط تاهل ندارند.اصالنی با اشاره به وجود فرصت دو 
ماه برای ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن برای هر استان نیز تصریح کرد: برای 
این استان ها سامانه باز است و اگر کسی فرصت ثبت نام نداشته، این امکان برایش 
فراهم است تا ثبت نام کند.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی در 
پاسخ به وجود ابهامات موجود درباره طرح اقدام ملی مسکن نیز توضیح داد: طرح 
اقدام ملی مسکن و طرح نهضت ملی مسکن امروز هیچ گونه تفاوتی با هم ندارند؛ 
بر اساس مصوبه ای دریافتی از شورای عالی مسکن این دو طرح کامال شبیه به هم 
هستند و در دسته طرح های حمایتی مسکن قرار می گیرند.وی در تکمیل توضیح 
خود اضافه کرد: تســهیالت این دو طرح کامال مشابه به هم است و همه امکانات 
حمایتی موجود در طرح های حمایتی مسکن شامل طرح اقدام ملی نیز می شود؛ 
بنابراین دیگر دو طرح نداریم و هر دوی این طرح ها یکی شده اند.اصالنی با اظهار 
اینکه به تازگی نیز مصوبه ای از شورای عالی مسکن برای طرح مسکن مهر دریافت 
کرده اند، گفت: این مصوبه با این هدف اســت که طرح مسکن مهر باقی مانده نیز 
مشمول حمایت های مالی طرح نهضت ملی مسکن قرار بگیرد.وی با بیان اینکه با 
این توضیحات اکنون ثبت نام ها در قالب طرح نهضت ملی مسکن انجام می شود، 
افزود: افرادی که قبال در طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام کرده اند فرایند تکمیل 
پروژه به قوت خود باقی است و با شرایط موجود انجام می دهند و افرادی که اکنون 

ثبت نام می کنند در قالب طرح نهضت ملی هستند.

رشد هشت درصدی اقتصاد در راه است؟
نمایندگان بخش خصوصی با پرداختن به ابعادی از برنامه های 
دولت در الیحه بودجه ســال آینده، هدف گذاری های صورت 
گرفتــه در این چارچوب را تحلیل کردند.به گزارش ایســنا، با 
تحویــل الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ در روزهــای پایانی آذر به 
مجلس، نمایندگان بررســی ابعاد مختلــف برنامه دولت برای 
ســال آینده را آغاز کردند و ســرانجام به کلیات آن رای مثبت 
دادند تا بررسی جزییات در کمیسیون های تخصصی آغاز شود.

با وجود آنکه سرنوشــت مسائل کالنی مانند مذاکرات هسته ای 
فعال نامشــخص باقی مانده اما دولت در بودجه به برخی هدف 
گذاری هــای کالن خود برای ســال آینده پرداختــه و به نظر 
می رســد نگاهی مثبت به آینده دارد، موضوعی که از ســوی 
نمایندگان بخش خصوصی نیز مورد بررســی قرار گرفته است.

ابراهیم بهادرانی – مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران -  با 
اشــاره به اهداف مندرج در الیحه بودجه ســال۱۴۰۱ مبنی بر 
رشــد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره وری، تسهیل 
فضای کســب وکار، توســعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و 
همچنین اهدافی چون عدالت محوری و مبارزه با فســاد، تغییر 
ســاختار بودجه و تامین مالی اقتصاد گفت: بر اساس آنچه که 
در این الیحه قید شده، رشــد اقتصادی ۸ درصدی، قرار است 
به میــزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهــره وری و ۴.۵ درصد 
با افزایش ســرمایه گذاری محقق شــود. این در حالی است که 
میانگین حســابی بهره وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ 
درصد بوده و میانگین سرمایه گذاری طی این مدت منفی ۵.۹۷ 
درصد بوده است.او افزود: پیشنهاد ما این است که سناریوهای 
مختلف بر اســاس واقعیت به صورت خوش بینانه، واقع بینانه و 
بدبینانه برای رشــد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت 
منابع جلوگیری شــود.بهادرانی با اشاره به رشد بی رویه سقف 
بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معموالً با دو ســقف برآورد 
می شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار 
میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در 

واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ مبلغ 
قابل ابالغ برای ســال ۱۴۰۰ معــادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان 
اســت و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده به شــرط اطمینان 
از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم ســال، قابل ابالغ است که محقق 
نشده است. اما اکنون در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ 
هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته اســت. در صورتی که رقم 
بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم 
بودجه ۴۶ درصد رشــد داده شده که قابل توجیه نیست.مشاور 
عالی رئیس اتاق تهران در ادامه به منابع درآمدی دولت در این 
الیحه اشاره کرد و گفت: از کل منابع پایدار، ۴۸.۴ درصد عمدتا 

از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت 
تامین شــده و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از 
صندوق توســعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت های دولتی و 
فروش اموال منقول و غیر منقول تامین خواهد شــد.بهادرانی در 
ادامه، با اشــاره به اینکه درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد 
تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ 
افزایش یافته اســت، توضیح داد: بــا توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه 
سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته 
است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از 
۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط رکودی، کرونا 

و تحریم تحقق این امر بســیار بعید به نظر می رسد. او همچنین 
گفت که مالیات اشــخاص حقوقی غیردولتی در الیحه نسبت به 
قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شــده است و گفته شده که 
علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت های بزرگ 
اســت و این مساله سبب  می شود که شرکت ها از سپرده گذاری 
اجتناب کنند.بهادرانی همچنین به حذف معافیت مالیات برارزش 
افــزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتــی و مناطق ویژه اقتصادی 
اشــاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات 
بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه گذاران در قانون بودجه 
منطقی به نظر نمی رســد.به گفته بهادرانی، افزایش وابســتگی 
به درآمدهای نفتی به بیشــترین میزان طی ۱۰ ســال اخیر از 
دیگر نکات این الیحه اســت.او در ادامه توضیح داد: کاهش قابل 
توجه منابع واگذاری شرکت ها، نشــان دهنده ادامه تمایل تداوم 
تملک دولت بر آنهاســت در حالی که مضرات مدیریت دولتی بر 
کسی پوشیده نیســت. در عین حال، استفاده حدود ۴ برابری از 
صندوق توســعه ملی، در شرایطی که درآمد ناشی از صدور نفت 
به صورت غیرواقعی برآورد شده است، باعث کاهش بیشتر منابع 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه 
ملی خواهد شد و این صندوق را نیز به سرنوشت حساب ذخیره 
ارزی دچار می کند.به گزارش ســایت اتــاق بازرگانی تهران، او 
همچنین گفت: در صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع 
واگذاری شرکت ها، کســری بودجه از طریق صدور اوراق با رقم 
پیشــنهادی ۸۸ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد که میزان 
بدهی دولت را افزایش  می دهد.بهادرانی با اشاره به اینکه در سال 
آینده، مبلغ زیادی از فــروش اوراق به مصرف هزینه های جاری 
اختصاص خواهد یافت گفت: این نگرانــی وجود دارد که دولت 
را در ســال های آتی با مســاله قفل شدگی بودجه مواجه شود.او 
همچنین به مجوز قانونی دولت به شرکت های دولتی برای تامین 
کسری خود از طریق منابع بانکی اشاره کرد و گفت که این مساله 

به افزایش پایه پولی و تورم دامن خواهد زد.

ســازمان اداری و اســتخدامی دلیل 
اختالف پرداخت در حقوق کارکنان 
دســتگاه های اجرایــی را پرداخــت 
»رفاهیات« دانسته است. این گزینه 
در فیش های حقوقی در پســت های 
مختلف هم مشــهود است ولی اینکه 
این اختــالف چطور شــکل گرفته،  
چرا بعد از ســال ها اصالح نشــده و 
برنامــه دولت بــرای ترمیم وضعیت 
موجود چیســت مورد ســوال است.

بــه گــزارش ایســنا، بی عدالتی در 
نظــام پرداخت موضوعی اســت که 
ســال ها از چالش های نظام اداری به 
شــمار می رود و با وجــود این که در 
قوانین باالدستی از جمله برنامه های 
توســعه همواره مفادی جهت تعدیل 
پرداخت ها تصویب و حتی در دستور 
کار دولت قرار گرفته اســت، هنوز به 
طــور قابل قبولی این وضعیت ترمیم 
نشــده و اذهان عمومی بارها شاهد 
انتشــار فیش های ســنگین و مغایر 
و البتــه ارقام پائین برای بخشــی از 
کارکنان است که مطابقتی با شرایط 
اقتصــادی و جریــان عملکردشــان 
در ســاختار اداری ندارد.بحث هــای 
مختلفی در این رابطــه وجود دارد؛ 
از جملــه ظرفیت های قوانین خاص، 
منافذی که در قوانین باالدستی وجود 
دارد یا عدم تبعیت از قانون مدیریت 
خدمات کشــوری؛ ولــی باید توجه 
داشــت که در بین دستگاه های تابعه 
قانون مدیریت خدمات کشــوری هم 
نجومی  نبوده فیش های حقوقی  کم 
که با مصوبات بودجه و قوانین مربوطه 

انطباق ندارد.

فقط 12.۵  وقتی ســقف حقوق 
میلیون بود!

زمانــی نه چنــدان دور عــادل آذر 
-رئیس سابق دیوان محاسبات- گفت 
که درصــد افزایش حقوقــی که در 
بودجه می آیــد، وقتی به آن ملحقات 

و حاشیه ها براســاس قانون مدیریت 
خدمات کشوری یا قوانین خاص اضافه 
می شود و از سویی منافذ قانون برنامه 
ششم توســعه و مجوزهایی که ایجاد 
می کند، در نظر گرفته شــود، فرمول 
محاســباتی نهایی حقوق  به سمتی 
می رود که باید منتظر ارقام ســنگین 
چند ده میلیونی در آن بود. این اعالم 
در سال گذشته با واکنش های منفی 
از سوی ســازمان اداری و استخدامی 
وقت مواجه شد و با رد این ادعا   تاکید 
کرد که ســقف پرداخت حقوق ۱۲.۵ 

میلیون تومان است.

بی  استخدامی  و  اداری  سازمان 
عدالتــی در پرداخت و منافذ را 

تائید کرد
اما آنچه که اخیــرا لطیفی - رئیس 
ســازمان اداری اســتخدامی- درباره 
جریان حقوق های پرداختی مسایلی 
را مطــرح کرده و بــه نوعی بار دیگر 
روی این موضوع دســت گذاشــته و 
تاکید کرده اســت که پایبند نبودن 
دســتگاه های اجرایــی بــه قانــون 
مدیریت خدمات کشوری و استفاده 
از ظرفیت های قانونی برای این که از 
قانون مستثنی شوند، مهم ترین  این 
دلیــل برای پرداخــت بی عدالتی در 
وی  حقوق هاســت.گزارش  پرداخت 
از ایــن حکایت دارد که تفاوت اصلی 
دســتگاه های اجرایی در »رفاهیات« 
در فیش حقوقی است؛ به طوری که 
حقوق کارکنان دولــت طبق احکام 
کارگزینی آنها بین ۳.۵ تا ۱۶ میلیون 
تومــان خواهد بود امــا رفاهیات در 
فیش باعث شده که تفاوت دریافتی 
کارکنان دستگاه های اجرایی مختلف 

باشد.در همین رابطه باید اشاره کرد 
به انتشــار اخیر جزئیات پرداختی به 
پست های مختلف که در آن موضوع 
»رفاهیات« قابل توجه بود و نشان داد 
که عاملی برای اختالف در پرداخت ها 
اســت؛ به عنوان نمونــه از میانگین 
خالص ۱۹.۷ میلیون تومانی در پست 
معاون یک موسسه حدود ۱۳ میلیون 
تومان یعنی بیــش از ۵۰ درصد آن 
بــه  رفاهی اختصاص داشــت و ۵.۵ 
میلیون دیگر مربوط به اضافه کار بود. 
از متوســط پرداخت ۲۰ میلیونی که 
برای یک وزیر و همتراز آن انجام شده 
بود، بالــغ بر ۷.۴ میلیون تومان برای 
بود،  همچنین  ثبت شــده  رفاهیات 
در مــورد حقــوق  ۲۱.۷ میلیــون 
تومانــی یــک معاون وزیــر  به طور 
متوســط بیش از ۱۲ میلیون تومان 
به رفاهیات اختصاص داشــت.رئیس 
سازمان اداری و استخدامی گفته که 
راه  حل این اختالف مستثنی کردن 
کل یک دســتگاه یا در نظر گرفتن 
فوق العاده خاص برای تمام دســتگاه 
نیســت بلکه باید مشاغل را مستثنی 
کرد نه دستگاه ها را؛ مشاغلی مثل کار 
در معدن یا کار روی سکوهای نفتی.

در این بین تکلیف قانونی ســازمان 
اداری و اســتخدامی کشــور در برابر 
شــرکت های دولتی نیز مطرح است 
که باید نظــام پرداخت مدیرعامل ها 
و اعضای هیئت مدیره شــرکت های 
دولتــی و شــرکت های عمومی که 
به نحــوی از بودجه عمومی کشــور 
زیرمجموعه های  و  می کنند  استفاده 
آنها مشــخص شــود که از اظهارات 
رئیس ســازمان اداری و استخدامی 
این گونه بر می آید که مصوبه مربوطه 

صــادر و ایــن وعده داده شــده که 
پرداختی هــای مدیران نظم و ضابطه 
پیدا کند ولی جزئیات هنوز منتشــر 

نشده است.

ابهامات  و  مقطعــی  درمان های 
فیش های نجومی

طی این سال ها، راهکارها و مصوبات 
بــرای تعدیل در نظــام پرداخت کم 
نبــوده ولی اینکه در عمل چه اتفاقی 
افتاده که هنوز گره ای باز نشده است 
را باید دولت، مجلس و سایر نهادهای 
نظارتی پاسخ دهند؛ اینکه مصوبات بر 
چه اساسی شــکل می گیرد که خود 
راهی بــرای پرداخت های ســنگین 
می شود؟ چرا دستگاهی  می تواند تابع 
قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد 
و اگر هم است آنقدر ظرفیت و جای 
خالی دارد که پرداخت های نجومی و 
ناعادالنه در آن شکل می گیرد؟ سامانه 
حقوق و مزایا که از سال ۱۳۹۶ ایجاد 
شده تا جزئیات پرداخت در آن ثبت 
شــود، تا چه حد می تواند در راستای 
ایجاد عدالت در نظام پرداخت حرکت 

کند و  اصال فایده ای داشته است؟
ســوال دیگر این است که چه اتفاقی 
می افتــد که دســتگاه ها بعد از چند 
سال ، به راحتی می توانند حتی از الزام 
قانون برای ورود به ســامانه حقوق و 
مزایا شــانه خالی کنند و کسی هم 
بر آن نظارت نداشــته باشد؟ چرا بعد 
از انتشــار فیش هــای ۱۰۰ تا ۲۰۰ 
برکناری  به  تنها برخــورد  میلیونی، 
منتهی و باز هم فیش های دیگر از این 
دست تکرار می شود؟ خالء کجاست 
کــه تا پیــش از آن کســی نظارتی 
نداشته و اگر هم داشــته اجازه داده 
شــده که ادامه پیدا کند؟ و بسیاری 
ابهامات دیگر در جریان نظام پرداخت 
که همواره وجود داشته و با این روند، 
حل و فصل آن چندان در دسترس به 

نظر نمی رسد.

اختالف فیش های حقوقی 
کجاست؟

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفت: قانون جهش تولید مســکن به گونه ای طراحی 
شده اســت که اگر تســهیالت پرداخت نشود معادل 
۲۰ درصد تســهیالت بانکی به عنوان جریمه مالیاتی 
باید پرداخت شود.به گزارش خبرگزاری مهر، محمود 
محمودزاده در برنامه تیتر امشب با موضوع نهضت ملی 
مســکن از شیوه تأمین منابع مالی تا همکاری نکردن 

بانک ها به ارائــه راهکارهای اجرایی طرح نهضت ملی 
مســکن پرداخت.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه 
و شهرسازی با اعالم اینکه در اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن عماًل تنها بانک مسکن پرداخت تسهیالت دهی 
به طرح تولید مســکن را در برنامــه قرار داد، گفت: تا 
پایان سال ۱۳۹۹ عماًل تسهیالت پرداختی بانک ها به 
بخش مسکن و ساختمان در مجموع زیر ۵ درصد بود 
که اگر تنها به بخش مســکن توجه داشته باشیم این 
رقــم به کمتر از ۳ درصد می رســید.معاون وزیر راه و 
شهرسازی ادامه داد: اقدامی که در سال جاری توسط 
مجلس انجام شد و در قانون جهش تولید مسکن نیز به 

تصویب رسید که بانک ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد 
از تســهیالت خود به بخش مسکن و ساختمان شدند 
بسیار مناسب است و با این اقدام سهم مسکن به میزان 
معقولی در شبکه بانکی دست یافته است.محمودزاده با 
تاکید بر اینکه امکانپذیر نیست که مسکن برای اقشار 
کم درآمد بدون تسهیالت بانکی محقق بشود، توضیح 
داد: امروز بیش از ۵۳ درصد از تســهیالت کشــور در 
حوزه خدمات پرداخت می شــود. ویژگی که در بخش 
مســکن وجود دارد این اســت که ۷۰ درصد قیمت 
یک واحد مســکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، 
مربوط به مصالح ســاختمانی است. بدین معنا از ۳۶۰ 

هزار میلیاردتومانی که بانک ها مکلف شدند ساالنه به 
بخش مسکن و ساختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد 
این عدد به صنعت پرداخت می شــود. زیرا سبب رونق 
صنعت، ایجاد اشتغال می شود تا بتوانند مصالح تولید 
انبوه مسکن را تأمین کنند.وی در خصوص آثار رکودی 
و تورمی تولید انبوه مســکن با پرداخت تســهیالت 
یارانه ای مســکن، بیان کرد: قرار نیست که در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن خلق پولی انجام بشود که به 
تبع آن آثار تورمی نیز ایجاد شود. بلکه آثار رونقی دارد 
زیرا صنعت را پویا کرده و مصرف مصالح ساختمانی را 
افزایش می دهد. از نظر اشتغال نیز پایین ترین میزانی 
که برای اشتغال در حوزه مسکن در نظر گرفته می شود 
حدود ۴/۱ اشــتغال مستقیم می شــود.معاون مسکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در پاسخ به این 
پرسش که مجموعه سیاســتگذاری ها برای عدم آثار 

تورمی ارائه تسهیالت بانکی به بخش مسکن چیست؟ 
گفــت: هم اکنون حدود ۵۳ درصد تســهیالت بانکی 
به بخش خدمات پرداخت می شــود که این بخش به 
طــور کل بخش مؤثری در اقتصاد به شــمار نمی رود. 
این شــرایط باید پیش بیاید تا ســهمی که از بخش 
مسکن به بخش های دیگر رفته است به بخش مسکن 
بازگردد. این بدان مفهوم نیست که پرداخت تسهیالت 
در بخش مسکن از سهم دیگر بخش ها کم می کند بلکه 
ارائه تسهیالت در بخش مسکن به سهم منطقی خود 
برمی گردد. همچنین قرار نیست تا پولی از بانک مرکزی 
برداشته شــود و یارانه ای نیز وجود ندارد.محمودزاده 
ادامه داد: اگر ۱۴۰ متر متوسط یک واحد مسکونی را 
به صورت ناخالص در نظر بگیریم، ۱.۴ درصد اشتغال 
مستقیم برای هر واحد مسکونی در نظر گرفته می شود 
و همچنین یک اشتغال غیرمســتقیم ایجاد می کند. 

بدیــن معنا هر یک میلیون واحد مســکونی معادل ۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار اشــتغال ایجاد و یا حفظ می کند.

وی در خصوص ۲۰ برابر شــدن تســهیالت مسکن و 
اثر آن بر تورم اعالم کرد: ســهم مسکن تا سال ۱۳۹۱ 
سهم معقول و منطقی در کشور داشته است و در چند 
سال گذشته این روند غیرمنطقی را در قیمت ها پیش 
گرفته اســت.محمودزاده در خصوص ارزیابی خود از 
همراهی بانک ها برای پرداخت تسهیالت اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن اعالم کرد: قانــون جهش تولید 
مسکن به گونه ای طراحی شده است که اگر تسهیالت 
پرداخت نشــود معادل ۲۰ درصد تسهیالت بانکی به 
عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت شود. در عین حال 
انگیزه همکاری در جلســات متعــددی که با بانک ها 
داشتیم وجود دارد.وی تصریح کرد: تاکنون عدد قابل 

مالحظه ای تسهیالت بانکی پرداخت شده است.

معاون وزیر راه:

بانکهاواممسکنندهندجریمهمالیاتیمیشوند
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گزیده خبر

سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد؛
ضرورت فرهنگ سازی و برنامه ریزی در 

مصرف گاز
سرپرست شرکت گاز مازندران با تاکید بر لزوم کنترل 
مصرف توسط مردم، نگه داشتن دمای اتاق بین ۱۸ الی 
۲۱ درجه، استفاده از پرده های ضخیم، چک کردن لوله 
بخاری و لزوم گرم بودن آن را از راه های کنترل مصرف 
اعالم کرد.دکتر مایلی رستمی همچنین توصیه کرد که 
مردم از شومینه گازی را با ایمنی ۲۵ درصد و بخاری گازی با ایمنی ۴۰ درصد 
در حد توان استفاده نکنند و گفت: استفاده از شوفاژ و پکیج های گازی متناسب 

با تکنولوژی روز ایمنی ۸۰ درصدی داشته و قابل توصیه است.

 به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تأسیس این منطقه عظیم اقتصادی
پیام تبریک مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس
خداوند بزرگ منان را شاکریم که در بیست و چهارمین سالگرد تأسیس منطقه 
ویژه اقتصــادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، این منطقه عظیم اقتصادی 
به حدی از رشــد و شکوفایی رسیده است که به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز 
تولید و اشتغال کشور و نمادی از تبلور اقتصاد مقاومتی، افتخار هر ایرانی است 
و رکوردهای پیاپی در تولید و جذب سرمایه، حس غرور را نه تنها در جهادگران 
اقتصادی شــاغل در ایــن منطقه که در تک تک عالقه منــدان به نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و کشور عزیزمان ایجاد کرده است.بیست و چهارمین سالگرد 
تأسیس منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در حالی فرا رسیده است 
که این منطقه پررونق اقتصادی ســال جاری را بر شعار »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« متمرکز شده و مدیران این مجموعه امیدوارند در پیشگاه خداوند 
متعال، حضرت ولی عصر )عج( و نایب بر حق ایشان مقام معظم رهبری )مدظله 
عالی( توانسته باشند این شعار را عملی کنند و در راستای اعتالی نام پرافتخار 

ایران اسالمی و خدمت به مردم شریف کشورمان گام برداشته باشند.

در دیدار مدیرعامل گاز گلستان با کارکنان اداره گاز شهرستان رامیان
تأکید بر حفظ کرامت ارباب رجوع و پاسخگویی 

مناسب 
  باهدف دیدار و ارزیابی روند انجام خدمات رسانی در اداره گاز شهرستان رامیان، 
علی طالبی مدیرعامل گاز گلســتان  و به همراه مقصود لو رئیس برنامه ریزی با 
حضور در بخش های مختلف این اداره از نزدیک با کارکنان آن ها دیدار و گفتگو 
کردند.در این دیدار   طالبی با حضور در بخش های مختلف اداری و عملیاتی با 
تقدیر و تشکر از تالش همکاران، میزان آگاهی و تسلط کارکنان از وظایف محوله 
را نیز مورد ارزیابی قرار داده و در جریان فعالیت ها و مسائل و مشکالت موجود 
آن ها نیز قرار گرفتند. مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلستان همچنین جهت 
تسهیل درروند انجام کار، توصیه و رهنمودهای الزم را نیز ارائه نمودند و در ادامه 
بر انجام درست و به موقع کارها، حفظ کرامت ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب 

به آن ها و همچنین خدمات رسانی مناسب در این ایام سرد سال تأکید کردند. 

نجات ۲ نفر خدمه یک قایق صیادی توسط تیم 
جستجو و نجات دریایی بندر چابهار

  معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از نجات ۲ نفر از خدمه 
یک قایق صیادی در فاصله ۲۰ مایلی چابهار و بعد دو روز سرگردانی در دریا با 
هماهنگی مرکز MRCC و توسط شناور ناجی ۵ خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع 
رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان  معاون دریایی این اداره 
کل با اعالم این خبر افزود: مرکز MRCC چابهار به محض دریافت درخواســت 
کمک از سوی یک قایق  صیادی، بالفاصله نسبت به اعزام شناور ناجی ۵ و انجام 
عملیات جستجو و نجات دریایی  اقدام نمود.  سیداحمد هاشمی افزود: در این 
عملیات نجات دریایی توسط شــناور ناجی ۵ در فاصله ۲۰ مایلی بندر چابهار،  

افراد مضطر یک قایق صیادی، نجات یافته و به بندر  انتقال یافتند. 

سخنگوی شورای صدرا:
رفع نواقص سیستم هدایت آب های سطحی 

شهر صدرا ضروریست 
ایســنا/فارس سخنگوی شورای شــهر صدرا تاکید کرد که رفع نواقص سیستم 
هدایت آب های سطحی شهر صدرا باید با بررسی فنی و کارشناسی الزم در کوتاه 
ترین زمان رفع شود. مهدی کشاورزی شنبه ۲۵ دی در بازدید از نقاط مختلف 
سطح شهر صدرا گفت: برنامه ریزی الزم به منظور دفع آب های سطحی و رفع 
مشکالت آب گرفتگی شهر جدید صد  در نقاط مخاطره آمیز و آب گیر سطح شهر 
باید توســط شهرداری اجرایی شود. او با اشاره به برگزاری جلسات پیرامون دفع 
آب های ســطحی در نقاط آب گیر سطح شــهر در روزهای آینده توسط شورای 
شهر ، اظهار کرد: شهرداری در راستای بهسازی معابر و رفع مشکالت احتمالی 
آب گرفتگی های موجــود و با توجه به بارندگی های فصلی پیش رو باید اقدامات 
الزم را با همکاری شــورای اسالمی شهر انجام دهد. سخنگوی شورای اسالمی 
شهر صدرا افزود: به منظور بهسازی معابر و رفع مشکل تجمع آب های سطحی  

شورای اسالمی شهر بودجه الزم را پیش بینی و اختصاص خواهد داد.

تبعات تورمی طرح جدید یارانه بنزین مباحث انحرافی است

 دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب و ابالغ 
شــده اختصاص ۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای به هر کد ملی است که ممکن است با 
نظر وزارت نفت تغییر کند، گفت: دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 
ندارد. ســید محمد هادی سبحانیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 

اظهارات برخی از کارشناســان مبنی بر تبعات تورمی طرح جدید بنزینی گفت: 
معتقدم اساســا این طرح برای جامعه به درســتی تبیین نشده  است. مردم توجه 
داشته باشند در این طرح قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت هیچ 
برنامــه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.وی ادامه داد: در طرح جدید تنها قرار 
است ساز و کار اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین یارانه ای به 
خودرو این بنزین به افراد و خانوار اختصاص داده  شــود. حتی در ابتدا بنا براین 
بود که در ماه اول ســهمیه بنزین خودرو همچنــان باقی بماند و عالوه بر آن به 
افراد فاقد خودرو، ســهمیه بنزین اختصاص پیدا کند.معاون امور اقتصادی وزارت 
اقتصاد با بیان اینکه اساســا در این طرح بنزینــی هیچ برنامه ای برای تغییر نرخ 
بنزین وجود ندارد، اظهار داشت: در شرایطی که در این طرح صحبتی از افزایش 
قیمت ها نشــده، صحبت از آثار تورمی آن نادرســت است. در طرح جدید قرار بر 
این است که افرادی که پیش از این سهمیه بنزین نداشتند این سهمیه را دریافت 
کنند و بتوانند از ســهمیه خود به هر ترتیبی اســتقاده کنند بنابراین صحبت از 
تبعات تورم طرح جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی اســت.   سبحانیان درباره 
سازو کار فروش بنزین برای افراد فاقد خودرو و طراحی سامانه مورد نیاز برای آن 
گفت: این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه کیش و قشم به اجرا می رسد 
و وزارت نفت در اجرای این طرح بســیار موثر است و کار اجرایی این طرح را دو 
وزارتخانــه نفت و نیرو باید انجام دهنــد و وزارت اقتصاد به عنوان یک هماهنگ 
کننده نقش خود را ایفا می کنــد اما همانطور که گفتم عملیات اجرایی بر عهده 
دو وزارت نفت و نیرو است و بستر و سازو کار خرید و فروش بنزین یارانه ای هم 

برای مردم مشــخص و فراهم خواهد شد. وی درباره کاهش سهمیه بنزین خانوار 
دو یا سه نفره که با احتساب ۱۵ لیتر بنزین به کمتر از 6۰ لیتر برای یک خانوار 
می رسد، تاکید کرد: در ابتدا باید بگویم آنچه که برای طرح جدید بنزینی مصوب 
و ابالغ شــده اختصاص ۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای به هر کد ملی است که ممکن 
اســت با نظر وزارت نفت تغییر کند اما در نهایت انچــه که از تصویب ان اطالع 
دارم، ۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای است. اما در ادامه باید بگویم که هر سیاستی که 
در کشور به اجرا برســد منتفعین و متضررانی دارد و در این طرح دولت انبوهی 
از افرادی را که خودرو ندارند و از این یارانه محروم هستند، می بیند.       معاون 
وزیر اقتصاد افزود: این سیاســت در راســتای اجرای عدالت است. امروز انبوهی 
از مردم در کشــور خودرو ندارند و از یارانه بنزین اســتفاده نمی کنند حال اینکه 
ممکن است یارانه بنزین خانوار دو یا سه نفره با فرض اختصاص بنزین ۱۵ لیتری 
از یارانه 6۰ لیتری گذشــته کمتر شــود که این میزان برای خانواده سه نفره به 
حدود ۴۵ هزار تومان می رسد که اندک و قابل اغماض است اما در مقابل انبوهی 
از مردم از این طرح منتفع خواهند شــد.  سبحانیان با اشاره به زمان اجرای این 
طرح گفت: همانطور که رییس جمهوری اعالم کرده، دولت به سمت سیاست های 
یک شبه نخواهد رفت و این سیاست ها با ایجاد آمادگی کامل بین مردم و مجری 
اجرای طرح به اجرا می رســد و معتقدیم این سیاســت ها و طرح های جدید باید 
هماهنگی ســه قوه و اغنای افکار عمومی و حمایت مردم به اجرا برســند چراکه 
باور داریم بســیاری از این سیاست ها می تواند در کوتاه مدت و میان مدت به نفع 

عموم مردم باشند.

دولت اخیرا مصوبه بودجه ۱۴۰۰ مجلس درباره افزایش پلکانی تعرفه 
مشترکانی که باالتر از الگوی اســتاندارد مصرف کرده اند را اجرایی 
کرده کــه طبق آن پرمصرف های بــرق از اول بهمن ماه، قبوضی با 
اعــدادی جدید دریافت می کنند.به گزارش ایســنا، بر اســاس بند 
»ی« تبصــره ۸ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰، آیین نامه جدید تعرفه 
برق مشــترکان خانگی با هدف اصالح مصــرف به تصویب هیئت 
وزیران رســید، بر اســاس آن  الگوی مصرف در مناطق جغرافیایی 

مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کســانی که مصرف ماهیانه برق 
آنها پایین تر از الگو باشد، هیچ افزایش تعرفه ای درنظر گرفته نشده 
اســت.بر این اســاس الگوی مصرف در ماه های غیر گرم سال ۲۰۰ 
کیلووات ســاعت تعریف شده که مصرف بیش از ۷۵ درصد از مردم 
کشور پایین تر از این الگو قرار دارد. این عدد برای ماه های گرم سال 
که خردادماه تا شهریورماه است، در مناطق گرمسیر ۳۰۰۰ کیلووات 
ســاعت در ماه و برای مناطق عادی ۳۰۰ کیلووات ساعت است که 
نســبت به گذشته هیچ تغییری نکرده اســت.با این اوصاف الگوی 
مصرف نسبت به گذشته تغییر نکرده است، مشترکانی که زیر الگوی 
مصرف تعیین شــده برای هر منطقه برق مصرف می کنند، مشمول 
هیچ افزایش قیمتی نمی شوند و کماکان نظام تعرفه گذاری مصوب 
سال ۱۳۹۷ برای این مشترکان لحاظ خواهد شد. در این آیین نامه 

همچنین پیش بینی شــده که اگر مشترکی بتواند در چهارماه گرم 
سال مصرف خود را به کم تر از الگوی مصرف کاهش دهد، می تواند 
متناســب با میزان کاهش، پاداشی متناسب با هزینه هایی که برابر 
تامین برق برای وزارت نیروست را دریافت کند و در شرایطی حتی 

مشترکان خانگی بستانکار نیز خواهند شد.
اگر مشترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کرده و 
به دنبال آن ۱۰۰ کیلووات ساعت زیر الگوی از برق استفاده کند، از 
یک پاداش کم مصرفی، بهره مند خواهد شد. مشترکانی که برخالف 
تشویق های تعیین شده همچنان به مصرف باالی خود ادامه دهند، 
تعرفه بــرق آنها افزایش خواهد یافت. میزان مصــرف مازاد بر الگو 
متناســب با افزایش مصرف به صورت پلکانی و بر اساس هزینه های 

تامین انرژی اضافه می شود. 
آنطور که رجبی مشــهدی - سخنگوی صنعت برق گفته است ۷۵ 
درصد مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵ درصد 
که حدود هفت میلیون مشــترک را شامل می شود، جزو مشترکان 

پرمصرف هســتند، البته در مناطق مختلــف پراکندگی ها متفاوت 
اســت، در مجموع این دسته از مشــترکان که بیش از  حد مصرف 

منطقه مصرف دارند، شامل حال این طرح خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا تالش وزارت نیرو این اســت که با ایجاد 
سیاســت های تشویقی این دسته از مشــترکان را به سمت کاهش 
و مدیریت مصرف ســوق دهد، افزود: تعدادی از مشــترکان نیز در 
مرزهای بیش از الگو قرار دارند که می توانند با یکسری اقدامات ساده 
به سرعت میزان مصرف خود را کاهش دهند و به زیر الگوی مصرف 

منطقه بروند و مشمول این افزایش قیمت نشوند.
سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای مشترکانی که میزان مصرف 
آن ها بیش از الگو بوده، تعرفه برق به صورت تساعدی و پلکانی است 
و متناسب با مصرف آن ها این تعرفه ها افزایش می یابد، گفت: هدف 
این اســت تا توزیع عادالنه یارانه انجام شــود، عالوه بر این کسانی 
که مصرف بیشــتری دارند هزینه های نزدیک به قیمت واقعی و یا 
غیر یارانه ای را پرداخت کنند.اطالعات کســب شده از توانیر گویای 

این اســت که در حال حاضر تعرفه ها بر اساس مصرف مازاد نسبت 
به الگوی مصرف محاســبه می شود که در نتیجه، میانگین تعرفه را 
کاهش می دهد. این در حالی اســت که برای پله های آخر تعرفه ها، 
می توان در اصالحات آتی قوانین، کل مصرف را براســاس تعرفه پله 
آخر برای مشــترکین پرمصرف لحاظ کرد. تــا پیش از آنکه دولت 
مصوبه مجلس را درباره تعرفه افزایشــی - پلکانی برق اجرایی کند، 
شیب افزایش تعرفه برای پله های باالتر کمتر از پله های پایین بود و 
مجموعا میزان افزایش ها روند کاهشی داشت اما نکته مهم  این است 
که باید با رشد مصرف برق در پله های باالتر نیز روند افزایشی شود.

 مدل افزایش تعرفه برق که در دولت اجرا می شــود، براساس الگوی 
IBT است، با استناد به حکم قانون و بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه 
سال جاری، برای مصارف تا میزان الگوی مصرف، هزینه برق یارانه ای 
محاسبه می شود ولی از محل تعرفه های باالتر از الگوی مصرف، تعرفه 
برق یک بخشی از طبقات  محروم شامل کمیته امداد و بهزیستی به 

شرط کم مصرف بودن به صورت رایگان محاسبه خواهد شد.

پرمصرف ها روی لبه تیغ
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گزیده خبر

صفار هرندی :
دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش 

ابرقدرت شدن ایران است 
محمدحســین صفارهرندی عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام در بازدید از شرکت فوالد مبارکه اظهار 
کرد: آنچه که در بازدید از فوالد مبارکه مشاهده کردم، 
نشــان دهنده دغدغه مدیران فــوالد مبارکه برای حل 
مســائل مختلف، از مسائل زیســت محیطی گرفته تا 

کاهش مصرف آب اســت که همه و همه در جهت منافع عمومی اســت؛ طبق 
گفته های مسئوالن فوالد مبارکه، عالوه بر ٩ شهر که از پساب آن ها برای تولید 
فوالد در این شرکت استفاده می شود، در حال برنامه ریزی برای طراحی سیستم 
انتقال و تصفیه پساب های ٦ شهر دیگر نیز هستند؛ این کار باعث می شود فوالد 
مبارکه از مصرف آب خام بی نیاز شود.وی افزود: اگر این مسیر ادامه پیدا کند و 
فوالد مبارکه از میزان برداشت آب رودخانه کم کند، در افق ١٤٠٤ این صنعت 
از مصرف آب خام به طور کامل بی نیاز می شــود؛ این وعده بسیار شیرینی است 
که من در خالل بازدید از فوالد مبارکه دریافت کردم.وی با اشاره به توان داخلی 
جوانان کشور برای رفع تحریم ها گفت: ما یا باید یوغ بندگی دشمنان را به گردن 
می انداختیم و همه شرایط تحمیلی آن ها را می پذیرفتیم و البته مشخص نبود 
که در آخر چیزی به ما بدهند یا اینکه باید به اندیشه و زور بازوی ایرانی و همت 
ایرانِی با شرف رو می آوردیم که این کار را انجام دادیم و االن به خاطر این استغنا 

در حال پیشرفت هستیم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مطرح کرد:
مهمترین اولویت سایپا تکمیل و تجاری سازی 

خودروهای ناقص است
مدیرعامل گروه خوروســازی سایپا گفت: با توجه به شرایط خاصی که در سال 
های گذشته در حوزه صنعت و بازار خودرو کشور به وجود آمده، خودرو به کاال 
و محصولی سیاســی تبدیل شده و بخش های زیادی از حاکمیت با آن مرتبط 
شــده اند؛ از این رو الزم اســت تا تمام تمرکز خود را روی اجرای برنامه های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و تحقق هدف گذاری های صورت گرفته در این 
بخش قرار دهیم.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری اظهار کرد: مهمترین 
موضوع حال حاضر، بحث خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور است که 
باعث شده بسیاری از اقشار جامعه درباره آن صحبت و اظهارنظر کنند، بنابراین 
نخستین و مهمترین کار ما در کوتاه مدت، تمرکز روی تکمیل و تجاری سازی 

این محصوالت است.

در هفدهمین سمپوزیم روابط عمومی ها:
نشان مدیر برتر 1400 به مدیریت روابط 

عمومی شرکت چادر ملو اهدا شد
در هفدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که 
در مرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد از حسین 
طالبی مدیر روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو بعنوان مدیر برتر روابط عمومی در سال ١٤٠٠ 
به دلیل طراحی نظام ارتباطی شایســته و اهتمام در 

توسعه کمی و کیفی فعالیت های روابط عمومی تجلیل و لوح سپاس اهدا شد.

در آیین نکوداشت سالروز تأسیس ذوب آهن اصفهان عنوان شد:
40 میلیون تن ظرفیت تولید فوالد کشور 
حاصل ۵۶ سال تجربه ذوب آهن اصفهان

آیین نکوداشــت پنجاه و ششمین سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان با شعار) ۵٦ سال افتخار،۵٠ سال 
تولید( با حضور حمزه وکیلــی عضو هیأت مدیره 
هلدینگ صدرتامین، منصور یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 

مجتمع فوالد مبارکه، آیت ا... رهبر رییس دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی 
شرکت، و جمعی از پیشگامان و مسئولین ذوب آهن اصفهان در تاالر آهن 
برگزار شد.منصوریزدی زاده ضمن تبریک پنجاه و ششمین سالروز تاسیس 
ذوب آهن اصفهان و گرامیداشــت شــهدای این مجتمع بزرگ صنعتی و 
بنیانگذاران آن گفت: ذوب آهن اصفهان قابلیت ها و توانمندی های بسیار 
باالیی دارد و انشــاا... با تامین نهاده های تولید به جایگاه واقعی دست می 
یابد.این مقام مســئول در خصوص پروژه های در حال اجرای این شرکت 
خاطر نشــان کرد: در حوزه آب، اجرای پروژه ساخت تصفیه خانه پساب به 
صورت BOT توســط شرکت مپنا در حال اجرا است، پروژه اکسیژن پلنت 
با ظرفیت ۲۵ هزار نرمال متر مکعب با بهبود شرایط در نیمه نخست سال 
آینده به بهره برداری می رســد،کوره پاتیلی LF در جهت باالنس نســبی 
تولید فوالد و چدن در حال اجراســت که امیدواریم در مسیر تسریع قرار 
بگیرد بنابراین چشــم انداز خوبی برای ذوب آهن اصفهان متصور هستیم.

یزدی زاده اظهار داشت: تامین مواد اولیه چالشی است که گریبانگر صنایع 
فوالدی کشور شده است و امیدواریم مسئولین وزارت صمت در این زمینه 
تصمیم جدی بگیرند تا نرخ تولید فوالد کشور دچار آسیب نشود و در ذوب 
آهن اصفهان تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال مانند ریل با کمترین 

محدودیت به ثمر بنشیند.

جزئیات فروش فوق العاده نوروزی 
اعالم شد

اتاق اصناف ایران اعالم کرد که از اول بهمن ماه، جشنواره فروش 
فوق العاده نوروزی، از ســوی واحدهای خرده فروشــی و بدون 
برپایی نمایشگاه تجمعی برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، اتاق 
اصناف ایران، طی اطالعیه ای اعالم کرده که دومین جشــنواره 
فروش فوق العاده نوروزی با عنوان »نمایشگاهی به وسعت ایران« 
با حمایت وزارت صمت و با محوریت اتاق های اصناف سراســر 
کشور و اتحادیه های صنفی از اول بهمن ١٤٠٠ تا ۲٠ فروردین 
١٤٠١ برگزار می شــود.در این اطالعیه تاکید شــده که هر دو 
گروه واحدهای تولیدی و نیز مصرف کنندگان از نمایشگاه های 
تجمعی همراه با فروش )با عناوینی نظیر فروش بهاره یا عرضه 
مســتقیم(  ناراضی بودند و همچنین برگزاری این نمایشگاه ها 
در این برهه از شــرایط اقتصادی ناشی از رکود همراه با تورم، 
بیشــترین ضرر را به صنوف وارد می کند.بنابراین اتاق اصناف 
ایران برای دومین ســال پیاپی، برگزاری نمایشگاهی به وسعت 
ایران )جشنواره فروش فوق العاده نوروزی( را با هدف »تقویت 
صنوف مختلف در سراسر کشور و رضایت مندی مردم در خرید 

از فروشگاه های منتخب مشارکت کننده« در برنامه دارد.

اولویت با کدام  کاالهاست؟
بر اســاس جزئیات منتشر شــده از این طرح، امسال کاالها و 
خدمات دارای اولویت برای شرکت در این طرح شامل پوشاک، 
کیف و کفش و محصوالت چرمی، آجیل و خشــکبار، شیرینی 
و شکالت، میوه قالیشویی و لوازم خانگی است. البته مشارکت 
سایر رسته های صنفی با رعایت شرایط دستورالعمل جشنواره 
فروش فوق العاده نوروزی بالمانع است.رونق کسب کار اصناف 
به ویژه صنوف تولیدی، جبران بخشــی از خسارت های وارده 
به صنوف به دلیــل رکود تورمی و کرونــا، ایجاد حس مثبت 
در مردم از لحاظ قیمت و کیفیت مناســب، حمایت از تولید و 
عرضه محصوالت ایرانی، حفظ و توســعه فرصت های شغلی در 
بنگاه ها تولیدی و توزیعی و همچنین ممانعت از تمرکز فروش 
و جلوگیری از تجمع مشتریان در شرایط کرونایی نیز از اهداف 
ایــن طرح و عرضه کاال با کیفیت و قیمت مناســب با حداقل 
سود، درج برچسب قیمت در معرض دید مشتری برای تمامی 
کاالهــا و خدمات، صدور فاکتور فروش کاال و خدمات و عرضه 
کاالهای مجاز و تولیــدات داخلی نیز از جمله ویژگی های این 

طرح عنوان شده است.

رئیس اتاق ایران اعالم کرد؛

بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ روی دوش مردم و بخش خصوصی
رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از نحوه تدوین بودجه ١٤٠١ و بی 
اعتنایی به بخش خصوصی، گفت: بار اصلی درآمدهدی مالیاتی 
ســال ١٤٠١ روی دوش مردم و بخش خصوصی است.به گزارش 
خبرنگار مهر، غالمحسین شافعی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به الیحه بودجه سال ١٤٠١، اظهار کرد: 
افزایش حساسیت ها نسبت به بودجه همواره دارای واکنش است 
و بخش های مختلف جامعه نسبت به آن حساس هستند زیرا سند 
بودجه صرفاً یک سند حســابداری نیست بلکه بازتابی از ارتباط 
درآمدها و هزینه های دولــت و آینه ای از تعامل دولت با ملت را 

به نمایش می گذارد.

هیچ مشورتی از بخش خصوصی برای تدوین بودجه گرفته 
نشد

رئیس اتــاق بازرگانی ایران افزود: بخش خصوصی شــاید برای 
اولیــن بار به کلی در تدوین بودجه ١٤٠١ غایب بوده اســت. بر 
خالف سالهای قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت 
می شــد اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب تر اینکه در 
نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در 
بودجه نیامده است.وی ادامه داد: در سالهای قبل عبارت مشارکت 
عمومی_خصوصی در الیحه اســتفاده می شد اما امسال از عبارت 
بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی 

دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.

بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال 1401 روی دوش مردم 
و بخش خصوصی

شــافعی با اشاره به وجه تأمین ساختار درآمدها در بودجه که به 
مالیات مربوط می شــود، گفت: مالیات بر شرکت های غیردولتی 
رشــد ١٤٠ درصدی داشــته و به رقم ١۲.١ هزار میلیارد تومان 
رسیده اســت اما در مقابل برای شــرکت های دولتی که بودجه 
عظیمی هم صرفشــان می شــد فقط ۸۳ درصد افزایش دیده اند 
که حدود ۷.۵ هزار میلیارد دالر می شــود.وی افزود: همچنین در 
الیحه رشد ۷٠ درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که 
نشان می دهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی در سال ١٤٠١ بر دوش 

مردم و بخش خصوصی گذاشته شده است. در کنار این افزایش، 
فشــار بر بخش خصوصی در دیگر بخش های بودجه سیاست با 
حذف معافیت مالیاتی دیده شده است. حذف یکباره معافیت ها در 
قوانین باالدستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آالتی 
که در داخل تولید نمی شوند باعث تغییر گسترده برنامه ریزی ها 
در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک 
ســرمایه گذاری تأمین مالی را برای فعاالن اقتصادی و بازرگانان 
افزایش می دهد. بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از 
طریق بودجه می توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با 
روش فعلی چه اطمینانی می توان به دیگر قول های دولت داشت؟

استقراض از صندوق توســعه ملی، منجر به اتالف منابع 
می شود

وی به درآمدهای نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز 
به ۲۳ هــزار تومان ردیف قابل توجهی برای درآمدهای نفتی در 

نظر گرفته شــده اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه 
ملی را استقراض می کند، در حالیکه این منابع باید صرف سرمایه 
گذاری توسط بخش خصوصی می شــد. اگر دولت می خواهد از 
طریق این منابع برای خود ســرمایه گذاری کند قطعاً این منابع 

دچار اتالف می شود.

سیاست ها باید هماهنگ باشند
شافعی تاکید کرد: هماهنگ سازی سیاست ها موضوع دیگر است 
که بالی جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونه ای که اگرچه 
اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درســت است اما باید سیاست ها 
در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشــند.وی گفت: مجلس 
معافیت مالیاتی ماشــین آالتی که در داخل تولید نمی شوند را 
کاًل حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال 
گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر می کند. اتاق 
بازرگانی نظر خود را ارائه کرد اما اثرگذاری صفر بود.شافعی یادآو 
شــد: تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه 

می زند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.

همسایگان ایران سیاست را در خدمت اقتصاد درآورده اند
وی به توســعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: 
یکی از مسائل در دستورکار همسایه ها رفع معضالت سیاسی برای 
توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور ترکیه در 
فوریه اعالم کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان 
می رود. اخیراً ولیعهد امارات ســفری به ترکیه داشــت که نشانه 
تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از 
این نظر تمام اختالفات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه 
ایــن موارد، علی رغم جنگی که با آذربایجان داشــت ممنوعیت 
واردات کاال از ترکیه را لغو کرد که به مســائل اقتصادی لطمه ای 
وارد نشــود.رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: کشورهای منطقه 
با اولویت بخشــی برای حل معضالت اقتصادی در حال کمرنگ 
کردن منازعات سیاسی بین خود هستند. این موضوع باید آموزه 
ارزشمندی برای سیاست گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران 
به این اعتقاد دارند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد 
در خدمت سیاســت.وی به تحوالت اقتصادی اطرافیان ایران از 
حیث حجم انبوه موافقت نامه های تجاری و توسعه روابط دوجانبه 
اشاره کرد و افزود: امارات ســردمدار موافقت نامه های اقتصادی 
است که از جمله آنها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، 
توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه 
جامع اقتصادی از ســوی امارات با ۸ کشور اشاره کرد. همچنین 
پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشورها در دستور کار هند 
قرار دارد. تجارت آزاد با کشورهای خلیج فارس و آغاز گفتگوی دو 
طرفه با بریتانیا، استرالیا و آمریکا را در در دستور کار دارد. ترکیه 
نیز کوشش های فراوانی برای نفوذ در کشورهای پیرامونی و افریقا 
صورت داده است.شــافعی افزود: ترکیه و آذربایجان توافق کردند 
تجارت را به ١۵ میلیارد دالر افزایش دهند. ترکیه دومین سرمایه 
گذار خارجی در آذربایجان شــده و با کشورهای افریقایی توافق 
تجارت ۷۵ میلیارد دالری را امضا کرده است.وی گفت: عربستان 
و فرانسه ١۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳٠ میلیارد دالر امضا کردند. 

عربستان با عمان هم چنین توافقی امضا کرده است.

سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران و روسیه در ٩ماه سال ١٤٠٠از سه و نیم میلیون تن و ارزش یک میلیارد و ٦۵٦میلیون دالر گذشت و نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ١۲درصد در وزن و ٤١درصد در ارزش، افزایش داشته است. به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک در آستانه سفر رئیس 
جمهور کشورمان  به روسیه، در تشریح روابط تجاری تهران  با مسکو اظهار داشت: فدراسیون روسیه  یکی از همسایگان مهم کشورمان است که توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی و سیاســی برای  دو کشــور اهمیت به سزایی دارد از همین رو در سال های اخیر با افزایش روابط سیاسی، شاهد افزایش تجارت نیز  بین 
طرفین بودیم.وی افزود: از تجارت سه میلیون و ۵۵۸هزار و ٤٩١تنی کشورمان با روسیه به ارزش یک میلیارد و ٦۵٦میلیون و٩٩۷هزار و ۳۲۲ دالر تا پایان 
آذرماه، ۸۳۸هزار و ٦٠۲تن کاال به ارزش ٤۳۲میلیون و ۸۷۷هزار و ۳٩۲دالر، سهم صادرات از ایران به روسیه و دو میلیون و ۷۲٩هزار و ۸۸٩تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۲۲٤میلیون و ١١٩هزار 
و ٩۳٠ دالر نیز ســهم واردات از روســیه بوده است.لطیفی در خصوص میزان تغییرات در تجارت ایران با روسیه گفت: آمار های تجارت  ٩ماهه در سال ١٤٠٠، ١١درصد رشد  وزنی و ٤۵درصد 
رشد  ارزش کاالهای وارداتی از روسیه و رشد ١۵درصدی در وزن و ۲٩درصدی در ارزش کاالهای صادراتی ایران به روسیه را نشان می دهد.وی افزود: در ٩ماهه امسال نسبت به ٩ماهه سال ٩۸ 
)دو سال قبل( هم رشد ۳۲ و ٤١درصدی در وزن و ارزش واردات و ۵١و ۵۷درصدی در وزن و ارزش  صادرات را نشان می دهد.لطیفی  گفت: از واردات دو میلیون و ۷۳٠هزار تنی از روسیه دو 
میلیون و ٤١۷هزار و ١١٦تن کاال به ارزش ٩٦۷میلیون و ۳۸١هزار و ۵۸۳دالر محصوالت دامی، غذایی، نهاده های دامی، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی بوده که ۸۸درصد وزن و ۷٩درصد 
واردات کشورمان از روسیه را به خود اختصاص داده است.سخنگوی گمرک افزود:باصادرات٤٤۷هزار و ١۳۳تنی کاالی مرتبط با محصوالت دامی، میوه و صیفی، محصوالت کشاورزی و غذایی به 

ارزش ۲٦۷میلیون و ۲٤٠هزار و ۳٩٠دالر، ۵٤درصد وزن و ٦۲درصد صادرات ٩ماهه کشورمان به روسیه محصوالت غذایی و کشاورزی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گفت: ردی از ارز ٤۲٠٠ تومانی در بودجه عمومی سال 
آینده نیست.به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی امروز در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران اظهار کرد: دولت در ســال ١٤٠٠، هشت هزار میلیارد تومان را در دالر ٤۲٠٠ تومانی و مابقی 
منابع را در ١۷ هزار و ۵٠٠ تومان ضرب کرد که میانگین وزنی ١١ هزار و ۵٠٠ تومان می شد.رئیس 

مرکــز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت ســیزدهم در الیحه بودجــه ١٤٠١، این ١١ هزار و ۵٠٠ تومان را تبدیل به ۲۳ هزار 
تومان کرد. درآمدهای نفتی را ضرب در ۲۳ هزار تومان کرده و می خواهد هزینه ها را با آن پوشــش دهد.وی ادامه داد: بنابراین ردی از 
ارز ٤۲٠٠ تومانی در بودجه عمومی سال آینده نیست.قاسمی گفت: همچنین در تبصره ١٤ از محل صادرات فراورده های نفتی و افزایش 
هزینه ســوخت صنایع ١٦٠ هزار میلیارد تومان دیده شــده است به اضافه اینکه ۲٠ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی است که دولت 
می خواهد از این محل ها یارانه بدهد و رشــد و توســعه را ایجاد کند.رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت گفته 
است که بخش خصوصی بلد نیست رشد و اشتغال ایجاد کند و می خواهد به هر استاندار ٦ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا در رشد 

و اشتغال درست کنند.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران:رشد ۴۱ درصدی تجارت ۹ ماهه ایران با روسیه

ردی از ارز ۴۲۰۰ در بودجه ۱۴۰۱ نیست
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گزیده خبر

افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیالت 
بیماران صعب العالج 

به منظور حمایت از بیماران خاص و صعب العالج ومساعدت در کاهش مشکالت 
مالی و هزینه های درمانی این عزیزان مدت زمان بازپرداخت تســهیالت قرض 
الحســنه افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون،مدیر عامل 
بانک توســعه تعاون گفت:هیات مدیره بانک در پانصد و هفتادویکمین جلســه 
خود مدت زمان بازپرداخت تســهیالت قرض الحســنه بیماران خاص و صعب 
العــالج را از 36 ماه به 60 ماه افزایش داد.وی افزود: ارتقاء شــاخص ســالمت 
انســانی از مهمترین مولفه های توسعه کشورها محسوب می شود و حمایت از 
هموطنان بیمار از اولویت های برنامه دولت و بانک توســعه تعاون است.مهدیان 
ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی متولی معرفی بیماران به 
شبکه بانکی بوده اند و بانک توسعه تعاون نیز پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در 
دو اســتان تهران و اصفهان را بر عهده داشته است و طی یکسال اخیر مجموعا 
۴30 میلیارد ریال در شــعب بانک در دو استان تهران و اصفهان، به بیش از دو 
هزار بیمار پرداخت شــده است.مدیر عامل بانک توسعه تعاون این تسهیالت را 
در قالب قرض الحســنه با نرخ کارمزد چهار درصد اعالم کرد و گفت: تسهیالت 

مطابق معرفی نامه ها تا سقف پانصد میلیون ریال به هر نفر پرداخت شده است.

رأی مثبت سهامداران به افزایش سرمایه 
بانک سامان

  سهامداران بانک سامان به افزایش سرمایه 320 درصدی این بانک رأی مثبت 
دادند.به گزارش ســامان رســانه، مجمع عمومی فوق العاده بانک ســامان برای 
تصمیم گیری در خصوص افزایش ســرمایه 320 درصدی این بانک روز گذشته 
برگزار شــد. در این مجمع که با حضور نماینده سازمان بورس و نزدیک به 63 
درصد از ســهامداران برگزار و به صورت آنالین از سایت بانک سامان پخش شد، 
ســهامداران با افزایش سرمایه دومرحله ای بانک ســامان موافقت کردند.بر این 
اســاس، در مرحله نخست، افزایش ســرمایه 198 درصدی بانک از محل مازاد 
تجدید ارزیابی دارایی ها به مبلغ 22770000 میلیون ریال به تصویب رســید 
و ســپس با تصویب سهامداران افزایش سرمایه 122 درصدی از محل مطالبات 
و آورده نقدی و همچنین سود انباشته در اختیار هیئت مدیره بانک سامان قرار 

گرفت تا پس از ثبت و اجرایی شدن مرحله نخست، در دستور کار قرار بگیرد.

حضور پررنگ بانک سپه در توسعه استان 
هرمزگان

دکتر ابراهیمی از نقش راهبردی بانک سپه در کمک به توسعه بخش های مختلف 
اقتصادی و حل مشکالت مردم خبر داد .مدیرعامل بانک سپه از نقش راهبردی 
و هدفمند این بانک در کمک به توســعه بخش هــای مختلف اقتصادی و حل 
مشــکالت مردم خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر آیت اله 
ابراهیمی در سفر یک روزه خود به استان پهناور هرمزگان ضمن بازدید از شعب 
این بانک در نقاط دوردست استان با مدیران چند واحد تولیدی- صنعتی مهم و 
راهبردی پیرامون  راه های گسترش همکاری های دوجانبه دیدار و گفت وگو کرد.

مدیرعامل بانک سپه در بازدید از مجموعه آب شیرین کن بندرعباس به ضرورت 
مشارکت نظام بانکی کشور در حل چالش های راهبردی استان ها اظهار داشت: 
بانک سپه به منظور تأمین آب شــرب شهرها و روستاهای و واحدهای صنعتی 
و معدنی مســتقر در اســتان های کرمان، هرمزگان و یزد اولین گام عملی را با 
موفقیت برداشــته است.وی افزود: بانک سپه آماده است تجربه های شرکت های 
زیرمجموعه خود در زمینه انتقال و شــیرین سازی آب از خلیج فارس به فالت 

مرکزی را در اختیار عالقه مندان برای حضور در این عرصه قرار دهد.

12 سال همراهی و کسب افتخار در کنار شما 
تا پایان امسال 60 درصد خدمات بانکی شعب بانک گردشگری، غیرحضوری انجام 
می شود.با هدف تسهیل در فرایندهای ارائه خدمات بانکی به مشتریان، در راستای 
یکی از ماموریت های اصلی بانک گردشگری، مطالعات شعبه مجازی در سال 98 
کلید خورد. این محصول در ســال 99 در برنامه توسعه قرار گرفت و پس از پشت 
سر گذاشتن تست های فنی، در اردیبهشت ماه 1۴00 رسما از سامانه »شباهنگ« 
رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، هدف از عملیاتی کردن 
ســامانه »شــباهنگ« این بود که عالوه بر ارائه خدمات ویژه به مشــتریان بانک 
گردشگری، سرویس هایی هم در حوزه پرداخت برای تمام مشتریان شبکه بانکی 
کشــور داشته باشیم که هم بتوان خدمات عمومی را در اختیار کاربران قرار داد و 
هم اینکه کاربران »شباهنگ« ترغیب شوند همزمان از خدمات بانک گردشگری هم 
استفاده کنند.با افتخار باید گفت که بانک گردشگری برای نخستین بار به طور 100 
درصد افتتاح حســاب غیرحضوری )آنالین( را تحت عنوان شعبه بانکی هوشمند 
نوین بانک گردشگری »شباهنگ« رونمایی کرد. تاکنون شمار زیادی از مشتریان 
بانک گردشگری موفق شدند که از این طریق افتتاح حساب آنالین داشته باشند و 
درخواست کارت نقدی هم بدهند.بر اساس برنامه های در دست اجرا، قرار است تا 
پایان امسال حدود 60 درصد امور بانکی در شعب بانک گردشگری از طریق سامانه 
»شباهنگ« انجام شود اما در چشم انداز بانک تمام تالش بر این است تا پایان نیمه 
نخست سال 1۴01 به حدود 90 درصد خدمات شعب در سامانه »شباهنگ« برسد.

رونمایی از این خدمت همزمان با رونمایی از کارت هواداری پرسپولیس به عنوان 
بزرگترین باشــگاه ورزشی کشور مصادف شد تا هواداران پرسپولیس بتوانند بدون 
نیاز به مراجعه حضوری به شعب بانک گردشگری، کارت هواداری خود را به صورت 

آنالین و رایگان در آدرس اعالم شده دریافت کنند.

بورس 11 هزار واحد دیگر ریخت
روند نزولی در بازار ســرمایه همچنان ادامه 
دارد و شاخص کل بورس همانند روز گذشته 
بیش از 11 هزار واحد کاهش یافت.به گزارش 
ایســنا، شاخص کل بورس با 11 هزار و 68۴ 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و 310 هزار 
واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 
با 3710 واحد نــزول رقم 3۴6 هزار و ۴83 
واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار 307 
هزار معامله به ارزش 21 هزار و ۵08 میلیارد 

ریال انجام دادند.پتروشــیمی پردیس، ملی صنایع مس ایران، گســترش نفت و گاز پارسیان، 
معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گلگهر و سرمایه گذاری غدیر نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس 
هم با 117 واحد کاهش در رقم 17 هزار و 871 واحد ایستاد.در این بازار 1۵2 هزار معامله به 
ارزش 18 هزار و 268 میلیارد ریال انجام شد.بیمه پاسارگاد، فرابورس ایران، پتروشیمی زاگرس، 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، سنگ آهن گوهرزمین و پتروشیمی مارون نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی: 

قطع کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: زمانی که نرخ تورم رو به کاهش 
است به این معنی نیســت که تورم نداریم بلکه به این معنی 
اســت که روند رشد تورم کم شــده و گرانی کم شده است و 
امیدواریم این روند کاهشی در آینده نیز ادامه یابد.به گزارش 
ایسنا، علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی درباره آخرین 
وضعیت شــاخص های اقتصادی کشــور اظهار کرد: با این که 
دولت جدید با شرایط خاص و سختی آغاز به کار کرد و در سال 
گذشته باالترین نرخ تورم به ثبت رسید، نرخ تورم در ماه های 
اخیر رو به کاهش است و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت 
بــه مردادماه 17.۵ رصد کاهش یافته اســت.وی افزود: زمانی 
که نرخ تورم رو به کاهش اســت به این معنی نیست که تورم 
نداریم بلکه به این معنی اســت که روند رشد تورم کم شده و 
گرانی کم شده است و امیدواریم این روند کاهشی در آینده نیز  
ادامــه یابد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که در روزهای 
اخیر عرضه ارز در ســامانه نیما بیشــتر از تقاضا بوده اســت، 
گفت: در 9 ماهه امســال معادل ۴0 میلیارد دالر در ســامانه 
نیما برای کاالهای اساسی، ارز اشخاص و ... عرضه شده است. 
عالوه براین، در 6 ماهه امسال رشد اقتصادی 3.3 درصد بوده 
و قطعی های برق تاثیر خود را بر کاهش رشد اقتصادی در سه 
ماهه دوم ســال گذاشت. صالح آبادی ادامه داد: وضع اقتصادی 
خوب نیســت اما رو به بهبود است. در سامانه نیما، معادل 23 
میلیارد دالر ارز عرضه شــده که نســبت به سال گذشته 67 
درصد افزایش یافته اســت. همچنین، در بازار متشکل ارزی 
نیز معادل 1.۵ میلیارد دالر عرضه داشــته ایم که 276 درصد 
نســبت به سال گذشته رشد داشــته است. وی با بیان این که 
حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد کرده است، گفت: 
برای ســال آینده، وضعیت رشد اقتصادی 8 درصدی را انتظار 
داریم و وضعیت سال آینده را وضعیت بهتری نسبت به امسال 

پیش بینی می کنم.

پرداخت 12 هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن 
رئیس کل بانک مرکزی افــزود: فروش اموال مازاد بانک ها در 
رفع ناترازی بســیار موثر اســت و با تک تک بانک ها برای رفع 
ناترازی جلسه می گذاریم. بانک ها موظف به سرمایه گذاری 3 
درصد از منابع خود در اوراق مالی اسالمی هستند که به رفع 
ناترازی کمک می کند. وی با بیان این که حتما سیستم بانکی 
اشــکاالتی دارد اما خدمات سیســتم بانکی کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد به طوری که تقریبا پروژه ای در کشــور نداریم که 
سیســتم بانکی در تامین مالی آن حضور نداشته باشد، گفت: 

تاکنون 12 هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن پرداخت شده 
اســت. در موضوع تسهیالت ودیعه مسکن میزان تقاضا بیش 
از 30 هزار میلیارد تومان اســت اما میزان منابع آن 1۵ هزار 

میلیارد تومان است.

تا پایان سال 12 هزار میلیارد تومان وام ازدواج می دهیم 
صالح آبادی ادامه داد: در ابتدای امسال معادل 68 هزار میلیارد 
تومان وام ازدواج پرداخت شــد و تا پایان ســال نیز 12 هزار 
میلیارد تومــان دیگر پرداخت می کنیم تــا 80 هزار میلیارد 
تومانی تکلیف تعیین شده در این زمینه انجام شود. در راستای 
وثیقه وام ازدواج  ســایر وام های خرد به ســمت اعتبارسنجی 
حرکت خواهیم کرد که اخیرا موضوع اعتبارسنجی را به بانک ها 
ابالغ کرده ایم تا افراد بتوانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه 
خود را به عنوان وثیقه قرار دهند.رئیس کل بانک مرکزی افزود: 
هدف بانک این است که پرداخت های وام ازدواج را از 80 هزار 
میلیارد تومان برای امســال افزایش دهد تا متقاضیان بتوانند 
نهایتا یک تا دو ماهه وام خود را دریافت کنند. در حال حاضر، 
۴6 هزار و 600 فقره پرونده برای وام ازدواج در مرحله تکمیل 
قرار دارند.وی درباره وام پرسنل نظام بانکی گفت: با اصالحاتی 
که در آیین نامه مربوطه صورت گرفته اســت، دیگر کارمندان 

بانک ها نمی توانند با نرخ ســودهای پایین تسهیالت دریافت 
کنند.صالح آبادی بیان کرد که ممکن است که برخی از بانک ها 
با کمبود منابع مواجه باشــند و نتواننــد وام بپردازند اما برای 
عموم بانک ها این گونه نیست. ضمن این که در اواخر سال منابع 
بانک ها بستر تحت فشار قرار می گیرد.رئیس کل بانک مرکزی 
گفــت: بانک ها طبق قانون رفع موانــع تولید نباید بنگاه داری 
کنند و دســتورالعمل تملک دارایی ها بــرای رفع بنگاه داری 
بانک ها در شــورای پول و اعتبار در حال بررسی است. بانک ها 
بــه هیچ وجه حق تعطیلی بنگاه های تولیدی را ندارند و برای 
رفع مشــکل بنگاه های تولیدی روش هایی از امهال تسهیالت 
درنظر خواهیم گرفت. چون منابع نقدی بانک ها محدود است 
برای تامین مالی بنگاه ها از روش جدید تامین مالی زنجیره ای 
و به بیان دیگر ابزار اعتباری استفاده خواهیم کرد و تامین مالی 
زنجیره ای مشکل تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 

را رفع می کند.

چرا بانک ها به سمت بنگاه داری رفتند؟
وی دالیل اصلی بنگاه داری بانک ها را اعالم کرد و گفت: عمده 
بنگاه داری به بانک های دولتی و شــبه دولتی مربوط است که 
ریشه این بنگاه داری به زمانی برمی گردد که بنگاه داری بانک ها 

ممنوع نبود و بانک ها وارد سرمایه گذاری در برخی از پروژه ها 
و تملک آن ها می شــدند. از ســوی دیگر، دولت های پیشین 
طلب خود به بانک هــا را با واگذاری بنگاه ها به آن ها پرداخت 
می کردند که این موضوع باعث شد تا بنگاه داری بانک ها شکل 
بگیرد. عالوه براین، زمانی که نرخ ســود پایین تر از نرخ تورم 
باشــد، بانک ها برخــی از منابع خود را برای ســرمایه گذاری 

استفاده می کنند.

کارمزد خدمات بانکی اصالح می شود 
صالح آبادی نــرخ کارمزد خدمات بانکی در کشــور را پایین 
دانســت و گفت: برنامه داریم تا به صورت تدریجی این نرخ ها 
اصالح شود تا درآمد بانک ها از این محل تامین شود نه از محل 
نرخ سود تسهیالت. قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور خیلی 
قدیمی است و ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، 
کهنه و ناکارآمد اســت. بنابراین، قانون بانک مرکزی و قانون 
پولی و بانکی باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرند.رئیس 
کل بانک مرکزی افزود: اصــالح قانون بانک مرکزی و اصالح 
قانون پولی و بانکی امروز یک ضرورت است و در تعامل دولت 
و مجلس در دست بررسی قرار دارد. دغدغه بانکداری اسالمی 
بسیار مهم است و در بحث بانکداری اسالمی هم ساختارها باید 
اصالح شــود و هم ابزارها باید بازنگری شود. تحقق بانکداری 
بدون ربا جزو اهداف اصلی ماســت و ان شاءاهلل اجرایی خواهد 
شــد. آموزش کارکنان بانکی برای اجرای بانکداری بدون ربا 
بســیار مهم است و در دستور کار قرار گرفته شده است.وی با 
بیان این که نرم افزارهای بانک ها برای اجرای درست بانکداری 
بدون ربا توسط بانک مرکزی بررسی و نظارت خواهد گرفت، 
گفت: قرار دادن یک نســخه از قرارداد وام به وام گیرنده قدمی 
برای محاسبات درست تسهیالت است. اگر برای حق و حقوق 
کسی در سیستم بانکی مشــکل ایجاد شود، بانک مرکزی با 

مکانیزم های نظارتی ورود خواهد کرد.

70 درصد کارتخوان ها تعیین تکلیف شدند
صالح آبادی ضمن اعالم این که با فرض تداوم تحریم ها، با توجه 
بــه برنامه ریزی ها باز هم وضعیت اقتصادی ســال آینده بهتر 
خواهد بود، اظهار کــرد: از نظر مبلغی 70 درصد کارتخوان ها 
تعیین تکلیف شــده اند و تا پایان ســال کارتخوانی نخواهیم 
داشت که ساماندهی نشده باشــد. دستگاه کارتخوان کسانی 
که پرونده مالیاتی آن ها تکمیل نشده باشد و از قانون تمکین 

نکنند، حتما قطع خواهد شد.

احمد راستینه، نماینده مردم شریف 
شهرستان های شهرکرد، بن و سامان 
در خانــه ملت بــا ارســال نامه ای 
به دکتر ســید ســعید شمسی نژاد، 
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر 
ایــران از خدمات ایــن بانک تقدیر 
کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران، در متن 
این نامه آمده اســت:»برادر ارجمند 
جنــاب آقای دکتر ســید ســعید 
عامل  محترم  شمســی نژادمدیریت 

بانک قرض الحسنه مهر ایران

با سالم و احترام
مدیریــت در نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران افتخار بزرگی است که 
پروردگار متعال آن را بر عهده کسانی 
قرار داده که با عمل خالصانه خویش 
در مسیر خشــنودی و رضایت مردم 
گام برمی دارند.بدین وسیله به شکرانه 
توفیــق و پاسداشــت همــت وثیق 

حضرت عالی در حمایت و پشتیبانی 
از مردم شهیدپرور اســتان سرافراز 
چهارمحال و بختیاری، از حسن تدبیر 
و تالش موفق جناب عالی و مدیران 
تحت امر آن بانک محترم به ویژه مدیر 
محترم شعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان چهارمحال و بختیاری 
جناب آقای علی توکلی هفشجانی و 

همکاران محترمشان در ارائه خدمت 
ارزشــمند و صادقانه کمال قدردانی 
و امتنان را بــه عمل می آید.از درگاه 
ایزد منان دوام عزت و سالمت، توأم 
بــا موفقیت و خدمــات صادقانه در 
راستای اهداف امام راحل عظیم الشأن 
)ره( و در جهت تحقق منویات مقام 
معظم رهبری )مد ظلــه العالی( در 
ظل توجهات خاصه حضرت ولی عصر 
)عج( را برای همه عزیزان خدمت گزار 
در مجموعه بانک قرض الحسنه مهر 

ایران مسئلت می نمایم.«

رونمایی از طرح های کارت هدیه جدید
11 طرح جدید »کارت هدیه« بانک دی رونمایی شــد.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی، به منظور تنوع بخشی و پاسخگویی به تقاضاهای مشتریان، کارت های 
هدیه جدید در 11 طرح با موضوعات تحویل سال نو، اعیاد و مناسبت های مذهبی 
و ملــی نظیر روز پدر، روز معلم، روز مــادر و کارت کودک با طرح ها و رنگ های 
متنوع در کلیه شعب بانک دی در دسترس مشتریان قرار گرفته است.همچنین 
تعدادی کارت هدیه با موضوع ترویج فرهنگ ایثار نیز در اختیار شعب بانک دی 
قرار گرفته است.با ارائه این کارت ها تعداد طرح های کارت هدیه بانک دی به ۴9 
عدد رسید که امکان انتخاب بیشــتر برای مشتریان و متقاضیان را فراهم آورده 
است.مشــتریان بانک دی می توانند عالوه بر انتخاب طــرح مورد نظر خود این 

کارت ها را تا سقف 20 میلیون ریال خریداری و اهدا کنند.

نماینده چهارمحال و بختیاری از بانک 
قرض الحسنه مهر ایران تقدیر کرد

در شرایطی که برخی از بانک ها شرایط عجیب و سختی برای 
دریافت وام های خــرد پیش روی متقاضیــان قرار می دهند، 
رئیس کل بانک مرکزی از امکان دریافت وام برای کســانی که 

از رتبه اعتباری مناســبی برخوردار باشند با ارائه سیم کارت، 
سهام عدالت و یارانه به عنوان وثیقه در آینده نزدیک خبر داده 
که این ســوال را در ذهن ایجاد می کند آیا بانک ها از این رویه 
جدید پیروی خواهند کرد؟به گزارش ایسنا، تازه ترین اظهارات 
علی صالح آبادی حاکی از آن اســت که نظام بانکی برای وثیقه 
وام های خرد به سمت اعتبارســنجی حرکت کرده و با فراهم 
شــدن مقدمات این امر، به زودی افراد می توانند سیم کارت، 
ســهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام های خرد به 
بانک هــا ارائه دهند و وام مورد نظــر را دریافت کنند.ماجرا به 
این برمی گردد که در مهرماه امســال وزیر اقتصاد و رئیس کل 
بانک مرکزی بر دریافت وام بدون ضامن در صورت برخورداری 
مشــتری از رتبه و اعتبارسنجی مناســب تاکید کردند.در این 

زمینه، بــه تازگی نیز محبوب صادقی- مدیــر اداره اطالعات 
بانــک مرکزی از الزام بانک ها به اعتبارســنجی متقاضیان وام 
خبر داد و گفت: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم 
مردم فراهم شــده و متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه 
هــای کریدیــت و پرداخت هزینه ای حــدود 1000 تومان از 
وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان 
در نرم افزارهــای موبایلی نیز مهیا خواهد شــد.وی همچنین 
اعــالم کرده که در صورت تخلف بانک ها در این زمینه با آن ها 

برخورد قانونی می شود.

چه کسانی می توانند بدون ضامن وام بگیرند؟
در ایــن بین، از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناســب در 

اعتبارســنجی متقاضیــان دریافت وام تاثیرگذار اســت، رقم 
و ســابقه چک های وصول یا برگشــت خورده افراد، پرداخت 
به موقــع قبوض بــرق، گاز و جرائــم رانندگی اعالم شــده 
اســت. بنابراین، افرادی که دارای شــرایط ذکر شــده باشند، 
می توانند بدون ضامن و با اعتبار ســنجی وام بگیرند.پیش از 
این، مســئوالن بانک های دولتــی و خصوصی درباره پرداخت 
تسهیالت بدون اخذ ضامن و الزامات تحقق این امر توضیحاتی 
ارائه کردند که طبق اعالم علیرضا قیطاســی - دبیر شــورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمــه دولتی در صورت تعریف 
سازوکار و صدور دستورالعمل های مربوطه و تغییر قراردادهای 
بانکی، می توان برای تســهیالت خرد این موضوع را عملیاتی 
کرد.از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک ها 
و موسســات اعتباری خصوصی می گویــد که بانک ها پیش از 
این نیز براســاس قانــون عملیات بانکی بــدون ربا موظف به 
اعتبارســنجی بودند و اینکه به متقاضی دریافت تسهیالت از 

ســوی بانک گفته می شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه 
اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیالت 
درنظر گرفته شــده را بررســی می کنند تا برای پوشش این 
ریســک نوعی وثیقــه تعیین کنند که از بازپرداخت اقســاط 
تسهیالت اطمینان حاصل شود.در آخر، از آنجا که گزارش های 
میدانی و اعالم متقاضیان حاکی از آن است که برخی بانک ها 
همــواره از بندهای قانونی در زمینه اخذ ضامن عبور می کنند 
و متقاضیــان وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفی دو 
ضامن رسمی و چک یا سفته 1۵0 تا 200 میلیونی می کنند؛ 
اکنون با تغییر رویه وثیقه در راســتای پرداخت وام های خرد 
این ســوال ایجاد می شــود که برخی از بانک ها که حتی مفاد 
قانون درباره میزان ضامن مورد نیاز برای ضمانت وام مورد نظر 
را رعایــت نمی کنند، حاضر می شــوند تا قید ضامن را بزنند و 
صرفا به اعتبار سنجی و ارائه سیم کارت، سهام عدالت و یارانه 

افراد بسنده کنند؟

بانک ها با سیم کارت وام می دهند؟ 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن منجر به تحولی عظیم 
در حوزه مسکن می شود خاطر نشان کرد: نقش 
بانک مسکن به عنوان یکی از بانک های عامل در 
این زمینه حیاتی خواهد بود.به گزارش خبرنگار 
پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، »ســید 
احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی 
طی پیامی هشــتاد و سومین سالگرد تاسیس 
بانک مســکن را تبرک گفت.در متن پیام وزیر 
امور اقتصادی و دارایی آمده اســت:هدف غایی 
و وجودی بانک مســکن از ابتدای تاسیس تا به 
امروز تامین مالی عرضه و ساخت مسکن و خانه 
دار شدن مردم و همچنین توسعه تامین مالی 
مــورد نیاز این حوزه برای ایجاد ســرپناه برای 
خانوارها بوده است و این مسئله در دوره جدید 

خدمت رسانی دولت به ملت خطیرتر از گذشته 
نیز شده است چون میزان رشد قیمت مسکن 
و کاهش قدرت خرید مســکن به سطوح بسیار 
نامطلوبی رســیده و سهم تامین مالی بانک در 
ســاخت و خرید مسکن نیز وضع بهتری ندارد.

امروز ریاســت محترم جمهوری ماموریتی را بر 
دوش دســتگاه های اقتصادی بــه ویژه بانک ها 
گذاشــته که اجرای صحیح آن می تواند منجر 
به تحولی عظیم در حوزه مســکن مردم باشد. 
این ماموریــت مهم ســاخت ۴ میلیون واحد 
مســکونی در طول ۴ سال پیش روست و نقش 
بانک مســکن به عنوان یکی از بانک های عامل 
در این زمینه حیاتــی خواهد بود. چراکه بانک 
مسکن، به عنوان یک بانک توسعه ای تخصصی 
در حوزه مســکن و توسعه شهری، با پشتیبانی 

از اجرای اهداف کالن دولت در توســعه کمی 
و کیفی بخش مسکن و رونق آن، نقش موثری 
در توانمندســازی مالی فاقدین مسکن، تامین 
مالی، اجــرای برنامه های مالی بانکی طرح های 
توســعه ای دولت در حوزه مســکن و توســعه 
شهری و بازآفرینی شــهری ایفا می کند.امروز 
بانک مسکن در حالی هشتاد و سومین سالگرد 
حیات سازنده و رو به رشد خود را طی می کند 
که تســهیل فرآیند تامین مالی حوزه مسکن و 
توسعه شهری و اعطای تسهیالت جهت تامین 
مسکن کلیه خانوارهای نیازمند مسکن و ارایه 
خدمات مالــی، بانکی و مشــاوره ای به فعاالن 
این حوزه، در برنامه های پیش رو می بایست به 
عنوان یکی از مهمترین اهــداف و برنامه ها در 

دستور کار این مجموعه قرار بگیرد.

خاندوزی به مناسبت سالروز تاسیس بانک مسکن عنوان کرد:

ماموریت ویژه بانک مسکن در هشتاد و سه سالگی
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گزیده خبر

ترامپ: 
 آمریکا در جهان حقیر شده است

رئیس جمهور ســابق و جنجالی آمریــکا در جمع 
حامیانــش در آریزونــا ضمــن تاختن بــه دولت 
دموکرات، گفــت، رئیس جمهور فعلی، آمریکا را در 
جهان حقیر کرده اســت.به گــزارش فارس، دونالد 
ترامپ در شــهر »فلورانس« ایالت آریزونای آمریکا 

در جمع حامیان خود حاضر شــد و برای آنها سخنرانی کرد.رئیس جمهور 
سابق آمریکا ســخنرانی خود را با حمالت لفظی به رسانه های آمریکایی و 
تکرار ادعای خود درباره پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ 
بر جو بایدن شــروع کرد.وی در اظهارات خود، عملکرد جو بایدن و دولت او 
طی یک ســال گذشته را فاجعه بار خواند و گفت، به دالیل مختلف، اکنون 
آمریکا مضحکه جهان شده اســت.ترامپ با تاختن به عملکرد جو بایدن و 
تمسخر اظهارات او، به گاف های رئیس جمهور کنونی دموکرات طعنه زد و 
سپس به وضعیت بد اقتصادی، تورم، خالی بودن فروشگاه ها از کاالها و شمار 
باالی ابتال به ویروس کرونا در آمریکا اشاره کرد.رئیس جمهور سابق آمریکا 
سپس به وضعیت کنونی آمریکا در جهان پرداخت و گفت، »بایدن به طرز 
شدیدی کشور ما را در صحنه جهانی حقیر کرده است. پوتین نه تنها تهدید 
به حمله به اوکراین کرده است نمی دانم شما اخبار را خوانده اید، او )پوتین( 
اکنون تهدید کرده که به کوبا و ونزوئال هم برود این به معنای فقدان احترام 
گذاشــتن )به آمریکا( اســت. ما قبال هرگز این مشکل را نداشتیم، درست 
اســت؟«.به ادعای ترامپ، »ما هیچ مشکلی با پوتین و اوکراین نداشتیم، ما 
هرگز مشکلی در ارتباط با رئیس جمهور شی )رئیس جمهور چین( و تایوان 
نداشتیم. چین، روسیه و ایران وارد اقدامات تهاجمی و تحریک آمیزی شده اند 
که تنها یک ســال قبل )دوره ریاســت جمهوری ترامپ( جرات انجام این 
اقدامات را نداشــتند. آنها دارند سر ما بازی در می آورند و با ما ور می روند، 
این دقیقا چیزی اســت که دارد اتفاق می افتد«.وی ســپس تاکید کرد که 
کشورهای جهان از قبیل روسیه، چین و کره شمالی احترامی برای دولت جو 
بایدن و رهبران دولت کنونی آمریکا قائل نیستند. وی سپس به کیم جونگ 
اون رهبر کره شــمالی اشاره کرد و گفت، نمی دانم که در جریان هستید یا 
نه، کره شــمالی دوباره دارد موشک هایش را شلیک می کند.ترامپ در ادامه 
به خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در دوره ریاست جمهوری جو 
بایدن اشــاره کرد و آن را »خجالت بارترین لحظه تاریخ آمریکا« خواند. به 
گفته او، »وقتی رئیس جمهور شــی )رئیس جمهور چین( به افغانستان نگاه 
می کنــد، آنها دیگر هیچ احترامی برای ما قائل نیســتند... ۸۵ میلیارد دالر 

مهمات و تسلیحات نظامی تحویل طالبان داده شد، فکرش را بکنید«.

پایان گروگان  گیری در کنیسه تگزاس
گزارش ها حاکیست که همه کسانی که در کنیسه ای 
در شــهر ُکلیویل تگزاس گروگان بودند اکنون آزاد 
شده اند.به گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، ِگِرگ 
اَبِت فرماندار تگزاس در توییتی نوشــت که »همه 
گروگان ها اکنون آزاد، زنده و سالم هستند.«مایکل 

میلر رئیس پلیس کلیویل در کنفرانسی گفت که »در حدود ساعت ۹ شب 
تیم نجات گروگان ها وارد کنیســه شد و سه گروگان را نجات داد. مظنون 
جان باخته است.«پیشتر گزارش شد که حداقل چهار نفر از جمله خاخام 
کنیسه گروگان گرفته شده اند.یک مقام پلیس به آسوشیتدپرس گفت که 
گروگان گیر ادعا می کرد مسلح است اما آنها هنوز نتوانسته اند این موضوع را 
تایید کنند.در زمان شروع حادثه مراسم شبات در این کنیسه به طور زنده 
در حال پخش بود و پیش از قطع تصویر، صدای مردی خشــمگین شنیده 
شد که می گفت نمی خواهد کسی آسیب ببیند.پلیس تیم های ویژه را در 
صحنه مستقر کرد و نواحی اطراف تخلیه شد. همزمان متخصصان بحران در 
اف بی آی مشغول مذاکره با این مرد شدند.مردی که صدای او شنیده شد 
می گفت »خواهرم را پای تلفن بیاورید« و »من خواهم مرد.« او همچنین 
گفت: »آمریکا واقعا مشــکل دارد.«مقام ها به رسانه های محلی گفته اند 
که فرد مظنون خواســتار آزادی عافیه صدیقی بود که یک متخصص علوم 
اعصاب از پاکستان است.خانم صدیقی متهم است که زمانی که در افغانستان 
تحت بازداشت بود برای کشتن ســربازان آمریکایی تالش کرده بود. او در 
ســال ۲۰۱۰ به ۸۶ سال زندان محکوم شد.به گفته سخنگوی کاخ سفید 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جریان کامل این گروگان گیری قرار داشت.

نفتالی بنت؛ نخست وزیر رژیم رژیم صهیونیستی نیز گفته است که وضعیت 
را از نزدیــک زیر نظر دارد و برای مصونیــت گروگان ها و نجات دهندگان 
آن ها »دعا می کند«.این اقدام واکنش یائیر الپید، وزیر خارجه دولت رژیم 
صهیونیســتی را نیز به همراه داشت.الپید در این باره تاکید کرد: اسرائیل 
از نزدیک گروگان گیری در داخل کنیســه یهــودی در تگزاس آمریکا را 
دنبال می کند.پلیس واشنگتن نیز در واکنش به این گروگان  گیری اعالم 
کرد که علی رغم عدم وجود هرگونه تهدید واقعی، نظارت بر اماکن مذهبی 
را تشــدید خواهد کرد.عافیه صدیقی در فاصله ۲۴ کیلومتری این کنیسه 
در یک زندان فدرال زندانی اســت.عافیه صدیقی در شهر کراچی پاکستان 
تولد شده و براســاس گزارش وزارت دادگستری آمریکا، او در سال ۲۰۰۸ 
توسط مقامات افغان در افغانستان زندانی و به دلیل همراه داشتن طرح های 
دست نویس حمله به چندین نقطه در شهر نیویورک دستگیر شد .اسناد و 
شواهد دیگری نیز از وی به دست آمده است.به گفته این وزارت خانه، صدیقی 
در جریان عملیات ســالح یک ســرباز آمریکایی را گرفته و به تیم تحقیق 
تیرانــدازی کرده که بر اثر آن یک کارمند اف بی آی و یک نظامی امریکایی 

زخمی شده اند.

توافق الجزایر و فرانسه برای آغاز 
مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک

سفیر الجزایر در فرانسه با برخی مقامات پاریس درباره ساز و کار ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک میان دو کشــور گفتگو کرد.به گزارش ایســنا، به نقل از 
سایت شبکه خبری المیادین، ســفارت الجزایر در فرانسه در بیانیه رسمی 
تاکید کرد که الکســیس کوهلر، دبیرکل کاخ الیــزه از محمد عنتر داوود، 
سفیر الجزایر در فرانسه استقبال کرد.همچنین آن گیگن، مدیر بخش شمال 
آفریقا و خاورمیانه وزارت خارجه فرانسه نیز در ساختمان وزارتخانه میزبان 
سفیر الجزایر بود.طبق بیانیه ســفارت الجزایر، این دو مسؤول فرانسوی در 
دیدارهای خود با سفیر الجزایر ضمن استقبال از ازسرگیری رایزنی ها میان 
دو کشــور، ابراز امیدواری کردند که بازگشت سفیر الجزایر درب را به روی 
مرحله جدیدی در روابط دو کشور بگشاید.در ادامه این بیانیه آمده است، دو 
طرف درباره آغاز رایزنی های سیاسی در سطح دبیرکل های وزارت خارجه های 
دو کشــور در اواخر ژانویه جاری در پایتخت الجزایر توافق کردند.همچنین 
در بیانیه یاد شده آمده اســت: پرونده ویزاهای صادر شده از سوی مقامات 
کنســولگری دو کشــور از جمله موضوعات مورد بحث در نشست ها سفیر 
با دو مسؤول فرانسوی بود.ســفیر الجزایر در پاریس اظهار کرد: ازسرگیری 
فعالیت های سفارت به دلیل تاکیدها بر پیشرفت در رایزنی ها است که تنها 
راه ازسرگیری روابط دو کشور محسوب شده و می توانند موجب توافق هایی 
میان دو کشــور شــوند.داوود تاکید کرد: ماموریت من تالش برای تقویت 
روابط دوجانبه و ایجاد انگیزه جدیدی برای آن اســت.او در دیدارهای خود 
با مقامات فرانســه موافقت مسؤوالن الجزایر با انجام رایزنی های سیاسی در 
کشورش در تاریخ ۳۱ ژانویه جاری در سطح دبیرکل های وزارت خارجه دو 
کشور را اعالم کرد.سفیر الجزایر در ادامه درخواست رسمی برای بازگشایی 
کنسولگری کشورش در شهر موالن را ارائه کرده و با مسؤوالن پاریس درباره 
همکاری های دو کنسولگری به ویژه در زمینه صدور ویزا و مجوزهای اقامت 
اتباع این کشور در فرانسه و مساله برگزاری پنجمین نشست کمیته مشترک 
و عالی رتبه گفتگو کرد.مقامات الجزایر چند هفته قبل تصمیم گرفتند روابط 
دیپلماتیک خود با فرانســه را ازســربگیرد و در این راستا سفیر خود را به 
پاریس بازگرداندند.حدود سه ماه قبل مقامات الجزایر سفیر خود را به دلیل 
دخالت »غیر قابل قبول« فرانسه در امور داخلی کشورشان فراخوانده و پرواز 

هواپیماهای نظامی فرانسه بر فراز آسمان این کشور را ممنوع کرده بودند.

بازی رسانه ای کشورهای غربی در مذاکرت وین
کشورهای غربی حاضر در مذاکرات وین در روزهای گذشته 
مواضــع متناقض و ناهمخوانی درباره روند گفت وگوها اتخاذ 
کرده اند.گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم- مذاکره کنندگان 
ارشــد جمهوری اسالمی ایران و سه کشور اروپایی عصر روز 
گذشــته )جمعه( در حالی برای انجام پاره ای مشورت ها به 
مدت دو روز به پایتخت بازگشتند که ارزیابی های متفاوت و 
گاه متناقضی از روند پیشرفت گفت وگوها توسط هیأت های 
مختلــف ارائه شــد.در ابتدا »ســرگئی الوروف«، وزیر امور 
خارجه روسیه از »پیشــرفت های واقعی« در مذاکرات خبر 
داد و گفت که انتظار دارد توافق حاصل خواهد شد. او گفت: 
»در خصوص برنامه هسته ای ایران خوش بینی های بیشتری 
دارم زیــرا پیشــرفت هایی واقعی صورت گرفته اســت. بین 
ایــران و آمریکا تمایلی واقعی بــرای درک نگرانی ها و درک 
روش های حل این نگرانی ها در قالب یک بســته کلی وجود 
دارد.«او در ادامه گفــت: »مذاکره کنندگان مجربی در وین 
حضور دارند که جزئیات دقیقی را مورد بررسی قرار داده اند 
و پیشــرفتی که حاصل شده بســیار زیاد است و امیدواریم 
همیــن روند ادامه یافته و توافق حاصل شــود.«عالوه بر او، 
»میخائیل اولیانوف«، نماینده دائم روســیه در سازمان های 
بین المللــی مســتقر در وین ریاســت هیأت روســیه را در 
مذاکــرات وین بر عهده دارد نیز با تأیید تلویحی پیشــرفت 
در مذاکــرات گفت کــه همزمان با حصول پیشــرفت ها در 
گفت وگوها مخالفــان برجام هم فعال  تر شــده و رفتارهای 
تحریک آمیزتری دارند.در همین راســتا، شــبکه المیادین 
شــب گذشــته به نقل از یک منبع گزارش داد که اختالف 
در مذاکــرات کاهش یافته و تنها چند مــورد محدود برای 
رایزنی های آتــی باقی مانده اند. این منبع گفته بود که یکی 
از اختالف ها بر سر درخواســت ایران برای اخذ تضمین در 
خصوص خروج مجدد آمریکا از توافق است. در سوی دیگر، 
ضلع غربی مذاکرات وین موضع گیری هایشــان درباره برجام 
متناقض بود. ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، بدون 
اشاره به کارشکنی های کشــورهای غربی در روند پیشرفت 
مذاکــرات گفت: »اگر روند مذاکرات ویــن با ُکندی کنونی 
ادامه یابد و ایران همچنان به غنی ســازی اورانیوم بپردازد، 
هیچ چیزی بــرای مذاکره باقی نمی مانــد«. او اضافه کرد: 
»مذاکرات با سرعت بسیار آهسته پیش می روند. گزینه های 
انتخابی این است که یا بازگشت به برجام خیلی فوری اتفاق 
بیفتد و یا اینکه باید یک بحران منع اشاعه ای جدید با ایران 

را تجربه کنیم.«»جوزپ بورل«، مســئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا لحنی کاماًل خوش بینانه داشت و گفت امیدوار 
اســت که توافق در مذاکرات وین، »ظرف چند هفته آتی« 
اتفاق بیفتد. او گفت: »فضای گفت وگوها از زمان کریسمس 
بهتر شــده اســت. من قبل از آن، بدبین بودم ولی االن فکر 
می کنم می توانیم به توافق برسیم.« جوزپ بورل اضافه کرد: 
»ظرف چند هفته آینده، امیدوارم بتوانیم شما را در جریان 
نتایج نهایی توافق قرار دهیم. امیدوارم بتوانیم حصول توافق 
را تضمین کنیم.«دلیل این تناقض در روایت های کشورهای 
غربــی را می توان در راســتای رویکرد کلی این کشــورها 
در مذاکرات ویــن از زمان آغاز گفت وگوها در روز هشــتم 
آذرماه دانســت که سعی می کنند نداشــتن ابتکار عمل در 
گفت وگوهــا در برابر راهکارهای مکتوب ایــران را با حجم 
گسترده عملیات های رســانه ای و روانی و موضع گیری های 
غیرواقعی جبران کنند.به نظر می رسد عامل اصلی عدم اراده 
طرف های غربی برای پیشرفت در مذاکرات وابستگی آنها به 
احیای همان برجامی اســت که در ۶ سال گذشته اجرا شده 
است: یعنی به گونه ای یک سویه که اجرای توافق در بردارنده 

بیشــترین مزایا برای طرف غربی و تنها در بردارنده مزایای 
نمادیــن و کاغذی برای ایران باشــد.طرف ایرانی توافقی را 
دو طرفــه و متوازن می داند که طبــق نص صریح برجام در 
ازای ایجــاد محدودیــت در بخش هایی از برنامه هســته ای 
ایران به ایجاد انتفــاع اقتصادی واقعی و رفع موثر و کارآمد 
تمامی تحریم های وضع شــده علیه ایران منجر شود.از نگاه 
ایران، بخش مربوط به تعهدات هسته ای این کشور از سطح 
غنی سازی مجاز گرفته تا نوع و تعداد سانتریفیوژها و میزان 
مجاز برای انباشــت مواد هسته ای به صورت عینی، ملموس 
و قابل اندازه گیری مشــخص اســت. در مقابل، سوی دیگر 
موازنه که مربوط به بهره مندی ایران از مزایای اقتصادی در 
ازای این تعهدات اســت به گونه ای طراحی شده که ماهیتی 
تفســیرپذیر و قابل نقض داشته باشد.تجربه اجرای برجام از 
ســال ۲۰۱۵ نقش مهمی در شکل دادن به دیدگاه ایران در 
این زمینه دارد. تا قبــل از خروج آمریکا از برجام در دوران 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ، علی رغم پایبندی ایران به 
تمامی تعهداتش در توافق، طرف غربی تحریم ها را تنها روی 
کاغذ رفع کرده بود و عماًل از انتفاع اقتصادی مســتمر ایران 

جلوگیــری می کرد. در دولت بعدی آمریــکا هم که ترامپ 
تحریم ها را به صورت مســتقیم علیه ایران از ســر گرفت و 
تحریم هــای جدیدی وضع کرد. دولــت بایدن هم به قرینه 
شــواهد مختلف همان تا به حال سیاســت دولت ترامپ را 
ادامــه داده و در بهترین حالت دنبــال بازگرداندن برجام به 
همان ریل دوران اوباما است.  از آنچه در باال گفته شد، پیدا 
است که از نگاه طرف اروپایی »توافق منصفانه« توافقی است 
که در بهترین حالت ویژگی های توافق دولت اوباما را داشته 
باشــد و به همان شکل اجرا شــود: یعنی از لحاظ تعهدات 
ایران بی کم و کاســت مورد اجرا و راستی آزمایی قرار بگیرد 
امــا از لحاظ انتفاع ایران به وعده درمانی و اعطای امتیازهای 
مقطعــی و زودگذر مانند آزادســازی چنــد میلیارد دالر از 
دارایی های ایران محدود شود.این تفاوت در تفاسیر، چنانکه 
پیشــتر نیز گفته شد، ریشــه در راهبرد کالنی که دو طرف 
قصد دارند برجام را در دل آن قرار دهند، نشأت می گیرد. اگر 
برجام از نگاه معماران ایرانی آن در دولت دوازدهم جمهوری 
اســالمی توافقی برای حل و فصل سوتفاهمات غرب بر سر 
برنامه هسته ای ایران تعریف شده، از نگاه معماران آمریکایی 
و غربی آن، در دل راهبردی گســترده تر گنجانده شده و به 
عنوان نخستین سکو برای ورود به دیگر پرونده های اختالفی 
با ایران به ویژه مســائل منطقه ای و موشــکی تعریف شده 
اســت. با در نظر داشتن همین چشــم انداز راهبردی برای 
طرف های غربی اســت که می توان بــه تبیین این پرداخت 
کــه چرا طرف های غربی انتفاع کامل ایران از برجام را مغایر 
بــا راهبرد کالن تعریف شــده برای این توافــق می بینند. از 
نــگاه طرف غربی، هر گونه رفع تحریم علیه ایران در پرونده 
برجام نباید به گونه ای باشــد که اقتصاد ایــران را از مقوله 
رفــع تحریم ها به کل بی نیاز کند تا بتــوان، ایران را مجدداً 
بــرای برجام های بعدی پای میز مذاکره آورد.با این تفاصیل 
پیش بینی اینکه سرنوشت مذاکرات برجام به کدام سو پیش 
خواهد رفت مســتلزم توجه به این نکته اســت که تعهدات 
هســته ای ایران کمتر وابســته به تفسیر اســت تا تعهدات 
طــرف غربی؛ و طرف ایرانی در صدد اســت اجرای برجام را 
به ســمتی حرکت دهد که بتواند بر خالف رویه های گذشته 
برای این کشــور نفع اقتصادی ایجاد کند. بر همین اساس، 
آنچه پیشــرفت یا عدم پیشرفت گفت وگوها در آینده را رقم 
خواهد زد به آمادگی طرف های غربی برای کنار گذاشــتن 

دیدگاه های پیشین بستگی خواهد داشت. 

دبیرکل پیشین ناتو گفته است که برای 
پیوستن سوئد و فنالند به ناتو، همیشه 
دروازه ها باز اســت.به گزارش ایسنا، به 
نقل از رویترز، آندرس فوگ راسموسن، 
دبیرکل سابق ناتو اظهار کرد، در آینده 
نزدیک این دو کشــور می توانند به ناتو 
بپیوندند.راسموسن خاطرنشان کرد که 
اگر این کشورها پیشــنهاد ارائه کنند، 
می توان ســریع به آن رســیدگی کرد.

وی تاکید کرد: شما می توانید از فردای 
آن روز به عضویت این سازمان درآیید، 
زیرا تمام معیارهای الزم برای عضویت 

را داریــد و درهای ناتو علیرغم اعتراض 
روســیه باز خواهد ماند.پیــش از این، 
وزارت امور خارجه روســیه هشدار داده 
بود احتمال پیوســتن سوئد و فنالند به 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(، 
پیامدهــای سیاســی و نظامی جدی 

خواهد داشت و از طرف مسکو بی پاسخ 
نخواهد ماند.پس از آن مقام های سوئد 
ضمن انتقاد از موضع کرملین گفتند رد 
گســترش ناتو در آینده، فرصت ها برای 
ایجاد انتخاب سیاسی مستقل را کاهش 
می دهد.دولت فنالند نیز تاکید دارد که 

باید فضای ملی برای مانوردهی از جمله 
درخواست عضویت در ناتو وجود داشته 

باشد.

 به رغم هشدارهای روسیه
چراغ سبز به فنالند و سوئد 

برای پیوستن به ناتو

در بحبوحه تنش فزاینده میان روسیه و اوکراین، رئیس 
جمهور جمهوری آذربایجان در سفر روز گذشته خود 
به کی یف، حمایت کامل خود از اوکراین را ابراز داشته 
اســت.به گزارش گروه بین الملل خبرگــزاری فارس، 
»الهام علی اف« رئیس جمهــور جمهوری آذربایجان 
روز گذشــته در کنفرانس خبری مشترک با »ولودمیر 
زلنســکی« رئیس جمهور اوکراین از حق حاکمیت و 
تمامیت ارضی این کشــور اعــالم حمایت کرد.وی در 
این کنفرانس خبری گفــت: »در آینده ای نزدیک، ما 
ســی امین ســالگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن 
خواهیــم گرفت. من می خواهم بگویــم که اوکراین و 
آذربایجان همواره از یکدیگر حمایت کرده اند و همواره 
از اســتقالل، تمامیت ارضی و حق حاکمیت یکدیگر 
حمایــت کرده و این حمایت در بیانیه مشــترکی که 
به امضا رساندیم نیز منعکس شده است«.سفر رئیس 
جمهور جمهوری آذربایجان به اوکراین در حالی انجام 
می شــود که تنش میان مسکو و کی یف طی ماه های 
اخیر به شــدت افزایش یافته است.جنگ سال گذشته 

میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، با میانجی گری 
مسکو به آتش بس منتهی شده است. باکو و ایروان سال 
گذشته بر سر منطقه قره باغ کوهستانی یک جنگ ۴۴ 
روزه را تجربه کردند و این جنگ با میانجیگری مسکو 
به توافق آتش بس ختم شــد. بــه رغم آتش بس بین 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان، اختالفات و تنش های 
دو کشور بر سر موضوعاتی از قبیل تعیین مرز و دادن 
جاده و گذرگاه های ارتباطی هنوز حل نشــده اســت.

ترکیه نیز که از حامیان الهام علی اف به شمار می آید، 
تا کنون حق حاکمیت روســیه بر شبه جزیره کریمه 
که طی همه پرسی به روســیه الحاق شده،  برسمیت 
نشــناخته اســت.از آن فراتر، ترکیه اقــدام به فروش 
پهپادهــای تهاجمی بیرقدار خود بــه اوکراین کرده و 
نیروهــای اوکراینی نیز از این پهپادها در مناطق مورد 
منازعه در مرز با روســیه استفاده کرده اند. کشورهای 
غربی به سرکردگی آمریکا طی هفته های اخیر کارزار 
ادعایی را علیه روســیه به راه انداخته و مدعی شده اند 
که مســکو به دنبال تهاجم به اوکراین است. مقام های 
ارشد روســیه طی هفته های اخیر بارها ضمن رد این 
اتهام زنی ها اعالم کردند که مسکو قصدی برای حمله 
به اوکراین ندارد اما با الحاق این کشــور به ناتو مخالف 
است.مسکو همچنین به واشنگتن پیشنهاد مذاکره با 
موضوع ارائه تضمین های امنیتی داده و مقام های ارشد 
روســیه با همتایان آمریکایی خود در ژنو و همچنین 
مســئوالن ناتو در بروکسل دیدارهای دوجانبه ترتیب 

دادند.

اظهارات جدید »الهام علی اف« که به مذاق روسیه خوش نخواهد آمد

کاهش وزن قابل توجه رهبر کره شمالی در ماه های اخیر با بحث ها و گمانه زنی های بسیاری همراه بوده است. روزنامه  بریتانیایی 
»مترو« در مطلبی، کاهش وزن کیم جونگ اون را به محدودیت های مرزی این کشــور در دوران شیوع کرونا و کاهش دسترسی 
رهبر کره شــمالی به غذاهای موردعالقه اش ربط داده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، مقام های کره شمالی اصرار 
دارند که کیم جونگ اون »به خاطر کشور« که درگیر کمبود شدید مواد غذایی است، کمتر می خورد. به نظر می رسد که او ترجیح 
می دهد بیشتر شبیه »مردی مردمی« باشد، نه دیکتاتور چاق کشوری که دچار گرسنگی و قحطی است.اما روزنامه بریتانیایی مترو 
در گفت وگو با دکتر سوجین لیم، استاد دانشگاه سنترال لنکشر و کارشناس مسائل کره شمالی، گمانه زنی دیگری مطرح کرده و کاهش وزن رهبر کره شمالی را ناشی 
از قطع دسترسی  او به غذاهای موردعالقه اش هم زمان با محدودیت های مرزی شدید برای جلوگیری از شیوع کووید  ۱۹ دانسته است.به گزارش مترو، دیکتاتور کره 
شمالی عاشق پنیر سوییسی است و به قدری پرخوری کرده که وزنش به حدود ۱۳۰ کیلوگرم رسیده بود. گفته می شود که طرفدار سرسخت مرغ سوخاری، ودکای 
روسی، کنیاک هنسی و شامپاین است.دکتر سوجین در این زمینه گفت: »می دانیم که او منابع خوبی دارد، از پنیر خوشش می آید، مشروب خواری قهار است، و به انواع 
هله هوله دسترسی دارد. اما به دلیل اینکه مرزها بسته شده اند، راهی که تمام این غذاها را وارد کره شمالی می کرد قطع شده است. پس دیگر آن تنوع غذایی سابق را 
ندارد.«او در ادامه افزود عالوه بر این، نمی توانست آن اندام چاق را حفظ کند، در حالی که مردم کشورش با گرسنگی و قحطی دست وپنجه نرم می کنند. به این ترتیب، 

به مردم نشان می دهد که »کنار شما هستم، مثل شما هستم، من هم در رنج و سختی ام.«

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کر.به 
گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، »گیر پدرسون« نماینده ویژه »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل متحد که در رأس 
هیأتی و به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات کشورمان در تهران حضور دارد، پیش از ظهر دیروز )یکشنبه( ۲۶ دی ماه با حضور در محل 
وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفت وگو کرد.پدرسون دیروز نیز با »علی اصغر خاجی« مشاور ارشد 
وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار کرد. مشاور ارشد وزیر امور خارجه در دیدار نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بر تالش 

سازمان ملل برای رفع تحریم ها علیه سوریه، کمک رسانی به مردم، بازگشت آوارگان و آغاز بازسازی این کشور تأکید کرد. پدرسون نیز در این دیدار از تالش های کشورمان در 
همکاری با سازمان ملل و همچنین در قالب روند آستانه با هدف تقویت حل و فصل سیاسی بحران سوریه و حمایت از گفت وگوهای ملی سوری، قدردانی کرده و بر استمرار این 
همکاری ها تأکید کرد. پدرسون و امیرعبداللهیان مهر ماه سال جاری در حاشیه هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، در خصوص وضعیت سوریه 
به بحث و تبادل نظر پرداختند.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی در این دیدار از تالش های سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه دبیرکل برای پایان دادن به بحران سوریه اعالم 
حمایت کرد و در عین حال خواستار توجه به تمامی ابعاد بحران سوریه توسط سازمان ملل متحد شد.امیرعبداللهیان با انتقاد و محکوم کردن تحریم های آمریکا علیه سوریه، 
تصریح کرد که انتظار می رود سازمان ملل متحد در جهت رفع تحریم های ظالمانه که مردم سوریه را هدف قرار داده، نقشی فعال تر ایفا کند.گفتنی است براساس توافقات صورت 

گرفته قرار است نشست سران روند آستانه درباره سوریه در ابتدای سال جدید میالدی در تهران برگزار شود.

دیدار نماینده امور سوریه با امیرعبداللهیانقطع واردات پنیر، کیم جونگ اون را الغر کرد
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دانشــمندان در حال ســاخت یک واکســن جدید با فناوری نوآورانه 
آران ای پیام رسان)mRNA( هستند که می تواند در برابر سرطان پوست 
محافظت ایجاد کند.به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، دانشــمندان 
کالج داروســازی دانشــگاه ایالتی »اورگان«)OSU( در حال تالش برای 
ساخت واکسن جدیدی هستند که می تواند به محافظت در برابر سرطان 
پوست ناشی از تابش بیش از حد نور خورشید که شایع ترین سرطان در 
ایاالت متحده است، کمک کند.این واکسن به مانند واکسن های »مدرنا« 
و »فایــزر« برای مقابله با بیماری کوویــد-۱۹ از فناوری جدید آران ای 
پیام رسان)mRNA( استفاده می کند.»آروپ ایندرا« استاد علوم دارویی در 
دانشگاه اورگان و رهبر این مطالعه در بیانیه ای گفت: برخالف تالش ها 
برای بهبود آگاهی عمومی در مورد عالئم هشدار دهنده مالنوما)سرطان 
پوست( و خطرات قرار گرفتن بیش از حد در معرض اشعه ماوراء بنفش، 
شــیوع آن همچنان در حال افزایش اســت.بیش از ۴۰ سال است که 
محققان، آنتی اکســیدان های رژیمی را به عنوان منبع احتمالی عوامل 
ارزان قیمت و کم خطر برای پیشــگیری از سرطان بررسی کرده اند، اما 
آنها همیشه در آزمایشات بالینی خوب عمل نکرده اند و در برخی موارد 
واقعاً مضر نیز بوده انــد. بنابراین نیاز به آزمایش روش های جدید مانند 
واکسن mRNA احساس می شود.این تحقیق بر پایه پروتئینی در سیستم 
آنتی اکسیدانی تیوردوکسین به نام »TR۱« انجام می شود. اعتقاد بر این 
است که این پروتئین می تواند از فشار اکسیداتیو روی مالنوسیت ها که 
سلول های پوست هستند که توسط اشعه ماوراء بنفش خورشید تحریک 

می شوند، جلوگیری کند.

محققان نوعی پلتفرم هوش مصنوعی برای بررســی ضایعات سرطانی 
بالقوه در اســکن ماموگرافی ایجاد کرده اند تا به این وســیله تشخیص 
دهند که آیا بیمار نیازی به بافت برداری تهاجمی دارد یا خیر.به گزارش 
ایســنا و به نقل از ســاینس دیلی، این الگوریتم برخالف الگوریتم های 
پیشین،  قابل تفسیر است یعنی روشی که با آن به نتیجه نهایی رسیده 
اســت را به پزشکان نشان می دهد.  این پلتفرم توسط مهندسان رایانه 
و رادیولوژیست های دانشــگاه دوک)Duke( ساخته شده است.محققان 
هوش مصنوعی را آموزش داده اند تا درســت مانند یک رادیولوژیســت 
آموزش دیده محل ضایعات را تعیین و آنها را ارزیابی کند.این می تواند 
یک پلتفرم آموزشی کارآمد برای آموزش نحوه تفسیر تصاویر ماموگرافی 
به دانشجویان باشد. همچنین می تواند به پزشکان مناطق کم جمعیت 
در سراسر جهان که به طور منظم اسکن ماموگرافی را بررسی نمی کنند 
کمــک کند تا تصمیمــات بهتــری در زمینه مراقب های بهداشــتی 
بگیرند.»جوزف لو«)Joseph Lo(، اســتاد رادیولوژی در دانشــگاه دوک 
می گوید: اگر قرار است که رایانه به ما در گرفتن تصمیمات مهم کمک 
کند، پزشــکان باید اطمینان حاصل کنند که هوش مصنوعی براساس 
موارد منطقی به نتیجه نهایی رســیده اســت.ما نیازمند الگوریتم هایی 
هســتیم که نه تنها کار می کنند بلکه رونــد کار را توضیح می دهند و 
نمونه هایی نشان می دهند که مشخص می کند چگونه به نتیجه نهایی 
رسیده اند. به این ترتیب چه پزشــک با نتیجه موافق باشد چه نباشد، 
هوش مصنوعی به تصمیــم گیری بهتر کمک می کند.هوش مصنوعی 
مهندسی که به بررسی تصاویر پزشکی می پردازد صنعت بزرگی است. 

هزاران الگوریتم مستقل در حال حاضر وجود دارد.

ساخت یک واکسن mRNA برای سرطان پوست

خداحافظ ضد آفتاب؟!

تشخیص سرطان پستان با کمک 
هوش مصنوعی جدید

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اجرای نمایش بندبازی در سیرکی در لندن

تولید تسال سایبرتراک تا سال 2023 به تعویق افتاد!
تسال سایبرتراک الکتریکی در سال ۲۰۱۹ معرفی و با تأخیرهای تولید و عرضه متعددی مواجه شد. حاال خبر رسیده شاید این 
وانت الکتریکی در ســال ۲۰۲۲ پدیدار نشود. انتظار می رفت ســایبرتراک در سال ۲۰۲۱ وارد بازار شود اما تسال این اتفاق را به 
ســال ۲۰۲۲ موکول کرد. اخیراً ســال ۲۰۲۲ هم از وب سایت تسال حذف شده و بنابراین به نظر می رسد چنین اتفاقی در سال 
جاری هم رخ نخواهد داد. نکته جالب اینکه فورد F-۱5۰ الیتنینگ در مقر اسبق تسال در کالیفرنیا حضور پیدا کرده است. این 
وانت الکتریکی در بهار سال جاری روانه بازار خواهد شد.رویترز به نقل از منابع ناشناس گزارش داده تسال سایبرتراک اوایل سال 
۲۰۲۳ راهی خط تولید خواهد شــد. ظاهراً دلیل این کار تغییرات اعمال شــده در کانسپت اولیه سایبرتراک است. این تغییرات 
برای حفظ حالت رقابتی وانت تسال در برابر سایر خودروهای الکتریکی بازار ضروری هستند. رویترز گفته است:یکی از منابع اظهار 
داشته دلیل این تأخیر تغییر ویژگی ها و عملکردهای تسال سایبرتراک است تا بتواند محصولی رقابتی در کالسی رو به رشد باشد

تولید اولیه پیش از پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ به این معنی است که تولید سایبرتراک در طول سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد 
یافت. با گذشت زمان نیز تیراژ تولید این خودرو بیشتر خواهد شد. ما حدس می زنیم شایعات اخیر قابل باور باشند.

محمدرضا یزدانی خرم درگذشت
محمدرضا یزدانی خرم رییس سابق فدراسیون های والیبال و کشتی ایران بامداد امروز درگذشت.به گزارش ایسنا، محمدرضا یزدانی 
خرم پیشکسوت و مدیر باسابقه ورزش ایران ساعت ۳ بامداد یک شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ در سن ۷5 سالگی در منزلش، دار فانی را 
وادع گفت.محمدرضا یزدانی خرم مدیر و سیاستمدار ایرانی از سال ۱۳۶۸تا مرداد سال ۱۳۸5 رئیس فدراسیون والیبال و از سال 
۱۳۸5 تا سال ۱۳۹۰ نیز ریاست فدراسیون کشتی ایران را بر عهده داشت.او هم چنین مدتی نیز رئیس شرکت دخانیات ایران و 
شرکت پارس خودرو بود.یزدانی خرم در دوران سکانداری فدراسیون والیبال را بر عهده داشت با برگزاری لیگ های منظم، آوردن 
مربیان خارجی برای تیم ملی جوانان و نوجوانان و گرفتن بودجه و تجهیزات برای فدراسیون والیبال توانست پیشرفت رادیکالی 
اما پایه ای را برای والیبال ایران ایجاد کند.در دوره ریاســت او، فدراسیون والیبال در سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ به عنوان 
بهترین فدراسیون ورزشی ایران انتخاب شد.یزدانی خرم در سال ۱۳۸۳ موفق به دریافت نشان لیاقت و مدیریت از محمد خاتمی، 
رئیس جمهور وقت ایران شد. او مورد وثوق همه طیف های سیاسی بود و سال های اخیر رییس کارگروه ورزش حزب موتلفه بود.

مجتبی یزدانی خرم، فرزند محمدرضا یزدانی خرم در گفت وگو با خبرنگار ایسنا این خبر را تایید کرد.

ببر دل از همه خوبان، اگر خردمندی
ر دوست کردی بازهب شرط آنکه رد آن زلف دلستان بندی ضرورتست هک از دیگران فرو بندیره آن نظر هک هب دیدا

هک شیپ اهل حقیقت هب خویش می خندیو گر چو شمع نمی گردی از غمش، بنشینحدیث عشق راه کن، هک سست ویپندیاگر هب تیغ رتا می توان ربید از دوست هنوز اقصرم از شرح آرزومندیزهار انهم هب خون جگر سیه کردم
بیا، هک جز تو نظر رب کسی نیفگندم

هب خشم اگر هچ مرا از نظر بیفگندی

پیشنهاد

چهره روز

کاندید یا خوش باوری
کاندیــد یا خوش باوری اثری از فرانســوا مآری آروئه 
ملقب به ولتر – نویســنده و اندیشمند قرن هجدهم 
فرانسه – از سردمداران عصر روشنگری و پایه گذاران 
فکری انقالب کبیر این کشــور اســت. ولتر در این 
کتــاب موضوعات مختلفی از جمله کلیســا، نیروی 
ویرانگر شــر، ســادگی و خوش بینی را مــورد نقد 
قرار داده اســت. کاندید نام جوانــی صاف و صادق و 
بی شیله پیله است که خوش باوری از ویژگی های اصلی 
اوســت. او در »وستفالن« در قلعه آقای بارون زندگی 
می کند و تحت تاثیر آموزش های اســتاد »پانگلس« 
است. آموزش های پانگلس تاثیر عمیقی روی کاندید 
گذاشــته و او را به این باور رسانده است که جهان در 
بهترین شکل خودش خلق شــده و هیچ چیز طور دیگری نمی تواند باشد. پانگلس در قسمتی از 
کتاب فلســفه خودش را چنین توضیح می دهد:می گفت: »اثبات شده که امور دنیا ممکن نیست 
به شیوه ای دیگر باشد؛ از آنجا که هر چیز برای هدفی ساخته شده، پس الزاماً برای بهترین هدف 
ساخته شده است. دقت بفرمایید که بینی برای حمل عینک آفریده شده؛ به همین دلیل عینک 
می زنیم. بدیهی است که پاها برای این خلق شده اند تا پای افزار بپوشند، بنابراین ما پای افزار داریم. 
سنگ ها شکل گرفته اند تا تراشیده شوند و با آن ها قلعه بنا کنیم.« )کتاب کاندید یا خوش باوری 
اثر ولتر – صفحه ۸(بنابراین کاندید هم با عشق و عالقه و با این آگاهی که قلعه آقای بارون بهترین 
مکان دنیاست دل به زندگی و دوشیزه »کونه گند« می بندد اما هنگامی که آقای بارون می بیند که 
کاندید »دست دختر جوان را معصومانه، با شور و احساس و وقاری بسیار خاص بوسید« با اردنگی 

او را از قلعه بیرون کرد.

آیزاک نیوتن
 ۴( )Sir Isaac Newton :ِســر آیزاک نیوتُن )به انگلیســی
ژانویه ۱۶۴۳–۲۰ مارس ۱۷۲۷( ریاضی دان، فیزیک دان، 
اخترشــناس، متخصص الهیات و نویســنده )در روزگار 
خود شناخته شده به عنوان یک فیلسوف طبیعت( اهل 
انگلستان بود که به عنوان یکی از مؤثرترین دانشمندان 
کل تاریخ و یک شــخصیت کلیــدی در انقالب علمی 
شناخته می شود. کتاب وی شاهکار اصول ریاضی فلسفه 
طبیعی که برای نخستین بار در سال ۱۶۸۷ منتشر شد، 
مبانی مکانیک کالســیک را بنا نهــاد. آیزاک نیوتن در 
نیمه شب سال نو ۱۶۴۲ زاده شــد. او کودکی زودرس 
و به قدری رنجور بود که پزشــکان به زنده ماندنش امید 
چندانی نداشتند.]۷[]۸[ پدرش که کشاورزی مرفه بود 
سه ماه پیش از تولد او از دنیا رفته بود و هانا، مادرش، مجبور بود این کودک رنجور را به تنهایی بزرگ 
کنــد. خانهٔ مــادری او در وولزثروپ بزرگ و راحت بود. آن ها فقیر نبودنــد، اما بزرگ کردن آیزاک که 
کودکی رنجور بود برای مادری تنها آسان نبود.در سال تولد آیزاک نیوتن، جنگ های داخلی انگلستان 
آغاز شد. نبردهای خونینی میان گارد سلطنتی و طرفداران مجلس درگرفت. جنگ که تمام شد، نیوتن 
شــش ساله بود.چندپاره شدن کشور، که از رویدادهای مهم تاریخ آن به شمار می رفت، آن را جوالن گاه 
پروتستان ها کرد. بیشتر مردمان محل زندگی نیوتن )لینکلن شر( طرف دار مجلس بودند، ولی خانوادهٔ او 
طرف دار پادشاه بود. این مشکالت سیاسی بر زندگی او تأثیر فراوان داشت. در این هنگام مادر او قصد 
ازدواج دوباره کرد و به محل زندگی ناپدریش رفت و او را نزد مادربزرگش نهاد. او هیچگاه با مادربزرگش 
صمیمی نبود و همیشــه از ناپدریش بیزار بود. در خانهٔ مادربزرگش بیشــتر روز را به ساخت الگوهای 

مکانیکی می پرداخت. او عالقهٔ زیادی به این کار داشت.

فرهنگ

»ژان-ژاک بنکــس« کارگردان مولف فرانســوی فیلم 
»دیوا« پس از یک دوره بیماری در ســن ۷5 ســالگی 
درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
»ژان-ژاک بنکس« با اولین فیلم خود »دیوا« در ســال 
۱۹۸۰ به شــهرت رسید و در سال ۱۹۸۶ با فیلم :»بتی 
بلــو« با بازی »ژان هوگ آنــگالد« و »باتریس دال« به 
شهرت بین المللی بیشتری دست یافت، فیلمی که نامزد 
دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان از آکادمی اسکار 
و آکادمی فیلم بریتانیا بفتا نیز شــد. »بنکس« یکی از 
پیشــگامان جنبش »cinéma du look« )ســینما نگاه( 
فرانسوی بود که بعدها توسط سینماگرانی چون »لوک 
بسون« و »لئو کاراکس« نیز مورد استقبال قرار گرفت. 
در این نوع فیلمســازی که ســبک بر محتوا غلبه دارد، تاکید سینماگر بر سبک بصری دقیق و جوانان 
بیگانه و به حاشــیه رانده شده در دوره »فرانسوا میتران« است. موضوعاتی چون سرنوشت عشقی تلخ، 
افراد جوان دور از خانواده و دیدگاه تلخ نســبت به پلیس، در آثار این افراد دیده می شود.این سینماگر 
فرانسوی نخستین بار با ساخت »یک هشدار بهداشت عمومی تلویزیونی« در مورد بیماری ایدز مطرح 
شــد. اولین فیلم او، تریلر روان شناختی »دیوا« درباره پستچی جوانی که شیفته یک دیوای اپرا است، 
برنده چهار جایزه ســزار )اسکار سینمای فرانسه( شد. دومین فیلم او با عنوان »ماه در ناودان« با بازی 
»ژرارد دوپاردیو« و »نستاسیا کینسکی« با استقبال ضعیف منتقدان مواجه شد و در اولین نمایش خود 
در جشنواره کن در سال ۱۹۸۳ توسط تماشاگران هو شد.پس از موفقیت فیلم »بتی بلو«، استودیوهای 
بزرگ هالیوود شروع به ارائه پیشنهادات زیادی به او کردند. او بعداها در این باره گفت: »تصمیم گرفتم 

از میدان مین عبور کنم... 

کارگردان مطرح فرانسوی درگذشت
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