
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران : بخشی از 
مشکالت مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد از 
سه سال بالتکلیفی حل می شود.به گزارش خبرگزاری 
فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا 
پیمان پاک با اشاره به مصوبات پیشنهادی کمیته اقدام 
ارزی که در کمیته ماده ۲چهاردهمین جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی مصوب شــد، گفت: براساس این 
مصوبات بخشی از مشکالت مربوط به تعهدات ارزی 
صادرکنندگان بعد از سه سال بالتکلیفی حل می شود.

وی افزود: صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و 
افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه 1397 لغایت 
16 مــرداد ماه 1397 که تاکنون اطالعات پروانه های 
صادراتــی خــود را در ســامانه جامع تجــارت ثبت 
نکرده اند، تا پایان ســال 1400 مهلت خواهند داشت 
تا نســبت به ثبت اطالعات در سامانه جامع تجارت 
اقدام کنند. معاون وزیر صمت اظهار داشــت: به سایر 
صادرکنندگان ســال 1397 به غیر از صادرکنندگان 
منــدرج در بند مذکور )بند1(، تا پایان ســال جاری 
مهلت داده شــد با مراجعه به سازمان توسعه تجارت 
و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب 
توســط کمیته مربوطه، نســبت به ارتقای بازگشت 
ارز بــه چرخه اقتصــادی تســریع کنند.پیمان پاک 

افزود: صادرکنندگانی که نســبت به فــروش ریالی 
کاالهای صادراتی خود به ســایر کشورها غیر از عراق 
و افغانســتان در بازه زمانــی ۲۲ فروردین ماه 1397 
لغایت 16 مــرداد ماه 1397 اقدام کرده اند، می توانند 
پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی 
بــا تأیید کمیته و ثبت اطالعات فروش ریالی خود در 
سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، 
نســبت به ارتقای نســبت ایفای تعهدات خود اقدام 
کنند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: 
صادرکنندگان سال های 1398 و 1399، تا پایان سال 
1400 مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به 
چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش های متنوع 
تعیین شــده و رفع محدودیت های مربوطه تسریع و 
اقــدام کنند.پیمان پاک افــزود: صادرکنندگان دارای 
تعهدات ارزی ســال 1397 که قبل از ابالغ فهرست 
اولویت هــای کاالیی وزارت صمت بــرای واردات در 
مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در 

صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته 
اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید 
کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات 
ســال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفا نشده سال 
1397 هستند.وی ادامه داد: در راستای رفع مشکالت 
صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از 
پنج هزار یورو، این دســته از صادرکنندگان تا تاریخ 
ابالغ این مصوبه )۲8 دی ماه 1400(، از رفع تعهدات 
ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند.معاون وزیر صمت 
گفت: فروش ریالی کاالهــای صادرکنندگان کاال به 
کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات )طرف 
قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت های 
مورد تأیید ســتاد( به میزان مورد تأیید ستاد عتبات 
و کمیتــه اقــدام ارزی با ثبت اطالعــات مربوطه در 
ســامانه جامع تجارت و انجام اقدامات الزم، مشمول 
رفع تعهدات ارزی صادراتی می شود.پیمان پاک افزود: 
در مواردی که واگــذاری و فروش پروانه صادراتی به 

واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، 
پس از طــرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن 
و با اعالم مراتب به ســازمان امــور مالیاتی به منظور 
اقدامــات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر 
برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کســر 

می شود.
رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت:کمیته 
اقدام ارزی که با عضویت کلیه دســتگاه های ذیربط 
در حــوزه تجــارت خارجی کشــور متعاقب تفویض 
اختیار پیگیری ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان به 
وزارت صمت در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل 
شده اســت، وظیفه بررسی و حل مشکالت موردی و 
خاص صادرکنندگان که در بســته سیاستی برگشت 
ارز حاصل از صادرات ســالهای 1400 - 1397 به آن 
پرداخته نشده است را بر عهده دارد.پیمان پاک افزود: 
بر اساس مکاتبات انجام شده با دبیرخانه کمیته اقدام 
ارزی )دفتر توســعه خدمات بازرگانی این سازمان(، 
تالش برای حل مشــکالت مــوردی صادرکنندگان 
پس از طرح در جلســات متعدد کمیتــه اقدام ارزی 
منتج به مصوبات پیشــنهادی شد که جهت ابالغ به 
کمیته موضوع ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورایعالی 

هماهنگی اقتصادی ارجاع شد.
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رتبه ششم ایران در آلودگی هوای غرب آسیا 
 سال های عمر از دست رفته تهرانی ها 

به دلیل هوای آلوده
رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به 
اینکه ایران در رتبه ششــم آلودگی هوای غرب آسیا است،   گفت: 
همچنین ایران در بین 106 کشــور دنیا رتبه ۲3 شاخص کیفیت 
هوا را داشته و تهران در میان سایر پایتخت های جهان رتبه نوزدهم 
غلظت ذرات معلق PM۲.5 را به خود اختصاص داده اســت.دکتر 
عباس شاهســونی در گفت وگو با ایســنا، درباره مقایسه وضعیت 
کیفیت هوای ایران با سایر کشورها با اشاره به اینکه ایران در منطقه 
غرب آسیا رتبه ششم آلودگی هوا را دارد، گفت: همچنین با توجه 
به میانگین ذرات معلق در منطقه غرب آسیا، هیچکدام از کشورها 
نمی توانند به رهنمودهای ســازمان جهانی برسند.وی با اشاره به 
اینکه در ســال 99 مجموع تعداد سال های عمر از دست رفته در 
شــهر تهران، 45 هزار سال بوده است،   افزود: از این میان ۲8 هزار 
و 900  سال تعداد سال های عمر مولدهای از دست رفته بر اساس 
آلودگی هوا بوده اســت. در مجموع، تعداد کل مرگ های منتسب 
به ذرات معلق کمتر از ۲.5 میکرون در ســال های 95 تا 98 روند 
کاهشــی و در سال 99 روند افزایشــی داشته است. همچنین 10 
درصد مرگ نوزادان زیر یک سال هم منتسب به آلودگی هوا است.

وی تاکید کرد: مطالعات نشان داده است که در بین همه عوامل 
خطــر، ذرات معلق کمتر از ۲.5 میکرون، در دنیا رتبه ششــم و 
در ایــران رتبه پنجم عوامل خطِر بیشــترین درصد موارد مرگ 
و میر را به خود اختصاص داده اســت. از طرفی مقایســه درصد 
شاخص کیفیت هوا طی سال های 1395 تا 1398 در کشور نشان 
می دهد تعداد روزهایی که شاخص کیفیت هوا در محدوده قابل 
قبول قرار داشــته اســت،   افزایش و تعداد روزهایی که شاخص 
کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروه های حساس بود، کاهش 
یافته اســت.او در ادامه اظهار کرد: اما این روند در ســال 1399 
برعکس شده اســت؛ به طوری که روزهایی که شاخص کیفیت 
هوا در محدوده ناسالم برای گروه های حساس و ناسالم برای همه 
گروه ها بود، افزایش یافته اســت.رئیس گروه سالمت هوا و تغییر 
اقلیم وزارت بهداشــت، گفت: در شــهرهای مورد مطالعه کشور 
ایران طی ســال های 1395 الــی 1399 تقریبا در 16.14 درصد 
از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای خوب پاک 
)رنگ سبز(، 63.۲5 درصد از روزهای سال شاخص کیفیت هوا در 
محدوده هوای قابل قبول )رنــگ زرد(، 15.87 درصد از روزهای 
سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای ناسالم برای گروه های 
حســاس )رنگ نارنجی(، 4.04 درصد از روزهای ســال شاخص 
کیفیت هوا در محدوده هوای ناسالم )رنگ قرمز(، 0.3۲درصد از 
روزهای سال شاخص کیفیت هوا در محدوده هوای خیلی ناسالم 
)رنگ بنفش(، 0.۲7 درصد از روزهای ســال شاخص کیفیت هوا 
در محدوده هوای خطرناک )رنگ قهوه ای( بوده اســت.او با اشاره 
به اینکه ایران در بین 106 کشور دنیا رتبه بیست و سوم شاخص 
کیفیت هوا را دارد،   تصریح کرد: همچنین تهران در میان ســایر 
پایتخت های جهان رتبــه نوزدهم غلظت ذرات معلق PM۲.5  را 
به خود اختصاص داده است و در تهران به طور میانگین در سال 
1399 تعداد 3751 مرگ منتســب به مواجهه با ذرات معلق رخ 
داده است و همه اهالی شــهر تهران هم تحت تاثیر آلودگی هوا 
بوده اند.وی با بیان اینکه غلظت ســالیانه ذرات معلق PM۲.5 در 
کشــور به طور میانگین 6 برابر رهنمود سازمان بهداشت جهانی 
اســت، گفت: یعنی میانگیــن غلظت ذرات معلــق PM۲.5 در 
شهرهای کشور در ســال قبل ۲9 میکروگرم بر متر مکعب بوده 
است. در سال 1399 شهرهای زابل، تهران، اهواز، اصفهان و مشهد 
باالترین غلظت ذرات معلق را داشتند.شاهســونی تاکید کرد: در 
شرایط آلودگی هوا، افزایش قابل توجه بیماری های قلبی و ریوی 
در جامعه دور از انتظار نیســت و همچنین افزایش مرگ زودرس 
این بیماران و ســالمندان و افزایش قابل توجه عالئم بیماری های 
تنفسی در کل جمعیت را خواهیم داشت.وی گفت: در این شرایط 
افراد مبتال به بیماری های قلبی و عروقی، ســالمندان و کودکان 
باید از هرگونه فعالیت فیزیکی خودداری کرده و سایرین هم باید 
فعالیــت فیزیکی خود را در بیرون از منزل کاهش دهند و تا حد 

امکان کارهای غیرضروری را به زمان های دیگر موکول کنند.  

رئیس جمهور کشورمان صبح دیروز سفر خود به روسیه را با محوریت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با مسکو آغاز کرد. این سفر بازتاب گسترده ای در 
رسانه های خارجی داشته است.به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه در گزارشی درباره سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به مسکو، آن را 
مهم ترین سفر رسمی رئیسی از زمان به قدرت رسیدن او برشمرد و تصریح کرد که از سال ۲017 تاکنون این اولین باری است که یک رئیس جمهور 
ایران به روسیه سفر می کند.خبرگزاری فرانسه در ادامه نوشت: مسکو و تهران روابط سیاسی، اقتصادی و سیاسی قوی دارند و در سوریه نیز از متحدان 
بشار اسد رئیس جمهور این کشور به شمار می آیند.خبرگزاری رویترز نیز با اعالم سفر رئیس جمهور ایران به مسکو که از صبح دیروز )چهارشنبه( آغاز 
شده است، گزارش داد: ابراهیم رئیسی همزمان با مذاکرات بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و تالش روسیه برای کمک به حصول یک 
توافق میان ایران و قدرت های جهانی به مسکو سفر کرده است.این خبرگزاری همچنین به ارائه جزئیاتی درباره محور رایزنی های رئیسی در جریان این 
سفر پرداخت و افزود: بنابر اعالم کاخ ریاست جمهوری روسیه )کرملین(، ابراهیم رئیسی و والدیمیر پوتین قرار است در دیدار با یکدیگر درباره تمامی 
موضوعات مرتبط با همکاری های دوجانبه و احیای برجام گفت وگو کنند.رسانه های صهیونیستی، ازجمله روزنامه های هاآرتص و تایمز آو اسرائیل خبر 
سفر آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی به روسیه را منتشر و آن را مهم ترین سفر خارجی او از زمان روی کار آمدنش توصیف کردند.همچنین خبرگزاری 
روسی تاس در گزارش خود درباره این سفر، اظهارات رئیس جمهور کشورمان پیش از ترک تهران به مقصد مسکو را منتشر کرد و نوشت: ابراهیم رئیسی 
تاکید کرد که این ســفر نقطه عطفی در روابط سیاســی، اقتصادی و نظامی دو کشور است و همکاری و گفت وگوهای تهران و مسکو در تقویت امنیت 
منطقه و ارتقای سطح روابط اقتصادی و تجاری مؤثر است.خبرگزاری اسپوتنیک هم در این باره گزارش داد: ابراهیم رئیسی و والدیمیر پوتین روسای 
جمهور ایران و روســیه روز 19 ژانویه )دیروز، چهارشــنبه( در مسکو با یکدیگر دیدار خواهند داشت و قرار است درباره همکاری های دوجانبه، شامل 
اجرای پروژه های مشــترک در زمینه تجاری و اقتصادی رایزنی کنند. آنها همچنین درخصوص احیای برجام و اجرای کامل این توافق بحث و تبادل 
نظر خواهند کرد.پایگاه خبری -تحلیلی میدل ایست آی در گزارشی سفر رئیسی به مسکو و رایزنی های او با همتای روس خود را برای آینده ایران مهم 
توصیف کرد و نوشت: از آنجایی که ایران به دنبال راهی برای دور زدن تحریم های آمریکا و روابط اقتصادی و امنیتی است تا از فشار غرب در مذاکرات 
برجامی بکاهد، این سفر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از طرف دیگر، نیاز روسیه به حفظ متحدان منطقه ای خود بر سر بحران اوکراین می 
تواند کلیدی در این مذاکرات باشد.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی که دقایقی پیش وارد مسکو شد پیش از ترک تهران در فرودگاه درباره اهمیت 
سفر خود به روسیه اظهار داشت: این سفر به دعوت رئیس جمهور روسیه و در راستای ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه ای انجام می شود.وی در 
ادامه با بیان اینکه »به دنبال برقراری و تقویت ارتباط  با همه همسایگان بویژه کشور روسیه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری هستیم« 
افزود: جمهوری اسالمی ایران، کشوری مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ در منطقه و روسیه هم کشوری مهم و با قدرت و دارای نفوذ در منطقه است، از 
این رو همکاری و گفتگوهای دو کشور مهم و دارای قدرت و نفوذ می تواند در ارتقای امنیت منطقه و روابط اقتصادی و تجاری مؤثر باشد.رئیس جمهور 
کشــورمان با اشاره به وجود ظرفیت های گسترده همکاری بین تهران و مسکو در بخش های مختلف خاطرنشان کرد: سطح کنونی همکاری تجاری 
و اقتصادی برای هیچ کدام از دو کشور رضایت بخش نیست و الزم است به سطح بسیار باالتری برسد. امیدواریم این سفر بتواند در جهت تامین منافع 

مشترک دو کشور که در عرصه منطقه ای و جهانی تأثیرگذار است، گام مؤثری را به همراه خود داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد:

موافقت با واردات ۵۰ هزار خودرو
لیست خانه های خالی منتشر شد

اعالم زمان پرداخت مالیات

خبر مهم برای دارندگان کارتخوان

در حالیکه قانون مالیات های خانه خالی از زمان تصویب در آذرماه سال گذشته تاکنون در پیچ و تاب اجرا 
قرار داشت و وزارت راه و شهرسازی براساس آخرین رایزنی ها باید تا اواخر این ماه لیسن نهایی اطالعات 
خانه های خالی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می داد ، تازه ترین اعالم سازمان امور مالیاتی حاکی از آن 
است که لیســت مورد نظر منتشر و تمامی مالکان واحدهای مسکونی می  توانند جهت مشاهده وضعیت 
مشــمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.به 
گزارش ایســنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در 
شــهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 1۲0 روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای 
هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال 
اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 1۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 

18 برابر مالیات متعلقه خواهد شد.  

سهم لوکس ها از بازار و ارز موبایل

جنجال واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر

افزایش 40 درصدی مبتالیان سرپایی کرونا در تهران

»امیکرون« در حال غالب شدن در استان
معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به افزایش 30 تا 40 درصدی مراجعات سرپایی  
در تهران نســبت به سه هفته گذشته، گفت: امیکرون در تهران هم به سمت غالب شدن می رود و طبق 
الگویی که بررسی کرده ایم، نزدیک به 45 تا 50 درصد موارد ابتال در تهران اُمیکرون است.دکتر نادر توکلی 
در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت کرونا در تهران، گفت: در وضعیت بستری ناشی از کرونا تغییر قابل 
توجهی نداشته ایم. اصل موضوع این است که اُمیکرونی که در تهران و ایران در گردش است، تقریبا دارد 
به سوش غالب بدل می شود.وی با بیان اینکه امیکرون در تهران هم به سمت غالب شدن می رود، افزود: 
طبق الگویی که بررسی کرده ایم، نزدیک به 45 تا 50 درصد موارد ابتال در تهران اُمیکرون است. در عین 
حال طبق الگوی هر ساله که در این فصل افزایش تعداد بیماران تنفسی و عفونت های ویروسی را داشتیم، 
امسال هم به همین صورت است. در عین حال افزایش آماری هم که در کودکان به ویژه کودکان زیر 10 
سال داریم، همین موضوع را نشان می دهد. در کودکان هم ابتال به آنفلوآنزا و اُمیکرون تقریبا برابر است. 
البته ما از نظر صرفه اقتصادی نمی توانیم برای همه تست انجام دهیم و بر این اساس نمی توان آمار دقیقی 
داد.توکلی با بیان اینکه قطعا بیشتر افزایش ابتال به کرونا در حوزه سرپایی خواهد بود، ادامه داد: به طوری 
که بیماران، بیمارانی هســتند که عمدتا بیماران بدحالی نیستند. منتها نکته ای که وجود دارد و منجر به 
امیدواری شده، این است که باالی 80 درصد جمعیت مان واکسینه شدند. در عین حال آنچه واکسیناسیون 
را برای مقابله با سوش اُمیکرون تقویت می کند، انجام واکسیناسیون دز بوستر یا دز سوم است.وی گفت: 
در حال حاضر خوشــبختانه وضعیت مان بحرانی نیست و افزایشــی هم که وجود دارد، عمدتا در بخش 
سرپایی است که شامل اُمیکرون و  آنفلوآنزای فصلی است که عمدتا آنفلوآنزای فصلی نوع A است که البته 
عالئم شان هم مشابه هم بوده و تفاوتی ندارد.توکلی اظهار کرد: در کل مراجعات سرپایی نسبت به دو تا سه 
هفته گذشته بین 30 تا 40 درصد مراجعات سرپایی مان افزایش یافته است، اما آمار بستری مان کماکان 
زیر 1000 مورد است. بیماران بدحال هم بسیار کم است و میزان بستری آی سی یو در تهران کمی بیش از 
۲0 نفر است.وی با بیان اینکه عمدتا بخش های سرپایی بیمارستان ها آماده  باشند، گفت: توصیه اساسی ما 
به مردم خودمراقبتی است. ترجیح این است که اگر بیمار عالئم خفیفی مانند سردرد، تب مختصر و... دارد، 
اقدامات حمایتی مانند مصرف مسکن ها و داروهای سرپایی و خوردن مایعات، استراحت و خودقرنطینگی 
انجام دهد. در عین حال اگر فرد پرخطری در خانواده است، مانند زنان حامله یا افراد مبتال به بیماری های 
زمینه ای، مراقب باشند و  حتما تست دهند تا اگر به کرونا مبتال هستند، قرنطینه را رعایت کنند. اگر هم 
عالئم شدید شد مانند سرفه های بسیار شدید، تب زیاد، بدحالی شدید و... به پزشک مراجعه کنند.توکلی 
در ادامه درباره الزامات بازگشــایی مدارس و دانشگاه ها،  گفت: بازگشایی قاعدتا باید با رعایت پروتکل های 
بهداشتی همراه باشد. تهویه مناسب باید در مراکز انجام شود، زمان کالس ها تا حد امکان کوتاه باشد. ضمن 
اینکه افرادی که ســر کالس حاضر می شوند، باید پروتکل هایی مانند استفاده از ماسک و فاصله گذاری را 
رعایت کنند. در عین حال همچنان باید ظرفیت برگزاری مجازی کالس ها نگه داشته شود تا اگر با پیکی 
مواجه شدیم، بتوانیم شرایط را برگردانیم.وی درباره بروز پیک ششم با اُمیکرون نیز گفت: به نظر می رسد 
با توجه به واکسیناسیون و در صورت همراهی مردم در رعایت پروتکل های بهداشتی، اگر پیکی با اُمیکرون 

داشته باشیم، خفیف و سرپایی خواهد بود.

از نگاه رسانه های خارجی

اهمیت »سفر رئیسی به روسیه« 
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حل مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان بعد 
از سه سال بالتکلیفی

شناسایی ۴۰۶۰ بیمار جدید کرونا در کشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 4هزار و 60 بیمار مبتال به کووید19 در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه 19 بیمار نیز در این بازه زمانی جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲9 
دی ماه 1400 و بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، 4 هزار و 60 بیمار جدید مبتال به کووید19 در 
کشــور شناسایی شد که 330 نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید19 در کشور به 6 میلیون و 
۲31 هزار و 909 نفر رسید.متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، 19 بیمار کووید19 جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 13۲ هزار و 13۲ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون 6 میلیون 
و 71 هزار و ۲17 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.یک هزار و ۲71 نفر از 
بیماران مبتال به کووید19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 43 
میلیون و 680 هزار و 8۲8 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام شده است.سرپرست روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: محموله اهدایی واکسن آسترازنکا از کشور 
اســپانیا به میزان ۲ میلیون و ۲04 هزار دز صبح دیروز )چهارشــنبه( وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شد و 
در گمرک فرودگاه تحویل وزارت بهداشــت گردید.به گزارش ایســنا، محمد هاشمی با اعالم این خبر بیان 
داشت: هدف اصلی اهدای این محموله، واکسیناسیون اتباع افغان در ایران می باشد. البته الزم بذکر است 
که جمهوری اسالمی ایران واکسیناسیون اتباع افغان را از مدت ها قبل شروع کرده است. سرپرست روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت در ادامه افزود: تاکنون در ایران نزدیک به 4 میلیون دز واکسن  به 

اتباع افغان تزریق شده است.
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گزیده خبر
سردار سلیمانی:

 ثبات و امنیت امروز ایران مدیون
 خانواده شهداست

رئیس ســازمان بسیج مستضعفین 
گفت: اگر ایــران امروز بــا ثبات و 
آرامش است، مدیون خانواده شهدا 
به خصــوص شــهدای مدافع حرم 
است و وظیفه ما است که به خانواده 
شهدا سر بزنیم.به گزارش خبرگزاری 
مهر، سردار غالمرضا سلیمانی رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین در ایام سالگرد واقعه خان طومان، با خانواده شهید 
بسیجی مدافع حرم امیرعلی محمدیان که در خان طومان به شهادت رسید، 
دیدار و گفتگو کرد.شــهید امیر علی محمدیــان ۱۳ دی ماه به منطقه اعزام 
شــد و در ۲۱ دی ماه در عملیات خان طومان به شــهادت رسید. پیکر مطهر 
این شــهید واال مقام هنوز به میهن بازنگشته است.سردار سلیمانی در دیدار 
با خانواده شــهید محمدیان اظهار کرد: اگر ایران امروز با ثبات و آرامش است، 
مدیون خانواده شــهدا به خصوص شهدای مدافع حرم است و وظیفه ما است 
که به خانواده شهدا سر بزنیم.وی افزود: تشکیل جبهه مقاومت مدیون همین 
شهدا است که نقش مادران در تربیت چنین فرزندانی بی بدیل است و ان شااهلل 
به زودی پیکر این شــهید به میهن بازگردد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
ادامه داد: زندگی این شهید به گونه ای بوده است که به قول حاج قاسم تا کسی 
شــهید نبود، شهید نمی شود. شرط شهید شدن، شهید بودن است. اگر امروز 
بوی شهید از رفتار و اخالق کسی استشمام شد، شهادت نصیبش می شود.پدر 
شهید امیر علی محمدیان نیز در ســخنانی در این دیدار گفت: شهید بزرگ 
شده محله کیانشهر بود و در بسیج و مسجد محل فعال بود و در فعالیت های 
فرهنگی مسجد مثل هیات و اردوی راهیان نور فعال بود. پسرم در اجرای تعزیه 
در محل فعال بود و همیشه در نماز جماعت حضور داشت و الیق شهادت بود.

وی ادامه داد: بارها به بسیج مراجعه می کرد و با گریه اصرار می کرد که مرا به 
سوریه ببرید که ما بعد از شهادت این موضوع را فهمیدیم.

رئیس جمهور پیش از ترک تهران به مقصد مسکو:

وجود منافع مشترک و تعاملی بین تهران و مسکو در منطقه امنیت ساز است
رئیس جمهور با اشــاره بــه جایگاه 
ایران و  برجسته جمهوری اســالمی 
روسیه در منطقه اظهار کرد: همکاری 
و گفتگوهای تهران و مسکو در تقویت 
امنیت منطقه و ارتقای ســطح روابط 
اقتصــادی و تجــاری مؤثر اســت.به 
گزارش ایســنا، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی دیــروز چهاشــنبه پیش از 
عزیمت به روسیه در فرودگاه مهرآباد 
درباره اهداف این سفر گفت: این سفر 
به دعوت رئیس جمهور روســیه و در 
راستای ارتقای دیپلماسی همسایگی 
و منطقــه ای انجام می شــود.رئیس 
جمهور خاطرنشــان کــرد: به دنبال 
برقــراری و تقویــت ارتبــاط  با همه 
همســایگان بویژه کشــور روسیه در 
حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی 
و تجاری هستیم و این سفر می تواند 
نقطــه عطفی برای ارتقــاء و تحکیم 
سطح مناسبات با روسیه باشد.رئیسی 
با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران، 

کشوری مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ 
در منطقه و روسیه هم کشوری مهم و 
با قدرت و دارای نفوذ در منطقه است، 
اظهار کرد: همکاری و گفتگوهای دو 
کشــور مهم و دارای قــدرت و نفوذ 
می تواند در ارتقــای امنیت منطقه و 
روابط اقتصادی و تجاری مؤثر باشــد.

رئیس جمهور با اشــاره بــه تقویت 
همکاری تهران و مســکو در مجامع 
سیاســی و اقتصــادی منطقه ای،  به 
عضویت ایران در اجالس شــانگهای 
اشــاره کرد و اظهار کرد: در اجالس 
شانگهای همکاری های خوبی با همه 
کشــورهای بویژه با روســیه خواهیم 
داشــت. در رابطه با مســأله اتحادیه 
اوراســیا هم روســیه نقش محوری 
دارد و همــکاری دو کشــور در این 
راســتا می تواند به گام هــای موثری 
در جهــت ارتقای مســایل تجاری و 
اقتصــادی بینجامد.رئیســی با بیان 
اینکه ایران و روسیه از منافع مشترک 

برخوردار هستند، گفت: وجود منافع 
مشترک و تعاملی بین تهران و مسکو 
در منطقه امنیت ســاز است و جلوی 
یکجانبه گرایــی در دنیــا را خواهــد 
گرفت. همچنین تعامــل و همکاری 
متقابل دو کشور می تواند در وضعیت 
منطقــه ای و بین المللــی تأثیرگذار 

باشد.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه وجود 
ظرفیت های گســترده همکاری بین 
تهران و مسکو در بخش های مختلف 
سیاسی، اقتصادی و انرژی، خاطرنشان 
کرد: سطح کنونی همکاری تجاری و 
اقتصادی برای هیچ کدام از دو کشور 
رضایت بخش نیســت و الزم اســت 
ارتقاء یافته و به سطح بسیار باالتری 
برســد و امیدواریم این سفر بتواند در 
جهت تامین منافع مشترک دو کشور 
کــه در عرصه منطقــه ای و جهانی 
تأثیرگذار اســت، گام مؤثــری را به 

همراه خود داشته باشد.

جلسه صبح دیروز هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه 
با اشاره به سفر رییس جمهور کشورمان به روسیه اظهار داشت: سفر آیت اهلل رئیسی به کشور روسیه دارای اهمیت خیلی 
زیادی اســت و روی هم رفته باید بگوییم که در حال حاضر یک تحول اساسی در مناسبات بین المللی در این دولت اتفاق 
افتاد و البته سفر آیت اهلل رئیسی به روسیه هم یکی از ابعاد تحول اساسی دولت در حوزه روابط بین الملل است.وی با اشاره به درخواست های متعدد برای سفر 
مسئوالن ایرانی به سایر کشورها، ادامه داد: در حال حاضر مناسبات با همسایگان بسیار خوب پیش می رود.وی در ادامه با اشاره به روز هوای پاک و لزوم توجه 
جدی به این موضوع گفت:  تصمیمات خوبی در خصوص مسایل محیط زیستی و هوای پاک در دولت گرفته شده که البته اجرای برخی از آن ها ممکن است 
زمان بر باشــد ولی مردم باید بدانند که موضوع محیط زیســت برای مسئوالن دارای اهمیت است و همواره به این مسائل توجه جدی می شود. وی در ادامه با 
اشاره به در پیش بودن میالد حضرت زهرا)س( و روز زن اظهار داشت: معاونت زنان و امور خانواده در این ایام اقدامات بسیار خوبی را در دستور کار قرار داده 
و ان شــاهلل همه دســتگاه ها باید کمک کنند تا این موضوع در دولت به خوبی پیش برود چرا که دولت رسیدگی به امور زنان و خانواده را از اولویت های خود 

می داند و مقید به این موضوع است.

تهران-ایرنا- وزیر کشــور با حضور در مناطق سیل زده کرمان، گفت: مسئوالن از ابتدای شروع بحران کنار مردم سیل زده حضور 
یافتند و تا حل مشکالت سیل زدگان، برای ارزیابی خسارات و جبران آنها کنارشان خواهند ماند.احمد وحیدی دیروز چهارشنبه 
درباره اقدامات و کمک رسانی به سیل زدگان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: منطقه رودبار یکی از سه منطقه ای است که در 

ریزش باران های چند روزگذشته و به ویژه دیروز دچار آبگرفتگی شد. مناطق رودبار، منوجان و زهکلوت سه منطقه ای هستند که مردم آن گرفتار آب گرفتگی شده اند.
وزیر کشور با بیان اینکه نزدیک پنج هزار خانوار، حدود ۲۰ هزار نفر  و بیش از ۳۰۰ روستا درگیر آبگرفتگی هستند، افزود: همه مسووالن از لحظات اولیه در منطقه 
حضور یافتند و استاندار شب گذشته را در منطقه حضور داشت. با توجه به آبگرفتگی وسیع، الزم بود که به منطقه بیاییم و از نزدیک وضعیت را ارزیابی کنیم که هر 
کمک اضافه تری نیاز بود، انجام شــود.وحیدی گفت: امروز در منطقه هســتیم و عزیزان از نهادهای مختلف مشغول کمک هستند. سپاه در منطقه حضور قوی دارد. 
ارتش یگان مهندسی را به منطقه گسیل کرده و عزیزان هالل احمر هم که همیشه در همه صحنه ها حضور دارند در این صحنه هم برای کمک به مردم حضور یافته 
اند. عزیزان ما در سازمان های مختلف از جمله ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی)ره( برای کمک به مردم اعالم آمادگی کرده 

و به منطقه آمده اند.

معاون اول رییس جمهور در جلسه هیئت دولت:

سفر رییس جمهور به روسیه دارای اهمیت خیلی 
زیادی است

وزیر کشور:

 مسئوالن تا حل مشکالت سیل زدگان کنار آنها 
خواهند ماند
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گزیده خبر

خبر مهم برای دارندگان کارتخوان
۳۰ دی ماه، پایان مهلت داده شــده به صاحبان مشــاغل بــرای تعیین تکلیف 
کارتخوان های به نامشــان اســت.به گــزارش اقتصاد آنالین به نقل از باشــگاه 
خبرنگاران، ۱۳ میلیون ابزار پذیرش شــامل کارتخوان، درگاه پرداخت اینترنتی 
و موبایلــی داریم، از این تعداد حدود ۸۰ درصد پرداخت فعال هســتند که باید 
تعیین تکلیف شوند.به گفته رییس سازمان مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیات 
پس از پایان مهلت تعیین شــده )۳۰ دی ماه( فهرست کارتخوان های بالتکلیف 
به بانک مرکزی اعالم می شــود تا نسبت به قطع آنها اقدام کند.این موضوع به 
موجب اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برای تمام کسب و کارها اجباری است.

صعود بی جان بورس
هرچند که روند حرکت شــاخص کل بورس امروز صعودی بود اما  شاخص کل 
با معیار هم وزن و شاخص کل فرابورس همچنان نزولی ماندند.به گزارش ایسنا، 
شاخص کل بورس امروز با ۳۵۳۹ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۲۷۹ هزار 
واحد ایســتاد. این درحالی لست که شــاخص کل با معیار هم وزن ۱۳۸۵ واحد 
کاهــش یافت و رقم ۳۳۵ هزار و ۶۴۳ واحــد را ثبت کرد در این بازار ۳۰۱ هزار 
معامله به ارزش ۲۹ هزار و ۵۹ میلیارد ریال انجام شد.ملی صنایع مس ایران نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل پاالیش نفت بمدرعباس، پاالبش 
نفت اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی  وصنعتی چادر ملو، پاالیش نفت 
تهران و پتروشــیمی نوری نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس روزی پرنوســان پشت سرگذاشت و  در 
ساعات میانی معامالت تا ۱۷ هزار و ۶۳۵ واحد هم سقوط کرد اما در نهایت با ۱۲ 
واحد کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد ایستاد.در این بازار ۱۳۸ هزار معامله به 

ارزش ۳۰ هزار و ۶۱۶ میلیارد انجام شد.  

رئیس سازمان بورس:
مصوبات ۱۰ گانه بورسی ستاد اقتصادی 

دولت هنوز ابالغ نشده است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در دو نامه به معاون اول رئیس جمهور و وزیر 
نفت به ترتیب خواستار ابالغ مصوبات ده گانه ستاد اقتصادی دولت و تغییر فرمول 
نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها شد.به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از بازار 
سرمایه، آقای مجید عشقی با توجه به اهمیت حمایت نهادهای قانونی در مدیریت 
ریسک بازار و درخواســت فعاالن بازار سرمایه در دو نامه جداگانه به معاون اول 
رئیس جمهور و وزیر نفت دو موضوع مهم برای بازار سرمایه را پیگیری کرد.عشقی 
در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور با توجه به بررســی بودجه در کمیسیون 
تلفیق خواستار ابالغ مصوبات ده گانه حمایتی از بازار شد و در نامه ای دیگر با توجه 
به فرمول تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها در بودجه ۱۴۰۱ )۴ هاب( خواستار 

تغییر این فرمول شد.

 بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی
 از شهر پرند

دکتر جعفری معاون وزیر راه و شهرســازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی 
شهرهای جدید کشور، روز دوشنبه به همراه حجت االسالم کاظمی امام جمعه، 
دکتر احمدی فرماندار رباط کریم، دکتر اله یاری شهردار پرند، سرهنگ ارشدی 
فرمانده سپاه پرند، دکتر وطن خواهی مدیر عامل شرکت عمران و سایر مدیران 
شهری از شهر پرند بازدید به عمل آورد.به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ 
در این بازدید، جلساتی در دفتر امام جمعه محترم پرند و محل احداث مترو برگزار 
شــد و دکتر جعفری که به تازگی به عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی منصوب 
شــده اند، از نزدیک در جریان مشکالت و معضالت شهر پرند و مسکن مهر قرار 
گرفت.دکتر اله یاری شــهردار پرند در جریان ســفر معاون وزیر راه و شهرسازی 
به پرند،در خصوص مســایل مختلفی از جمله تکمیل مترو، تفاهم نامه واگذاری 
مدیریت فاز ۳ مابین شــهرداری و شرکت عمران و صدور پروانه ساخت، گفتگو 
نمود.شــهردار پرند با اشاره به آمادگی مدیریت شهری برای همکاری در تکمیل 
مترو بیان داشــت: تکمیل و احداث مترو یکی از مهمترین مطالبات شهروندان 
عزیز و نیاز های اساسی این شهر به شمار می رود و مدیریت شهری آماده است با 

متولیان احداث این پروژه نهایت همکاری را داشته باشد .

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر قم:
هالل احمر بهترین واسطه برای کمک 

نیکوکاران به نیاز نیازمندان است
نشســت هم اندیشــی هالل احمر قم با فعاالن اقتصادی، مدیران شهرک های 
صنعتی، اصناف و اتاق بازرگانی استان با هدف تهیه و توزیع سبدهای کاال و کمک 
به نیازمندان با حضور مدیرعامل و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در جمعیت 
هالل احمر اســتان قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
استان قم، در ابتدای نشست حجت االسالم فقیه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه 
در جمعیت هالل احمر قم با اشاره به اینکه بحث نظری انفاق یعنی کمک مالی و 
بحث عملی آن گذشت از آن چیزی که در زندگی داریم، است گفت: چرا در بخش 
نظــری که یقین داریم انفاق یعنی کمک مالی از مال خود ولی در بخش عملی، 
آن را به طوری که شایســته است انجام نمی دهیم؟ یعنی درواقع چرا نیکخواهی 
کمتر به نیکوکاری تبدیل می شود؟وی افزود: یک سری عامل هایی ایجاد می شود 

از جمله اینکه ببینیم که این واسطه بین نیکخواهی و نیکوکاری است.

معاونت خدمات شهری پیشانی شهرداری است
 نگاه جزیره ای در اداره شهر معنا ندارد

شــهردار کرج گفت: معاونت خدمات شهری در صف اول مجموعه مدیریت شهری برای 
خدمات رســانی به شــهروندان قرار دارد.مصطفی سعیدی ســیرائی در سی و هفتمین 
کمیسیون معاونین خدمات شهری و محیط زیست کالنشهرهای کشور که پیش از ظهر 
امروز در باشــگاه میالد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: کرج که به فرمایش مقام 
معظم رهبری با عنوان ایران کوچک شــناخته می شود، در حقیقت شهر همه مدعوینی 
اســت که امروز از کالنشهر های مختلف مهمان ما هســتند.وی در ادامه با بیان اینکه 
معاونت خدمات شهری نقش به سزایی در رضایت شهروندان از مجموعه مدیریت شهری 
و در نگاهــی کلی تــر، نظام و انقالب دارد، افزود: معاونت خدمات شــهری در صف اول 
مجموعه مدیریت شــهری برای خدمات رسانی به شــهروندان قرار دارد.وی توضیح داد: 
جمع آوری زباله و رفت و روب شــهر یکی از حوزه های فعالیت معاونت خدمات شهری 
است که طبق قانون، یکی از سه وظیفه مهم شهرداری ها تلقی می شود.سیرائی تاکید کرد: 
فعالیت ســازمان های مختلفی از جمله سیما، منظرو فضای سبز شهری، پسماند، آتش 
نشانی و ساماندهی مشاغل با معاونت خدمات شهری گره خورده بنابراین اگر می خواهیم 
رضایت شهروندان در حوزه خدمات شهری را جلب کنیم، سایر حوزه ها هم باید خدمات 
با کیفیتی ارائه دهند.وی اضافه کرد: برای افزایش رضایت شهروندان از عملکرد مجموعه 
مدیریت شهری باید از نگاه جزیره ای فاصله بگیریم و همه بخش های شهرداری به عنوان 

پیکری واحد عمل کنند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری همدان :
 ایجاد زیر ساخت فیبر نوری در راستای تحقق 

شهر هوشمند با سرمایه گذاری چهارصد میلیارد 
ریالی بخش خصوصی

همدان- محبوبه یادگاری:  مهران حاجیان بیان داشت : در عصر ارتباطات فرآیندهای 
مختلف فناوری اطالعات همگی به زیر ساختی مطمئن و دارای ظرفیت پهنای باند 
باال نیاز دارند و با توسعه روش های نوین ارتباطی، شهر ها نیازمند ایجاد زیر ساخت 
های الزم برای ارائه خدمات به شهروندان هستند. از این رو پس از اعالم نیاز سازمان 
فن آوری  ارتباطات، سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان با تالش و برنامه ریزی 
دقیق و مستمر اقدام به تدوین طرح و شناسایی سرمایه گذار در این زمینه نمود و با 
همراهی و حمایت شهردار و شورای شهر قرارداد ایجاد زیر ساخت فیبر نوری در ۸۵ 
کیلومتر از مسیر های شهر همدان را با سرمایه گذاری چهارصد میلیارد ریالی توسط 
شرکت فناپ تلکام که قوی ترین شرکت تخصصی در این زمینه است به امضا رساند.

رئیس ســازمان سرمایه گذاری شهرداری در تشــریح فوائد اجرای این پروژه اظهار 
داشــت: از جمله مزایــای این فن آوری کاهش هزینه تجهیزات نگهداری شــبکه، 
پاسخگو به نیازهای آینده، قابلیت اطمینان و امنیت باال، توانایی انتقال همه سرویس 
ها اعم از دیتا، صوت و تصویر و ویدئو با ســرعت بسیار باال، آموزش از راه دور، ایجاد 
فرصــت های تجاری جدید، عدم تاثیرات محیطــی و همچنین عدم تداخل الکترو 
مغناطیســی و در مجموع باال بردن کیفیت زندگی است و فیبرنوری به عنوان زیر 
ســاخت اصلی ارائه این ســرویس های پایدار باعث می شود خدمات بدون وقفه و 
یکپارچه و پایدار در بهره مندی از شــیوه های نوین ارتباطی در اختیار شــهروندان 

همدانی، نهادهای دولتی، بنگاه های تجاری و خدماتی و مراکز آموزشی قرار گیرد.
وی افزود: زیر ســاخت فیبرنوری در شهر همدان با پهنای باند مناسب و پایدار و با 
اولویت اتصال ســاختمان های شهرداری و سازمان های وابسته جهت ارائه خدمات 
الکترونیکی به شــهروندان ایجاد خواهد شــد و از این طریق به کســب و کارهای 
اینترنتی ، شــرکت های موجود و اســتارت آپ ها، نیز رونق خواهیم بخشید و در 
همین راستا جزو اولین شهرهایی خواهیم بود که گامهای نخست شهر هوشمند را 

در خدمات رسانی به شهروندان برداشته است.

لیست خانه های خالی منتشر شد

اعالم زمان پرداخت مالیات
در حالیکــه قانون مالیات های خانه خالی از زمان تصویب در 
آذرماه سال گذشــته تاکنون در پیچ و تاب اجرا قرار داشت 
و وزارت راه و شهرســازی براســاس آخرین رایزنی ها باید تا 
اواخر این ماه لیســن نهایی اطالعــات خانه های خالی را در 
اختیار ســازمان مالیاتی قرار می داد ، تازه ترین اعالم سازمان 
امور مالیاتی حاکی از آن است که لیست مورد نظر منتشر و 
تمامی مالکان واحدهای مســکونی می  توانند جهت مشاهده 
وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی خود و اطالع 
از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن اقدام کنند.به گزارش 
ایسنا، بر اساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه 
سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار 
نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از ســکنه باشد،  مشمول مالیات 
می شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه مشمول 
مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال 
اول معادل شــش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ 
برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات 
متعلقه خواهد شــد.  در این بین، وظیفه شناسایی خانه های 
خالــی را برعهده وزارت راه و شهرســازی از طریق ســامانه 
امالک و اســکان گذاشته شده است.در این زمینه، وزارت راه 
و شهرسازی اعالم می کند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد 

مســکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی ارسال 
کرده است اما این سازمان اعالم کرد که فقط اطالعات حدود 
۱۲ هزار واحد مسکونی خالی را دریافت کرده و عمده اطالعات 
به دلیل نقص اطالعــات الزم مالیاتی قابــل اتکا برای اخذ 
مالیات نیستند. در نهایت، قرار شد تا وزارت راه و شهرسازی 
تا پایان دی ماه به راســتی آزمایی اطالعات خانه های خالی 
بپردازد و لیســت نهایی را به سازمان امور مالیاتی اعالم کند 
که اطالعیه ســازمان مالیاتی حاکی از آن است که نخستین 
لیست این خانه ها منتشر شده است. در اطالعیه ای سازمان 
امور مالیاتی آمده است: بر اساس اطالعات دریافتی از وزارت 
راه و شهرســازی )سامانه ملی امالک و اسکان کشور موضوع 
تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های  مستقیم( نسبت 
به محاسبه مالیات واحدهای مسکونی خالی موضوع ماده ۵۴ 
مکرر قانون مالیات های مســتقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ اقدام 
کرده و نتایــج حاصل از آن در درگاه الکترونیکی ســازمان 
منتشر کرده است.کلیه مالکان واحدهای مسکونی می  توانند 
جهت مشاهده وضعیت مشمولیت واحد یا واحدهای مسکونی 
خود و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه 
ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی 
MY.TAX.GOV.IR  مراجعه کنند.حسب مقررات جزء ۲ بند 
ط تبصره ۶  ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، 
مهلــت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه ســال جاری 
)۳۰/۱۱/۱۴۰۰( تعیین شده ودر صورت عدم پرداخت مالیات 
تعیین شده در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام 
خواهد شد.ابالغ اوراق مطالبه مالیات، اعتراض به آن و مراحل 
دادرســی مالیاتی تابع مقررات قانون مالیات  های مســتقیم 

مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ است.

هر رقمی که به عنوان عیدی کارکنان دولت در بودجه تعیین شــود همان رقم به عنوان عیدی 
بازنشستگان کشوری مشخص خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس رقم عیدی که 
هیات دولت برای بازنشستگان کشوری تعیین می کند، به بازنشستگان خود پرداخت می کند.به 
گزارش اقتصادآنالین، طبق قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ میزان عیدی کارکنان دولت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده 
است و در جلسه هیات دولت نیز مبلغ عیدی بازنشستگان کشوری به تصویب نهایی می رسد.در بودجه سال ۹۹ عیدی کارکنان یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود، ولی در نهایت با توجه به تغییرات ضریب، هیأت دولت در پایان سال میزان عیدی را 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرد. در بودجه ۱۴۰۰ نیز برآورد عیدی کارکنان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شــده 
که ممکن است با تغییرات اعمال شده در هیات دولت رقمی باالتر مصوب شود.هر رقمی که به عنوان عیدی کارکنان دولت در بودجه 
تعیین شود همان رقم به عنوان عیدی بازنشستگان کشوری مشخص خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی نیز براساس رقم عیدی 

که هیات دولت برای بازنشستگان کشوری تعیین می کند، به بازنشستگان خود پرداخت می کند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این جلسات دستاوردهای خوبی در تعامالت حوزه باال دستی نفت و پتروپاالیشگاه ها برقرار شد و در جلسه ای که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم درباره 
۵ میلیارد دالر خط اعتباری به توافقاتی رسیدیم.به گزارش ایلنا، احسان خاندوزی  درباره رایزنی با روسیه در زمینه تعامالت بانکی و ارزی اظهار داشت: با توجه به راهبردی بودن 

روابط ایران و روسیه یکی از محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم احیای این ظرفیت بود که در راستای افزایش اثرگذاری سفر رییس جمهوری به روسیه، اینجانب و وزیر نفت روز گذشته جلسات مقدماتی 
را با همتایان روسی خود داشتیم.وی ادامه داد: در این جلسات دستاوردهای خوبی در تعامالت حوزه باال دستی نفت و پتروپاالیشگاه ها برقرار شد و در جلسه ای که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم درباره ۵ میلیارد دالر خط 
اعتباری به توافقاتی رسیدیم. از این خط اعتباری دو پروژه قطعی و شروع به کار کرده بود؛ پروژه های نیروگاه سیریک و خط آهن اینچه برون از پروژه های این خط اعتباری هستند، اما سرعت تحوالت هر دو بسیار کم و 
در حد انتظار نبود. از این رو قرار بر این شد که سرعت این دو پروژه افزایش یابد و تسهیل شود.وزیر اقتصاد گفت: از محل خط اعتباری ۵ میلیارد دالر قرار بر این شد که سه پروژه نیروگاهی دیگر  نهایی شود همچنین 
تکمیل خط آهن راهبردی شمال به جنوب در مسیر رشت- آستارا به لیست پروژه های این خط اعتباری اضافه و  همچنین با جلسات مدیرعامل شرکت راه اهن ایران و طرف روسی برای تامین ۲۰۰۰ لوکوموتیو از طریق 
این خط اعتباری توافق شد.   خاندوزی با بیان اینکه از دیگر موضوعات جلسات بنده با همتای روسی خود تسهیل روابط بانکی و ارزی بود، ادامه داد: روز گذشته با تجار ایرانی فعال در حوزه روسیه جلسه ای داشتم که 

نکات و نقطه نظرات تجار ایرانی را با وزیر اقتصاد روسیه مطرح کردم و امیدوارم با سفر رییسی جمهوری کشورمان و ادامه تعامالت بانکی و ارزی، گشایش هایی در این حوزه ایجاد شود.

میزان عیدی بازنشستگان تامین 
اجتماعی رسما اعالم شد

وزیر اقتصاد در روسیه:

برای تامین مالی تکمیل راه آهن رشت- آستارا و تامین ۲۰۰۰ 
لوکومتیو با روس  ها توافق کردیم
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نفت سنگین ایران ارزانتر شد
جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد که قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته بیش از 
هفت درصد کاهش داشــته است.به گزارش ایسنا، قیمت نفت سنگین ایران در دسامبر به ۷۴ دالر و 
۶۸ سنت در هر بشکه رسید که پنج دالر و ۸۲ سنت معادل ۷.۲ درصد کاهش در مقایسه با قیمت۸۰ 
دالر و ۵۰ سنت نوامبر داشت که دومین کاهش ماهانه متوالی بود. میانگین قیمت نفت سنگین ایران 
در ســال ۲۰۲۱ به ۶۹ دالر و ۸۰ سنت در مقایســه با میانگین قیمت ۴۰ دالر و ۷۷ سنت در سال 
۲۰۲۰ رسید.ارزش سبد نفتی اوپک ماه میالدی گذشته تحت تاثیر کاهش شاخصهای قیمت مرتبط، 
برای دومین ماه متوالی کاهش داشت. ارزش سبد نفتی اوپک در دسامبر پنج دالر و ۹۹ سنت معادل 
۷.۵ درصد در مقایســه با نوامبر کاهش پیدا کرد و به ۷۴ دالر و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید. با این 
حال میانگین ارزش سبد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۱ به ۶۹ دالر و ۸۹ سنت در هر بشکه رسید که ۲۸ 
دالر و ۴۲ سنت معادل ۶۸.۵ درصد افزایش در مقایسه با ۴۱ دالر و ۴۷ سنت در سال ۲۰۲۰ داشت.

طبق گزارش منابع ثانویه، تولید نفت اوپک متشکل از ۱۳ کشور در دسامبر به ۲۷.۸۸ میلیون بشکه 
در روز رسید که ۰.۱۷ میلیون بشکه در روز در مقایسه با نوامبر افزایش داشت. تولید نفت عمدتا در 
عربستان سعودی، آنگوال، عراق و امارات متحده عربی افزایش پیدا کرد اما در لیبی و نیجریه کاهش 
داشــت. تولید نفت ایران هشت هزار بشکه در روز در دسامبر نسبت به ماه پیش از آن رشد کرد و از 

۲.۴۷۰ میلیون بشکه در روز به ۲.۴۷۸ میلیون بشکه در روز رسید.

یک عضو کمیسیون تلفیق خبر داد
موافقت با رایگان شدن آب، برق و گاز 

کلیه مدارس برای سال آینده
یک عضو کمیســیون تلفیق مجلس شورای اســالمی، تاکید کرد: 
اعضای کمیسیون تلفیق با رایگان شــدن تعرفه مصرف آب، برق و 
گاز تا ســقف الگوی مصرف برای کلیه مدارس کشور در سال ۱۴۰۱ 
موافقت کردند.به گزارش ایسنا، علی حدادی نماینده مردم طالقان، 
ســاوجبالغ، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسالمی در صفحه 
شــخصی خود در توئیتر، نوشت: » بر اساس پیشنهاد بنده و موافقت 
اعضای کمیســیون تلفیق در جریان بررسی الیه بودجه، مصوب شد 
کلیه رده های بســیج اعم از حوزه ها و پایگاه های مقاومت، سالن های 
فرهنگی و ورزشی، ازپرداخت کلیه حق انشعابات اعم از آب، برق، گاز 
و عوارض شهرداری معاف شوند. همچنین با تصویب کمیسیون تلفیق 
بودجه و در حمایت از آمــوزش و پرورش، تعرفه مصرف آب، برق و 
گاز تا سقف الگوی مصرف برای کلیه مدارس کشور، در سال ۱۴۰۱ 

رایگان می شود.«

گزیده خبر

 تعرفه های برق مشترکین پر مصرف
 افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اصفهان  جریمه بد مصرف ها و پر 
مصرف ها ی برق از بهمن ماه آغاز می شــود و در آیین نامه جدید تعرفه برق 
مشترکان خانگی بر اساس بند ی تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تصویب 
هیات وزیران رسیده و هدفش اصالح مصرف پر مصرف ها بوده است و به عبارت 
دیگر فقط ۲۵ درصد مشترکان مشــمول این جریمه ها خواهند شد البته این 
بخش نیز اگر مصرف خود را اصالح کنند دوباره هزینه قبض آنها کاهش خواهد 
یافت . با اشــاره به اینکه بخش کمی از مشترکان مصرف باالتر از الگو دارنداین 
گروه تاکنون از یارانه بیشــتری بهره مند می شدند که بر اساس مصوبه جدید، از 
این پس یارانه یکسانی که برای کل مشترکان لحاظ شده است نیز به آنها تعلق 
خواهد گرفت و مشــترکان پرمصرف بابت مصرف بیشتر از الگو، هزینه بیشتری 
باید بپردازنــد .این اقدام به منظور برقراری عدالــت در توزیع یارانه های انرژی 
صورت گرفته و از آنجا که بیشترین برق مورد نیاز کشور توسط بخش خصوصی 
تولید می شود، دولت می بایست برق را با قیمت واقعی خریداری و با نرخ یارانه ای 
به مشــترکان تحویل دهد که در این شرایط، مشــترکانی که از برق بیشتری 

استفاده می کردند، از یارانه بیشتری نیز بهره مند می شدند.

طی ۹ ماهه سال جاری در منطقه ۹ عملیات انجام شد؛
افزایش 16 درصدی حجم گاز عبوری از 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز
محــی الدین مفخمی از افزایش ۱۶ درصدی حجم گاز عبوری از این منطقه در 
۹ ماهه ســال جاری خبر داد.محی الدین مفخمی، با اعالم این خبر اظهار کرد: 
حجم گاز عبوری از این منطقه در ۹ ماهه سال جاری ۲/۱۷ میلیارد مترمکعب 
بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲/۱۶ درصدی را نشان 
می دهد.وی با بیان اینکه حجم گاز عبوری شــامل مجموع گازهای تحویلی به 
استان های شمالی و انتقال داده به مناطق مجاور است، افزود: حجم گاز تحویلی 
به شرکت های گاز استانی تحت پوشش منطقه )گلستان، مازندران، گیالن( در 
۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته 
است.سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ادامه داد: همچنین در این مدت 
حجم گاز انتقالی به مناطق مجاور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹/۲۸ 
درصد افزایش را نشان می دهد.مفخمی با بیان اینکه تعمیرات اساسی ایستگاه 
های تقویت فشار و تعمیرات پیشگیرانه حاصل از پروژه پیگرانی هوشمند سال 
جاری در منطقه به موقع به اتمام رســید، بیان کرد: منطقه ۹ برای مواجهه با 
بحران های احتمالی در زمســتان و پایداری جریان گاز استان های شمالی در 

سطح آمادگی باالیی قرار دارد.

نگرانی ای در خصوص آسیب دیدگی خط لوله 
انتقال میعانات گازی وجود ندارد

آسیب دیدگی جزئی خط لوله انتقال میعانات گازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در کمترین زمان ممکن برطرف می شــود و جای هیــچ نگرانی ای وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، به 
دلیل حجم بی ســابقه بارندگی طی روزهای اخیر در اســتان هرمزگان و خارج 
شــدن آب های ســطحی از مسیل و ورود ســیالب به خط لوله انتقال خوراک 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، این خط لوله دچار آسیب دیدگی جزئی شده است.

حجم ســیالب در اطراف خط لوله به قدری بی ســابقه بوده است که در برخی 
قسمت ها دهانه مسیل تا ۶۰۰ متر تعریض شده است.در دهانه مسیل یاد شده 
شــیرهای قطع اضطراری وجود دارد و به صورت خودکار بسته شده اند و جای 
هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.کارکنان سخت کوش و متبحر این حوزه 
در محل مستقر هســتند و تمهیدات الزم اندیشیده شده است و در کوتاه ترین 
زمان تعمیرات الزم پایان خواهد یافت.با توجه به ذخیره ســازی میعانات گازی 
در مخازن پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، عملیات تولید در این پاالیشگاه بی 

وقفه ادامه دارد.

ساالنه 22 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در 
استان اصفهان توزیع و مصرف می شود

شرکت گاز استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های توزیع کننده 
گاز طبیعی ســاالنه بیش از ۲۲ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان 
اصفهان توزیع می نماید.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرعامل این شرکت، درمراسم افتتاحیه ارزیابی عملکرد این شرکت در حوزه 
اســتانداردهای HSE که از امروز آغاز و به مدت ســه روز انجام خواهد گرفت، 
با اشــاره به اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون و ۹۳۲ هزار مشــترک گاز 
طبیعی در سطح استان وجود دارد، گفت: ساالنه بیش از ۲۲ میلیارد متر مکعب 
گاز مصرف می کنند.وی، بیان داشــت: این شــرکت توانسته تاکنون نسبت به 
طراحــی و اجرای بیش از ۲۷ هزار کیلومتر شــبکه، حدود یک میلیون و ۱۱۰ 
هزار مورد انشــعاب، بهره مندسازی ۱۱۲ شهر استان، ۱۰۶۵ روستا، گازرسانی 
 C.N.G به ۵۳ شهرک صنعتی شامل حدود ۱۰هزار واحد صنعتی، ۱۵۶ جایگاه
و راه اندازی ۲ هزار و ۵۶۴ ایستگاه تقلیل فشار و۳۹۱ ایستگاه حفاظت از زنگ 
اقدام نماید.مهندس علوی، با تاکید بر اهمیت استقرار سیستم های مدیریتی و 
لزوم سرعت بخشیدن و تداوم هرچه بیشتر تحقق اهداف HSE گفت: توجه به 
ســالمت و ایمنی افراد، پیش نیاز صیانت از منابع انسانی و افزایش بهره وری هر 

سازمان و شرکت است.

تب صعود قیمت نفت تندتر شد
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی در پی مسدود 
شــدن یک خط لوله از عراق به ترکیه و افزایش نگرانی ها نسبت به 
تشدید محدودیت عرضه، برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت 
و به باالترین رکورد هفت ســال اخیر صعود کرد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت یک دالر و چهار سنت معادل ۱.۲ درصد 
افزایش یافت و به ۸۸ دالر و ۵۵ ســنت در هر بشــکه رسید و به 
رشــد ۱.۲ درصد معامالت روز گذشــته افزود. بهای این معامالت 
تا مرز ۸۹ دالر و پنج ســنت هــم پیش رفت که باالترین قیمت از 
۱۳ اکتبر سال ۲۰۱۴ بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا یک دالر و ۱۵ سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرد و به 
۸۶ دالر و ۵۸ سنت در هر بشکه رسید و به رشد ۱.۹ درصدی روز 
سه شنبه افزود. شاخص نفت آمریکا ابتدای معامالت تا رکورد ۸۷ 
دالر و هشت سنت پیشروی کرده بود که باالترین قیمت از ۹ اکتبر 
سال ۲۰۱۴ بود.شرکت بوتاس ترکیه روز سه شنبه اعالم کرد جریان 
نفت در خط لوله کرکوک-سیهان را پس از وقوع یک انفجار در این 
سیستم قطع کرده است. علت این انفجار هنوز مشخص نیست.این 
خط لوله نفت عراق را که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است 
برای صادرات به بندر ســیهان ترکیه منتقل می کند. توقف جریان 
نفت ایــن خط لوله در شــرایطی روی داده که تحلیلگران کمبود 
عرضه در سال ۲۰۲۲ را پیش بینی می کنند که تا حدودی به دلیل 
تاب آوری بهتر از حد مطلوب تقاضا در برابر شیوع کرونای اُمیکرون 
بوده و بعضی از آنها انتظار دارند نفت ۱۰۰ دالری برگردد.مســائل 
ژئوپلیتیکی در روسیه که دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان است 
و امارات متحده عربی که ســومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک 
است، به نگرانیهای عرضه افزوده شــده است.امارات متحده عربی 
روز سه شــنبه خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برای محکومیت حمله روز دوشنبه انصاراهلل یمن به ابوظبی شد.در 
این بین، نیروهای روســیه در مرز با اوکراین مســتقر شده اند. کاخ 
سفید این بحران را فوق العاده خطرناک خواند و اعالم کرد روسیه 
در هر مقطعی ممکن اســت حمله کند.افزایش تنشها چشم انداز 
اختالالت عرضه را تقویت کرده و همزمان اوپک پالس برای افزایش 
تولید مطابق با ســهمیه توافق شده دچار مشکل شده است.ادوارد 
مویا، تحلیلگر شــرکت OANDA در یادداشتی نوشت: اوپک پالس 
نتوانسته است اهداف تولید را محقق کند و اگر تنشهای ژئوپلیتیکی 
تشدید شود، نفت برنت به تالش زیادی برای صعود به ۱۰۰ دالر در 

هر بشکه نیاز نخواهد داشت.

وزیر نفت

ایران و روسیه تصمیم های خوبی در زمینه تجارت گاز گرفتند
وزیر نفت مهم ترین محورهای دیدار با مقام های روسیه را تبیین 
کرد و گفت: تصمیم های خوبی در زمینه تجارت گاز گرفته شده 
اســت که می تواند سبب تحول در منطقه شود.به گزارش ایسنا، 
جواد اوجی شب گذشــته در گفت وگویی تلویزیونی، به انتخاب 
وزارت نفت به عنوان ریاســت کمیســیون مشترک اقتصادی در 
دولت اشــاره کرد و گفت: از یک ماه گذشته زمینه های همکاری 
در بخش های مختلف از جمله انرژی با شرکت ها و دولت روسیه 
بررســی شــد.وی افزود: امروز از بدو ورود، نشست های خوبی با 
ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه در حوزه های مختلف 
انرژی، راه و ترابری، جهادکشاورزی، نیرو، مواردی که در گذشته 
ابهامی داشــته اند و پروژه هایی که شرکت های روس در ایران در 
حال فعالیت هستند، انجام و تبادل نظر شد و تصمیم های خوبی 
گرفته شــد.وزیر نفــت ادامه داد: در حوزه انــرژی نیز در بخش 
باالدست، توســعه میدان های نفت و گاز و بخش پایین دست در 
توسعه پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی و انتقال تجهیزات و فناوری 
کــه در صنعت نفــت و گاز ایران راهبردی اســت، تصمیم های 
خوبی گرفته شــد.اوجی به نشســت با الکســاندر نواک، معاون 
نخست وزیر روســیه هم اشاره و با بیان اینکه در این نشست نیز 
درباره محورهای جدید همکاری با روسیه تبادل نظر شد، اظهار 
کرد: دو کشــور دارای ظرفیت های خوبی در حوزه انرژی هستند 
و امیدواریم با تفاهم ها و توافق هایی که در این نشســت هایی که 
با وزارت انرژی روســیه، معاون نخست وزیر روسیه و شرکت های 
مختلف و بزرگ روســیه انجام شد، به زودی این موارد به امضای 
قرارداد منجر شــود.وی با بیان اینکه در نشســت با شرکت های 
بزرگ روسیه در موضوع انتقال فناوری و تجهیزات راهبردی مورد 
نیاز  و راهبردی صنعت نفت توافق های خوبی انجام شــده است، 
تصریح کرد: نقشــه جامع و کامل همکاری با روسیه تدوین شده 
که در اختیار این کشور قرار گرفته است، امیدواریم در چارچوب 

این نقشه به توافق و قراردادهای جدیدی دست یابیم.

با روسیه در ائتالف اوپک پالس هم نظر بودیم
وزیر نفت درباره گســترش همکاری ایران و روســیه از جایگاه 
بزرگ تریــن دارندگان ذخایر نفت و گاز جهــان هم اظهار کرد: 

دیدگاه های ایران و روســیه در ائتالف اوپک پالس بســیار به هم 
نزدیک اســت و در توافق های اخیری که اوپک پالس داشــته، 
هم نظــر  بودیم.وی با اشــاره به اینکه ایران و روســیه به عنوان 
بزرگ تریــن دارندگان ذخایر گاز جهــان می توانند با هم در این 
بخــش )گاز(  همــکاری کنند و امروز پیشــنهادهای خوبی در 
این زمینه ارائه شــد، ادامه داد: ایران با توجه به زیرســاخت های 
موجود آمادگی خود را برای تجارت و ســوآپ گاز از روســیه به 
ایران و دیگر کشورهای همسایه اعالم کرده است.وزیر نفت با بیان 
اینکه همچنین پیشــنهادهایی در زمینه تبدیل گاز به ال ان جی 
و صــادرات در قالب آن هم ارائه شــد، گفت: تصمیم های خوبی 
در زمینه تجارت گاز اتخاذ شــده است که می تواند سبب تحول 

در منطقه شود.

استفاده از توان شرکت های روسی در بخش باالدست نفت
اوجی با اشــاره به اینکه هر دو کشــور ایران و روســیه تحریم 
هســتند که می توانند از این فرصت اســتفاده کنند و آن دسته 
از شرکت های روسی که با شرکت های اروپایی و آمریکا همکاری 
ندارند می توانند با ایران همکاری داشــته باشــند، تصریح کرد: 
مقرر شــد از توان شرکت های روس در بخش باالدست و توسعه 
میدان های نفتی و ســاخت تجهیزات و انتقال فناوری اســتفاده 
کنیم، همچنین شرکت های دو کشور می توانند با تأسیس کارخانه 
مشترک در ایران و تولید تجهیزات افزون بر استفاده در ایران، آن 
را صــادر کنند.وی درباره توافق در دیگر بخش های اقتصادی هم 
گفت: در بخش کشــاورزی توافق های خوبی انجام شــده است. 
همچنین شــرکت های مختلف روس پروژه های پرشــماری در 

زمینــه نیروگاهی تعریف کردند؛ خوشــبختانه در زمینه تأمین 
منابع مالی که مورد تأکید دســتگاه های مختلف کشور است به 
توافق های خوبی دست یافتیم.رئیس ایرانی کمیسیون مشترک 
ایران و روسیه اظهار امیدواری کرد مذاکره با شرکت های روسی به 
امضای قرارداد و تأمین منابع مالی در بخش های مختلف اقتصادی 

کشور منجر شود.

همکاری های نفتی ایران و روسیه توسعه می یابد
طبق اعالم وزارت نفت، شــب گذشــته جواد اوجی، وزیر نفت و 
نیکالی شــولگینوف، وزیر انرژی روسیه درباره راه های گسترش 
مناســبات اقتصادی، رفع موانع بانکی، گمرکی و زیرســاختی، 
تقویــت همکاری تهــران و مســکو در حوزه نفــت و انرژی و 
ســرمایه گذاری مشــترک در طرح های زیربنایی انرژی رایزنی 
و گفت وگو کردند.وزیر نفت در دیدار با الکســاندر نواک، معاون 
نخست وزیر روسیه تقویت همکاری ایران و روسیه در قالب ائتالف 
اوپک پــالس با هدف تأمین منافع و تنظیم بــازار انرژی، تأمین 
نیازمندی های متقابل، همکاری منطقــه ای در انتقال گاز ایران 
به پاکستان و هند با مشارکت شــرکت های روسی، بومی سازی 
تجهیــزات نفت در ایــران، همکاری در حــوزه ال ان جی، انتقال 
فناوری و سرمایه گذاری مشــترک را بررسی کردند.وزیر نفت و 
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه پس از 
این نشســت ها از در دستور کار قرار گرفتن توسعه همکاری های 
دو کشــور در اســتخراج نفت و گاز خبر داد.اوجی با بیان اینکه 
توافق هــای خوبی در حوزه همکاری های نفت و انرژی به دســت 
آمده است، تصریح کرد: مذاکرات خوبی برای همگرایی اقتصادی، 
رفع موانع، ســرمایه گذاری مشترک و توسعه همکاری های حوزه 
نفت و انرژی با طرف روس به دست آمده است.کمیسیون مشترک 
اقتصادی ایران و روسیه تاکنون ۱۵ دور در تهران و مسکو برگزار 
شده است. کارگروه های زیرمجموعه کمیسیون مشترک اقتصادی 
دو کشور، از جمله کارگروه های بانکی و مالی، حمل ونقل، تجارت 
و بازرگانی، صنایع، کشاورزی، فناوری، بهداشت، مسکن و گمرک 
در دو سال اخیر، نشست های مشترکی را به صورت برخط برگزار و 

پیش نویس سند شانزدهمین نشست را آماده کرده اند.

اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود به رشد قوی تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ با وجود شیوع واریانت اُمیکرون و افزایش 
نرخهای بهره همچنان خوشبین ماند و تاکید کرد بازار تا پایان امسال به خوبی حمایت می شود.به گزارش ایسنا، این دیدگاه خوش بینانه 
اوپک با صعود قیمت های نفت به باالترین حد از سال ۲۰۱۴ همزمان شده است. عرضه محدود از صعود قیمتها پشتیبانی کرده و گزارش 
اوپک نشان می دهد این گروه در دسامبر تولیدش را کمتر از میزانی که متعهد شده بود، افزایش داد.اوپک در گزارش ماهانه خود پیش 
بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۱۵ میلیون بشکه در روز رشد می کند که برآورد مذکور تغییری نسبت به ماه پیش نداشته است. مصرف نفت 
در ســه ماهه ســوم از مرز ۱۰۰ میلیون بشــکه در روز عبور می کند.در گزارش اوپک آمده است اگرچه واریانت جدید اُمیکرون در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بر تقاضا تاثیر خواهد 
داشت که البته به تدابیر قرنطینه بیشتر و افزایش نرخ بستری شدن در بیمارستان و تاثیر آن بر نیروی کار بستگی دارد اما پیش بینی ها درباره قوی ماندن نرخ رشد اقتصادی 
بدون تغییر مانده است.اوپک اعالم کرد افزایش نرخهای بهره که در سال ۲۰۲۲ برای مهار رشد تورم پیش بینی شده و ریسکی برای تقاضا برای نفت دیده می شود، بعید است 
دورنمای تقاضا برای نفت را متاثر کند. افزایش نرخهای بهره در سه ماهه دوم امسال با فصل رانندگی تابستانی در نیمکره شمالی مصادف می شود که تقاضا برای سوخت را 
تقویت خواهد کرد.طبق گزارش اوپک، انتظار نمی رود اقدامات پولی بر روند رشد اقتصاد جهانی خللی وارد کند بلکه در واقع به کنترل داغی بیش از حد اقتصادها کمک می 

کند. انتظار می رود بازار نفت تا پایان سال ۲۰۲۲ به خوبی پشتیبانی شود.

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد با تاثیر اندک شیوع کرونای اُمیکرون بر تقاضا، عرضه در بازارهای جهانی نفت محدودتر از 
تصور قبلی به نظر می رسد.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه خود از بازار نفت نوشت: شیوع کرونای 
اُمیکرون افزایش یافته اما این بار افزایش موارد ابتال تاثیر بسیار محدودتری روی مصرف نفت خواهد داشت. با توجه به این که آمریکا، 

کانادا و برزیل در مسیر تولید با حداکثر ظرفیت قرار دارند و عربستان سعودی و روسیه ممکن است رکورد تولید را بشکنند، رشد مستمر عرضه می تواند باعث اشباع قابل توجه 
بازار نفت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ و پس از آن شود اما اشباع عرضه بازار در سال میالدی جاری کمتر از پیش بینی های قبلی خواهد بود و انتظار می رود تقاضا برای 
نفت به سطح ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع پاندمی برسد.طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، تسهیل تدابیر قرنطینه به معنای آن است که رفت و آمد قوی می 
ماند. این آژانس برآورد خود از تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به میزان ۲۲۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و پیش بینی کرد مصرف نفت سال گذشته ۵.۵ میلیون 
بشکه در روز رشد کرده و امسال ۳.۳ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.اما آژانس بین المللی انرژی هشدار داد که ذخایر تجاری نفت خام و سوخت در کشورهای عضو 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به پایین ترین سطح هفت سال گذشته نزول کرده و هر گونه کاهش عرضه بازار نفت را در سال ۲۰۲۲ پرنوسان خواهد کرد.بر اساس گزارش 

بلومبرگ، جدیدترین گزارش آژانس بین المللی انرژی همزمان با صعود قیمت نفت به بیش از ۸۹ دالر در معامالت بازار لندن منتشر شد.

همزمان با صعود قیمت به ۸۸ دالر

هشدار آژانس بین المللی انرژی درباره کاهش نگران اوپک دورنمای مثبتی برای بازار نفت پیش بینی کرد
کننده ذخایر نفت و سوخت
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گزیده خبر

چرا راه دور؟ خدمات خودرویی مورد نیازتان 
را در جیب تان بگذارید

اگر از معدود افرادی هستید که نقش پر 
رنــگ فناوری را در زندگی امروز پیش 
بینی کرده بودید باید به شــما تبریک 
گفت چون بسیاری حتی قدرت تصور 

این را هم نداشــتند که روزی یک گوشــی همراه کوچک به جعبه ابزاری همه 
کاره در زندگی امروز ما بدل شــود.صفحه لمسی گوشی های هوشمند مملو از 
تصاویر کوچکی اســت که هر یک مختص به کاری طراحی شــده و هر روز هم 
هزاران اپلیکیشن جدید با این تصاویر رنگی در اختیار ما قرار می گیرند. عباراتی 
مانند »کافی است اپلیکیشن خاصی را نصب کنید تا از خدمات یکی از برگترین 
شرکت ها استفاده کنید« از جمله مصطلح ترین جمالت فراخوان است که ما را به 
استفاده از این دنیای مجازی دعوت می کنند.سوال اصلی اینجاست، چه شد که 
ما از این امکانات استقبال کرده ایم؟ مگر خدمات در گذشته چه کمبودی داشته؟ 
و یا اپلیکشین ها مگر در نهایت همان خدمات معمول را به ما ارایه نمی دهند؟ اگر 
بخواهیم به این سئواالت پاسخ دهیم به یک کلمه کلیدی می رسیم. کلمه ای که 
در دنیای پُر سرعت امروز، همه به آن وابسته هستیم و آن هم »زمان« است.دلیل 
استقبال ما از اپلیکشین ها و خدماتی که از طریق فناوری اطالعات در اختیار ما 
قرار می گیرد، صرفه جویی در زمان است و تفاوت خدماتی که از این طریق به ما 
ارایه می شود هم، همین نکته است. شما سریع تر، آسان تر و مطمئن تر از گذشته 
می توانید خدمات مورد نیاز خود را فراخوان کرده و از آن بهره مند شوید و همین 
مسئله، تحولی عظیم در اقتصاد محسوب می شود زیرا یکی از بزرگترین عوامل 
هزینه بر برای بنگاه های اقتصادی، زمان الزم برای ارایه یک کاال یا خدمت است.

امروزه، هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان کاالها و خدمات، به آسانی در 
کوتاه تریــن زمان ممکن و با کمترین هزینه و انــرژی می توانند کاال و خدمات 
مورد نظر خود را مبادله کنند.خدمات اپلیکیشن ها دیگر محدود به موقعیت های 
معمول و روال عادی زندگی نبوده و در موقعیت های اضطراری و وقتی شما نیاز 
به کمک دارید، به امدادرســان شما تبدیل شــده اند.برای همه ما دسترسی به 
خدمات خودرویی در شــرایطی که با نزدیک ترین منطقه مسکونی، کیلومترها 
فاصله داریم یک کابوس اســت، به خصوص اگر سررشته ای از مکانیکی خودرو 
نداشــته باشیم و یا اگر که دانش کافی داریم امکان دسترسی به ابزار و قطعات 
الزم برای عیب یابی و رفع عیب خودرو نداشته باشیم.یکی از مرزهای خدماتی که 
در این بخش شکسته شده، فراخوان امدادخودرو ایران از طریق یک اپلیکیشن 
ساده است که حتی بدون نیاز به برقرار تماس تلفنی به شما امکان می دهد در 
شــرایطی که در کابوس خرابی خودروگیر کرده اید از خدمات امدادخودروایران 
برخوردار شوید.اپلیکیشن »بسپر«، ضمن آنکه زمان امدادخواهی را کاهش داده 
و فرایند ثبت درخواســت را آسان کرده است، به شما این امکان را می دهد که 
در هر لحظه و در هر کجای ایران تنها در صورت دسترسی به شبکه اینترنت از 

خدمات خودرویی مورد نیاز خود برخوردار شوید.

 امید اصلی کشور برای پایداری تجارت 
بین المللی دریایی
تپش تند نبض صادرات و واردات در سواحل مکران/ 
بنــدر چابهار؛ قدرتی نوظهور کــه تحول اقتصادی را 
برای منطقه رقم خواهد زد ،این روزها به واسطه وجود 
بندر بزرگ اقیانوسی چابهار در سواحل مکران، نبض 
صــادرات و واردات در گنج پنهان ایران به تندی می 

زند، قدرتی نوظهور که تحول اقتصادی را برای منطقه رقم خواهد زد.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان؛ 
بندر اقیانوسی شهید بهشتی چابهار با موقعیت استراتژیک و دسترسی مستقیم 
بــه اقیانوس، به عنوان عمیق ترین بندر کشــور، فرصتی بی بدیل برای رونق 
مبادالت تجاری ایران در ســطح بین الملل و امید اصلی کشور در آینده برای 
پایداری تجارت بین المللی دریایی محسوب می شود.این بندر با برخورداری از 
تجهیزات مدرن و فرصت بی نظیرش، می تواند پذیرای کشتی های اقیانوس 
پیما با حجم بسیار باالیی از کاال باشد و میزان زیادی از کاالی مورد نیاز مردم 
ایران و حتی کشــورهای منطقه را فراهم کند و در واقع تحول اقتصادی را به 
ارمغان بیاورد.موقعیتی اســتراتژیک که مورد عنایت ویژه مقام معظم رهبری 
قرار گرفته و با تاکید ایشــان، نگاه مســئوالن کشوری نیز به این سمت سوق 
پیدا کرده و در دولت ســیزدهم توجه ها به این بندر و سواحل مکران بیش از 
پیش شده است، به گونه ای که شاهد رشد چشمگیر صادرات و واردات کاال از 
بندر چابهار هستیم.در همین رابطه حسین مدرس خیابانی، استاندار سیستان 
و بلوچستان از بندر چابهار به عنوان بزرگترین مزیت سیستان و بلوچستان یاد 
کرد و گفت: باید بیشــترین استفاده را از این بندر راهبردی داشته باشیم.وی 
افزود: برای حمایت و رونق بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوســی کشور و 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر توسعه سواحل مکران باید 
تخصیص عوارض صادرات در بندر چابهار ۵۰ درصد کمتر از سایر بنادر کشور 
باشد.تپش تند نبض صادرات و واردات در سواحل مکران/ بندر چابهار؛ قدرتی 
نوظهور که تحول اقتصادی را برای منطقه رقم خواهد زدبهروز آقایی، مدیرکل 
بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در این باره در گفت و گو با خبرنگار 
ما بیان کرد: بندر چابهار به دلیل دسترسی مستقیم به اقیانوس از عمق آبخور 
باالیی برخــوردار بوده و به عنوان عمیق ترین بندر کشــور می تواند قادر به 
پذیرش کشــتی های اقیانوس پیما با تناژ باال بدون هیچ محدودیتی باشد.وی 
افزود: در همین راســتا فاز دوم این بندر اقیانوسی متشکل از دو اسکله ۴۵۰ 

متری با عمق ۱۸ متر در دست اجراست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد:

موافقت با واردات ۵۰ هزار خودرو
 سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
شــورای اسالمی از موافقت این کمیســیون برای واردات ۵۰ 
هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار ماشین آالت سنگین خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاســی ایرنــا، »رحیم زارع« در توضیح 
نشســت دیروز چهارشنبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به 
خبرنگاران گفت:  در نشســت کمیسیون تلفیق در خصوص 
واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو ســواری و ۱۰ هزار دستگاه 
ماشــین آالت ســنگین با تعرفه ای که تصویب هیات وزیران 
می رســد، موافقت شــد. وی اضافه کرد: درآمد حاصل از این 
واردات، جهــت تامین مالی شــبکه راه آهن کشــور و ایجاد 
خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع السیر، 
قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، 
بخش راه سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق 
محــروم و روســتایی و اصالح نقاط حادثه خیــز در جاده  ها 
هزینه خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ 
مجلس شــورای اســالمی افزود: همچنین به منظور توسعه 
اشتغال زندانیان سود حاصل از سرمایه گذاری بخش عمومی 
غیردولتــی در زندان ها برای اشــتغال زندانیان حین حبس 
پس از تایید ســازمان زندان ها مشــمول مالیات با نرخ صفر 
شــد.نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسالمی همچنین 
گفت: کمیســیون تلفیق مجلس با اختصاص یکهزار میلیارد 
تومان برای تامین تجهیزات هــالل احمر در خصوص اوراق 
در ســقف ۸۸ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.وی ادامه داد:  
همچنین کمیســیون تلفیق مصوب کرد که شهرداری های 
باالی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت موظف هســتند برای صدور هر 
فقره پروانه اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری ۲ درصد عوارض 
را از متقاضیان پروانه وصول کنند و به حساب درآمد عمومی 
در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند.عضو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شورای اســالمی گفت: همچنین بر اساس 
مصوبه دیگر کمیســیون مقرر شــد تمامی رده های بسیج، 

پایگاه های مقاومت، ســالن های ورزشی و امدادی، پاسگاه ها، 
کالنتری ها و موزه های دفاع مقدس از پرداخت انشــعاب آب، 
فاضالب، برق، گاز معاف شــوند.وی تصریح کرد: طبق مصوبه 
کمیســیون،  تمام واحدهای آموزشی، مدارس دولتی، وزارت 
آموزش و پرورش پرداخت هزینه های آب و فاضالب، برق و گاز 
در سطح الگوی مصرف معاف شدند.زارع  ادامه داد: در نشست 
امروز همچنین مصوب شــد که نرخ ۴درصد حقوق گمرکی 
برای واردات کاالهای اساسی مانند دارو، تجهیزات، ملزومات 
پزشــکی و نهاده های دامی و کشاورزی که در بودجه ۱۴۰۱ 
به میزان ۴ درصد بــود به یک درصد تقلیل یافت زیرا مأخذ 
نرخ ورودی ارز ۲۳ هزار تومانی تعیین شــده است.سخنگوی 
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: شرکت های 
آب منطقه ای استان ها و آب و برق خوزستان مکلف شدند از 

محل منابع داخلی خود و بخشــی از اعتبارات تعادل بخشی 
و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شــده نسبت به تأمین 
هزینه های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمندسازی 
چاه های آب کشــاورزی اقدام کنند، اصل و مبلغ تســهیالت 
پرداختی بدون دریافت ســود بوده و باید به صورت اقســاط 
باشد.نماینده مردم آباده درباره دیگر مصوبه امروز کمیسیون 
تلفیق اظهار داشــت: مصوب شد که در سال ۱۴۰۱ مجموعه 
ارزش انواع خودرو ســواری و وانت دو کابین که دارای شماره 
انتظامی شخصی در اختیار مالکین، افراد خانوارها و فرزندان 
کمتر از ۱۸ سال تحت تکفل آنها هستند باید مالیات پرداخت 
کنند.زارع افزود: خودروهای سواری و وانت دو کابین تا سقف 
یک میلیارد تومان معاف از پرداخت مالیات هستند اما تا مبلغ 
یک میلیارد و ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد 

تومان، یک درصد؛ تا مبلغ ۳میلیارد تومان نسبت به مازاد یک 
میلیــارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۲ درصد؛ تا مبلغ ۴ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان، ۳ درصد 
و نســبت به مازاد ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، ۴ درصد 
باید مالیات پرداخت  کنند.وی ادامه داد: در رابطه با واحدهای 
مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت نرخ مالیات اینگونه تعیین 
شد که تا ســقف ۱۰ میلیارد تومان معاف از مالیات هستند 
اما نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا ۱۵ میلیارد، یک در 
هزار، نســبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیــارد تومان، ۲ در هزار، 
نســبت به مازاد ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان ، ۳ در هزار، نسبت 
بــه مازاد ۴۰ تا ۶۰ هزارمیلیارد تومان، ۴ در هزار، نســبت به 
مازاد ۶۰ میلیارد تومان ، ۵ در هزار مالیات باید پرداخت  کنند.

زارع افــزود: بدهی های بانکــی و مالیاتی مربوط به طرح های 
برق آبی و مطالبات پیمانکاران و مشاورین این طرح ها از محل 
مطالبات وزارت نیرو و شرکت توانیر از دولت بابت مابه التفاوت 
قیمت هــای تکلیفی و تمام شــده برق به صــورت جمعی - 

خرجی تا سقف ۱۰ میلیارد تومان قابل تسویه و تهاتر است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ خاطر 
نشان کرد: باید توجه شــود موارد مطرح شده باید در صحن 
علنی توسط نمایندگان تصویب شود و شورای نگهبان نیز باید 
آنها را تأیید کند.وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در 
خصوص برگزاری نشستی با حضور رییس مجلس و معاون اول 
رییس جمهور و  رییس ســازمان برنامه و بودجه در خصوص 
تصمیم گیری برای ارز ترجیحی و اطالع اعضای هیات رییسه 
کمیسیون تلفیق از برگزاری این نشست، گفت: برگزاری این 
نشست شایعه است و صحت ندارد و تاکنون تصمیم و نشستی 
در خصوص نرخ ارز ترجیحی توسط ریاست مجلس و اعضای 
کابینه دولت برگزار نشده است.زارع اضافه کرد: کمیته ای بین 
دولت و مجلس برای تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی تشکیل 

شده، و  نشست هایی برگزار می کند.

رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات 
گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر بار دیگر حواشــی 
ممنوعیت ورود گوشی های لوکس را مطرح کرده 
اســت، اگرچه این انواع گوشی از نظر تامین نیاز 
بازار سهم قابل توجهی ندارند ولی ارزبری آنها هم 
کم نیست.به گزارش ایسنا، روز گذشته )سه شنبه( 
مقدســی- رئیس کل گمرک ایران- و عسگری - 
سرپرست معاون فنی گمرک- در جمع نمایندگان 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی حاضر شدند، از 
این جلســه خبری به نقــل از رئیس کل گمرک 
ایران منتشر شــد مبنی بر اینکه در سال آینده 
واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر ممنوع خواهد 
بود. انتشــار و چرخش این خبر آن هم زمانی که 
هنوز در بودجه سال آینده چنین مصوبه ای وجود 
نداشته، در حالی می توانست بازار موبایل را تحت 
تاثیر قرار دهد که چند ســاعت بعد گمرک ایران 

این خبر را تکذیب کرد.

گمرک: ما نگفتیم واردات گوشی ۶00 دالر به 
باال ممنوع می شود

در همین رابطه گفت وگویی که ایســنا با رئیس 
کل گمــرک و معاون فنی وی انجام داد تا مبنای 
چنین اظهار نظری مشخص شود،  با این توضیح 
همراه شد که آنها در جلسه اتاق بازرگانی در رابطه 
با وضعیــت درآمدی دولت صحبت می کرده اند و 
طی آن به این که در ســال آینــده نحوه درآمد 
دولت از محل واردات گوشــی و یا خودرو چگونه 
است، اشــاره کرده و گفته اند که واردات خودرو 
و موبایل هــای بــا ارزش بیــش از ۶۰۰ دالر به 
سیاست های تجاری و بازرگانی دولت و همچنین 

مصوبات مجلس بستگی دارد، اما برداشت درستی 
از این اظهارات نشده است.

حواشی ۶00 دالر و 300 یورویی که لغو شد
در هر صورت این که در این جلسه چه موضوعی 
مطرح شده بود و چه انعکاسی داشت و آیا مسائل 
مطرح شده به طور غیرمستقیم بیانگر ممنوعیت 
واردات گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر بوده یا خیر 
و برداشــت ها چگونه بوده اســت، چندان مورد 
بحث نیست، اما همین حواشی می تواند بار دیگر 
جریان ممنوعیــت و یا محدودیت واردات انواعی 
از گوشی های لوکس را به میان آورد.تیرماه سال 
گذشــته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمــت( در مــورد موضوع ممنوعیــت واردات 
گوشی های باالی ۳۰۰ دالر تصمیم گیری کرد که 
بالفاصله بعد از انتشار این خبر، بازار واکنش منفی 
نشــان داد؛ به طوری که ارقام ۵۰ تا ۶۰ میلیون 
تومانی هم برای برخی انواع گوشــی های آیفون 
ثبت و به دنبال آن این مصوبه لغو و اجرایی نشد.

این پایان کار نبود و دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ 
مصوبه ای گرفت که براســاس آن بــرای واردات 
گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر افزایــش عوارض 
اعمال شد، براساس تبصره ۸ قانون بودجه، حقوق 
ورودی واردات گوشی های موبایل خارجی باالی 
۶۰۰ دالر بــا افزایــش حــدود دو برابری به ۱۲ 
درصد رسید که به هر ترتیب از این محل افزایش 

درآمد دولت رقم می خورد.اما به این بهانه، بررسی 
وضعیت واردات گوشی و ارز برای آن و البته سهم 

گوشی های باالی ۳۰۰ یورو قابل توجه است.

صدرنشینی گوشی در واردات، حتی باالتر از 
کاالی اساسی

گزارش های گمرک نشــان می دهــد که همواره 
گوشی  موبایل در صدر واردات قرار داشته و حتی 
میزان آن بیش از حجــم واردات تک تک کاالی 
اساسی است،  در هشت ماهه امسال هشت درصد 
از کل واردات به گوشــی موبایل اختصاص داشته 
است، این در حالی است که ۲.۵ میلیارد دالر به 
وزن ۴۰۰۰ تن واردات گوشــی انجام شده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۴۷ 

درصد و ارزش ۱۱۱ درصد افزایش دارد.
 اگرچه گزارش به روز شــده ای در مورد جزئیات 
واردات گوشــی براســاس برندهای آن از سوی 
گمرک منتشر نشده ولی مروری بر گزارشی که از 
سوی ارونقی-معاون سابق فنی گمرک ایران- در 
مورد جزئیات واردات گوشــی از دو سال گذشته 
تا  پنج ماهه اول امسال منتشر شد،  نشان داد که 
سهم گوشی های باالی ۳۰۰ یورو از نظر تعداد و 
تامین نیاز بازار در مقایسه با سایر گوشی ها چندان 
باال نیســت ولی میزان ارز نســبت به حجم قابل 

توجه است.

300 یور به باال هفــت درصد بازار را تامین 
می کند

طبق این گــزارش، در پنج ماهه ابتدایی ســال 
جاری ۷.۱ میلیون دســتگاه گوشــی موبایل به 
ارزش ۱.۱۹ میلیارد یورو وارد ایران شــده که از 
این میزان ۶.۶ میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو 
ارزش داشته است. در این بین سهم گوشی های  
کمتر از ۱۵۰ یورو ، ۴.۴ میلیون دستگاه بوده که  
۶۲ درصد در تامین نیاز بازار ســهم داشته است،  
ارزش این گوشــی ها ۳۸۰ میلیون یورو و مصرف 
ارزی آن ۳۲ درصد از کل ارز برای واردات گوشی 
در این دوره است.در مورد گوشی های ۳۰۰ یورو 
به باال نیز حدود ۵۰۰ هزار دستگاه در پنج ماه اول 
امسال وارد شده که فقط هفت درصد نیاز بازار را 
تامیــن می کند و ارزش مجموع آن ۳۶۰ میلیون 
یورو بوده است. به عبارتی گوشی های باالی ۳۰۰ 
یورو حدود ۳۰ درصد منابع ارزی خرج شده برای 

گوشی را به خود اختصاص داده است.

۹۶ درصد بازار دست زیر 300 یورو
اما در ســال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ 
میلیون دســتگاه بــه ارزش ۲.۴۷ میلیارد دالر 
بوده است. از گوشــی های وارداتی پارسال،  بیش 
از ۱۴.۶ میلیون دســتگاه زیــر ۳۰۰ یورو ارزش 
داشته و ســهم تامین بازار آنها حدود ۹۶ درصد 
است.از این تعداد ۹.۸ میلیون دستگاه مربوط به 
گوشــی های با ارزش کمتر از ۱۵۰ یورو است که 
سهم آنها از تامین بازار ۶۳ درصد و ارزش واردات 
این قبیل گوشی ها حدود ۸۲۰ میلیون یورو بوده 
که در مجموع ۳۳ درصد ارزش واردات گوشــی 

در سال گذشته را در برمی گیرد.سهم گوشی های 
باالی ۳۰۰ یورو در سال گذشته نیز حدود ۹۰۰ 
هزار دستگاه بوده که فقط شش درصد نیاز بازار را 
تامین کرده است که ارزش  مجموع آن به حدود 
۷۰۰ میلیون یورو می رسد،  مجموع ارز مصرفی 

این گوشی ها حدود ۲۹درصد بوده است.

3۶ درصد ارزش واردات گوشــی برای 300 
یورو به باال

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۸ نیز مجموع 
واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ 
میلیون یورو گزارش شــده بــود که بیش از  ۱۴ 
میلیون دستگاه کمتر از ۳۰۰ یورو بوده است.سهم 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ 
هزار دستگاه می رسد که ۹ درصد سهم بازار را در 
اختیار داشته است، در سال مورد بررسی، ارزش 
گوشی های باالی ۳۰۰ یورو حدود ۸۴۰ میلیون 
یورو از مجموع واردات بوده که ۳۶ درصد مصرف 

ارزی را به خود اختصاص داده است.

ممنوعیت بعید هم نیست
اگرچــه در حال حاضر در الیحــه بودجه ۱۴۰۱ 
بحثی در مــورد افزایش منابع ناشــی از واردات 
گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر و یــا ممنوعیت 
آنها مطرح نیســت اما هیچ بعید نیســت که در 
جریان بررســی الیحه بودجه، افزایش عوارض و 
یا ممنوعیت مصوب شــده و در دستور کار قرار 
بگیرد چراکه حساب ویژه ای روی عوارض واردات 
و گمرکی باز شده است و واردات گوشی می تواند 

یکی از اهداف  باشد.

سهم لوکس ها از بازار و ارز موبایل

جنجال واردات گوشی های باالی ۶00 دالر

انتظار می رود نرخ های حمل  و نقل دریایی تا سال ۲۰۲۲ باال بماند و سالی پر سود برای شرکت های حمل ونقل کاالی جهانی ایجاد شود و شرکت های کوچک تر هزینه بیشتری 
بپردازند.به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، نرخ لحظه  ای حمل و نقل یک کانتینر ۴۰ فوتی از آسیا به ایاالت  متحده در سال گذشته به بیش از ۲۰ هزار دالر آمریکا رسید 
همچنین ظرفیت محدود کانتینری و ازدحام بندر به این معنی است که نرخ های بلندمدت تعیین شده در قراردادهای بین شرکت های حمل ونقل و حمل کننده ها حدود ۲۰۰ 
درصد بیشتر از سال پیش و حاکی از پیش بینی افزایش قیمت ها در آینده خواهد بود.مشتریان بزرگ محموله  های دریایی، هزینه مذاکره برای شرایط بهتر در این معامالت 
را دارند اما واردکنندگان و صادرکنندگان کوچک تر به ویژه در کشــورهای فقیر که به حامل  ها متکی هســتندنمی توانند به راحتی هزینه  ها را پرداخت یا دوره  های طوالنی 
جریان  های نقدی را تحمل کنند.پس از افزایش نرخ کانتینر در سال گذشته، بیش از ۵۰ درصد از سرمایه برخی از شرکت  ها از بین رفت زیرا خریداران اروپایی از هزینه  های باالتر خودداری کردند. در کشورهای 
در حال توسعه، فقط بقای کسب و کار در خطر نیست و اگر کاری برای معکوس کردن روند انجام نشود، خطر تورم و امنیت  غذایی می  تواند بسیار بسیار باالتر باشد.شرکت های حمل ونقل اقیانوسی در سال ۲۰۲۱ 
سود تخمینی ۱۵۰ میلیارد دالری به دست آوردند که جهش ساالنه ۹ برابری پس از یک دهه مشکل برای به دست  آوردن هر گونه سود بود. اقتصاددانان هشدار می  دهند که قیمت  های باالی حمل   و نقل تورم را 
تحریک می  کند و بهبود را تحت  تاثیر قرار می  دهد.هزینه  های باال برای حمل  و نقل که قبال  فقط دوره  های موقت افزایش تورم را تقویت می  کرد به عوامل بلندمدت اقتصادهای ایاالت  متحده و جاهای دیگر تبدیل 
خواهد شد.نیکالس اسالی، اقتصاددان فدرال  رزرو گفت: در گذشته، افزایش ۱۵ درصدی هزینه  های حمل  و نقل منجر به افزایش ۰.۱ درصدی در تورم پس از یک سال شده است که نرخ حمل  و نقل در حال حاضر 
یک چالش دائمی  به جای موقت یا گذراست و این نوع شوک ها اثرات ماندگاری بین ۱۲ تا ۱۸ ماه دارند.بیماری همه  گیر برای اولین بار نشان داد که شرکت  های حمل  و نقل در مدیریت عرضه ظرفیت بار در بازار 

با محدود کردن آن نقش دارند زیرا کووید-۱۹ برای اولین  بار اقتصاد جهان را تکان داد و سپس با افزایش شدید تقاضا آن را افزایش داد و قیمت  ها را باالتر از همیشه افزایش داد. 

تهران- ایرنا- ســخنگوی گمرک گفت: با ورود محموله نود و ســوم واکسن کرونا به میزان ۲ 
میلیون و ۲۰۴ هزار ُدز با نشــان آسترازنکا اهدایی کشور اسپانیا، میزان واکسن های وارده به 
کشــور به ۱۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۳۰۸ دز رسید.به گزارش ایرنا از گمرک، »سید روح اله 
لطیفی« در این باره اظهار داشت: محموله های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ واکسن آسترازنکا نیز در چند روز 
گذشته به میزان  ۱۹۳ هزار ُدز از یونان و ۲ محموله ۳۵ هزار ُدزی از ژاپن وارد کشور شده بود 

که با ورود محموله ۲ میلیون و ۲۰۴ هزار ُدزی واکسن آسترازنکا در صبح دیروز از کشور اسپانیا، واکسن های آسترازنکای وارده به 
۱۵ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ ُدز از ابتدای فراگیری کرونا تاکنون رسیده است. وی افزود: محموله جدید با حضو سفیر اسپانیا در 
تهران و با حضور مدیران گمرک، به صورت حمل یکسره تحویل مقامات وزارت بهداشت شد. لطیفی درباره واردات سایر نام های 
تجاری  واکسن کرونا، گفت: واکسن های سینوفارم به میزان  ۱۳۴ میلیون و چهار هزار و ۴۹۸ ُدز ، اسپوتنیک چهار میلیون و ۹۱ 
هزار و ۲۰۰ ُدز و باهارات یک میلیون و ۱۲۵ هزار ُدز از مسیر فرودگاه امام )ره( وارد کشور و به صورت حمل یک سره و بدون توقف 
ترخیص شــد.به گزارش ایرنا، از اسفندماه ۹۸ ویروس کووید ۱۹ در کشور شیوع پیدا کرد و از اسفندماه سال ۹۹ واکسیناسیون 

عمومی آغاز شده است. اکنون به دلیل افزایش سرعت واکسیناسیون کشور در مرحله تزریق دز سوم برای هر نفر قرار دارد.

واردات ۱۵۵ میلیون ُدز واکسن کروناتورم به کانتینرها رسید!

پیش فروش مشارکت در تولید محصوالت سایپا از ۳۰ دي ماه
در راستاي آرامش بخشــي به بازار خودرو، پیش فروش یک 

ســاله و پیش فروش مشــارکت در تولیــد محصوالت گروه 
خودروسازي سایپا، از روز پنجشنبه هفته جاری)۳۰دي ماه( 
آغاز مي شــود.به گزارش سایپانیوز، گروه خودروسازي سایپا 
بر اساس تعهدي که در مورد پیش فروش متناوب و هفتگي 
محصوالت خود داده اســت، از روز پنج شــنبه)۳۰ دي ماه( 
ســاعت ۸ صبح و به مدت دو روز پیش فروش یک ســاله و 
پیش فروش مشــارکت در تولید محصوالت خود را آغاز مي 
کنــد.در طرح پیش فروش یک ســاله گروه خودروســازي 
سایپا ۶ محصول که شامل شــاهین G، کوییک S، کوییک 
R با گیربکس معمولي، کوییک با گیربکس معمولي، ســاینا 

S و ســایپا SE۱۵۱ موتور M۱۳ اســت، عرضه خواهد شد. 
همچنین در طرح پیش فروش مشارکت در تولید محصوالت 
گروه خودروســازي ســایپا، ۶ محصول یاد شده عرضه مي 
شود.متقاضیان محصوالت ســایپا مي توانند از طریق سایت 
https://saipa.iranecar.com/  در یکــي از روش هاي 
پیش فروش یک ســاله و پیش فروش مشــارکت در تولید و 
یا هر دو روش ثبت نام کنند؛ بر این اســاس ابتدا قرعه کشي 
روش پیش فروش یکساله انجام مي شود و در صورت منتخب 
شدن در قرعه کشي مذکور، متقاضي در قرعه کشي مشارکت 
تولید، شــرکت داده نخواهد شد.از این رو در صورت منتخب 

نشــدن در روش پیش فروش یک ساله، متقاضیان در قرعه 
کشي مشارکت در تولید شرکت داده خواهند شد.الزم به ذکر 
اســت در صورتي که متقاضیان در یکي از روش هاي فروش 
شرکت کرده باشند، صرفا در قرعه کشي همان روش شرکت 
داده خواهند شد.فهرســت انتخاب شــدگان نهایي از طریق 
سایت فروش اینترنتي سایپا ظرف مدت یک روز پس از اتمام 
قرعه کشي اعالم خواهد شد. بدین جهت پس از اعالم نتایج 
قرعه کشي، منتخبین در هر دو روش پیش فروش یکساله و 
مشارکت در تولید بایستي ظرف مدت سه روزنسبت به واریز 

وجه علي الحساب قیمت خودرو اقدام کنند.

تداوم عرضه خودرو در سایپا

شرایط پیش فروش 
یكساله محصوالت سایپا 
اعالم شد 
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گزیده خبر

دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط 
بانک ایران زمین

بانــک ایران زمین در دوازدهمین دوره جایزه ملــی مدیریت مالی ایران، موفق 
به دریافت تندیس این مراســم شد.به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، 
دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران، روز ســه شــنبه ۲۸ دی سال 
۱۴۰۰ با حضور جمعی از مسؤوالن کشوری، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه 
در سالن اجالس سران، برگزار شد که در این مراسم مجید رضی زاده معاون مالی 
و پشــتیبانی بانک به عنوان نماینده این بانک تندیس بلورین دوازدهمین دوره 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد.جایزه ملی مدیریت مالی ایران که 
از سال ۱۳۸۹ هر ساله برگزار می شود، بسترساز بهبود و ارتقای سطح مدیریت 
مالی و اقتصادی در شــرکت ها و ســازمان های شــرکت کننده است.حمایت 
مدیریت مالی حرفه ای در مســیر دســتیابی به جایگاه واقعی در شرکت ها و 
ســازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام خودارزیابی و شناخت نقاط 
قوت و ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای رقابتی مناسب و حرفه ای شرکت 
ها و سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از مدیریت مالی و اقتصادی سازمان در 
جهت دستیابی به اهداف استراتژیک، معرفی و قدردانی از شرکت ها و سازمان 
هــای برتر در حوزه مالی و اقتصادی، فراهم کردن امکان تبادل تجربیات موفق 

مدیران مالی از جمله اهداف برگزاری این جایزه عنوان شده است.

دکتر اخالقی در دیدار با مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکید 
کرد:

توسعه همکاری بانک تجارت با پتروشیمی 
خلیج فارس

دکتــر اخالقی هلدینگ پتروشــیمی خلیج فــارس را از بزرگترین و مهمترین 
مشتریان بانک تجارت برشمرد و بر ضرورت همکاری با این شرکت از طریق ارائه 
بهترین خدمات مالی و بانکی متناســب با طرح های توسعه محور این هلدینگ 
تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار 
مدیرعامل این بانک با حضور در شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ضمن 
تبریک انتصاب دکتر علی عســگری به سمت مدیرعاملی هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس بر آمادگی بانک تجارت برای توسعه هرچه بیشتر همکاری ها تاکید 
کرد.مدیرعامــل در این دیدار ضمن ارائه گزارشــی از روند همکاری های بانک 
تجارت با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از تمرکز بیش از ۱5 درصدی 
مجموع ظرفیت های مالی و لجســتیکی بانک تجارت در این هلدینگ خبر داد 
و گفت: هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس و شرکت های زیرمجموعه آن را در 
مجموع بزرگترین و مهمترین مشــتری بانک تجارت می دانیم و به همین دلیل 
در همکاری با این شرکت همواره آماده ارائه بهترین و سریع ترین خدمات مالی 
و بانکی متناسب با طرح های توسعه محور این هلدینگ بزرگ صنعت پتروشیمی 
هستیم.دکتر اخالقی با اشاره به سطح خدمات تسهیالتی و تعهداتی بانک تجارت 
در تعامل با هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس گفت: این تسهیالت و تعهدات 
در راســتای اجرا و تکمیل پروژه ها و تامین خوراک شــرکت های تحت پوشش 
هلدینگ صورت گرفته و ما همچنان آماده به کارگیری بیش از پیش توان داخلی 

و بین المللی بانک تجارت برای توسعه این حمایت ها هستیم.

ایجاد امکان استعالم و پرداخت قبض از 
طریق وبسایت بانک سینا

بانک ســینا در راســتای اصل مشــتری مداری و ارتقاء خدمات بانکداری 
الکترونیک با مزایای کاربری آســان، از راه اندازی نســخه جدید سرویس 
اســتعالم و پرداخت قبض در وبســایت بانک خبر داد.به گــزارش روابط 
عمومی بانک ســینا؛ به منظور بهبود ســرویس های نوین بانکی و تکمیل 
ســبد خدمات بانکداری الکترونیک و نیز تسریع و تسهیل در دسترسی به 
خدمات، این بانک نســخه جدید سرویس پرداخت قبض با قابلیت استعالم 
گیری کلیه قبوض شــرکت های خدماتی را بر روی سایت بانک راه اندازی 
نموده است.نسخه جدید شامل مجموعه ای از خدمات بانکداری الکترونیک 
مبتنی بر قابلیت اســتعالم گیری قبوض، قابلیت برداشت قبض به صورت 
استعالم اتوماتیک و یا ورود شناسه قبض و پرداخت و نیز پرداخت دسته ای 
قبض می باشد.مشتریان از این پس می توانند برای بهره مندی از خدمات 
https://sinabank. سرویس جدید، با مراجعه به وبسایت بانک به آدرس

ir و انتخاب گزینه پرداخت قبوض از این سرویس استفاده نمایند.

در 9 ماه نخست امسال صورت گرفت: 
پرداخت حدود 120.000 فقره وام ازدواج 

در بانک ملت
شــعب بانک ملت در سراسر کشور در ۹ ماه ابتدای امسال حدود ۱۲۰ هزار 
فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کردند.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، این بانک در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی خود و 
همسویی با برنامه های دولت مبنی بر تسهیل ازدواج جوانان، تا پایان آذرماه 
ســال جاری، با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج،  ۱۱۹ هزار و ۴6۸ 
نفر را به خانه بخت فرســتاد.بر اساس این گزارش، این تسهیالت به ارزشی 
بالغ بر ۱۰۳.۴56 میلیارد ریال پرداخت شده و با احتساب تعداد ۱۱۹ هزار 
و ۴6۸ فقره تسهیالت اعطایی، بانک ملت به طور متوسط بیش از ۴۳۲ فقره 

وام ازدواج در هر روز پرداخت کرده است.

سایه سنگین چند ابهام بر سر بورس!
یک تحلیلگر بازار ســرمایه ضمن بررسی وضعیت این بازار و ابهاماتی که بورس 
با آن ها مواجه اســت، بر این باور اســت که رفتار دولت با بازار سرمایه باعث بی 
اعتمادی ســهامداران به این بازار می شود.ولید هالالت در گفت و گو با ایسنا، با 
تاکید بر اینکه همچنان رفتار دولت باعث سلب اعتماد از بازار سرمایه می شود، 
اظهار کرد: یکی از رفتارهایی که به بی ثباتی بازار دامن زد این بود که سقف نرخ 
گاز در ۱۰ مصوبه ای که یکشــنبه توسط هیات دولت تصویب شد نبود و فقط 
اعالم کردند که فرمول حــال حاضر برای تعیین قیمت گاز ادامه پیدا می کند. 
قیمت گاز در حال حاضر حدود ۳۰ سنت یعنی حدود ۷۰۰۰ در هر مترمکعب 
اســت درحالی که قرار بود سقف 5۰۰۰ تومان باشد.وی ادامه داد: سقف 5۰۰۰ 
تومانی برای قیمت گاز به صورت علنی اعالم شده بود و اینکه در مصوبه نیست 
باعث بدبینی بازار می شود. به طور کلی هر زمانی بورس در فضای انتظار باشد 
دچار رکود می شود و فضای رکود هم قطعا باعث نمی شود سهم ها متعادل باشند، 
بلکه باعث می شود فروشنده های اندک بتوانند قیمت سهم را پایین ببرند.این 
تحلیلگر بازار سرمایه در مورد ابهاماتی که پیش روی بازار سرمایه قرار دارد توضیح 
داد: یکی از ابهامات پیش روی بازار همان ســقف قیمت گاز است که برخالف 
چیزی که انتظار میرفت در مصوبه دولت آورده نشــده است. همچنین بازار در 
انتظار گزارش های ۹ ماهه شرکت ها است. از طرف دیگر  مذاکرات هم در جریان 
است و مشخص نیست تکلیف قیمت دالر و رویکرد در مذاکرات به چه صورت 
باشد. این ابهامات در کنار برخی اتفاق های جهانی قرار گرفته است. از جمله اینکه 
پتروشیمی ها نه تنها تحت تاثیر قیمت گاز در الیحه بودجه هستند بلکه برخی 
قیمت های جهانی هم وارد فاز اصالحی شد و در مجموع روی این صنعت تاثیر 
منفی گذاشتند.هالالت در ادامه در مورد شرط بهبود وضعیت بازار نیز اظهار کرد: 
این فضا به شرطی بهتر می شود که یک منبع نقدی شروع به خرید سهم های 
ارزنده در بازار کند. منظورم نقش حمایتی نیســت، بلکه تفاوتی بین سهم های 
ارزنده با سهم های دیگر قائل شود و نمادهایی که به نظر ارزنده هستند را به شکل 

ملموسی بخرد تا هیجان خرید در بازار ایجاد شود.

فرزین در حضور رئیس جمهور: 
فرایند پرداخت تسهیالت بانکی به مردم باید 

آسان تر شود
رئیس شــورای هماهنگی بانک هاي دولتــي در حضور رییس جمهور بر نقش 
محوری بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و گفت: به منظور 
تسریع روند فعالیت بنگاه ها و نیز رفع نیازهای اقتصادی متقاضیان، فرایند پرداخت 
تسهیالت بانکی به عموم مردم باید آسان تر شود.فرزین در حضور رئیس جمهور: 
فرایند پرداخت تسهیالت بانکی به مردم باید آسان تر شودبه گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا فرزین در جلســه امروز رئیس جمهور و تیم 
اقتصادی دولت با مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی با اشاره به این که ۸۳ 
درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی انجام می شود، 
ادامه داد: اقتصاد کشور ما بانک محور است و بانک ها الزم است در این خصوص 
نقش مناســبی ایفا نمایند.مدیرعامل بانک ملی ایران به ارزش مالی بیش از ۸۰ 
هزار هزار میلیارد تومانی بانک های کشور اشاره کرد و با بیان این که اعتماد مردم 
به نظام بانکی بسیار قابل توجه است، اظهار کرد: اکنون ۸۰ میلیون نفر در بانک 
های کشور حساب بانکی دارند و به طور متوسط هر یک نفر، ۸ حساب بانکی را به 
خود اختصاص داده است.فرزین همچنین نقش نظام بانکی را در ایجاد شغل قابل 
توجه خواند و با بیان این که بانک ها هر سال مبالغ قابل توجهی به منظور ایجاد 

و یا توسعه بنگاه های اقتصادی اشتغالزا به صورت تسهیالت پرداخت می کنند،

تدابیر جدید بانک مرکزی در حمایت از صادرکنندگان
صادرکننــدگان ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان ســال 
۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه 
اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش های متنوع تعیین شــده و 
رفع محدودیت های مربوطه تســریع و اقدام کنند.به گزارش 
ایِبنا؛ بانک مرکزی در راســتای همراهی و مساعدت با فعاالن 
اقتصادی و صادرکنندگان در ســال تولید، پشتیبانی و مانع 
زدایی، مصوبه جلسه اخیر کمیته موضوع ماده )۲( را در تاریخ 
۲۸ دی مــاه ۱۴۰۰ به منظور اجرا به دســتگاه های اجرایی 

ذی ربط ابالغ کرد.
بــه نقل از روابط عمومی بانــک مرکزی، خالصه مصوبه فوق 

الذکر به شرح زیر است:
۱- صادرکنندگان به مقصد کشــورهای عراق و افغانستان در 
بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱6 مرداد ماه ۱۳۹۷ 
کــه تاکنون اطالعات پروانه های صادراتی خود را در ســامانه 
جامع تجارت ثبــت  نکرده اند، تا پایان ســال ۱۴۰۰ مهلت 
خواهند داشــت تا نســبت به ثبت اطالعات در سامانه جامع 

تجارت اقدام کنند. 
۲- به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به غیر از صادرکنندگان 
مندرج در بند مذکور)بند۱(، تا پایان ســال جاری مهلت داده 
شــد تا با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست 
همراه با مســتندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، 
نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.

۳- صادرکنندگانــی که نســبت به فروش ریالــی کاالهای 
صادراتی خود به سایر کشــورها غیر از عراق و افغانستان در 

بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱6 مرداد ماه ۱۳۹۷ 
اقدام کرده اند، می توانند پس از ارائه مســتندات به دبیرخانه 
کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطالعات فروش ریالی 
خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، 

نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
۴- صادرکنندگان ســال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان ســال 
۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه 
اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش های متنوع تعیین شــده و 

رفع محدودیت های مربوطه تسریع و اقدام کنند. 
5- صادرکنندگان دارای تعهدات  ارزی سال ۱۳۹۷ که قبل از 
ابالغ فهرست اولویت های کاالیی وزارت صمت برای واردات در 
مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت 
ارائه درخواست و مســتندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی 
مستقر در ســازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به 
ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات ســال یاد شده به میزان 

تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ۱۳۹۷ هستند.
6- در راستای رفع مشــکالت صادرکنندگان دارای تعهدات 
ارزی ایفــا نشــده کمتــر از پنج هــزار یورو، این دســته از 
صادرکنندگان تا تاریخ ابالغ این مصوبه )۲۸ دی ماه ۱۴۰۰(، 

از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند. 
۷- فروش ریالی کاالهای صادرکنندگان کاال به کشــور عراق 
به منظور بازسازی عتبات عالیات )طرف قرارداد ستاد بازسازی 
عتبات عالیات و یا شــرکت های مورد تأیید ســتاد( به میزان 
مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطالعات 
مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات الزم، مشمول 

رفع تعهدات ارزی صادراتی می شود.
۸- در مــواردی که واگــذاری و فروش پروانــه صادراتی به 
واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از 
طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعالم مراتب 
به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل 
ایجاد تعهد ارزی متناظــر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی 

واردکننده کسر می شود.

 رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، 
اصــالح جــدی نظــام بانکــی و بازآرایی ســاختار 
تســهیالت دهی بانک ها را تقریبا فصل مشترک اغلب 
نســخه ها برای عالج مشــکالت ســاختاری اقتصاد 
کشــورمان دانســت و برای مشــارکت در پیاده سازی 
توصیه های رییس جمهور در این باره اعالم آمادگی کرد.

به گزارش ایرنا، محمدصادق خیاطیان در یادداشتی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: اصالح جدی نظام بانکی 
و بازآرایی ســاختار تسهیالت دهی بانک ها تقریبا فصل 
مشترک اغلب نسخه ها برای عالج مشکالت ساختاری 
اقتصاد کشورمان است. ساختار تامین مالی در اقتصاد 
ایران عمدتا بانک محور اســت و سهم کمتری از تامین 
مالی صنایع از بازار سرمایه انجام می گیرد. رییس مرکز 
بررسی های اســتراتژیک ریاست جمهوری ادامه داد: به 

همین نســبت، وضع کلی نظام تسهیالت و اعتبارات 
بانکی، تاثیری مســتقیم بر متغیرهای کالن اقتصادی 
کشور دارد. بر همین اساس، اصالح ساختاری در نظام 
بانکی، پیش نیاز اصلی هر اقدام اصالحی بزرگ در حوزه 
اقتصاد کالن و حرکت به ســوی عدالت محوری است. 
از این نظر، جلسه روز گذشته رئیس جمهور با مدیران 
عامل بانک هــا از اهمیت باالیی برخوردار اســت و در 
صورت پیاده ســازی دقیق مباحث مطرح شده در این 
جلســه، می تواند به نقطه ثقل سیاستگذاری در حوزه 
بانکی تبدیل شود.خیاطیان، اصالح نظام تسهیالت دهی 
بانک ها با رویکرد تســهیل تخصیص تســهیالت خرد 
به مردم و ســخت گیری در وصــول مطالبات معوق از 
بدحســاب ها و ابربدهکاران را جــزء مطالبات بر زمین 
مانده مردم درتمام ســالهای گذشــته عنــوان کرد و 

افزود: حاال که رئیس جمهور به نمایندگی از مردم علم 
مطالبه گری و تغییر در این حــوزه را به دوش گرفته، 
برای اینکه این گام مطلوب در حوزه سیاست گذاری، در 
مرحله اجرا از اهداف اصلی منحرف نشده و به درستی 
در نظام بانکی پیاده سازی شــود،  الزم است سازوکار 
کارآمدی برای پیگیری تحقق دستورات و توصیه های 
آیت اهلل رئیســی در افقی زمان مند در وزارت اقتصاد و 
دارایی تشــکیل شود.وی اضافه کرد: مرکز بررسی های 
استراتژیک ریاست جمهوری به عنوان بازوی مطالعاتی 
دولت، در راســتای صیانت از گفتمــان و راهبردهای 
کالن دولت و تطبیق روند اجرایی شــدن سیاســت ها 
با هدف گذاری های کالن دولت –که جزو وظایف ذاتی 
این مرکز است- برای مشارکت در این سازوکار آمادگی 

کامل دارد.

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری:

اصالح جدی نظام بانکی عالج مشکالت ساختاری اقتصاد کشور

قیمت طال در معامالت دیروز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر دورنمای افزایش سریعتر نرخ های بهره آمریکا که بازده اوراق خزانه را به 
باالترین رکورد دو سال اخیر رساند، روند کاهشی روز گذشته را ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۱ 
درصد کاهش، به ۱۸۱۲ دالر و ۲۷ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه به ۱۸۰5 دالر نزول کرده بود که پایین ترین قیمت 
یک هفته اخیر بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۱ درصد کاهش، به ۱۸۱۱ دالر و ۱۰ سنت رسید. بهای معامالت این 
بازار شــب گذشته با ۰.۲ درصد کاهش، در ۱۸۱۲ دالر و ۴۰ سنت بسته شده بود.نیکالس فراپل، مدیرکل جهانی شرکت »ای بی سی 
بولیون« اظهار کرد: به نظر می رسد روند شکل گرفته از افزایش نرخ های بهره واقعی، طال را در الک دفاعی نگه خواهد داشت بنابراین انتظار می رود طال محدوده بین ۱۸۰۰ تا 
۱۷۹۲ دالر را امتحان کند.در حالی که معامله گران منتظر نشست سیاست پولی فدرال رزرو در روزهای ۲5 و ۲6 ژانویه هستند و انتظار دارند مقامات بانک موضع تهاجمی تری 
برای مقابله با رشد تورم اتخاذ کنند، بازده اوراق خزانه آمریکا به باالترین حد دو سال اخیر صعود کرد. طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم باال شناخته می شود اما نسبت به 
افزایش نرخ های بهره آمریکا بسیار حساس است زیرا هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می دهد.بر اساس گزارش رویترز، عامل دیگری که به فشارهای تورمی 
افزوده است، افزایش قیمت های نفت به باالترین حد هفت سال گذشته در پی مسدود شدن جریان نفت از خط لوله عراق به ترکیه و مشکالت ژئوپلیتیکی در روسیه و امارات 
متحده عربی بوده است.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به ۲۳ دالر و ۳۸ سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای 

تحویل فوری با ۰.۹ درصد کاهش، به ۹۷۲ دالر و ۱۱ سنت رسید. بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۸۹۰ دالر و ۱۸ سنت بود.

بیت کوین همچنان در کانال زیر ۴۲ هزار دالر دســت و پا می زند زیرا ترس شــدید بازار رمزارزها را فرا گرفته است و تحلیلگران 
به افت تا ۳۸ هزار دالر اشاره می کنند.به گزارش ایسنا به نقل از کوین تلگراف، تحلیلگران هشدار می دهند که بیت کوین ممکن 
اســت قبل از یک شکست نهایی به ۳۸ هزار دالر کاهش یابد.بســیاری از دارندگان رمزارز که از عدم موفقیت پایان سال ۲۰۲۱ 
ناامید شدند انتظار شروعی تازه در سال ۲۰۲۲ دارند اما از نظر تاریخی ماه ژانویه معموال برای بیت کوین ضعیف و کاهش سرعت 
پیشرفت نقدینگی جهان و انتظارات پوشش محدودتر اولین عرضه منفی برای بیت کوین است.بر اساس گزارش دلفی دیجیتال، 

بازار ارزهای دیجیتال با ضعف مواجه شد زیرا ارزش بیت کوین کاهش یافت و فشار اضافی را بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد.دلفی دیجیتال به کاهش رشد نقدینگی 
جهانی و انتظارات سیاست سخت تر به عنوان منبع اصلی مخالف برای بیت کوین اشاره و تاکید کرد که این عوامل همچنین منجر به ضعف در بازار سهام شده است و 
به نظر می رسد به شدت با قیمت همبستگی دارد.دلفی دیجیتال گفت: یکی دیگر از منابع شناسایی شده، کمبود نقدینگی در بازارهای دائمی و آتی همراه با کاهش 
بهره باز بیت کوین در دو ماه گذشته بود.در بیشتر موارد، انقباض قیمت، ناشی از مشکالت نقدینگی در بازار فیوچر بود که باعث یک سری انحالل ها شد و ضعف قیمت 
اولیه بیت کوین را تشدید کرد.در حال حاضر، شاخص ترس و طمع بازار رمزارزها، ترس بیش از حد را در میان معامله گران به ثبت رسانده است و تعدادی از بازرگانان 
هشدار می دهند که ارزش بیت کوین ممکن است به سرعت به زیر آخرین نوسان ۳۹ هزار دالری خود برسد.ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر به ۱.۹۷6 

تریلیون دالر و نرخ تسلط بیت کوین ۴۰ درصد است.

سردی زمستان به بیت کوین رسیدقیمت طال دوباره پایین آمد

بخشنامه اخذ کد سیاح برای جلوگیری از افتتاح 
حساب های مازاد به شعب و باجه های بانکی 

روستایی پست بانک ایران ابالغ شد
بخشــنامه تاکید بر اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حســاب برای جلوگیری از افتتاح 
حســاب های مازاد، به شعب و باجه های بانکی روستایی پست بانک ایران ابالغ شد.طی 
بخشنامه شماره ۲۱۷/۰۰/ب مورخ ۲6/۱۰/۱۴۰۰ معاونت سازمان و برنامه ریزی پست 
بانک ایران بر اســاس بخشنامه شــماره ۱۱۳6۸۴/۱۳۹۹ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۰ معاونت 
بانک مرکزی ج.ا.ایران، تمامی شــعب و باجه های بانکی روســتایی پست بانک ایران 
می بایست نســبت به اخذ کد سیاح در هنگام افتتاح حساب سپرده برای جلوگیری از 
افتتاح حساب های مازاد از سامانه سیاح بانک مرکزی به صورت آنالین اقدام نمایند.بر این 
اساس تمامی شعب مکلفند؛ در هنگام افتتاح حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز 
و کوتاه مدت عادی عالوه بر اخذ کد سیاح آنالین از سامانه بانک مرکزی، سامانه بنکو 
نسبت به کنترل مضاعف حساب های مازاد این سپرده ها اقدام نمایند، لذا افتتاح حساب 
مازاد و فاقد کد سیاح از این نوع سپرده ها به هر نحو از تاریخ راه اندازی کد سیاح آنالین 
)ابتدای ســال جاری ( برای مشــتریان حقیقی مجاز نبوده وتخلف محسوب می شود.

همچنین در سامانه ســیاح بانک مرکزی، حساب سپرده قرض الحسنه جاری با دسته 
چک و حساب سپرده قرض الحسنه جاری با کارت،  یک نوع حساب )جاری ( محسوب 
می شــود، لذا افتتاح هر دو حساب مذکور برای یک شخص حقیقی مجاز نبوده و مازاد 
تلقی می شــود و شعب می بایست تا راه اندازی کنترل مضاعف توسط سامانه بنکو برای 
سپرده های جاری از افتتاح حساب  مازاد خوداری نمایند.از اینرو افتتاح حساب مازاد از 
تاریخ راه اندازی کد ســیاح آنالین از این نوع سپرده برای اشخاصی که دارای یک فقره 
حساب جاری )با دسته چک یا صرفا با کارت ( نزد بانک می باشد به هر نحو مجاز نبوده 
و تخلف محسوب می شود.گفتنی است: در راستای اعمال محدودیت افتتاح حساب مازاد 
از تاریخ ۱/۳/۱۳۹۹، با توجه به ماده ۱۹ از فصل چهارم )سایر الزامات ( بخشنامه شماره 
۱6565۰/۹6 مورخ ۳۰/5/۱۳۹6 بانک مرکزی ابالغی طی بخشنامه داخلی شماره ۲۷-

۰۲۱۴/۱/ب مورخ ۱۳/۰6/۱۳۹6 موضوع ابالغ »دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین 
تکلیف حسابهای مطالبه نشده و مازاد« که اشعار می دارد »

تداوم افتخارآفرینی بانک پاسارگاد؛ 
کسب تندیس زرین جایزه ملی مدیریت 

مالی ایران
 در دوازدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران که در تاریخ ۲۸دی۱۴۰۰ 
در محل سالن اجالس برگزار شد، پس از ارزیابی شاخص های مختلف مالی 
و حسابداری، بانک پاسارگاد بار دیگر موفق به کسب تندیس زرین به عنوان 
باالترین سطح این جایزه شــد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، در 
این همایش دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک  پاسارگاد و رئیس انجمن 
مدیریت مالی ایران، ســخنانی با محوریت تحــول دیجیتالی در مدیریت 
مالی و بانکداری را ایراد کرد.دکتر قاســمی با اشاره به حرکت سازمان ها و 
جوامع به سوی دیجیتالی شدن، افزود: اکنون جهان در عصر انقالب صنعتی 
چهارم و اقتصاد دیجیتالی قرار دارد اما ما برخالف کشورهای پیشرفته که 
پیش تر دیجیتالی شده اند، هنوز در مرحله گذار از اقتصاد دیجیتالی به سوی 
اقتصادی دیجیتالی شده )Digitalized( هستیم.دکتر قاسمی در ادامه به 
نقش سیستم  های سایبر فیزیکی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کوانتوم 
در انقالب صنعتی چهارم اشــاره کرد و عنوان داشت که دانشگاه خاتم که 
مورد حمایت گروه پاســارگاد است موفق شده اســت مجوز ارائه برخی از 
این رشــته ها را کســب نماید و آن ها را به دانشجویان عالقه مند ارائه کند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد در تشریح اقتصاد دیجیتالی شده عنوان داشت که 
در این اقتصاد، همه چیز تحت تأثیر محاسبات دیجیتالی قرار دارد، عوامل 
تولید و خلق ارزش از ســرمایه انسانی و مواد اولیه به »داده« تغییر می کند 
و داده هــا مبنای خلق ارزش خواهند بــود. وی در ادامه به تبیین الیه های 
مختلف حرکت به ســمت اقتصاد دیجیتالی پرداخت و رســیدن به آن را 
زمانی دانست که تجارت الکترونیک، کسب  وکار الکترونیک، کشاورزی دقیق 
و اقتصاد الگوریتمی نهادینه شده باشد و سطح بهره وری در غایت خود قرار 
گیرد.رئیس انجمن مدیریت مالی ایران درخصوص مدیریت مالی در عصر 

دیجیتالی عنوان داشت .
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گزیده خبر

آغاز رایزنی های گسترده برای سفر رییس 
رژیم صهیونیستی به ترکیه

شبکه عبری »کان« صبح دیروز )چهارشنبه( 
از آغاز رایزنی هایی پیشــرفته درباره سفر 
احتمالی رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه 
خبر داد.به گزارش ایسنا، »کان« اعالم کرد، 
رایزنی های پیشــرفته و گســترده ای میان 
تل آویو و آنکارا درباره سفر احتمالی اسحاق 

هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیســتی به ترکیه در دست انجام هستند.این شبکه 
گزارش داد: در حال حاضر زمان مناسب انجام این سفر که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آن خبر داد، در 
دست بررسی است.طبق گزارش کان، در تماس تلفنی میان هرتزوگ و اردوغان 

برای این سفر دعوت شد و احتماال سفر متقابلی وجود دارد.

افزایش تحرکات بین المللی برای توافق 
درباره رفع تحریم ها

ویــن – ایرنا – مذاکرات وین در شــرایطی پیش می رود که تحرکات بین المللی 
فراتر از پایتخت اتریش برای حصول توافق نهایی در راســتای رفع تحریم های 
ظالمانه ایاالت متحده افزایش چشم گیری به خود گرفته است.به گزارش خبرنگار 
اعزامــی ایرنا به وین، مذاکرات رفع تحریم ها دیروز )چهارشــنبه( درحالی وارد 
بیســت ویکمین روز خود می شــود که گفت وگوها تحت تاثیر تحوالت روزهای 
اخیر و پیش رو در مسکو قرار گرفته است. روسیه در روزهای اخیر میزبان انریکه 
مورا هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک برجام و وزیر امور خارجه آلمان به 
عنوان دو بازیگر مهم در مذاکرات وین بوده است.سرگئی الوروف و آنالنا بائربوک 
وزرای امور خارجه روســیه و آلمان دو روز پیش در مســکو دیدار و درباره روند 
مذاکــرات وین بحث و تبادل نظر کردند.الوروف روز ســه شــنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود به همکاری گسترده دو کشور درباره 
برجام و مذاکرات وین اشاره کرد و بیان داشت: با آلمان همکاری بسیار سودمند 
و پرثمری برای ایجاد شــرایط اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشــترک داریم.

رئیس دستگاه دیپلماســی آلمان نیز با اشاره به اهمیت حصول نتیجه در روند 
مذاکــرات وین، ادعــا کرد که زمان برای نجات برجام اندک اســت و ما نیاز به 
پیشــرفت در مذاکرات داریم.در همین حال انریکه مــورا که با ماموریتی دیگر 
به مســکو ســفر کرد و طبق گزارش ها اصل موضوع این سفر مرتبط با گفت و 
گوهای امنیتی روسیه و اتحادیه اروپا بود، در مذاکرات با مقامات روس پیرامون 
روند مذاکرات وین بحث و تبادل نظر کرد.مورا در توئیتی با اشــاره به دیدارش 
با سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: نشست بسیار خوبی با 
سرگئی ریابکوف درباره معماری امنیتی اروپا، برجام و مذاکرات ونزوئال داشتیم. 
وی در ادامه افزود: برای اتحادیه اروپا مهم است که به این مسائل و سایر مسائل 
سیاســت خارجی بپردازد.این مقام اروپایی طبق اعالم رسانه ها، راهی وین شد 
تا به روند مذاکرات رفع تحریم ها ملحق شود.دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها 
از دوشنبه ششم دی ۱۴۰۰ آغاز شده و گفت وگوها به اذعان هیات های مذاکره 
کننده رو به جلو و در مســیر مناسبی جریان دارد.گفت وگوها در روزهای اخیر 
به تاســی از خروج یکجانبه ایاالت متحده آمریکا از برجام، در دور محور راستی 
آزمایی رفع تحریم ها و تضمین پیگیری شــده اســت. جمهوری اسالمی ایران 
تاکید دارد که تحریم ها باید به طور موثر و قابل راستی آزمایی رفع شود، ضمن 
آنکه ایاالت متحده درباره عدم تکرار اقدامات غیرقانونی دولت ســابق این کشور 
در آینده تضمین دهد.میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشــد روسیه می گوید؛ 
ایران حــق دارد از آمریکا تقاضای ضمانت کند. برخــی از افراد نمی خواهند از 
سیاست شکست خورده فشار حداکثری درس بگیرند. ایرانی ها کامال حق دارند 
در برابر تکرار این ماجراجویی فاجعه بار خواستار ضمانت باشد.اما گفت وگوها به 
رغم پیچیدگی و فنی بودن مسائل رو به جلو جریان دارد و بخشی از پرانتزها که 
موارد اختالف در پیش نویس توافق محسوب می شود »پاکسازی شده و توافقات 
درباره ایده ها در حال تبدیل شدن به کلمات و جمالت هستند.«سعید خطیب 
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید: آنچه باقی مانده موضوعات کلیدی 
اســت که به طور ویژه تصمیمات خاص سیاســی را می طلبد و واشنگتن باید 
تصمیمات خود را درباره مســائل باقیمانــده و رفع تحریم ها اعالم کند.اگر این 
اتفاقات بیفتند، می توان گفت با سرعت خوبی در حال حرکت به یک توافق قابل 
اتکا و پایدار هستیم.در این مقطع، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 
اســالمی ایران به دعوت رسمی والدیمیر پوتین همتای روس خود راهی مسکو 
شده اســت. گفته می شود که عالوه بر مسائل روابط دوجانبه و موضوعات مهم 
بین المللی و منطقه ای؛ مذاکرات وین نیز در دستور کار گفت وگوهای دو طرف 
قرار دارد.مارکوس پاپادوپلوس تحلیل گر مسائل سیاسی درباره اهمیت این سفر 
به ایرنا گفت: سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به مسکو نشان می 
دهد که روابط ایران و روسیه بسیار صمیمانه است. در واقع، سطح کنونی روابط 
تهران و مسکو بی سابقه اســت، واقعیتی که با مشارکت راهبردی موجود بین 
ایران و روسیه احاطه شده است.وی افزود: این مشارکت راهبردی که از همکاری 
مشترک ایران و روسیه در مناقشه سوریه زاده شد، اساس یک اتحاد غیررسمی 
بین تهران، مســکو و دمشق را تشــکیل می دهد.این تحلیل گر انگلیسی بیان 
داشــت: گروه بندی غیررسمی ایرانی ها، روس ها و سوری ها چالشی برای برتری 
آمریکا در خاورمیانه است. بنابراین، در نتیجه مشارکت راهبردی ایران و روسیه، 
آمریکایی ها دیگر فضایی برای مانور در خاورمیانه که قباًل از آن برخوردار بودند، 
ندارند. به این معنا، امروز در غرب آســیا به دلیل روابط تهران و مسکو درجه ای 
از ثبات وجود دارد، چیزی که مورد اســتقبال مردم عادی ساکن در منطقه قرار 
خواهــد گرفت که به جنگ های تحت رهبری آمریکا یا تحت حمایت آمریکا در 

قلمرو خود عادت کرده اند.

سازمان جهانی بهداشت: 
افراد سالم و کودکان نیاز به ُدز تقویتی 

واکسن کرونا ندارند
تهران- ایرنا- دکتر سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد سازمان جهانی بهداشت 
اعالم کرد در حال حاضر مدرک مستندی وجود ندارد که نشان دهد کودکان 
و بزرگساالن سالم باید دز تقویت کننده واکسن کرونا را تزریق کنند.به گزارش 
ایرنا از رویترز، ســوامیناتان افزود: گروه مشاوره سازمان جهانی بهداشت به نام 
گروه مشاوره ای راهبردی کارشناســان ایمنی شناسی طی هفته جاری برای 
بررســی شیوه خط مشی کشورهای مختلف در مورد دز تقویت کننده واکسن 
کرونا جلسه ای خواهند داشت.به گفته وی هدف از این کار محافظت از ضعیف 
ترین افراد جامعه و کســانی اســت که با خطر ابتال به شدیدترین نوع کرونا و 
احتمال مرگ روبرو هستند مانند سالمندان، افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی 
دارند و کارکنان بخش بهداشت و درمان. دکتر مایکل رایان مدیر اجرایی برنامه 
های فوری ســازمان جهانی بهداشت نیز اعالم کرد که این سازمان هنوز نمی 
داند افراد باید چند دز واکسن بزنند و در چه بازه های زمانی آن را تکرار کنند.

وی افزود: بعضی از مردم فکر می کنند که دز تقویت کننده باید هر دو یا ســه 
ماه یکبار تکرار شــود و همه باید آن را بزنند، اما هنوز جواب مستندی به این 
فرضیات نداریم. ممکن است در نهایت دانشمندان به این نتیجه برسند که چند 
دز واکسن نیاز است؛ اما در حالیکه بیشتر افراد سالم فقط به دو دز واکسن نیاز 
دارند برای افرادی با سیستم ایمنی ضعیف و سالمندان احتماال سه دز یا بیشتر 
بهتر باشــد. اظهارات این دو مقام در سازمان جهانی بهداشت دو هفته بعد از 
تایید ضرورت دز تقویت کننده واکســن کرونا توسط مرکز پیشگیری و کنترل 
بیماری های آمریکا برای افراد ۱۲ تا ۱۷ سال و در بحبوحه افزایش شدید موارد 

ابتال به کرونا به دلیل شیوع سویه بسیار مسری اومیکرون مطرح می شود.

سازمان ملل برای آنگال مرکل شغل پیدا کرد
گوتــرش، دبیرکل ســازمان ملل به آنگال 
مرکل پیشنهاد کار در این سازمان را داد.به 
گزارش ایسنا به نقل از پولیتیکو، به آنگال 
مرکل صدراعظم سابق آلمان پیشنهاد کار 
در ســازمان ملل داده شــده است.آنتونیو 
گوترش، دبیــرکل ســازمان ملل متحد، 
نامه ای با درخواســت ریاســت یک نهاد عالی مشاوره درباره چگونگی توسعه 
و مدیریــت اموال عمومی جهانی )مانند اقیانــوس ها یا الیه اوزون( را رهبری 
کند.براین اســاس مرکل گزارش »دســتور کار مشترک ما« گوترش را که در 
ماه سپتامبر منتشر شد، پیگیری خواهد کرد. گوترش همچنان منتظر پاسخ 
اســت. اگر  این نهاد مشورتی به مذاق مرکل خوش نیاید، یک پست دیگر در 
ســازمان ملل متحد هســت که برخی دیپلمات هامایلند او عهده دار آن شود، 
ریاســت نهاد تغییرات اقلیمی ســازمان ملل.  دوره ریاست پاتریشیا اسپینوزا 
به عنوان دبیراجرایی کنوانســیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوا  
در تابســتان تمام می شود. مرکل هنوز به این نامه پاسخی نداده است.پیش از 
این، آنگال مرکل گفته بود که هنوز برنامه ای برای بازنشســتگی پس از ترک 
سیاســت در نظر نگرفته اســت. در همان زمان، او گفت که اول از همه سعی 
می کند استراحت کند. این سیاستمدار به شوخی گفت که ابتدا متناوب بین 
خواندن و خوابیدن و ســپس انجام هر کاری که به ذهنش می رسد انجام می 
دهد.آنگال مرکل اولین صدراعظم زن آلمان در ۲۰۰۵  شــد و تا سال ۲۰۲۱  

در این سمت ماند.

احتمال شورش در حزب حاکم انگلیس و خلع بوریس جانسون
همزمان با تشدید بحران ناشی از رسوایی های اخیر دولت بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس، منابع رسانه ای از احتمال شورش  
هم حزبی های او و خلع وی از نخست وزیری خبر دادند.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در حالی که فشارها بر بوریس 
جانسون نخست وزیر انگلیس برای اســتعفا ادامه دارد، احتمال 
شــورش هم حزبی های نخست وزیر خبرساز شــده است.فشارها 
علیه نخســت وزیر و رهبر حزب حاکــم انگلیس طی هفته های 
اخیر به دلیل رسوایی  برگزاری مراسم ها و »جشن می گساری« 
در ساختمان شــماره ۱۰ داونینگ استریت« )دفتر کار و اقامت 
نخســت وزیری( در دوره قرنطینه کرونا ادامه دارد.رویترز دیروز 
چهارشنبه گزارش داد، بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در 
حال مبارزه با شورش قانونگذاران هم حزبی خود برای حفظ مقام 
نخست وزیری است.جانسون در ســال ۲۰۱۹ در انتخابات درون 
حزبی با رقبای خود در حزب محافظه کار انگلیس توانست با شعار 
»کار برگزیت را انجام دهید« به رهبری این حزب و نخست وزیری 
این کشــور برســد.به نوشــته رویترز، بوریس جانسون به دلیل 
سلسله افشــاگری ها درباره برگزاری جشن ها و گردهمایی ها در 
ساختمان نخست وزیری در دوره قرنطینه کرونا و نقض قانون، با 
درخواست ها برای استعفا مواجه است.این خبرگزاری انگلیسی در 
گزارش خود نوشت: »جانسون به طور مکرر درباره این مراسم ها 
عذرخواهــی کرد و گفت که او فکر می کرده که قرار بوده در یک 
نشست کاری شــرکت کند«.رویترز ادامه داد، بوریس جانسون 
رهبر حزب محافظه کار و نخست وزیر انگلیس هم اکنون با خطر 
شــورش داخلی قانونگذاران محافظه کار و رقابت برای رهبری بر 

این حزب مواجه اســت.طبق این گزارش، در صورتی که حداقل 
۵۴ نماینده پارلمان انگلیس از حزب محافظه کار نامه  »رای عدم 
اعتماد« به بوریس جانســون را به رئیس »کمیته ۱۹۲۲ حزب 
محافظه کار« بدهند، رقابت بر ســر نخست وزیری در این حزب 

آغاز می شــود.حزب محافظه کار که حزب حاکم انگلیس است، 
دارای ۳۶۰ نماینده در پارلمان انگلیس است. پارلمان این کشور 
دارای ۶۵۰ کرسی نمایندگی اســت.روزنامه »تلگراف« انگلیس 
پیشتر گزارش داده بود که تا ۲۰ نماینده هم حزبی نخست وزیر 

این کشــور که در انتخابات ســال ۲۰۱۹ وارد پارلمان شــدند، 
قصد ارســال نامه عدم صالحیت بوریس جانسون هستند.»لورا 
کوئنسبرگ« دبیر سیاسی تحریریه شبکه »بی بی سی« خبر داد: 
»گروه نمایندگان ۲۰۱۹ نامه )عدم اعتماد به بوریس جانســون( 
ارســال می کنند تا به ۵۴ نامه مورد نیاز برای آغاز رقابت )بر سر 
نخســت وزیری و خلع بوریس جانسون( برسد«.روزنامه انگلیسی 
»تایمز« در گزارش خود درباره تنش درون حزبی بوریس جانسون 
با نمایندگان حزب محافظه کار خبر داد، تحلیل ها نشان می دهد 
که ۵۸ قانونگذار حزب محافظه کار از نخســت وزیر انتقاد کره اند.

خبرگزایر رویترز نوشــت: »ارسال نامه عدم اعتماد، یک موضوع 
محرمانه است در نتیجه رئیس )کمیته  ۱۹۲۲ حزب محافظه کار( 
تنها کسی است که می داند چه تعداد قانونگذار نامه عدم اعتماد 
ارسال و نوشته اند«.بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس قرار است 
روز چهارشنبه در پارلمان این کشور حاضر شود و سخنرانی کند.

به دنبال افشــاگری ها درباره نقض قانون قرنطینه کرونا توســط 
دفتر بوریس جانســون نخســت وزیر انگلیــس و عذرخواهی او، 
سران احزاب اپوزیسیون خواســتار استعفای او از نخست وزیری 
شده اند.»کر استارمر« رهبر حزب کارگر، بزرگ ترین و جدی ترین 
رقیب حزب محافظه کار طی روزهای اخیر بارها بوریس جانسون 
نخســت وزیر انگلیس را بــه دروغگویی متهم کرده و خواســتار 
استعفای او از نخست وزیری شده است.به گفته کر استارمر رهبر 
حزب کارگر، عذرخواهی بوریس جانسون بابت رسوایی های اخیر 
نه تنها کافی نیســت بلکه اظهــارات او در پارلمان انگلیس برای 

عذرخواهی، »اهانت« به مردم انگلیس بوده است.

در حالیکــه دیپلمات هــا از حصــول 
پیشرفت در مذاکرات وین خبر داده اند، 
وزیــر خارجــه آلمان پــس از دیدار با 
همتــای روس با تأکید بــر اینکه زمان 
بــرای حفظ برجام اندک اســت، گفت 
که مذاکرات به پیشــرفت نیــاز دارد.

به گزارش گــروه بین  الملل خبرگزاری 
فارس، »آلنا بائربوک« وزیر امور خارجه 
آلمان پس از دیدار با »سرگئی الوروف« 
وزیر خارجه روســیه تصریح کرد که به 
پیشــرفت در مذاکرات »وین« برای لغو 
تحریم هــای یکجانبه و غیرقانونی علیه 
ایران نیاز است.بنا بر گزارش خبرگزاری 
روسی »اسپوتنیک«، بائربوک با اشاره به 
مذاکرات فعلی وین مدعی شد که زمان 
زیادی برای احیای برجــام زمان باقی 
نمانده است و به پیشرفت در مذاکرات 
نیاز است.وی در این خصوص گفت: »ما 
به پیشرفت در مذاکرات نیاز داریم زیرا 
زمان بسیار اندکی برای نجات این توافق 
)برجــام( باقی مانده اســت«.اظهارات 
بائربوک در حالی مطرح شــده است که 
روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« 
روز دوشــنبه هفتــه جــاری گزارش 
کرد که دیپلمات هــا در مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین بر سر برخی جزئیات 
توافق کرده اند.وزنامه وال استریت ژورنال 
مدعی شــده در مذاکرات رفع تحریم ها 
در وین پیشرفت هایی در برخی جزئیات 

مهم، از جمله نحوه رفع تحریم ها، نحوه 
برگشــت ایران به تعهدات هسته ای و 
نحوه اجرای توافق، حاصل شــده است.

روزنامه آمریکایی به نقل از دیپلمات های 
مرتبــط بــا گفت وگوهای جــاری در 
پایتخت اتریش، یکی از بزرگترین موانع 
در پیشرفت مذاکرات را درخواست ایران 
برای اخذ ضمانت از آمریکا جهت عدم 
خروج دوباره از برجام دانسته است.این 
روزنامه با وجود این نوشته در حوزه رفع 
تحریم ها، برداشــتن گام های هسته ای 
و تعییــن توالی اجرای توافــق نیاز به 
اتخاذ برخی تصمیم های سیاسی است.

هشتمین دور مذاکرات رفع تحریم ها در 

وین از چند هفته پیش آغاز شده است. 
مقام های آمریکایــی و اروپایی پیش از 
این گفته بودند که پیشــرفت هایی در 
مذاکرات صورت گرفته امــا اندازه این 
پیشرفت ها به اندازه ای نیست که بتوان 
امیدوار بود توافق در دسترس است.پیش 
از این همچنیــن دیپلمات های اروپایی 
گفته بودند بخش اعظم گفت وگوها در 
روزهای گذشته بر مطالبات ایران برای 
اخذ تضمین در خصوص پایداری برجام 
متمرکز بوده است.دیپلمات های غربی از 
هشتم آذرماه که نخستین دور مذاکرات 
رفــع تحریم ها در دولت ســید ابراهیم 
رئیســی آغاز شده سعی کرده اند با ارائه 

چارچوب های زمانــی تیم ایران را برای 
عقب نشــینی از خواسته های خود وادار 
کنند.با این حــال، نمایندگان ایران در 
مذاکــرات وین تصریــح کرده اند برای 
تهران نتیجه مهم تر از زمان است. تهران 
در تالش است برجام را که از نخستین 
روزهــای اجرایی شــدن در اثر برخی 
سیاست های آمریکا و کشورهای غربی 
به توافقی تهی از منافع اقتصادی برای 
طرف ایرانی تبدیل شد به سمت توافقی 
دوجانبه و متــوازن پیش ببرد. گزارش 
وال استریت ژورنال همچنین مدعی شده 
مقام های آمریکایی و اروپایی در محافل 
خصوصی اواســط ماه فوریه را به عنوان 
برای بستن پنجره  موعد تصمیم گیری 
دیپلماســی با ایران تعییــن می کنند.

ادعایــی جدید، چارچوب  ضرب االجل 
زمانی قبلی که پیشــتر در منابع مشابه 
رســانه ای به آن اشاره شــده بود را تا 
حــدود دو هفتــه به عقب تــر موکول 
می کنــد.  حدود دو هفته قبل تر، پایگاه 
پولیتیکو به نقــل از برخی »مقام های 
نزدیک به مذاکرات« مدعی شــده بود 
که پنجره مذاکــرات تا پایان ماه ژانویه 
یا اوایل ماه فوریه بسته خواهد شد. البته 
این پایگاه خبری به نقل از منابعی دیگر 
این را هم نوشته بود که هیچ تاریخ ثابتی 
در خصــوص زمان توافق در نظر گرفته 

نشده است. 

آلمان:
 برای حفظ برجام به پیشرفت 

در مذاکرات وین نیاز است

تهران-ایرنا- دانشــمندان هشــدار داده انــد که آلودگی 
شــیمیایی که کره زمین را در برگرفتــه ثبات و پایداری 
اکوسیســتم جهانی را که همه انســان هــا به آن متکی 
هستند تهدید می کند و از مرز ایمنی برای بشریت عبور 
کرده اســت.به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین نوشت: مواد 
پالســتیکی در کنار ۳۵ هزار ماده شــیمیایی مصنوعی 
شامل حشــره کش ها، ترکیبات صنعتی و آنتی بیوتیک 
بیشترین نگرانی را تشکیل می دهند.اکنون آلودگی ناشی 
از اســتفاده از پالســتیک را می توان از نوک قله اورست 
تا اعماق اقیانوس ها پیدا کرد و برخی از مواد شــیمیایی 
ســمی مانند مواد پی ســی بی )ماده ســرطان زا( برای 
مدت طوالنی تری در طبیعت و محیط زیســت ماندگار 
هســتند و بسیار گسترش یافته اند.تحقیقات دانشمندان 
در این زمینه نشان می دهد که آلودگی شیمیایی از »حد 

و مرز ســیاره ای« فراتر رفته اســت. این بدان معنا است 
که تغییراتی که انســان در ایجاد آنها نقش داشته است 
کره زمین را در خــارج از محیط باثبات و امنی قرار داده 
که در ۱۰ هزار ســال گذشته وجود داشته است.آلودگی 
شیمیایی با تخریب فرایندهای زیست محیطی و فیزیکی 
که زیربنای حیات را تشکیل می دهد سیستم های زمین 
را تهدید می کند. برای مثال مواد حشــره کش، بسیاری 
از حشرات دیگر را نیز  نقش اساسی در اکوسیستم دارند 
و  در ایجاد آب و غذا و هوای پاک موثر هستند، نابود می 
کنند.پاتریشیا ویالروبیا کوِمز یکی از محققان این تحقیق 
گفت: تولید مواد شیمیایی از سال ۱۹۵۰میالدی تاکنون 
پنجاه برابر شده و تا ســال ۲۰۵۰ سه برابر تولید کنونی 
خواهد شد. ســرعتی تولید و رهاســازی مواد شیمیایی 
جدید در محیط زیســت مطابق با فضای امن الزم برای 

بشریت نیست.  دانشمندان می گویند برخی از تهدیدها 
مانند مواد شیمیایی کلروفلوئوروکربن یا سی اف سی ها 
الیه ازن را نابود می کننــد و مانع محافظت این الیه در 
مقبال اشــعه های فرابنفش مخرب می شوند.دشوار می 
شود تعیین کرد که آیا آلودگی شیمیایی از مرزهای سیاره 
ای عبور کرده اســت یا نه، زیرا بر خالف بحران آب و هوا 
و سطح دی اکســید کربن پیش از صنعتی شدن در جو 
زمیــن، هیچ مالک مشــخصی در دوران قبل از پیدایش 
بشر درباره آلودگی شیمیایی وجود نداشته و تعداد زیادی 
از ترکیبات شیمیایی برای استفاده ثبت شده اند )حدود 
۳۵۰۰۰۰ ترکیب شیمیایی( و تنها بخش کوچکی از آنها 
از نظر ایمنی ارزیابی شده اند.بنابراین محققان ترکیبی از 
ارزیابی ها را برای بررســی وضعیت استفاده کرده اند که 

شامل سرعت تولید مواد شیمیایی است .

هشدار دانشمندان:

 آلودگی شیمیایی مرزهای ایمنی بشریت را درنوردیده است

دبیرکل ناتو با تاکید بر اینکه متحدان این ائتالف از روسیه می خواهند از تنش ها بکاهد، گفت هرگونه تخاصم بیشتر با پرداخت 
بهای سنگینی از سوی مسکو روبرو می شود. به ادعای او، ناتو یک ائتالف دفاعی است که روسیه یا کشور دیگری را تهدید نمی کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری تاس، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به خبرنگاران گفت: از متحدان ناتو و روسیه دعوت 
به عمل آورده ایم تا بعد از دور نخســت مذاکرات که به تازگی در بروکســل برگزار شد، یک سری نشست ها در چارچوب شورای 
ناتو – روســیه برای بررســی راه هایی به منظور ارتقای وضعیت امنیتی برگزار کنند.به گفته استولتنبرگ، ناتو برای تعامل با روسیه به منظور اشتراک اطالعات درباره 
مانورها، بحث کنترل تسلیحاتی و کاهش تهدید تسلیحات هسته ای آمادگی دارد.او در کنفرانس خبری آنالین با اوالف شولتس، صدراعظم جدید آلمان از تمام اعضای 
شورای ناتو – روسیه برای برگزاری نشست هایی با موضوع اوکراین و دغدغه های امنیتی مشترک دعوت کرد.استولتنبرگ گفت: ما همچنین آماده از سرگیری تعامل بر 
سر مانورها و سیاست های هسته ای مربوطه خود هستیم. و متحدان آماده گفت وگو درباره کنترل تسلیحات، خلع سالح و عدم اشاعه و ترغیب روسیه به تعامل جدی 
به منظور کاهش تهدید تسلیحات هسته ای و سامانه های موشکی است. ائتالف بر سر اصول بنیادین سازش نمی کند، مثل حق هر کشور به انتخاب مسیرش و توانایی 
ناتو برای حفاظت و دفاع از تمام متحدان.همچنین صدراعظم آلمان در واکنش به افزایش فشار داخلی و خارجی در بحبوحه تجمیع قوای روس در نزدیکی مرزهای 

اوکراین گفت، برلین آمادگی دارد در صورت حمله روسیه به اوکراین، پروژه خط لوله نورد استریم ۲ را متوقف کند.

وزیر امور خارجه آمریکا در سفر آتی به ژنو و مالقات با وزیر خارجه روسیه برای تنش زدایی از بحران با مسکو بر سر اوکراین تالش 
خواهد کرد. او پیش از آن با رهبران اوکراین در کی یف و مقام های اروپایی در برلین مالقات خواهد داشت.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری رویترز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در بحبوحه نگرانی اوکراین و متحدان غربی بر سر حضور ده ها هزار 
نظامی روس در نزدیکی مرز اوکراین به ژنو می رود.یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا سه شنبه به خبرنگاران گفت: ایاالت متحده 

درگیری نمی خواهد. ما خواستار صلح هستیم. والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه این قدرت را دارد تا گام هایی در راستای تنش زدایی از این بحران بردارد، تا ایاالت 
متحده و روسیه روابطی را دنبال کنند که بر پایه خصومت یا بحران نیست.روسیه هرگونه برنامه ریزی برای حمله نظامی جدید را رد می کند، اما چندین درخواست 
داشــته و گفته اســت که اگر غرب با آنها موافقت نکند، دســت به اقدام نظامی می زند، با این حال مشخص نکرد چه اقدامی.  بلینکن امروز )چهارشنبه( با ولودیمیر 
زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین و دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه این کشور دیدار خواهد داشت. او سپس در برلین با آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان مالقات 
دارد و در نشست چهارجانبه ترانس آتالنتیک با حضور ایاالت متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان حضور خواهد داشت.در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است، بخشی از 
این رایزنی ها روی آمادگی در میان متحدان برای اعمال »تبعات سنگین و هزینه های اقتصادی سنگین« علیه روسیه متمرکز خواهد بود.این مقام ارشد آمریکایی گفت، 

آنتونی بلینکن روز جمعه با سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در ژنو مالقات می کند.

ناتو: 

خطر درگیری بر سر بحران اوکراین واقعی است
بلینکن با مقام های روسیه و اوکراین دیدار می کند؛ 

»ما صلح می خواهیم«
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پژوهشگران »دانشگاه استنفورد« به بررسی پادتن هایی پرداخته اند 
که می توانند به پیش بینی شدت کووید-۱۹ کمک کنند.به گزارش 
ایســنا و به نقل از وب سایت رسمی دانشــگاه استنفورد، پژوهش 
جدیدی نشــان می دهــد خونی که مدت کوتاهی پــس از ابتال به 
کووید-۱۹ از بیماران گرفته شــده اســت، می تواند نشان دهد که 
 ،)Taia Wang(»کدام بیمار باید در بیمارستان بستری شود.»تایا وانگ
دانشیار حوزه بیماری های عفونی دانشگاه استنفورد و از پژوهشگران 
این پروژه گفت: ما نشــانگر زیستی ابتدایی مبنی بر خطر پیشروی 
نشــانه های شــدید را شناســایی کردیم و دریافتیم که پادتن های 
استخراج شده توسط واکسن مبتنی بر آران ای پیام رسان که در این 
مورد واکسن فایزر اســت، با پادتن های موجود در بدن افراد مبتال 
به »کروناویروس سندرم حاد تنفسی SARS-CoV( »2-2( متفاوت 
هستند.نتیجه این پژوهش ممکن اســت در نهایت، ارائه آزمایشی 
باشــد که بالفاصله پس از نتیجه مثبت ابتال بــه کووید-۱۹ انجام 
می شــود و به پزشــکان کمک می کند تا توجه خود را روی افرادی 
متمرکز کنند که بیشتر به آن نیاز دارند.وانگ ادامه داد: کووید-۱۹ 
شــدید، یک بیماری التهابی است که به ویژه در ریه ها رخ می دهد. 
این پرسش برای ما مطرح شد که چرا این واکنش التهابی در تعداد 
کمی از مردم، بیش از اندازه است؛ در حالی که در بیشتر مردم چنین 
نیست.وانگ و همکارانش برای پی بردن به این موضوع، نمونه خون 
۱۷۸ بزرگســال مبتال به کووید-۱۹ مثبت را که به بیمارســتان یا 
مراکز مراقبت های بهداشتی مراجعه کرده بودند، جمع آوری کردند.

صداهــای ناآشــنا در یک محیط جدیــد می تواننــد فعالیت مغز 
را افزایــش دهند و خوابیدن را دشــوار ســازند.به گزارش ایســنا 
و به نقــل از نیوساینتیســت، پژوهش جدیدی که در »دانشــگاه 
زالتســبورگ«)University of Salzburg( اتریش انجام شــده است، 
نشــان می دهد که اگر مغز هنگام خواب صداهای ناآشنا را به جای 
صداهای آشنا بشنود، فعال تر می شود. یافته های این پژوهش نشان 
می دهند که ما می توانیم اطالعات مربوط به محیط خود را حتی در 
 ،)Manuel Schabus(»عمق خواب نیز پردازش کنیم.»مانوئل شابوس
پژوهشــگر دانشــگاه زالتســبورگ و همکارانش، ۱۷ شخص را که 
میانگین ســنی آنها 2۳ سال بود، طی دو شب در آزمایشگاه خواب 
مورد بررسی قرار دادند. فعالیت مغز این افراد با استفاده از نوار مغزی 
ردیابی شد. شابوس گفت: نخستین شب آزمایش برای این بود که 
شــرکت کنندگان با محیط جدید، احساس راحتی داشته باشند.در 
شب دوم، هنگامی که شرکت کنندگان در خواب بودند، صدای ضبط 
شــده ای از یک سخنرانی پخش شد. صدا یا برای شخص خوابیده، 
ناآشــنا بود یا به یک شخص آشــنا مانند پدر، مادر یا همسر تعلق 
داشت. در هر دو صورت، صدا بارها و بارها سه نام را بر زبان می آورد 
کــه دو نام تصادفی اما معمولی و همچنین نام فرد خوابیده را در بر 
داشت. صداهای ضبط شــده برای چهار دوره ۹۰ دقیقه ای هنگام 
شب پخش شد. بین هر صدای ضبط شده، ۳۰ دقیقه فاصله وجود 
داشت تا شــرکت کنندگان راحت تر بخوابند.بلندی صدا به اندازه ای 
بود که شرکت کنندگان را از خواب بیدار نکند. شابوس ادامه داد: ما 

سطوح صدا را به صورت جداگانه تنظیم کردیم.

پادتن هایی که می توانند شدت 
کووید-19 را پیش بینی کنند

چرا خوابیدن جلوی تلویزیون ما 
را خسته می کند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

نوجوان ۱۳ ساله آمریکایی در حال دریافت واکسن کرونا در یک مرکز 
واکسیناسیون در ایالت پنسیلوانیا/ رویترز

فروش مرسدس SL 300 کمیاب با بدنه آلومینیومی 
در حراجی امسال ساتبیز که 2۷ ژانویه 2۰22 در آریزونا برگزار می شود سه دستگاه مرسدس SL ۳۰۰ ارائه خواهند شد که یک 
نمونه از نوع رودســتر و دو نمونه از نوع گالوینگ هســتند. یکی از این سه خودرو وضعیت خاص تری داشته و قیمتی بین ۷ تا ۹ 
میلیون دالر دارد. یک مرسدس SL ۳۰۰ گالوینگ بازسازی شده و نرمال در بازار امروز قیمتی بین ۱.۳ تا ۱.۵ میلیون دالر دارد. 
اگر چنین خودروهایی تحت مالکیت افراد مشهور باشند قیمت باالتری خواهند داشت. برای مثال یک SL ۳۰۰ متعلق به کالرک 
 SL ۳۰۰ گیبل در ســال 2۰۱۳ با قیمت ۱.۸۵ میلیون دالر فروخته شده اســت. اما ساتبیز تخمین می زند ارزش این مرسدس
گالوینگ که مشاهده می کنید بین ۷ تا ۹ میلیون دالر باشد. دلیل این قیمت باال چیست؟از میان ۱۴۰۰ مدل کوپه تولیدی بین 
سال های ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۷ تنها 2۹ دستگاه دارای بدنه آلومینیومی هستند و این مدل که حراج می شود یکی از آن ها 2۹ خودرو 
است. مشتریان SL ۳۰۰ در آن زمان می توانستند خودروی خود را با بدنه آلومینیومی سفارش دهند. به همین خاطر مرسدس 
فریم لوله ای را به بخش مسابقه ای فرستاد تا بدنه فوالدی جای خود را به نسخه آلومینیومی بدهد. به همین خاطر وزن خالص 

خودرو از ۱۳۱۰ به ۱2۰۳ کیلوگرم کاهش یافته است.

شوک به پرسپولیس

 گل محمدی بعد از بازی با فوالد می رود؟
به گزارش ایسنا، در هفته های اخیر باشگاه پرسپولیس با بحران مالی روبرو بود و کار به جایی رسید که حتی بازیکنان و یحیی 
گل محمدی هم لب به انتقاد گشودند و نسبت به مشکالت موجود هشدارهایی دادند اما حاال داستان فراتر از انتقاد رفته و یحیی 
گل محمدی شرایط را برای ادامه کار مناسب نمی بیند و احتمال دارد بعد از بازی با فوالد کناره گیری کند.بر اساس اطالع ایسنا 
از یک منبع آگاه در پرســپولیس، یحیی گل محمدی تصمیم گرفته در صورت حل نشدن مشکالت مالی تیم و پرداخت نشدن 
مطالبات آنها، بعد از بازی با فوالد از پرســپولیس جدا شــود. این اتفاق که با توجه به مشکالت مالی شدید سرخ ها در چند ماه 
گذشته، خیلی هم دور از ذهن نبود می تواند شوک بزرگی به پرسپولیس و هوادارانش باشد.باشگاه پرسپولیس در زمان مدیریت 
ســید مجید صدری، 2۰ درصد مطالبات اعضای تیم خود مربوط به فصل جدید را پرداخت کرد و در حالی که قرار بود درصد 
دیگری از قراردادها پرداخت شــود، صدری از ســمت خود استعفا کرد. پس از حضور رضا درویش و اعضای تیم مدیریتی جدید 
در پرسپولیس، این مدیر به اردوی پرسپولیس پیش از مصاف برابر فجرسپاسی رفت و در حالی بازیکنان و برخی از اعضای کادر 
نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان گله داشتند، قولی برای پرداخت پول در روزی مشخص نداد که همین امر موجب ناراحتی 

اعضای تیم شد.

رد داریهٔ دگر نیفتیزین داریه ات بدر نیفتی سودی کن ازین سفر، هک رهگز
رد بهتر ازین سفر نیفتی هش دار! هک از نظر نیفتیصاحب نظر ار نمیشوی سهل

چون جمع کنی هنر، نیفتیاز بی هنریست او فتادن
ات روز بال مگر نیفتیرو دامن مقبلی هب دست آر ات رد کف رددسر نیفتیزین سر تو بساز چارهٔ خویش

پیشنهاد

چهره روز

رمان تأدیب
رمان تأدیب با عنوان فرعی »روایت یک تحقیر« داستان 
تکان دهنده ای در دوران پادشاهی »سلطان حسن دوم« 
در مراکش اســت. دورانی کــه در آن مخالفان حکومت 
و افرادی را که خواهان دموکراســی هستند، دستگیر و 
به طرز شگفت آوری ادب می کنند تا دیگر حال و هوای 
اعتراض به سرشان نزند. این کتاب برگی از تاریخ کشور 
مراکش اســت که شــاید عنوان فرعی کتــاب بهترین 
توصیف برای آن باشــد. داستان این رمان کوتاه در سال 
۱۹۶۵ در کشور مراکش آغاز می شود و بخشی از زندگی 
نویسنده است که زمانی دستگیر و تأدیب شد. طاهر بن 
جلون در ابتدای کتاب می نویسد: »برای خواستن کمی 
دموکراســی، تأدیب شــدم.«راوی – خود نویسنده – به 
همراه جمعی دیگر از دانشجویان در مارس ۱۹۶۵ در تظاهراتی مسالمت آمیز شرکت می کنند تا علیه 
بی عدالتــی و فقدان آزادی اعتراض کنند. بیشــتر آن ها عضو هیچ حزبی نبودند و فقط می خواســتند 
چیزهایی را تغییر بدهند چرا که از نظرشان این کار شرافتمندانه است. تظاهرات درنهایت با خشونت و 
خون ریزی ســرکوب و پس از آن برای همه حکمی صادر می شود. ماموران مخفی هنگامی که به خانه 
راوی مراجعه می کنند به پدرش می گویند:بچه ات باید خودش را فردا به اردوگاه الحاجب معرفی کند، 
دستور ژنرال است، این هم از بلیت قطار؛ درجه سه. به نفع اش است فرار نکند. )رمان تأدیب اثر طاهر 
بن جلون – صفحه ۹(راوی که دانشجوی فلسفه است، تحصیل را رها می کند و سوار بر قطار به سمت 
پادگان حرکت می کند. جایی که هیچ تصویری از آن ندارد و ابداً نمی داند قرار است چه بالیی به سرش 
بیاید. با این حال می داند که چیز خوبی در انتظارش نیست. پدرش همواره درباره فعالیت های سیاسی 

به او هشدار می داد و می گفت:....

لوئی بَرْی
لوئی بَرْی )به فرانســوی: Louis Braille(؛ )۴ ژانویه ۱۸۰۹ 
– ۶ ژانویــه ۱۸۵2( مربی و معلم اهل فرانســه و مخترع 
یک سیستم خواندن و نوشــتن برای استفاده نابینایان 
بود. سیستم او با نام خط بریل به طور گسترده ای در دنیا 
توسط نابینایان برای خواندن و نوشتن استفاده می شود. 
لوئی بریل در سال ۱۸۰۹ در دهکده کوچکی در نزدیکی 
پاریس به دنیا آمد. پدرش زین ســاز بود و لوئیس هم از 
همان کودکی دوست داشــت مثل پدرش باشد، اما سه 
ساله بود که به دلیل فرورفتن درفش زیندوزی به هنگام 
بازی در کارگاه پدرش چشمش آسیب دید. نخست کم 
بینا و ســپس از هر دو چشــم نابینا شد.لوئی هیچوقت 
پیامدهای ناشــی از این حادثه را قبول نکرد و همیشــه 
معتقد بود که او هم می تواند مثل هر انسان عادی دیگری زندگی کند. او با کمک و راهنمایی یک کشیش 
محلی آرام آرام به ســوی تحصیل سوق داده شد و تصمیم گرفت برای فراگیری خواندن و نوشتن خانه 
و خانواده اش را ترک کند و به مؤسســه نابینایان پاریس برود. خواندن و نوشتن با حروف برجسته برای 
نابینایان بسیار مشکل و وقت گیر بود و از همان ابتدا لوئی به صورت شبانه روزی تالش می کرد که سیستم 
خواندن و نوشتنی درست کند که قابل دسترسی برای تمام نابینایان باشد و سرانجام در سن ۱۵ سالگی 
با الهام از تاسی که یادگار پدرش بود و با اصالح و مناسب سازی خط ابداعی یک نظامی فرانسوی)کاپیتان 
شارل باربیه(توانست الفبای شش نقطه ای خود را اختراع کند که موسوم به خط بریل گشت.ابداع لوئی 
نخست با مخالفت مسؤولین مدرسه نابینایان پاریس روبرو شد و به خاطر سخت گیری های مقامات دولتی 
اختراع بریل تأیید نشــد و بودجه ای به آن تعلق نگرفت. با این حال لوئی تسلیم نشد و به راه خود برای 

آموزش خواندن و نوشتن به نابینایان و همچنین تبدیل کتاب ها به خط ابداعی خودش ادامه داد. 

فرهنگ

فهریست برندگان جوایز لومیر فرانسه با اعطای جوایز 
اصلی به ســه فیلم »اتفاق«، »آنت« و »بدترین آدم 
دنیا« اعالم شد.به گزار ایسنا به نقل از ایندی وایر، فیلم 
»اتفاق« ساخته »آدری دیوان« که سال گذشته جایزه 
شــیر طالی بهترین فیلم جشــنواره ونیز را به خود 
اختصاص داد جایزه بهترین فیلم جوایز ساالنه لومیر 
را به همراه جایزه بهترین بازیگر زن )آناماریا وارتولوم( 
از آن خود کرد. داســتان فیلــم »اتفاق« که در حال 
و هوای دهه ۱۹۶۰ فرانســه ساخته شده درباره یک 
دانشجوی خوش آتیه است که که برای پایان دادن به 
یک بارداری ناخواسته برای ادامه دادن به تحصیالت 

دانشگاهی خطر رفتن به زندان را به جان می خرد. 
»آنت«، »زندگی کردن«، »توهمات گمشــده«، »اونودا: ۱۰ هزار شب در جنگ« دیگر نامزدهای 
شاخه بهترین فیلم جوایز فیلم لومیر بودند که از طریق اعضای مطبوعات خارجی فعال در فرانسه 
انتخاب شــده بودند. در سایر شاخه ها، »لئو کاراکس«برای فیلم »آنت« با بازی »ماریو کوتیال« و 
»آدام درایور« برنده جایزه بهترین کارگردانی شد، این فیلم جایزه بهترین فیلمبرداری را هم کسب 
کرد. فیلم »توهمات گمشــده« که در ۵ شاخه نامزد بود در نهایت برنده جایزه بهترین فیلمنامه 
شد و جایزه بهترین فیلم اول نیز به »گاگارین« ساخته مشترک »فانی لیاتارد« و »جرمی ترویل« 
رســید.»بنوا ماگیمل« بــرای فیلم »زندگی کردن« برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شــد و فیلم 
»بدترین آدم دنیا« به کارگردانی »یواخیم تریه« هم جایزه بهترین تولید مشــترک بین المللی را 

به خود اختصاص داد.

»اتفاق« بهترین فیلم جوایز لومیر فرانسه
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