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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد 
کشور مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش ایسنا، در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح 
و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره نشینان تدوین و 
ارائه کند.در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانک ها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد بانک مرکزی سیاست های الزم برای 

مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع ترین زمان ممکن به ستاد هماهنگی...

www.sobh-eqtesad.ir

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

مهار رشد اجاره بها در دستور کار دولت
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد؛
تاسیس ۵ مرکز تجاری در قطب های 

همسایگی ایران
 وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: تحریم های فزاینده و غیرقانونی ایاالت 
متحده آمریکا، تشــکیل قطب بندی های جدید سیاسی و اقتصادی و 
شــکل گیری ائتالف های بین المللی، فرصت آینــده را برای جمهوری 
اســالمی ایران برای مقابله بــا هجمه آمریکا فراهم کرده اســت.  به 
گزارش ایرنا، سید احســان خاندوزی دیروز دوشنبه در همایش ملی 
ایران و همسایگان، گفت: علی رغم فشــار غیرقانونی و فزاینده ایاالت 
متحده آمریکا، تشــکیل قطب بندی های جدید سیاسی و اقتصادی و 
شــکل گیری ائتالف های بین المللی، فرصت فزاینده ای برای جمهوری 
اســالمی ایران جهت مقابله با هژمونی آمریکا فراهم کرده است.  وزیر 
امور اقتصاد و دارایی خاطرنشــان کرد: تحــوالت بین المللی منجر به 
شکاف سیاسی بین ایاالت متحده و سایر قدرت های بزرگ جهانی در 
ارتباط با نوع رابطه و همکاری با جمهوری اســالمی ایران شده است.

وی افزود: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و آغاز سیاست 
خارجی مبتنی بر سیاست همسایگی و افزایش همکاری با کشورهای 
همســایه و هم ســو تمام ارکان اجرایی دولت، عزم جدی خود را برای 
گسترش روابط اقتصادی خارجی با کشورهای همسایه و دوست ارتقا 
داده انــد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیــان اینکه اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد آسیب ناپذیر در برابر نوسان ها و تکانه های اقتصاد جهانی است، 
گفت: ویژگی اساسی اقتصاد مقاوم نگاه به درون زایی در جهت افزایش 
ثبات و قدرت اقتصاد داخلی و از ســوی دیگر تمرکز همزمان در درون 
گرایــی به عنوان جوهــره اصلی اقتصاد مقاومتــی در ارتباط با روابط 
اقتصادی خارجی است. خاندوزی با تاکید بر جایگاه صادرات غیرنفتی 
در اقتصاد مقاومتی گفت: اگر بنا داریم آسیب پذیری و وابستگی اقتصاد 
به نفت را درهم بشــکنیم، یکی از راه های آن این است که سهم باالی 
ناشــی از صادرات نفت را به ســمت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات 
غیرنفتی حرکت دهیم.وی با بیان اینکه بین ســرمایه گذاری خارجی 
و توسعه صادرات، همبستگی نزدیک وجود دارد، گفت: سرمایه گذاری 
صادرات محور می تواند امنیت ملی ما یعنی میزان اطمینان کشــور به 
مقاوم بودن در برابر آسیب های خارجی را افزایش و وابستگی بودجه به 
نفت را کاهش دهد. بنابراین اگر وابستگی تجارت خارجی به صادرات 
نفتی را تقلیل دهیم، توانســتیم آسیب پذیری کشور را کاهش دهیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: جمهوری اســالمی ایران با تکیه 
بر این منزلت برجســته می تواند با پیش گرفتن راهبرد همســایگی و 
بــا در نظر گرفتن کانال های ارتباطــی پیوندها و اتصال های راهبردی 
نسبت به ایجاد و گسترش الگوی وابستگی اساس اقدام نماید تا از این 
منظر وزن و منزلت خود را عمق بیشتری ببخشد.وی ادامه داد: به این 
صورت که جمهوری اســالمی ایران به عنوان واحد کانونی، گستره ای 
از کانال های ارتباطی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در منطقه ایجاد 
نماید تا برآیند آن شــکل گیری وابســتگی حساس بر مدار جمهوری 
اسالمی ایران باشد. از این طریق، می توان با کنترل جریان های ارتباطی 
و منزلت جمهوری اســالمی نزد همسایگان را به نحوی عمق بخشید 
که از سوی آنها نادیده گرفته نشــود.وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه 
کرد: ایران یگانه واحد منطقه ای در خاورمیانه است که توانایی عملیاتی 
کردن چنین الگویی را در راســتای سامان بخشیدن به نظم منطقه ای 
در راستای منافع خود دارد. برجستگی ژئوپلیتیک ایران و برخورداری 
از موقعیت کانونی، مزیت راهبردی اســت که باید از آن در راســتای 
دستیابی به چنین هدفی استفاده کرد.وی با بیان اینکه ایران با داشتن 
۱۵ کشور همســایه می تواند کریدور چین و هند از سویی و روسیه و 
اروپا از ســوی دیگر باشــد، اضافه کرد: به همین دلیل در طول تاریخ، 
در معرض بزرگترین رقابت ها برای چیرگی بر جهان قرار گرفته است.

خاندوزی تصریح کرد: بر اســاس آخرین گزارش بانک جهانی در پایان 
ســال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی ۱۵ کشــور ایران در سال ۲۰۲۰ 
به قیمت ســابق، بالغ بر ۵ هزار و ۶۰ میلیارد دالر بوده اســت. از این 
میان ۵ کشــور همسایه ما در زمره اقتصاد برتر جهان به لحاظ بزرگی 
و مقیاس، قرار دارند.وی بیان داشت: با درنظر گرفتن سهم ۸ درصدی 
جمعیت این کشورها و سهم ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آنها از 
اقتصاد جهان، ایران به لحاظ برخورداری از ظرفیت های بالقوه تجاری، 
اقتصادی و بازرگانی، در موقعیت استثنایی قرار دارد.وزیر اقتصاد گفت: 
تمام همســایگان ایران در دو دهه اخیر از متوسط نرخ رشد اقتصادی 
باالتری نسبت به متوســط رشد اقتصادی جهانی قرار دارند. این روند 
بیانگر رونق اقتصادی همســایگان ایــران و بهبود ظرفیت های بالقوه 
همکاری اقتصادی و تجاری با این کشــورها است.وی یادآور شد: ایران 
پایین ترین نرخ رشد اقتصادی در میان همسایگان و حتی پایین تر از 
نرخ رشــد متوسط اقتصاد جهان را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. 
خاندوزی بیان داشــت: میان حجم تجارت ۲۵۰۰ میلیارد دالری ۱۵ 
کشور همسایه در سال ۲۰۱۹ سهم ایران حدود ۳۶ میلیارد دالر معادل 
۱.۶ درصد بوده است که ۸۵ درصد آن تنها با ۴ کشور همسایه، امارات، 
عراق ترکیه و افغانســتان بوده اســت. وی اضافه کرد: روابط تجاری با 
روسیه در مقایسه با مجموعه تجارت خارجی این کشور بسیار اندک و 
روابط تجاری با عربســتان، کویت و بحرین نزدیک به صفر بوده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: نوســان در سیاست خارجی باید بر پیوندهای 
اقتصادی ریشه دار دو کشور تاثیرگذاری کمتری داشته باشد؛ هر وقت 
فرصت شناســی ما برای آســیب پذیری کمتر، باال باشد، قوت و عمق 
بیشتری به ما خواهد داد.خاندوزی در ادامه گفت: اقتصادی همسایگان 
از منظر اقتصادی همسایگان هر کشوری برای مقاصد تجاری از اهمیت 
باالتری نســبت به سایر شرکای تجاری برخوردار هستند. این اهمیت 
هم از نظر بازارهای هدف در کشورهای همسایه و هم از نظر موقعیت 
گذرگاهی خشکی و دریایی کشــورهای همسایه برای توسعه تجاری 
قابل توجه اند.خاندوزی درباره آنچه باید به عنوان راهبردهای استفاده 
کردن از پتانسیل های همسایگی در عرصه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، 
گفت: ما در عصری هستیم که تجارت مبتنی بر تعامالت بانکی و ارزی 
است.وی با بیان اینکه تا زمانی که تعامالت ارزی و بانکی ما وابستگی 
کاملی به نظامات قابل تحریم داشــته باشد حتماً نمی تواند پشتیبانی 
کننده تجارت باشد، گفت: بنابراین ناچاریم برای اینکه تجارت پایداری 
داشــته باشــیم نظامات تعامالت بانکی و ارزی مقاوم در برابر شرایط 

تحریم داشته باشیم.

طی مدت مذکور در مقایسه با ۹ماهه نخست۱۳۹۹ ارزش صادرات، حدود 
۷۴  درصــد افزایش و ارزش واردات، حدود ۳۷ درصد کاهش یافته اســت.  
به گــزارش ایلنا، جدیدترین گزارش معاونت بررســی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی تهران وضعیت تجارت کاالیی ایران و هند را طی ۹ ماهه امســال 
بررسی کرده اســت. بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه نخست سال۱۴۰۰، 
ارزش تجارت ایران با هند حدود ۴/ ۲میلیارد دالر بوده که ۳۴/ ۱میلیارد 
دالر از آن را صادرات کاالیــی بدون نفت خام و حدود ۰۵/ ۱میلیارد دالر 
از آن را واردات تشــکیل داده است. طی مدت مذکور در مقایسه با ۹ماهه 
نخســت۱۳۹۹ ارزش صادرات، حدود ۷۴ درصد افزایش و ارزش واردات، 
حدود ۳۷ درصد کاهش یافته اســت.به دنبال افزایــش صادرات و کاهش 
واردات از هند در این مدت تراز تجاری ایران و هند در ۹ ماهه ۱۴۰۰ حدود 
۲۹۶ میلیون دالر به نفع ایران مثبت شــده اســت. موقعیت هند در میان 
طرف های تجاری ایران در ۹ ماهه سال۱۴۰۰، در حوزه صادرات ششمین 
مقصد صادراتی و در حوزه واردات هفتمین مبدا وارداتی کشــور است. در 
۹ ماهه نخست۱۴۰۰، حدود ۹۳۵ هزار تن کاالی غیرنفتی )بدون احتساب 
نفت خام( از کشور هند وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حدود 
۴۷ درصد کاهش داشته اســت.طی این مدت تقریبا ۵ میلیون تن کاال از 
ایران به هند صادر شــده که نســبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
۵ درصد رشد داشته است. متوسط قیمت واردات از هند در ۹ ماهه نخست 
۱۴۰۰ حدود ۱۰۹۹ دالر در هر تن و متوسط قیمت صادرات به هند حدود 

۲۷۳ دالر در هر تن بوده است.

15 قلم عمده وارداتی از هند
۱۵ قلــم کاالی عمده وارداتی از هند ۶۴درصد واردات از این کشــور در 
۹ ماهه امســال را تشــکیل می دهد. در این اقالم، واردات برنج با اختالف 
قابل توجهی در صدر این محصوالت قرار دارد.بر اســاس این گزارش، برنج 
نخستین کاالهای وارداتی از هند است که ارزش ۲۲۰ میلیون دالری را در 
۹ ماهه امسال ثبت کرده است. چای سیاه با ارزش ۱۰۴ میلیون دالر، اکسید 
آلومینیوم با ارزش ۱۰۱ میلیون دالر و موز ســبز تازه یا خشک شده نیز با 
ارزش ۶۴ میلیون دالر در رده های بعدی قرار دارند.سایر زغال سنگ ها، به هم 
فشرده نشده که در جای دیگر مذکور نباشد نیز ارزشی معادل ۳۱ میلیون 
دالر را به خود اختصاص داده است. ششمین کاالی وارداتی از هند نیز سایر 
فرآورده ها و مخلوط ها بر اســاس مواد معطر مورد مصرف در صنایع غذایی 
یا نوشابه ســازی غیر از اسانس کوال است که ۳۰ میلیون دالر ارزش دارد. 
در ۹ ماهه امسال ۳۰میلیون دالر شکر تصفیه نشده نیز از سوی این کشور 
به ایران وارد شــده است.ســایر داروها متشکل از محصوالت مخلوط شده 

یا نشــده برای مصارف درمان یا پیشــگیری از بیماری، هشتمین کاالیی 
اســت که از این کشور به ایران وارد شده و دارای ارزش ۱۴ میلیون دالری 
اســت.فرو سیلیکومنگنز نهمین کاالی وارد شده از هند در ۹ ماهه امسال 
اســت که ۱۳ میلیون دالر ارزش دارد. زردچوبه هــم با ارزش ۱۳میلیون 
دالر از هند وارد شــده و دهمین کاالی وارداتی از این کشــور است.پوره 
موز، انبه، پشــن فروت، لیچی و آناناس ارزشی معادل ۱۱ میلیون دالر دارد 
و یازدهمین کاالی وارداتی از این کشــور است.اسانس کوال از انواعی که 
در صنایع غذایی یا نوشابه ســازی مورد استفاده قرار می گیرد، ۱۰میلیون 
دالر ارزش دارد، ســایر آنتی بیوتیک های غیر مذکور در جای دیگر، ســایر 
ترکیبات آلی غیرمذکور در جای دیگر و دانه کنجد به اســتثنای بذر آن 
به ترتیب ارزش  هایی معادل ۱۰ میلیــون دالر، ۱۰میلیون دالر، ۹ میلیون 
دالر و ۸ میلیون دالر دارند که دوازدهمین، ســیزدهمین، چهاردهمین و 

پانزدهمین کاالی وارداتی از هند در ۹ ماهه امسال محسوب می شوند.

اقالم عمده صادراتی
کاالهای صادراتی ایران به هند در ۹ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۲۴۶ ردیف تعرفه 
۸ رقمــی با مقدار ۱۴/ ۴میلیــون تن و ارزش ۰۵/ ۱میلیارد دالر اســت. 
این کاالها بدون احتســاب اقالم فصل ۲۷ اســت. تنها ۱۵ قلم کاال با کد 
تعرفه هشــت رقمی، ۷۰ درصد از ارزش صادرات به هند را دربر می گیرد 
که صادرات متانول و آمونیاک بدون آب در صدر آنها قرار دارد. بر اســاس 
این گزارش، صادرات متانول ارزشــی معادل ۱۱۶ میلیون دالر و آمونیاک 
بدون آب ارزشــی معــادل ۹۹ میلیون دالر دارد.  پــس از آن محصوالت 
آهنی اســفنجی با ارزش ۸۳میلیون دالر، پسته ها با پوست تازه یا خشک 
با ارزش ۷۲ میلیــون دالر، تولوئن با ارزش ۵۵ میلیون دالر و اوره با ارزش 
۴۸ میلیون دالر در رده های بعدی قرار گرفته اند.  ورق فوالدی نیز هفتمین 
کاالی صادراتی ایران به هند بوده که دارای ارزش ۴۴میلیون دالری است. 
خرما مضافتی تازه یا خشک کرده هم ۳۷ میلیون دالر ارزش دارد و هشتمین 
کاالی صادراتی اســت. مغز پسته تازه یا خشک با ارزش ۳۴ میلیون دالر، 
پلی اتیلن گرید فیلم سنگین با ارزش ۳۲ میلیون دالر، سوسپانسیون پلی 
با ارزش ۲۵ میلیون دالر و پلی اتیلن گرید فیلم سبک با ارزش ۲۳ میلیون 
دالر نیز به ترتیب عمده ترین کاالهای صادراتی به هند محسوب می شوند.

اتیلن گلیکول با ارزش ۲۲ میلیون دالر سیزدهمین کاالی صادراتی ایران به 
هند است. همچنین سرب تصفیه شده به صورت کار نشده نیز ارزشی معادل 
۲۲میلیون دالر دارد و در رده چهاردهم قرار گرفته اســت. سیب تازه نیز 
پانزدهمین کاالی صادراتی ایران به هند در ۹ ماهه امسال است که ارزشی 

معادل ۲۱میلیون دالر دارد.  

افزایش ۷۴ درصدی صادرات ایران به هند در سال ۱۴۰۰

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401؛

یارانه نقدی و معیشتی پردرآمدها حذف می شود
 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد:

خبر مهم درباره همسان  سازی حقوق 
بازنشستگان

عضو کمیسیون تلفیق:

درآمد 20 هزار میلیارد تومانی دولت از واردات 
محدود خودرو

ولی اســماعیلی از تصویب اعتبار ۹۰هزارمیلیاردی در کمیسیون تلفیق بودجه برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان خبر داد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از  تسنیم، ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی از پیشنهاد این کمیسیون برای تأمین اعتبار الزم درخصوص همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال آینده خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۹۰ درصد از پرداختی های 
بازنشستگان کشوری را ساماندهی و همسان سازی کردیم که بخشی نیز باقی مانده اند.وی با بیان اینکه برای 
بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز سال گذشته حدود ۴۰ درصد همسان سازی انجام شد، ادامه داد: ۸۹هزار 

میلیارد تومان سال گذشته برای همسان سازی ها....

طبق آمار؛

رشد پایه پولی کاهش یافته است

»اُمیکرون« در کشور غالب شد
دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد 
موارد در گردش کرونا در کشور مربوط به سویه اُمیکرون است، گفت: بنابراین می توان گفت که اُمیکرون در 
کشور غالب شده است.دکتر مسعود یونسیان در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت ابتال به کووید۱۹ در کشور، 
گفت: شــرایط کشور به گونه ای است که طی دو هفته گذشته از نیمه دی ماه روزانه افزایش موارد جدید 
کرونا را داشتیم که حدودا روزی ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش نسبت به روز قبلش شاهد بودیم.وی افزود: وقتی 
درصدی افزایش نسبت به روز قبل داشته باشیم، این درصد به صورت تصاعدی باال می رود. به عنوان مثال 
اگر همان ۱۰ درصد را هم به عنوان حداقل محاسبه کنیم،   اگر قرار باشد روزی ۱۰ درصد تعداد بیماران مان 
اضافه شود، بعد از ۱۰ روز تعداد بیماران جدیدمان ۲.۶ برابر می شود؛ به عنوان مثال اگر ما امروز ۵۰۰۰ بیمار 
جدید داشته باشیم و هر روز هم ۱۰ درصد به تعداد بیماران روز گذشته ما اضافه شود، بعد از ۱۰ روز تعداد 
بیماران ما ۲.۶ برابر ضربدر ۵۰۰۰ مورد امروز می شود و در نتیجه تعداد بیماران ۱۳ هزار نفر می شود. حال 
اگر همین فرآیند ادامه یابد و کسی جلوی آن را نگیرد، بعد از ۲۰ روز این تعداد ۶.۷ برابر می شود. اگر همین 
اتفاق یک ماه متوالی ادامه یابد و جلوی روند گرفته نشود، بعد از یک ماه تعداد بیماران ما ۱۷ برابر شده و 
تعداد بیماران مان ۸۵۰۰۰ نفر خواهد شد.یونسیان تاکید کرد: بنابراین تصور نکنیم که با افزایشی که در هر 
روز نسبت به روز گذشته می بینیم، ۱۰۰۰ مورد به بیماران اضافه می شود،   بلکه ۱۰ درصد اضافه می شود 
که به تدریج عدد بزرگی می شود. در عین حال نکته مهم دیگر این است که برخالف تصور بسیاری از مردم 
هر مداخله ای که امروز در روند بیماری انجام دهیم، روز بعد انتظار نتیجه آن را نداریم. بلکه حداقل یک تا 
دو هفته طول می کشد تا نتیجه دهد. بنابراین اگر همین امروز حتی تمام محدودیت ها را بازگردانیم، تا نیمه 
بهمن ماه همین روند را خواهیم داشت. بر این اساس اگر همین امروز همه محدودیت هایمان را با شدت و 
حدت بازگردانیم، مردم هم ۱۰۰ درصد رعایت موارد بهداشتی را داشته باشند، باز هم تعداد بیماران مان ۵ 
رقمی می شود و این اجتناب ناپذیر است، اما انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در حال حاضر، بعد از نیمه 
بهمن ماه اســت که کمک می کند تا سرعت رشد بیماری کاهش یابد.وی گفت: برعکس این موضوع هم 
صدق می کند، یعنی اگر همه بازگشایی ها را انجام دهیم، نباید انتظار داشته باشیم که به سرعت نتیجه آن 
را ببینیم و بگوییم با وجود بازگشــایی اتفاقی نیفتاد. باید توجه کرد که اتفاق از هفته اول و دوم بعد از آن 
بازگشایی رخ می دهد. بنابراین تاخیر زمانی تعداد بیماران نسبت به مداخالت مثبت و منفی ما باید حتما 
در تصمیم گیری ها مد نظر باشد.وی درباره میزان گردش اُمیکرون در کشور، گفت: در حال حاضر بیش از 
۵۰ درصد موارد کرونایی که در  کشــور در حال گردش اســت، از سویه اُمیکرون است و می توان گفت که 
اُمیکرون در کشــور غالب شده است. در عین حال در کل دنیا ۷۲ درصد موارد ابتال به کرونایی که بررسی 
شده، اُمیکرون بوده و طبیعی است که کشور ما هم مستثنی نباشد. بنابراین اُمیکرون در دنیا غالب شده و 

در کشور ما هم طبیعتا به ویروس غالب بدل شده است.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:
نزدیک به پیک اُمیکرون هستیم

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت: باتوجه به روند افزاینده تعداد موارد مثبت مبتال به اُمیکرون 
در سراســر کشــور به نظر می رسد که نزدیک به پیک اُمیکرون باشــیم.به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا 
جماعتی اظهار داشــت: در جلسه روز گذشته کمیته علمی برای پیشگیری از موج سنگین کرونا، بحث و 
بررسی های زیادی شد. یکی از توصیه ها این بود که استفاده از ماسک در تمامی مجامع، سازمانها، ادارات، 
دانشگاهها و تمامی محل های تجمع مسقف، الزامی شود و از ماسک های استاندارد استفاده شود؛ چراکه 
ماسک های پارچه ای، کارایی چندانی ندارند و ماسک های استاندارد و سه الیه برای افراد عادی، مورد تایید 
است.وی افزود: در مطالعات نشان داده شده که استفاده از ماسک حدود ۳۰ درصد می تواند در پیشگیری 
از ابتال به اُمیکرون موثر باشد.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تاکید کرد: باتوجه به مطالعاتی که در مورد 
اثرات واکسیناسیون انجام شده، توصیه کمیته علمی این است که مردم سریعا نوبت سوم واکسن کرونا را 
تزریق کنند؛ چراکه تزریق ُدز سوم، می تواند بیش از ۸۰ درصد از بستری شدن در بیمارستانها پیشگیری 
کند. همچنین واکسیناسیون کارکنان سازمانها و ادارات دولتی، باید الزامی شود.جماعتی خاطرنشان کرد: 
به معاونت بهداشــت وزارت بهداشت توصیه شد که افرادی که تست سریع کرونا انجام می دهند و دارای 
عالئم و تست مثبت هستند، در سامانه ای بتوانند نتایج این تست ها را به صورت خوداظهاری ثبت کنند.

بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، وی تاکید کرد: اخیرا سازمان غذا و دارو آمریکا، مصرف داروی سه 
روزه رمدسیویر را در کلینیک های سرپایی تایید کرد و این مساله نیز در جلسات گذشته کمیته علمی مورد 
بحث و تصویب قرار گرفته بود و مقرر شد که تزریق رمدسیویر در کلینیک های سرپایی و بستری موقت که 
قبال از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت مجوز دارند، برای افرادی که تا ۷ روز از شروع عالئم آنها گذشته 
باشد و واجد عوامل خطر و بیماری های زمینه ای و نقص ایمنی باشند که باعث افزایش بستری و مرگ و 
میر آنها شود، به صورت ۳ روزه مورد استفاده قرار گیرد و مذاکراتی از طریق معاونت درمان وزارت بهداشت 

با سازمان های بیمه گر انجام شود تا این دارو، تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

خطیب زاده: 

هیچ پیش شرطی را نپذیرفته و نمی پذیریم
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۷۶۹۱ ابتال و ۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۱بیمار کرونا در کشور جان خود را از دست دادند و ۷هزار و ۶۹۱ بیمار جدید نیز شناسایی شدند.به 
گزارش ایسنا، تا دیروز ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷ هزار و ۶۹۱ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد 
که ۵۷۷ نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۱۸۱ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۲۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۲ هزار و ۲۵۱ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون ۶ میلیون ۸۲ 
هزار و ۷۵۹ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.یک هزار و ۲۲۲ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های 
ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۴ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۲۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال حاضر ۰ 

شهرستان در وضعیت قرمز، یک شهرستان در وضعیت نارنجی، ۴۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۴۰۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
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گزیده خبر

آیت اهلل نوری همدانی: 
مسئوالن به مشکل سختی معیشت مردم، 

گرانی و بیکاری رسیدگی فوری کنند
گروه اســتان هاـ  مرجع تقلید شــیعیان یکی از مهم ترین اقدامات مسئوالن را 
رســیدگی به مشکل سختی معیشــت مردم و گرانی و بیکاری دانست و گفت: 
مســئوالن برای رفع این مشــکالت اقدامــات الزم را انجــام دهند.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم از قم به نقل از مرکز خبــر حوزه،  آیت اهلل نوری همدانی  در 
دیدار حجت االسالم و المسلمین محمدباقر محمدی الئینی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه ساری، استاندار مازندران و مسئوالن برگزاری کنگره غدیر، 
کنگره نهج البالغه و کنگره مرحوم آیت اهلل کوهستانی، به سابقه طوالنی تشیع و 
تشکیل اولین حکومت شیعی در طبرستان اشاره کرد و اظهار داشت:  این منطقه 
به عنوان مهد تشیع در ایران از تاریخ غنی برخوردار است و این منطقه عالمان 
برجسته و بزرگی را به جهان اسالم معرفی کرد.وی در ادامه به معرفی شخصیت 
آیت اهلل کوهستانی پرداخت و افزود: آیت اهلل کوهستانی از علمای بسیار متواضع 
و خدمتگــزاری بود که همواره ارتباط خود را با مردم حفظ می کرد و همواره به 
مشــکالت مردم رســیدگی می کرد.این مرجع تقلید در ادامه یکی از مهم ترین 
اقدامات مسئوالن را رسیدگی به مشکل سختی معیشت مردم و گرانی و بیکاری 
دانست و با خطاب به مسئولین استان تصریح کرد: شما باید اولین کسانی باشید 

که برای رفع این مشکل اقدامات الزم را انجام می دهند.

/همایش ملی ایران و همسایگان/
وحیدی: جمهوری اسالمی اصال به دنبال دور 

شدن از فضای بین المللی نیست
وزیر کشــور با تاکید بر اینکه اصوالً سیاســت ها در جمهوری اسالمی با اولویت 
منطقه ای بوده اســت، گفت: البته این به معنای بی توجهی به روابط بین المللی 
نیســت و جمهوری اسالمی اصال به دنبال دورشدن از فضای بین المللی نیست؛ 
چرا که باید در معادالت جهانی حتما حضوری قوی داشــته باشــد.به گزارش 
ایســنا، احمد وحیدی طی ســخنانی در همایش ملی ایران و همســایگان که 
در مرکز پژوهش های وزارت امور خارجه برگزار شــد، با بیان اینکه سیاســت 
همسایگی یک طرفه نیست، اظهار کرد: این امر باید مورد تفاهم در سطح منطقه 
و همسایگان باشد و باید همسایگان ما هم به این مفهوم مشترک برسند و ادراک 
و آگاهی خوبی حاصل شود تا به صورت دوطرفه دنبال شود.وی افزود: سیاست 
همسایگی در منطقه ما دشمنان زیادی دارد. جمهوری اسالمی از بدو تولد دست 
دوســتی به سمت همسایه ها دراز کرد اما وقوع جنگ تحمیلی خنجری به دل 
این دوستی وارد کرد. همچنین بعد از برچیده  شدن شوروی ما به سمت توسعه 
روابط با کشــورهای آزاد شــده رفتیم و فرصت تعامالت درون منطقه ای بیشتر 
شد.وزیر کشور گفت: بعد از آن نیز به ویژه در برخی دولتمردان ما توجه به غرب 
مورد نظر قرار گرفت و سیاســت همسایگی در حاشیه قرار گرفت، اما با خروج 
آمریکا از برجام و بدعهدی غربی ها در انجام تعهدات نشان داد که نگاه به غرب 
نگاه معیوبی است و راه به جایی نمی برد.وحیدی تصریح کرد: این امر نشان داد 
که غربی ها هیچ وقت قابل اعتماد نبودند و از هیچ فرصتی برای دشــمنی با ما 
فروگذار نکردند. همچنین با آغاز خروج آمریکا از منطقه هم شرایط بیشتر از قبل 
برای سیاست همسایگی فراهم شد؛ چرا که با حضور آمریکا در منطقه قطعا در 
مسیر این سیاست مانع تراشی هایی از سوی آنان انجام خواهد شد.وی یادآور شد: 
فرصت دیگر برای ارتقای سیاســت همسایگی شکل گیری دولت سیزدهم است 
که بر این امر تاکید دارد؛ البته مشکالتی در این مسیر وجود دارد از جمله حضور 
کشــورهای غربی در منطقه همچون انگلستان که بعد از آمریکا تالش می کند 
جــای او را پر کند و نیز رژیم صهیونیســتی که در چارچوب عدم یکپارچگی و 
اعتماد کشــورهای منطقه به یکدیگر عمل می کند.وزیر کشور ادامه داد: اصوالً 
سیاســت ها در جمهوری اســالمی با اولویت منطقه ای بوده است و البته این به 
معنای بی توجهی به روابط بین المللی نیســت. جمهوری اسالمی اصال به دنبال 
دور شدن از فضای بین المللی نیست، جمهوری اسالمی در معادالت جهانی حتما 
باید حضوری قوی داشــته باشد و ما یک رسالت بین المللی هم داریم، اما وقتی 
از اولویت منطقه ای صحبت می کنیم یعنی دورنمایی که ما در زمینه چشم انداز 
آینده کشور در این بخش در نظر داریم.وحیدی با تاکید بر اینکه در سیاست های 
آمایش هم ما به دنبال آمایش مناطق مرزی بر اســاس نوع تعامل با کشورهای 
همســایه هستیم، اظهار کرد: وقتی سیاســت های آمایش در استان های مرزی 
دنبال می شود بر اســاس نوع تعامل ما با کشورهای همسایه است که می تواند 
اقتصادی و فرهنگی باشد. این امر هم در سیاست های ما در آمایش آمده است. 
همچنین در سیاســت های اقتصاد مقاومتی هم این موضوع لحاظ شــده است.

وی افزود: ما مشکالتی در اعمال سیاست های همسایگی داریم که اولین مسئله 
نوع نگاه همســایگان ما به صحنه منطقه است. ما باید با گفت وگوهای مفصل و 
نخبگانی بین طرف های ایرانی و همســایه به این باور مشترک برسیم که این 
نوع سیاست موجب صلح و امنیت و رفاه است.وزیر کشور یادآور شد: ارتباط ما 
در این منطقه صرفا جغرافیایی نیست و می توان به هویت های مشترک تاریخی 
و تمدنی اشــاره کنیم و آن را ترویج کنیم و عمق بخشیم. در بخشی از منطقه 
به ویژه در شــرق و شمال ما روابط فرهنگی گســترده ای وجود دارد اما تالش 
می شــود که این امر نادیده گرفته شــود و آنان را از باورهای هویتی دور کنند 
که عامل مهمی در تحکیم روابط این کشــورها باهم است.وحیدی با بیان اینکه 
زبان و ادبیات مشترک و دین و مذهب از نمونه های مهم حفظ هویت مشترک 
در منطقه است، تصریح کرد: ما در غرب کشور به دلیل وجود زمینه های قوی تر 
روابط دیرینه می توانیم این امر را بهتر پیگیری کنیم. همچنین در سطوح خرد 
هم باید به این موضوع بپردازیم و پیوندهای گسترده اقوام خودمان در مرزها را 

مورد استفاده حداکثری قرار دهیم. 

خطیب زاده: 

هیچپیششرطیرانپذیرفتهونمیپذیریم
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه 
توافق موقت یا چیزهای شبیه این هیچگاه در دستورکار ما نبوده 
، تصریح کــرد: در هر چهار حوزه در وین پیشــرفت های خوبی 
داشتیم و در برخی اسناد پرانتزها و اختالف ها کمتر شده است.به 
گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، »سعید 
خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران دیروز )دوشــنبه( در نشســت هفتگی با خبرنگاران ضمن 
تشــریح آخرین تحوالت در حوزه سیاســت خارجی به سؤاالت 
خبرنــگاران داخلی و خارجی پاســخ داد.وی در ابتدا روز مادر و 
زن را بــه همه زنان ایران زمین و بــه جامعه خبرنگاری و بانوان 
خبرنگار تبریک گفت.خطیب زاده به سفر آیت اهلل رئیسی به روسیه 
و گفت وگوی مفصل با پوتین و همچنین دیدار امیرعبداللهیان با 

سرگئی الوروف در مسکو اشاره کرد. 

  بسیاری از ایده های ایران تبدیل به کلمات شدند از جمله 
در حوزه تضامین

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در این نشست در پاسخ به سؤالی 
درباره مذاکرات وین و اختالف ها و همچنین اظهارات رابرت مالی 
و تعیین پیش شرط برای احیای توافق وین گفت:   آنچه امروز در 
وین شاهد آن هستیم پیشرفت  گفت وگوها در مسیر درست است. 
در هر چهار حوزه ای که اسناد برای گفت وگو داریم، پیشرفت های 
خوبی داشــتیم البته در برخی اسناد پرانتزها و اختالف ها کمتر 
شده است. موفقیت بزرگ این بوده که بسیاری از ایده های ایران 

تبدیل به کلمات شدند از جمله در حوزه تضامین.
وی بیان کرد: مهم این اســت که همــه اطراف مذاکرات در وین 
پذیرفتند که نباید آنچه در سال های گذشته با خروج غیرقانونی 
آمریــکا از برجام رخ داد، تکرار شــود. اصل این که تضامینی باید 
اندیشیده شود مورد توافق همه بوده است. ایده های کامال اجرایی 
و عملیاتــی را در وین با واقع نگــری ارائه کردیم و معتقدیم این 
ایده های ما امکان گفت وگو درباره تضامین را فراهم کرده اســت.

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسالمی ایران در 
وین است برای یک توافق که دو ویژگی عمده داشته باشد پایدار و 
قابل اتکا و برای همین هم مسیر اخذ تضامین مسیر مهمی است.

 ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته
خطیب زاده درباره اظهارات رابرت مالی و تعیین پیش شــرط از 
جمله آزادی اتباع دوتابعیتی در ایران نیز تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران هیچ پیش شــرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح 
این موضوعات اگر برای مســائل داخلی و رســانه ای باشد از آن 
عبور می کند ولی معتقد اســت مذاکرات به اندازه کافی پیچیده 
اســت و نباید با اظهارات پیچیــده آن را  پیچیده کرد.وی گفت: 
درباره وضعیت اتباع ایرانی بازداشت شده در آمریکا نگرانی خود 
را از ابتدا اعالم کردیم و به خاطر موضوعیت انســانی این داستان 
چه به صورت مستقیم چه غیرمستقیم و چه پیش از مذاکرات و 
چه همراه با این مذاکرات  این موضوع در دستورکار ما بوده ولی 
طبیعی اســت که دو مسیر مختلف است. اگر آمریکا به توافقاتی 
که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشــد این موضوع انسانی در 
کمترین زمان قابل حل اســت. بر خالف اتباع ما که در آمریکا به 
گروگان گرفته شده اند به بهانه های دور زدن تحریم های غیرقانونی 
و فراسرزمینی آمریکا امروز در خاک آمریکا در شرایط غیرانسانی 
نگهداری می شوند برخالف آنهایی که در ایران زندانی هستند قوه 
قضاییه اتهامات آنها را اعالم کرده و جرایمی را مرتکب شدند و در 
دادگاه صالحه مراحل آن طی شده است.این دیپلمات ارشد ایرانی 
تصریح کرد: این دو مسیری است که از هم جداست ولی اگر اراده 
در طرف مقابل باشد در هر دو مسیر می توانیم در کمترین زمان 

ممکن به توافق پایدار و قابل اتکا برسیم.

توافقی که دنبال آن هستیم پایدار و قابل اتکاست و هیچ 
چیزی را کمتر از این نمی پذیرد

ســخنگوی وزارت خارجه درباره بحث توافــق موقت نیز اظهار 
داشــت: موضع ما درباره آنچه در وین در حال گفت وگو اســت 
روشن و ثابت اســت. توافقی که دنبال آن هستیم پایدار و قابل 
اتکاست و هیچ چیزی را کمتر از این نمی پذیرد.به گزارش فارس، 
این دیپلمات ارشد ایرانی تصریح کرد: آن چه برای ما اصالت دارد، 
کیفیت آن چیزی اســت که توافق می شود ولی نه چیزی کمتر 
و نه بیشــتر. لذا توافق موقت یا چیزهای شبیه این، هیچگاه در 
دستورکار ما نبوده است. باید همه اطراف تالش کنیم که به توافق 
برســیم. امیدواریم نماینده اتحادیه اروپا این را به آمریکا منتقل 
کرده باشــد که ضرورت جدی برای رسیدن به یک توافق کیفی 
و محتوایی داریم و امیدوارم آمریکا این ضرورت را دریافت کرده 

متوجه شده باشد.

 ایران همواره در کنار مردم یمن بوده برای این که صدای 

این مردم مظلوم تحت فشار به گوش جهانیان برسد
وی در پاســخ به سؤالی درباره اتهام ناوگان پنجم دریایی آمریکا 
مبنــی بر توقیف یک کشــتی حامل مواد منفجــره ایران برای 
انصاراهلل در خلیج عمان، با بیان این که این اولین باری نیست که 
چنین اظهاراتی از سوی برخی مقامات آمریکایی مطرح می شود، 
خاطرنشــان کرد: موضع ما روشن اســت. آنچه در یممن اتفاق 
می افتد یک تراژدی انسانی است که با سبعیت حمله کنندگان و 
آغاز کنندگان و ادامه دهندگان جنگ و این محاصره غیرانسانی 
در حال وقوع است.خطیب زاده تصریح کرد: ایران همواره در کنار 
مــردم یمن برای این که صدای این مردم مظلوم تحت فشــار به 
گوش جهانیان برســد، بوده است و سعی کردیم از سازوکارهای 
سیاسی و راه حل های دیپلماتیک بتوانیم به فرآیند گفت وگوهای 
یمنــی - یمنی کمک کنیم. متاســفانه آنهایی که زرادخانه های 
ســالح و منافع زیادی در فروش ســالح دارند برخی کشورهای 
اروپایی به طور مشخص آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا اطرافی 
هستند که دخالت می کنند و این زنجیره بمباران هایی که امروز 
در یمن شــاهدیم اتفاق نمی افتد، مگر چک ســفید امضایی که 
متاســفانه به ائتالف خودخوانده متجاوز داده شــده برای کشتار 
مردم یمن و این یک ننگ تاریخی برای کســانی اســت که این 
کار را انجام می دهند.ســخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: البته 
مردم مقاوم یمن نشان دادن این مسائل را از طریق مقاومت حل 
می کنند. هر چــه زودتر همه طرف ها پایبندی خود را به راه حل 
سیاسی نشان دهند، قطعا این بحران در شرایط بهتری قابل حل 

است.

رزمایش با یک هدف صلح و ثبات و امنیت در منطقه انجام 
شد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره پیام رزمایش ایران، چین و 
روسیه نیز خاطرنشان کرد: این رزمایش با یک هدف صلح و ثبات 
و امنیت در منطقه انجام شد. روابط ایران با این دو کشور در مسیر 
رو به گســترش است و یکی از ابعاد همراهی ها و هماهنگی ها در 

ابعاد نظامی است.

امروز بحران یمن به وضعیت تراژدیک تبدیل شده 
خطیب زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت پیش آمده 
بین انصاراهلل و امارات و عربستان و تاثیر آن بر امنیت منطقه نیز 
بیان کرد: امروز بحران یمن به وضعیت تراژدیک تبدیل شــده و 
بعد از سال ها بمباران های ناجوانمردانه بر علیه مردم یمن، چرخه 
خشونتی شــکل گرفته که این چرخه قطعا قطع نمی شود مگر 
آنهایی که این جنــگ نابرابر را آغاز کردند پی به اشــتباه خود 
ببرند و به راه حل های سیاســی و دیپلماتیــک اصالت دهند و 
به این گفت وگوها برگردند.ســخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان 
کرد: ایران طبعا آمادگی داشــته و دارد از تمامی توان و ظرفیت 
خودش برای گفت وگو و مفاهمه و راه حل دیپلماتیک کمک کند. 
امیدواریم آنچه از این تریبون و تریبون های قبلی گفته شــده در 

پایتخت های منطقه شنیده شود.

 تاکنون حق آبه ای تامین نشده 
وی درباره جاری شــدن آب ســد کمال خان نیز اظهار داشت: 
آنچه بین ایران و مقامات افغانســتان در سال های مختلف بحث 
شده، یک قرارداد الزام آور حقوقی است که در سال ۱۳۵۱ درباره 
حق آبه ایران از هیرمند بین دو کشــور امضا شده و الزم االجرا و 
حقوقی است. عالوه بر این که اصول حقوق بین الملل شامل وفای 

به عهد و اصول حســن همجواری تأکید می کند که هر کس در 
افغانستان حاکم اســت این حق آبه را برای ایران و مردم منطقه 
و طبیعت منطقه قائل شــود.خطیب زاده ادامه داد: بســیاری از 
رودهای مرزی از خاک ایران می آمدند و به افغانستان می رفتند و 
امروز با این انحراف در آب نه موضوع حق آبه، بلکه موضوع محیط 
زیست منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است. در گفت وگوهای اخیر 
در تهران این مســئله مطرح شد. در سال آبی گذشته کمتر از ۵ 
درصد از حق آبه ایران براســاس این معاهده تامین شد و تاکنون 
هم حق آبه ای تامین نشــده اســت.وی گفت: آنچه به عنوان باز 
شدن سدهای آبی است باید از وزارت نیرو جزییات فنی را سؤال 
کرد. به عنوان موضــع وزارت خارجه عرض می کنم این قرارداد 
۱۳۵۱ تنها قراردادی است که با جدیت به عنوان وظیفه حقوقی 

طرف افغانستانی پیگیری می کنیم.

 در حوزه راستی آزمایی پیشرفت ها قابل توجه تر از حوزه 
تضامین بوده 

بحث چالش های جدی از سوی آمریکا در موضوع راستی آزمایی 
سؤال دیگری بود که پرسیده شــد و خطیب زاده گفت : یکی از 
دالیل کندی گفــت وگوها در وین آماده نبــودن آمریکا درباره 
برخی از پیشــنهادات عملی است که ما داده ایم. در حوزه راستی 
آزمایی پیشرفت ها قابل توجه تر از حوزه تضامین بوده و ایده ها و 
پیشــنهادات ارائه شده در دست بررسی است. برخی پیشنهادات 
را طرف های دیگر دادند کــه در خصوص آن در حال گفت وگو 
هستیم.در برخی حوزه ها از جمله راستی آزمایی موضوعات بسیار 
مهمی همچنان باقی مانــده و برخی این روزها و از جمله دیروز 
گفت وگو شده و باید تصمیم سیاسی در واشنگتن درباره برخی از 
این موضوعات گرفته شود و منتظریم این تصمیم سیاسی گرفته 

شود تا شاهد پیشرفت بیشتر مذاکرات باشیم.

 گفت وگوها در مسیر درست با موضوعات مشخص و نقاط 
اختالفی روشن و دستورکار دقیق در حال انجام است

وی در خصوص عکس منتشــر شــده از سوی اولیانوف مبنی بر 
این که گفت وگوها خوب پیــش می رود و اظهارات مرندی مبنی 
بر این که آمریکا و اروپا تعلل می کنند نیز بیان کرد: درباره سفیر 
روسیه در وین اظهارنظری نمی کنم و پیگیری هم نمی کنم چون 
همه مذاکره کنندگان در وین کم و بیش اظهارات خودشــان را 
داشــته اند.خطیب زاده اضافه کرد: گفت وگوها در مسیر درست با 
موضوعات مشخص و نقاط اختالفی روشن و دستورکار دقیق در 
حال انجام اســت. معتقدیم اگر به آنچه بر روی میز است به طور 
جدی تعهد دیده شود و اراده و ظرفیت الزم را طرف مقابل داشته 
باشد گفت وگوها در زمان مناسب خود به نتیجه منجر خواهد شد.

 ایران به طور جدی همواره طرفدار گفت وگو و مسئولیت 
پذیر کردن هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان است

به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره نشست 
طالبان با نروژ نیز اظهار داشــت: ایران مبتکر گفت وگوهای بین 
االفغانی بوده و از روز اول تالش کرده این گفت  وگوها شکل بگیرد 
و دو دور در ایران برگزار شــد و در سفر هیأت حاکمه سرپرستی 
افغانستان به ایران آمد گفت وگوهایی انجام شد و براساس گزارش 
رســیده این گفت وگوها خوب بوه اســت و آنچه در اسلو اتفاق 
می افتد ایران به طور جدی همواره طرفدار گفت وگو و مسئولیت 
پذیر کردن هیأت حاکمه سرپرســتی افغانستان است و هر چه 
به مردم افغانســتان کمک کند مورد حمایت ماست. بیش از ۶۰ 

درصد مردم افغانستان زیر خط فقر هستند و ایران به طور جدی 
مطالبه می کند وجوه مســدود شده مردم افغانستان آزاد تا مردم 
افغانستان از این سختی آزاد شــوند.خطیب زاده درباره اعتصاب 
غذا چند نفر در وین که ســؤال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت:  
هر وقــت در وین و در بین گفت وگوهای هســته ای این تصور 
ایجاد میی شــود که گفتگوها به نتیجه می رسد گرو ه هایی فعال 
می شــوند گروه هایی در آمریکا و برخی در رژیم اشغالگر قدس و 
برخی در منطقه. این ها مهم نیســت، آن چه مهم است رسیدن 
بــه توافق پایدار و قابل اتکا اســت که منافع مردم بزرگ ایران را 
تامین کند.سخنگوی وزارت خارجه درباره بدهی کره جنوبی به 
ایران گفت: متاسفانه بدهی قطعی کره جنوبی به ایران همچنان 
پرداخت نشــده باقی مانده است و آنچه بین دو کشور گفت وگو 
می شــود با سرعت الک پشتی در حرکت است که نه مورد قبول 
ماست و نه فراموش می شود اینها پول مردم ایران و منابع قطعی 
مردم ایران اســت که نزد دولت کره به امانت اســت و ما رعایت 
این امانت را ندیدیدم و آنچه انجام شــده بخش کوچکی از پول 
ما در کره به حســاب امنی در ســازمان ملل منتقل شده است. 
منتظر شرایطی هســتیم که امکان دسترسی کامل به منابعمان 
ایجاد شود.خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات بلینکن 
مبنی بر این که هنوز پنجره ای برای بازگشت به برجام وجود دارد 
و اگر در چند هفته آتی توافقی حاصل نشــود بازگشت به برجام 
غیرممکن اســت، خاطرنشان کرد: وزیر خارجه آمریکا این ضرب 
االجل و حس اضطرار را درباره خودشــان و به دولت خودشــان 
منتقل کنند. مدت هاست آمریکا از برجام با نقض قطعنامه خارج 
شد  برای ما اصالت و کیفیت توافقی است که در وین حاصل شود 
قابل راستی آزمایی باشد قابل اتکا باشد. انتظار ما است که به جای 
ضرب االجل های ساختگی سرعت خود را باال ببرند قطعا تفاهم در 

مدت کمتری در دسترس خواهد بود. 

با دقت و از نزدیک تحوالت اوکراین را پیگیری می کنیم
خطیب زاده در پاسخ به ســؤال خبرنگار فارس درباره تحوالت 
اوکراین و تنش پیش آمده بین روســیه و غرب اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران با دقت و از نزدیک تحوالت اوکراین را 
پیگیری می کند با طرف هایی که در موضوع هستند رایزنی های 
خود را داشته باشــیم راه حل ما برای همه تنش ها گفت وگو 
و راه حل سیاســی است و امیدواریم با کاهش تنش به چنین 
گفت وگوهایی نزدیک شویم.وی درباره رایزنی امیرعبداللهیان و 
وزیر خارجه روســیه درباره مشکالت پیش آمده برای ایرانیان 
در فرودگاه مســکو اظهار داشــت: یکی از موضوعات جدی در 
گفت موضوعات کنســولی بود و ابعاد مختلف آن بحث شد و 
برخی نکات و جزییات  تبادل و مقرر شد از دو طرف رایزنی ها 
در ســطوح کارشناســی و مراودات بین بخش های کنسولی 
پیگیری شــود.خطیب زاده خاطرنشان کرد: لغو روادید گروهی 
با روســیه اجرایی شــده ولی به خاطر پروتکل  های کرونایی و 
ممنوعیت های سفر بعضی مواقع با سختی هایی همراه بوده، اما 
به طور مداوم این بحث ها بین دو کشور صورت گرفته که انجام 
شود.سخنگوی وزارت خارجه درباره روابط با آفریقا و آمریکای 
التین نیز گفت که سفری برای وزیر خارجه بدین منظور تنظیم 
شده است. برنامه مدون مشخصی برای نگاه متوازن چیده شده 
که طی چهار ماه گذشته شاهد بودید و خواهید دید.خطیب زاده 
درباره نگرانی غرب از نزدیکی ایران و عربســتان نیز بیان کرد: 
روابط ایران و عربستان محتوم در این منطقه است به عنوان دو 
همسایه و باید همه تالش خود را بکنیم و دو کشور برای منافع 
دو ملــت و منطقه از اختالفات عبــور کنیم و با رفع اختالفات 
روابط عادی و طبیعی را داشــته باشــیم. این بلوغ است و باید 
به نتیجه منجر شــود. منطقه اولین منتفع این روابط خواهد 
بود.وی درباره حواشــی منتشر شده در خصوص عضویت دائم 
ایران در شــانگهای نیز گفت:  برخی حاشــیه سازی ها بر متن 
غلبه پیدا کرده اســت. موقعی که اجالس سران بود و عضویت 
ایران پذیرفته شد وزارت خارجه یک بیانیه داد. فرآیند عضویت 
دائم آغاز شــده است و ایران به عضویت دائم بعد از درخواست 
۱۴ ساله درآمد. برخی حواشی به وجود آمد و باید از آنها عبور 
کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماســی در پاسخ به سؤالی درباره 
مذاکــرات جاری در وین و تضمین ها نیز اظهار داشــت: ما در 
بیش از ســه نقطه متمرکز بودیم نه تنها بر رفع و لغو تحریم ها 
و اخــذ تضامین و اطمینان از تطبیق آمریکا به تعهداتش بلکه 
بر راســتی آزمایی و انجام تعهدات هســته ای مطابق با برجام 
گفت وگوهایی داشتیم. آمریکا در یک عدم تطبیق کامل است 
و آمریکا هیچگونه تطبیقی با تعهداتش نداشــته اســت. ما در 
وین هستیم که مطمئن شویم بازگشت آمریکا به برجام همراه 
خواهد بود به تعهد قطعی این کشــور به مفاد برجام به صورت 
راســتی آزمایی شده و اخذ تضامین و کاهش به سخره گرفتن 

قوانین بین المللی. 

تهران- ایرنا- رییس جمهور با بیان اینکه برقراری و تحکیم روابط با کشــورهای قاره آفریقا از اولویت های سیاســت خارجی جمهوری 
اسالمی ایران است،  گفت: در دوره جدید، روند توسعه همه جانبه سطح همکاری با کشورهای آفریقایی در حوزه های مختلف اقتصادی، 
تجاری و سیاسی با قوت و جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی پایگاه ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز دوشنبه در دیدار 
»رابرت دوســی« وزیر امور خارجه توگو با بیان اینکه کشــورهای آفریقایی از ذخایر طبیعی، معدنی و نیروی انسانی غنی و با استعدادی برخوردار هستند، اظهار داشت: تهران 
بدنبال توسعه همه جانبه روابط با کشورهای آفریقایی از جمله توگو در راستای منافع مشترک ملت ها است.رییسی با بیان اینکه غربی ها در طول تاریخ عمدتا بدنبال استعمار 
و استثمار کشورهای قاره آفریقا بوده و امروز نیز به اَشکال مختلف امیال و منافع خود را در این قاره دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: تالش مردم این قاره برای حفظ استقالل 
خود ارزشمند است و موفقیت شان در گرو تاکید بر هویت ملی، فرهنگی و ایستادگی در مقابل زیاده طلبی ها است.رییس جمهور تصریح کرد: کشورهای آفریقایی از ظرفیت های 
الزم برای توسعه و بالندگی برخوردار هستند و جمهوری اسالمی ایران از استقالل، پیشرفت و رفاه مردم آفریقا حمایت می کند.»رابرت دوسی« وزیر امور خارجه توگو نیز در 

این دیدار با تاکید بر اینکه کشورش خواهان برقراری روابط گسترده و همه جانبه با جمهوری اسالمی ایران است.

 فرمانده نیروی زمینی ســپاه  گفت: رزمندگان و مرزبانان ســپاه در بدترین شرایط اقلیمی با فداکاری امنیت مرزها را تضمین کرده اند و 
امروز، امنیت در عمق مرکزی کشــور مدیون ایســتادگی این ایثارگران و رزمندگان است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان به نقل 
از روابط عمومی سپاه انصارالحسین )ع(،  سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در آیین تکریم و معارفه فرمانده و جانشین فرمانده تیپ 
۳2 انصارالحســین)ع( اســتان همدان با گرامیداشــت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( به تبیین نقش تیپ انصارالحسین)ع( در ایفای 

مأموریت های نیروی زمینی سپاه در تأمین امنیت مرزهای کشور پرداخت و با تبریک موفقیت های تیپ انصارالحسین)ع( اظهار داشت: رزمندگان این یگان از دوران جنگ تاکنون 
افتخارات زیادی آفریده اند و در تمام مأموریت ها سربلند و موفق عمل کرده اند.وی افزود: دشمنان نظام اسالمی و گروهک های تروریستی در مرزها و فرامرزها اهداف و توطئه های 
زیادی علیه کشور در سر داشتند که به لطف الهی و همت و مجاهدت رزمندگانی همچون رزمندگان تیپ استان همدان در اهداف خود ناکام مانده و شر دشمنان از سر مردم 
و کشورمان کم و کوتاه شد.فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران با تشریح وضعیت امنیتی مرزهای کشور تصریح کرد: رزمندگان و مرزبانان سپاه پاسداران در بدترین شرایط 
اقلیمی با فداکاری و ایستادگی خود امنیت مرزها را تضمین کرده اند و امروز، امنیت در عمق مرکزی کشور مدیون ایستادگی این ایثارگران و رزمندگان فداکار است.وی حفظ 
و ارتقای آمادگی های رزمی و معنوی در بین نیروها را دستور کار فرماندهان و مدیران در همه سطوح سپاه دانست و ادامه داد: اگر چه دشمن از تحرک نظامی علیه کشورمان 

مأیوس است اما این یأس و عقب نشینی دشمنان محصول آمادگی و توان باالی رزمی و معنوی رزمندگان ماست و این موضوع باید حفظ و تقویت شود.

رییسی در دیدار وزیر خارجه توگو:

تحکیم روابط با کشورهای قاره آفریقا با جدیت 
بیشتری پیگیری خواهد شد

سردار پاکپور: 

رزمندگان سپاه امنیت مرزها را تضمین کرده اند
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زارع خبر داد
احتمال افزایش یارانه نقدی در سال آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از احتمال افزایش میزان یارانه نقدی در سال 
آینده خبر داد و گفت که میزان یارانه نقدی و معیشتی در بودجه ۱۴۰۱ مشخص خواهد 
شــد.رحیم زارع، در گفت و گو با ایسنا، درباره میزان افزایش یارانه نقدی در سال آینده 
گفت: هنوز کمیســیون تلفیق وارد بخش هزینه ای هدفمندی یارانه ها نشــده است، 
ولــی با این وجود حتمــا یارانه نقدی افزایش پیدا می کند، البته هنوز مبلغ و میزان آن 
مشخص نیست.وی افزود: صد در صد میزان یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان بیشتر خواهد 
شد و در نهایت میزان یارانه نقدی و یارانه معیشتی در الیحه بودجه مشخص می شود.

ســخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره زمان تشکیل کمیته مشترک مجلس 
و دولت برای بررسی حذف ارز ترجیحی گفت: طی چند روز آینده این جلسات تشکیل 
خواهد شد و احتماال از مجلس، هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و از دولت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد حضور خواهند داشــت.زارع در واکنش به انتشار اخباری 
در خصوص تشکیل نشدن جلسات کمیته ارز ترجیحی گفت: موضوع ارز ترجیحی بسیار 
مهم اســت و باید جلسات آن در سطح کالن و بین مجلس و دولت تشکیل شود، چون 

مستقیم به معیشت مردم ربط دارد. 

خبر مهم درباره همسان  سازی حقوق بازنشستگان
ولی اسماعیلی از تصویب اعتبار ۹۰هزارمیلیاردی در کمیسیون تلفیق بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از  تسنیم، 
ولی اسماعیلی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از پیشنهاد این کمیسیون برای تأمین اعتبار الزم درخصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی در سال آینده خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۹۰ درصد از پرداختی های بازنشستگان کشوری را ساماندهی و همسان سازی کردیم که بخشی نیز باقی 
مانده اند.وی با بیان اینکه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز سال گذشته حدود ۴۰ درصد همسان سازی انجام شد، ادامه داد: ۸۹هزار میلیارد تومان سال گذشته 
برای همسان ســازی ها اعتبار مصوب شــده بود اما متأسفانه در الیحه دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ منابعی برای ادامه همسان سازی ها در نظر گرفته نشده بود که در 
این زمینه کمیسیون اجتماعی بنا به وظیفه ذاتی خود پیشنهاداتی را به کمیسیون تلفیق ارائه کرد.نماینده گرمی در مجلس با اعالم اینکه پیشنهاد کمیسیون برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان برای سال آینده ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود، اضافه کرد: با اختصاص ۹۰هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق موافقت شد، البته 
تالش خواهیم کرد در صحن علنی مجلس این ۱۲۰هزار میلیارد تومان را تصویب کنیم.رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره محل تأمین منابع این همسان سازی 
حقوق ها، گفت: این ۹۰هزار میلیاردی که اختصاص داده شده از هدفمندی یارانه ها بوده است، البته دیون تأمین اجتماعی حدود ۴۰۰هزار میلیارد است که می تواند از 

این منبع نیز برای همسان سازی حقوق بازنشستگان استفاده کرد.

گزیده خبر
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

مهار رشد اجاره بها در دستور کار دولت
در جلســه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین کننده 
در اقتصاد کشــور مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش ایسنا، در این جلسه 
گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مســکن در ســبد 
هزینه خانوار مطرح و پس از بررســی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی 
سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت 
از اجاره نشینان تدوین و ارائه کند.در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد 
نقدینگی و عملکرد بانک ها ارائه شــد و رئیس جمهور دســتور داد بانک 
مرکزی سیاســت های الزم برای مدیریت رشــد نقدینگی را تدوین و در 
سریع ترین زمان ممکن به ســتاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.در ادامه 
جلسه این ســتاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق 
های بازنشســتگی و مشــکالت آنها گزارش داد و مقرر گردید به صورت 
الیحــه راهکارهای مربوط به صندوق ها و مشــکالت به شــورای عالی 

اقتصادی و به مجلس ارائه گردد.

 در آئین تکریم و معارفه ی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 عنوان شد؛

اتاق بازرگانی تبریز قرارگاه اقتصادی 
آذربایجان شرقی است

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تبریز گفت: اگر رئیس 
جدید سازمان صمت استان بتواند واگن های از هم 
گسسته را وصل کرده و زنجیره ی تولید را به حرکت 
در بیاورد، می توانیم شــاهد تحقق رشد ۸ درصدی 

در استان باشیم که در این مسیر باید از ظرفیت بخش خصوصی استان نیز 
استفاده شود.یونس ژائله در آئین تکریم و معارفه ی رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شــرقی اظهار کرد: ما به یک برنامه ی جامع در 
صنعت کشــور نیاز داریم چرا که تاکنون نتوانسته ایم با وجود ظرفیت های 
باال در کشور و استان، از این ظرفیت ها استفاه کنیم.وی ادامه داد: اگر آقای 
پرنیان بتواند واگن های از هم گسسته را وصل کرده و زنجیره ی تولید را به 
حرکت در بیاورد، می توانیم شــاهد تحقق رشد ۸ درصدی در استان باشیم 
که در این مســیر باید از ظرفیت بخش خصوصی استان نیز استفاده شود.

ژائلــه افزود: اکنون نیازمند همراهی دولت و بخش خصوصی هســتیم و با 
داشــتن ارتباط خوب با بخش خصوصی، بسیاری از مشکالت استان قابل 
حل است.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تاکید کرد: 
خوشــبختانه در حال حاضر مجلس و دولت کامال یک دست هستند و در 
این بین باید موانع راه سرمایه گذاران از بین برود. متاسفانه مشکالت برخی 
شهرک های صنعتی همچون شهرک صنعتی شهید سلیمی از سال ها است 
که پابرجا بوده و هنوز حل نشده است.ژائله ادامه داد: متاسفانه رتبه استان 
ما در استفاده از صندوق توسعه ی ملی اصال خوب نیست در حالیکه همه ی 
استان ها سهم خود را از این صندوق دارند که نباید با تنگ نظری و محدود 

کردن فضا سهم استان ما به سایر استان ها داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401؛

یارانه نقدی و معیشتی پردرآمدها حذف می شود
رحیم زارع گفت که کمیســیون تلفیــق در مصوبه ای وزارت 
تعاون را موظف به حذف یارانه نقدی و معیشــتی خانوارهای 
پردرآمد کرد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از    ایسنا، رحیم 
زارع در نشست خبری در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق 
گفت: کمیســیون تلفیق مصوب کرد که وزارت تعاون،  کار و 
رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با 
اســتفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان موظف شد حداکثر 
ظرف ســه ماه پس از ابــالغ این قانون ضمــن دهک بندی 
درآمــدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر نســبت به حذف یارانه 
معیشــتی و نقدی خانوارهای پردرآمد اقــدام کند.وی افزود: 
همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که منابع ارزی مندرج 
در تبصره ۱۴ مربوط به منابــع هدفمندی یارانه ها بالفاصله 
توسط شــرکت های تابع وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح 
شــده توسط خزانه داری کل کشــور نزد بانک مرکزی به نام 
سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود و به محض وصول توسط 
بانک مرکزی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ای.تی.اس( 
تسعیر شده و مستقیم به حســاب ریالی سازمان هدفمندی 
واریز شود.زارع درباره میزان منابع هدفمندی یارانه ها در سال 
۱۴۰۱ گفت: دولت پیش بینی کرده بود که منابع هدفمندی 
یارانه ها ۴۷۰ هزار میلیارد تومان باشــد که کمیسیون تلفیق 
این میزان را به ۵۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش داد. جزئیات 
آن هم بدین شــرح اســت که میزان درآمد حاصل از فروش 

داخلــی فراورده های نفتی ۷۵ هــزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، 
دریافتی حاصل از فروش صادراتــی فرآورده های نفتی ۲۰۷ 
هزار میلیــارد تومان، دریافتی حاصل از فــروش داخلی گاز 
طبیعی ۸۴ هزار و ۷۰۰ میلیــارد تومان، صادرات ال.پی.جی 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران ۷۰۰۰ 
میلیــارد تومان، فروش داخلی و صــادرات اتان، ال.پی.جی و 

گوگرد ۲۶ هزار میلیارد تومان، منابع حاصل از اصالح نرخ گاز 
و سوخت پتروشــیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی، 
مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل 
برق، آب، اکســیژن و موارد نظیر آن ۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومــان، معوقات و مازاد درآمد ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
است.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در ادامه گفت: 

همچنین حساب های شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت باید 
به خزانه داری کل کشــور منتقل شود. همچنین وزارت راه و 
شهرسازی از طریق شــرکت مادر تخصصی عمران شهرهای 
جدید، ســازمان های ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی 
شهری ایران مجاز شد تا سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل 
منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به شرکت های 
فوق الذکر را به قیمت کارشناســی یا فروش از طریق مزایده، 
مشــروط به حفظ کاربری از طریق صندوق ملی مسکن برای 
آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی 
تکمیل واحدهای مســکن مهر هزینه کند.زارع درباره مصوبه 
کمیســیون تلفیق برای حقوق های کارکنان دولت در ســال 
آینده گفت: حداقل دریافتی حقوق در ســال آینده در الیحه 
دولت ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که کمیســیون تلفیق 
ایــن میزان را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد.وی 
درباره برنامه امروز کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق 
عالوه بر نشست صبح در نشست عصر نیز جلسه خواهد داشت 
و در نوبت سوم احتماال جلسه با نشست رئیس مجلس تشکیل 
خواهد شــد. احتماال در این جلسه مواردی همچون موضوع 
هدفمنــدی و حــذف ارز ترجیحی و میــزان یارانه ها مطرح 
خواهد شد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت که 
کمیسیون تلفیق از امروز وارد بررسی بخش هزینه ای بودجه 

۱۴۰۱  شده است.

یک عضو کمیســیون تلفیق بودجه ســال ۱۴۰۱ گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.
حجت االســالم سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق امروز تبصره ۱۲ الیحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را تصویب کرد 
که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شــد دولت در الیحه حداقل حقوق را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده 
بود.متن مصوبه کمیســیون تلفیق به شرح زیر اســت:حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و 
همچنین نیروهای مسلح وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به طور متوسط به میزان 
ده درصد )۱۰درصد( به شرح زیر به گونه ای افزایش می یابد تا طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.در حکم کارگزینی تمامی گروه های مختلف حقوق بگیر مذکور، مبلغ پنج میلیون و 
سیصد و سی و هشت هزار )۵.۳۳۸.۰۰۰( ریال معادل ۱۷۰۰ امتیاز برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و یا معادل این امتیاز برای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت و مشمولین مقررات 
خاص، در ســطری جداگانه با عنوان افزایش حقوق ســال ۱۴۰۱ درج می گردد که مشــمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه هیچ کدام از امتیازات مربوط به حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و 
نظایر آن قابل محاســبه نیســت. عالوه بر مبلغ مذکور، ضریب حقوق به میزان )۳درصد( افزایش می یابد.پس از اعمال افزایشــات موضوع بند ۱_ ۱ مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان 
رســمی و پیمانی و مبلغع قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین )مشــخص( و کارکنان طرح خدمت پزشــکان و پیرایزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت 

کارکرد نباید از پنجاه و شش میلیون ریال کمتر باشد.تفاوت تطبیق موضوع ماده )۷۸( قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

رئیس انجمــن دخانیات گفت: افزایش ۸۲۰ درصدی مالیات نخی ســیگار نه تنها 
موجب گرانی این کاال می شود بلکه مصرف کنندگان را به سمت استفاده از کاالی 
قاچاق و جعلی سوق می دهد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا تاجدار دیروز 
در نشست خبری  با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در تعیین مالیات هر نخ سیگار، 

گفت: براین اســاس مالیات نخی هر کارتن سیگار داخلی دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و سیگار بین المللی سه میلیون 
تومان مصوب شده است.رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان صنعت دخانیات افزود: این در حالی 
اســت که مالیات نخی سیگار داخلی در سال جاری ۲۵۰ هزار تومان و سیگار بین المللی ۵۰۰ هزار تومان بود. قطعاً در 
صورت اجرایی شدن مصوبه کمیسیون تلفیق سیگار تولید داخل به حاشیه می رود و بازار در اختیار قاچاق و سیگارهای 
خارجی قرار می گیرد.وی ادامه داد: قیمت پایه سیگار داخلی یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سیگار بین المللی ۴ 
تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است بنابراین اعمال مالیات نخی بر سیگار داخلی ۲۵ درصد در قیمت نهایی اثرگذار است 

و در سیگار بین المللی این عدد ۱۰ درصد است.

حداقل حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ اعالم شد

پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
رئیس انجمن دخانیات: 

سیگار سال آینده گران می شود

آگهی مناقصه عمومی 
ســازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.لذا متقاضیان می توانند جهت 
 اطالع از شــرایط و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی به مدت دوازده روز )با احتساب ایام تعطیل(به سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج به نشانی کیلومتر 15 اتوبان 

کرج –  قزوین گلزار شهدای بهشت سکینه)س( واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

1- واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 700824110194 بانک شهر شعبه 45 متری گلشهر کرج و یا باجه مستقر در سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج )گلزار شهدای بهشت سکینه)س((
بابت خرید اسناد و مدارک.    

2- سپرده شرکت در مناقصه می بایستی به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
الف:ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ مندرج در جدول فوق و اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید. 

ب:واریز فیش نقدی به حساب 326067636 نزد بانک تجارت شعبه کمالشهر کد 3260 و یا باجه بانک تجارت مستقر در سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج )گلزار شهدای بهشت سکینه )س( 
بنام سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج.

3- به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به شرکت کنندگان در مناقصه نزد سازمان باقی خواهد ماند.
4- برنده نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5- هزینه چاپ آگهی ها بعهده برنده گان مناقصه می باشد .
6- شرکت کنندگان در مناقصه باید حداقل پایه 5 رشته ابنیه را داشته باشند.

7- شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ارائه گواهینامه تأئید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی می باشند. 
8-  شرکت کنندگان در مناقصه موظف به ارائه گواهی نامه ثبت نام ارزش افزوده معتبر ، کدپستی و کد اقتصادی در زمان شرکت در مناقصه می باشند.

9- سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
10- هنگام خرید اسناد داشتن معرفی نامه رسمی همراه با مهر و امضاء مدیرعامل ، و مهر شرکت الزامی می باشد.

11- با عنایت به آئین نامه معامالت کالنشهرها هنگام تنظیم و عقد قرارداد معادل 10درصدکل مبلغ مورد پیمان را سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج به منظور تضمین حسن انجام تعهدات بعنوان 
سپرده دریافت می دارد. 

12- 25درصد پیش پرداخت قرارداد منوط به تجهیز کارگاه ، شروع عملیات اجرایی و نظر دستگاه نظارت و تنظیم صورتجلسه در قبال ضمانتنامه بانکی معتبر در سه مرحله قابل پرداخت می باشد.
13- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری تهران)تسری یافته به کالنشهرها( می باشد.

14- درصورت عدم تحویل موضوع قرارداد در موعد مقرر روزانه مبلغ 1/500/000 ریال)یک میلیون و پانصد هزار ریال(جریمه دریافت می گردد.
15- سایر اطالعات و جزئیات مناقصه در برگ شروط و اسناد مناقصه مندرج است.

16- بهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست از هر حیث مشخص ، معین و بدون ابهام و هرگونه قلم خوردگی بوده و در پاکت الک و مهر شده به دبیرخانه سازمان به آدرس فوق حداکثر تا ساعت 00 : 
14 روز شنبه تاریخ   1400/11/16 تحویل داده شود.         

17- جلسه کمیسیون عالی معامالت در روز شنبه تاریخ1400/11/16 در ساعت00 : 15 در محل سازمان برگزار و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه کمیسیون آزاد بوده و پس از بررسی و کنترل  برنده 
مناقصه ظرف یک هفته اعالم خواهد شد.  

 جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید همه روزه به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن 5-34760451 داخلی 130 تماس حاصل نمایید.

مدت اعتبار )نقدی(موضوع مناقصهردیف
اجرا

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه

1/500/000/000 ریال6 ماه30/000/000/000حفر  و دفن و ساخت قبور در)گلزار شهدای بهشت سکینه)س((سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج1

1/500/000/000 ریال6 ماه30/000/000/000ساخت قطعه ویژه در)گلزار شهدای بهشت سکینه)س((سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج2

500/000/000 ریال4 ماه10/000/000/000احداث آالچیق)آرامگاه خانوادگی( در )گلزار شهدای بهشت سکینه)س(( سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری کرج3

روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان های شهرداري کرج
Aramestan.Karaj.ir



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران سه شنبه 5 بهمن 1400  22 جمادی الثانی 1443  25 ژانویه 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4831  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

ابراهیم محمدی خبر داد؛
بیش از 96.5 درصد کارکنان آبفای استان 

اصفهان دربرابر کرونا واکسینه شده اند
مدیر مرکــز مدیریت بحــران و پدافنــد غیرعامل و

HSE آبفــای اســتان اصفهان گفت: بیــش از 96.5 
درصد ازکارکنان رســمی و غیر رســمی آبفای استان 
اصفهان بــا تزریق حداقــل دوز اول و دوم واکســن 
 کرونا در مقابل ویروس کووید 19 واکســینه شده اند.

ابراهیــم محمــدی با اعالم این کــه در روزهای اخیر با هــدف افزایش ایمنی 
کارکنــان آبفای اســتان اصفهــان در مقابل بیمــاری کوویــد 19، عملیات 
واکسیناســیون دوز دوم و سوم در ســتاد مرکزی انجام شد گفت: این اقدام با 
پیگیــری های صورت گرفته توســط پایگاه مقاومت بســیج آبفــا و همکاری 
 دفتر ایمنــی و بهداشــت HSE و مرکز بهداشــت اصفهان صــورت گرفت.

وی افزود: در روزهای 28 و 29 دی ماه بالغ بر 150 نفر از کارکنان آبفا دوز دوم 
 و سوم واکسن های برکت، سینوفارم، اسپایکوژن و آسترازنکا را دریافت کردند. 
مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSEآبفای استان اصفهان به آن 

گروه از کارکنانی که تاکنون واکسن کووید 19 را تزریق نکرده اند اشاره کرد .

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی در دیدار با خانواده شهید چنگیز کریمی:
شهدا، جانبازان و ایثارگران حماسه  ی 

جاویدان دفاع مقدس را رقم زدند
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی در ســالروز وفات حضــرت ام البنین )س( و 
گرامیداشــت مقام شــامخ مادران و همسران شهداء 
با خانواده شــهید کریمی دیدار کرد.علیرضا ایمانلو با 
همراهی معاونان و مدیران شــرکت آبفا استان با حضور در منزل شهید چنگیز 
کریمی، از نزدیك با خانواده این شــهید واالمقام دیدار و گفت وگو کرد.ایمانلو، 
در این دیدار صمیمانه ضمــن مرور خاطرات دوران دفاع مقدس جویای احوال 
و وضعیت خانواده این شــهید شد و خاطرنشــان کرد؛ دیدار با خانواده معظم 
شهداء ادامه وظیفه خدمتگزاری برای ادای دین به مقام واالی شهدا است.رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی، در 
این دیدار عزت، آبرو و اقتدار امروز میهن اســالمی مان ایران را، مدیون ایثار و 
از خودگذشــتگی شــهدای گرانقدر عنوان کرد و اظهار داشت: شهدا در زمره ی 

بندگان مخلص خداوند جای دارند.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
برای فرهنگ سازی جهت اصالح الگوی مصرف 

به دنبال تعامل با مساجد هستیم
سرپرست شــرکت گاز مازندران با بیان اینکه آموزش 
قرآن و توســعه فعالیت های قرآنــی در اولویت برنامه 
های شرکت گاز مازندران قرار دارد،گفت: عمل به قرآن 
در کنار شرکت کارکنان، همسران و فرزندان کارکنان 
در مســابقات قرآنی برای ما مهم اســت، در این حوزه 
محدودیت بودجه ای نداریم ."قاسم مایلی رستمی" با بیان اینکه کار ما گازرسانی 
اســت، اظهار کرد: در کل مازندران 61 شــهر داریم، 59 شهر گازدار شدند، 2 
هزار و ۴6۷ روستا گازدار شدند، ۳۳2 روستا در دست اقدام داریم، امیدواریم تا 
سال 1۴02 کل مازندران گازدار شوند. سرپرست شرکت گاز مازندران همچنین 
عنوان کرد: جنس و ماهیت کار ما تامین انرژی گرمایشــی است.مایلی رستمی 
اعالم کرد: در 2۴ روستا در بهشهر، 8 روستا در ساری، 1۷ روستا در تنکابن در 
حال اجرای پروژه گازرسانی هستیم، در مجموع حدود یك میلیون و 550 هزار 
مشترک در استان داریم. وی افزود: در بحث الگوی مصرف انتظار ما از همه مردم 
این است که دمای منزل را بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد نگه دارند تا بتوانیم با 
مدیریت این بخش و به خصوص ادارات اینکه یك ساعت قبل از پایان کار شعله ها 

را خاموش کنند استمرار گازرسانی را داشته باشیم .

نیروهای خدماتی شهرداری گرگان در آزمون 
سرمای اول بهمن ماه سربلند شدند

مهندس محمدرضا ســبطی درخصوص خدمات رســانی و امدادرسانی عوامل 
شهرداری گرگان در سرمای نخستین روز بهمن ماه اظهار داشت: پس از صدور 
هشدار سطح نارنجی و هشدار شامگاه پنجشنبه در شهر گرگان تمهیدات الزم 
و برنامه ریزی جهت خدمات رســانی بهتر انجام و نیروهای عملیاتی، امدادی و 
خدمات شــهری و همچنین بسیج ماشــین آالت و تجهیزات انجام شد.سبطی 
افزود: در حوزه خدمات شهری اعزام ماشین آالت و تجهیزات از جمله برف روب، 
گریدر، کامیون و ... به محور ناهارخوران و زیارت جهت استقرار و خدمات رسانی 
به موقع صورت گرفت و تعدادی لودر برای بارگیری ماســه و نمك و اســتقرار 
در منطقه ناهارخوران و زیارت مجهز گردیدند.وی ادامه داد: خدمت رســانی از 
ســاعت ۳ بامداد آغاز گردید و خداوند را شــاکریم که با انجام اقدامات به موقع 
مسیر تردد در محور گردشگری زیارت بازگشایی شد.سبطی:نیروهای خدماتی 
شهرداری گرگان در آزمون سرمای اول بهمن ماه سربلند شدند.شهردار گرگان 
در ادامه گفت: در حوزه حمل و نقل نیز در شــامگاه پنجشــنبه بازدید فنی هر 

دوساعت یکبار انجام گردید.

درخشش فوالد هرمزگان در جشنواره 
ملی بهره وری

در جشــنواره ملی بهره وری؛ پروژه »کاهش میزان مصرف الکترود 
600 در کوره هــای قــوس الکتریکی« به عنوان یکی از ســه پروژه 
برتر کشــور انتخاب شد.با حضور مدیران جشــنواره ملی بهره وری، 
از دکتر عطاهلل معروفخانی مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمزگان  با 
اهدای لوح جشنواره  تقدیر شد.جواد قراگوزلو، رئیس دفتر فنی تولید 
فوالد هرمزگان گفت: »این پروژه در راســتای اســتراتژی شرکت و 
کاهش هزینه های مصارف عمده؛ تعریف و عملیاتی شــد. صرف نظر 
از دستاوردهای مالی که در پی انجام این پروژه برای فوالد هرمزگان 
حاصل شــد توفیق انتقال تجربه و ارائه دانش حاصل شــده به سایر 
شرکت های تولیدکننده داخل کشور نیز به دست آمد. کنترل مصرف 
این کاال در قیمت تمام شده فوالد و قدرت رقابت شرکت های فوالدی 

نقشی تعیین کننده دارد«.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان:
پاالیشگاه اصفهان به دنبال بهترین 

عملکرد و کمترین هزینه باشد
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان گفت: پاالیشگاه اصفهان همانند 
ســایر صنایع موجود در استان باید به دنبال  ارائه بهترین عملکرد 
با کمترین میزان هزینه باشد.آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در 
دیدار مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: یکی از 
مشــکالت کنونی کشور ما باالرفتن مخارج است و پاالیشگاه نباید 
به این دلیل درآمد مطلــوب به صرف هزینه های اضافه بپردازد و 
پاالیشگاه اصفهان همانند ســایر صنایع موجود در استان باید در 
پی ارائه بهترین عملکرد با کمترین میزان هزینه باشــد.وی اظهار 
داشــت:  االن در زمانی قرار داریم که تمام مسئولین دولتی تمام 
سعی خود را برای خدمت به مردم مصرف می کنند و به هر شکل 
ممکن تالش دارند که بیجا و زیادی پول خرج نشــود.امام جمعه 
اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع نفت و پاالیشگاه و پیشرفت این 
مجموعه گفت: باید پاالیشگاه از حالت خام فروشی خارج شود و به 
ســمت فروش محصوالت با ارزش افزوده حرکت کند.وی با اظهار 
خرســندی از رفع مشکل شرکت پتروشیمی و خرید مالکیت 50 
درصد این مجموعه توسط پاالیشگاه گفت: پتروشیمی بخش بسیار 
مهمی اســت و کمك بزرگی به ارزش افزوده محصوالت پاالیشگاه 
می کند و برخی به دنبال تعطیل کردن آن بودند که محقق نشد.

آیت اهلل طباطبایی نژاد افزود: توسعه دادن پاالیشگاه در عین حالی 
که بسیار مهم است کار بسیار سختی و نیازمند دریافت مجوزهای 
الزم  از محیط زیســت است.وی همچنین با بیان آیات و روایت و 
تأکید بر این مهم که فرد مســلمان نباید زیرســلطه کافران باشد 
گفت: اگر در صنعت و به ویژه  در پاالیش نفت وابســته به دنیای 
کفر بودیم اکنون همه نیازهای ما باید به شیوه وارداتی و دستوری 

تأمین می شد.

مواضع ضد و نقیض درباره آلودگی سد ماملو

هشدار! این آب خوردن شاید آلوده باشد
اگر تا کنون موضوع آلودگی ســد ماملو به فاضالب انسانی و صنعتی شهر پردیس 
مطرح بود، حاال مسئوالن و کارشناســان محیط زیست، ابعاد تازه تری از آلودگی 
دیگر سدهای کشور باز کرده اند. این در حالی است که پروژه تصفیه خانه شماره 2 
پردیس به منظور جلوگیری از پســاب این شهر به سد ماملو باید هفت سال قبل 
آغاز می شــد اما اجرای این طرح در پاسکاری بین محیط زیست و شرکت عمران 
بر ســر یك مجوز، معطل ماند؛ آنچه مسلم است این که حاال باید در خوردن آب 
ســد ماملو احتیاط کرد.به گزارش ایسنا،   اظهارنظرهای ضد و نقیض درباره ورود 
فاضالب انســانی و صنعتی از محدوده شهر پردیس به باالدست سد ماملو هر روز 
ابعاد تازه تری به خود می گیرد. در شرایطی که شرکت عمران شهر جدید پردیس 
به عنوان متولی ساخت تصفیه خانه شماره 2 فاضالب پردیس مدعی است که فقط 
10 درصد از فاضالب مسکن مهر به اراضی روستای باغکمش در چند کیلومتری 
سد ماملو می ریزد، مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست می گویند که نیمی از 
فاضالب تولیدی پردیس به منابع آب سد ماملو وارد می شود.چند روز قبل، ابراهیم 
نظری نیاـ  عضو هیات مدیره شرکت عمران پردیسـ  با ابراز گالیه از سازمان محیط 
زیســت که هفت ســال با ارایه مجوز تصفیه خانه شماره 2 پردیس مخالفت کرده 
است، گفت به دلیل آنکه روند ساخت تصفیه خانه حدود سه سال طول می کشد، 
به عنــوان راهکار فوری، احداث دو الگون )حوضچــه( را به منظور تصفیه ۷0 تا 
80 درصدی در دســتور کار قرار داده ایم و اوایل اســفندماه امسال به بهره برداری 
می رســد.نظری نیا که معتقد اســت فقط حدود 10 درصد فاضالب پردیس صرفا 
مربوط به جمعیت ۳0 هزار نفری فاز 8 وارد روســتای باغکمش در نزدیکی ســد 
ماملو می شود، بیان کرد: حدود 8۳ هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس 
وجود دارد که از این تعداد 55 هزار واحد در فازهای ۳، 5، 9 و 11 است و فاضالب 
آن از طریق تصفیه خانه شــماره یك با هزینه باالیی مدیریت شــده و هیچگونه 
آلودگی ندارد.این در حالی اســت که هدایت فهمیـ  رئیس مرکز پژوهاب گســتر 
وزارت علوم ـ اخیرا با اشاره به جمعیت 600 هزار نفری باالدست سد ماملو گفته 

اســت: فقط نیمی از جمعیت 500 هزار نفری شــهر جدید پردیس به تاسیسات 
جمع آوری و تصفیه فاضالب دسترســی دارند و نیمی از فاضالب تولیدی پردیس 
به منابع آبی ســد ماملو سرازیر می شــود.به گفته او، قبل از احداث سد نیز ورود 
آالینده ها به سد ماملو و رودخانه جاجرود، وجود داشته که از جمله آن می توان به 
کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی، آالینده های صنعتی، آالینده های جمعیتی و 
فعالیت های دامپروری اشاره کرد.با توجه به صحبت های این مقام مسئول در وزارت 
علوم، حتی قبل از آبگیری سد ماملو در سال 1۳86 پساب صنعتی و انسانی وارد 
رودخانه جاجرود می شده است. به گفته ی او بحران اصلی، کمیت آب نیست بلکه 
کیفیت آب اســت و در نقاط مختلف کشــور شاهد ورود منابع آالینده به سدها و 
رودخانه ها و دیگر منابع آبی هستیم.در عین حال حسین نایبـ  عضو هیات مدیره 
انجمــن آب و فاضالب ایران ـ بیان می کند که ســالیانه 20 میلیون متر مکعب، 
فاضالب انسانی وارد مخزن سد ماملو می شود.علی مریدیـ  مدیرکل دفترحفاظت 
و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیستـ  محدودیت 
منابع را یکی از مســائل مهم در برنامه پایش کیفیت آب دانسته و گفته است که 
متاسفانه آسفالت کردن و ساخت جاده در اولویت قرار دارد.فدایی فرد ـ کارشناس 
مدیریت منابع آبـ  نیز به ابعاد تازه ای از آلودگی آب دیگر سدهای تهران عالوه سد 
ماملو اشاره کرده و مشکل سد قشالق را به مراتب بدتر از سد ماملو دانسته است. بنا 
بر ادعای فدایی فرد، سد ژاوه در پایین دست شهر سنندج قرار دارد و تصفیه خانه 
آن 50 درصد از پساب را تصفیه می کند.اگرچه شرکت عمران شهر جدید پردیس 
می گوید که به طور ذاتی وظیفه ی احداث تصفیه خانه را از نظر تخصیص منابع در 
ســازمان برنامه و بودجه بر عهده ندارد، صحبت های نظری نیاـ  عضو هیات مدیره 
عمران پردیس ـ با حرف های مســئوالن محیط زیست و کارشناسان، تفاوت های 
آشــکاری دارد.به طور مثال، نظری نیا می گوید آبی که برای شــرب شهر استفاده 
می شــود مطلقا آلودگی ندارد و بارها آزمایش می شــود. در حالی که مسئوالن و 
کارشناســان زیست محیطی از آلودگی تا 50 درصدی برخی سدهای کشور خبر 

می دهند.به هر ترتیب، ظاهرا آنچه که مورد غفلت قرار گرفته کیفیت آب بسیاری 
از سدهای کشور از جمله سد ماملو است که آب شرب بخش هایی از جنوب تهران 
و شهرهای ورامین، پیشوا، قرچك و پاکدشت و آب مورد نیاز صنایع این محدوده 
را تامین می کند. تا سه سال آینده هم نمی توان به احداث تصفیه خانه امیدوار بود 
و باید به دو حوضچه موقت که ممکن اســت تا حدودی از شدت آلودگی بکاهد، 
بسنده کنیم.حدود یك ســال قبل بود که عزیز میکائیلی ـ رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان پردیس ـ اعالم کرد ۳0 تا ۴0 درصد فاضالب شهرستان 
پردیس تصفیه می شــود و مابقی آن که عمدتا مربوط به مســکن مهر است وارد 
رودخانه جاجرود و حوضه آبریز سد ماملو می شود و در نهایت پشت تاج این سد - 
که تامین کننده بخش عمده آب شرب کالن شهر تهران است - جمع می شود که 
می تواند تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. پیش از آن هم در سال های 
9۷ و 98 موضوع آلودگی آب ســد ماملو به گوش رسید اما ظاهرا اقدامات عاجل 
آن طور که باید و شــاید با ســرعت پیش نرفت. نهایتا تیرماه سال 1۴00 مناقصه 
احداث پروژه تصفیه خانه شماره 2 شهر جدید پردیس برگزار شد که پس از تعیین 
پیمانکار، مدت اجرای پروژه دو ساله در نظر گرفته شد اما این زمان بندی بعدا به 
ســه سال افزایش پیدا کرد.سد ماملو آب بخشــی از رینگ تهران یعنی جنوب و 
جنوب شرقی تهران را تامین می کند. سدی که از جاجرود و دماوند آب می گیرد و 
در بین راه میزبان فاضالب بخشی از مسکن مهر پردیس و دیگر پساب های منطقه 
می شــود.گفته می شود احداث تصفیه خانه حدود 550 میلیارد تومان هزینه در بر 
دارد؛ در حالی که اگر ســال 91 که این پروژه تعریف شــد، کارها انجام می گرفت 
هزینه ها حدود 50 میلیارد تومان بود. شــرکت عمران می گوید که هفت ســال با 
محیط زیست برای گرفتن مجوز کلنجار رفته؛ محیط زیست هم می گوید اراضی در 
نظر گرفته شده برای احداث تصفیه خانه در نزدیکی منطقه حفاظت شده جاجرود 
بوده است. حاال اما ظاهرا محیط زیست چراغ سبز احداث تصفیه خانه را صادر کرده 

و این وسط فقط هفت سال از عمر مردم تلف شده است.

مدتی است که برای مشترکان برق پیامکی با عنوان بررسی و پایش میزان مصرف برق ارسال می شود 
و بعضا این نگرانی را به وجود آورده که مشــترکان از بهمن ماه دچار افزایش تعرفه می شــوند، آنطور 
ســخنگوی صنعت برق گفته بررســی میزان مصرف کامال برای مشترکان مشخص است و مشترکان 
پرمصرف می توانند با کاهش مصرف مشمول افزایش مبلغ قبض نشوند.مصطفی رجبی مشهدی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه پیامك 
هایی که در این راستا برای مشترکان ارسال می شوند دو گونه هستند، اظهار کرد: به مشترکانی که میزان مصرف آنها زیر الگو بوده پیامکی 
ارسال می شود که باتوجه به میزان مصرف شما، افزایش تعرفه شامل حال شما نخواهد شد، اما آن دسته از مشترکانی که مصرف آن ها باالی 
الگو مصرف است، به میزان مازاد بر الگو شامل افزایش قیمیت می شوند.وی با بیان اینکه این افزایش تعرفه به صورت پلکانی است، گفت: 
اگر برای مشترکی پیامك هشدار  افزایش تعرفه ارسال شده الزم است که این دسته از مشترکان به مدیریت مصرف توجه بیشتری داشته 
باشند.سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه تنها درصد مشترکان پر مصرف هستند، گفت: مشترکان به راحتی می توانند با رعایت الگو در 

دسته مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و برای این مساله نیز تنها الزم است به مسائل ساده توجه کنند.

برودت هوا در روزهای گذشته در برخی نقاط کشور، طی چند سال اخیر بی سابقه بوده و با توجه به بارش سنگین برف و باران های سیل آسا در بسیاری از استان های 
غربی و شمال غرب، بعضی از مسیرهای مواصالتی و حتی راه های روستایی بسته شده است و امکان تردد در برخی از نقاط وجود ندارد. با این حال طبق اعالم شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در هیچ نقطه ای از کشور کمبود سوخت وجود ندارد و سوخت مورد نیاز روستاییان در نقاط سخت گذر نیز تأمین شده است.به گزارش 
ایسنا،  از ابتدای سال 1۴00 تاکنون به طور میانگین روزانه 86 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که این رقم با توجه به مدت مشابه پارسال با ۷۴.۷ 
میلیون لیتر مصرف، رشد 15 درصدی نشان می دهد. میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در دی ماه به حدود 89.9 میلیون لیتر رسید که این رقم در مدت مشابه 

سال گذشته )دی 99( ۷6 میلیون لیتر بود و با توجه به نزدیك شدن به روزهای پایانی سال باز هم افزایش خواهد یافت.همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه به طور میانگین روزانه 5100 تن گاز مایع 
نیز در کشور توزیع شد، مصرف گاز مایع در دی ماه امسال روزانه 5۷00 تن بود، همچنین در دی ماه دی ماه به صورت میانگین روزانه 8.8 میلیون لیتر نفت سفید در کشور توزیع شد که به صورت میانگین 
از ابتدای سال ۳.8 میلیون لیتر بود.میزان مصرف  نفت گاز غیرنیروگاهی در کشور نیز از ابتدای امسال روزانه ۷6 میلیون لیتر بوده که این رقم در دی ماه امسال به صورت میانگین روزانه ۷۷ میلیون لیتر بوده 
است.این آمار در حالی است که در هفته گذشته در بیشتر نقاط کشور با بارش شدید برف و در برخی نقاط از جمله استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و بوشهر و فارس با بارش 
بی سابقه باران و سیل روبه رو بودیم اما با این حال آنطور که کرامت ویس کرمی - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی روز گذشته به وزارت نفت اعالم کرده با ذخیره سازی مناسب سوخت، 
با هیچ مشکلی در تأمین سوخت گرمایشی، پخت وپز و سوخت موردنیاز خودروها مواجه نشدیم.به گفته وی، در نیروگاه ها نیز افزون بر آن سوخت رسانی زمستانی به نیروگاه ها نیز به صورت مستمر انجام 

شد. در زمستان که مصرف گاز خانگی به شدت باال می رود و رکورد می زند، سوخت  نیروگاه ها و نیز صنایعی که مشمول قطع گاز طبیعی می شوند.

ماجرای پیامک مشترکان پرمصرف برق 
چیست؟

وضعیت تامین سوخت در کشور

رد پای اوپک در نفت ۱۰۰ دالری
بازار نفت به سرعت در می یابد که بسیاری از تولیدکنندگان اوپك ممکن است ظرفیت کافی برای افزایش بیشتر تولید نداشته باشند و دورنمای صعود نفت خام به 100 دالر در هر بشکه هر 
روز قوت بیشتری پیدا می کند.به گزارش ایسنا، همچنان که اوپك پالس به تسهیل محدودیت عرضه ادامه می دهد، بازار نفت پی می برد که نه تنها بسیاری از تولیدکنندگان عضو این پیمان 
ظرفیت افزایش بیشتر تولید را ندارند بلکه کسانی که می توانند نفت بیشتری تولید کنند، ظرفیت مازاد تولید جهانی را کاهش می دهند و به این ترتیب بازار در برابر شوکهای غیرمنتظره 
عرضه و نوسان شدید قیمتها، آسیب پذیرتر می شود. عمده ظرفیت مازاد تولید جهانی در اختیار اعضای خاورمیانه ای اوپك شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی است. این دو 
تولیدکننده پتانسیل افزایش تولید را دارند اما اقدام آنها در باال بردن سطح تولید به بهای کاهش ظرفیت مازاد تولید تمام می شود.ظرفیت مازاد تولید پایین تر زمینه را برای صعود طوالنی 
مدت قیمت نفت فراهم می کند زیرا جهان ظرفیت ذخیره کمتری برای جبران اختالالت غیرمنتظره عرضه دارد که همواره بازار جهانی نفت را ملتهب می کنند. ناآرامی در قزاقستان و 
توقف تولید در لیبی در ماه گذشته این چالش را بارز کرد که بازار نفت با ادامه کاهش ظرفیت مازاد تولید روبروست و اگر اوپك پالس هر ماه به افزایش تولید به میزان ۴00 هزار بشکه 
در روز ادامه دهد تا محدودیت عرضه این گروه به طور کامل خاتمه پیدا کند، ظرفیت مازاد تولید افت بیشتری پیدا خواهد کرد.مشکل اوپك پالس این است که تنها شمار معدودی از 
اعضای این گروه می توانند همزمان با افزایش تولید، بخشی ظرفیت مازاد تولید را حفظ کنند. این تولیدکنندگان معدود شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدودی کویت 
و احتماال عراق هستند. ایران که تحت تحریم های آمریکا قرار دارد، بیش از یك میلیون بشکه در روز ظرفیت دارد که می تواند به بازار برگردد. اما اگر مذاکرات هسته ای موفق باشد، ایران 
قادر به عرضه این میزان تولید به بازار خواهد بود.با توجه به این که مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است، تولید بیشتر نفت و همزمان داشتن ظرفیت مازاد تولید، بر دوش کشورهای عربی 

منطقه خلیج فارس است. مسئله دیگر این است که ظرفیت مازاد تولید اسمی ممکن است با توانایی تولیدکنندگان برای افزایش تولید برابر نباشد.
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گزیده خبر
معاون فنی گمرک اعالم کرد

رایزنی برای ترخیص ۱۰۰ درصدی کاالهای 
اساسی بدون کد رهگیری بانک

طبق اعالم معاون فنی گمرک ایران موجودی و دپوی کاالی اساســی در گمرک 
و بنادر با کاهش دو میلیون تنی در ماه های اخیر همراه بوده و طی پیگیری های 
انجام شده درصورت موافقت بانک مرکزی ۱۰۰ درصد کاالهای اساسی بدون کد 
رهگیری بانک ترخیص خواهد شــد.به گزارش ایسنا، با افزایش دپوی کاالهای 
اساسی در ابتدای سال جاری که عمدتا به دلیل عدم تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ 
درصدی اتفاق افتاده بود، با بررسی های گمرک و دستور رئیس جمهور در پایان 
اردیبهشت ماه، بار دیگر جریان ترخیص کاال و تخلیه آن از گمرک نسبت به قبل 
تســهیل شــد؛ به طوری که در اهم مصوبات، با تمدید مجوز ترخیص درصدی، 
وارکننده کاالی اساسی می تواند با اعالم بانک، ۹۰ درصد کاال را بدون صدور کد 
ساتا ترخیص کرده و ۱۰ درصد باقی مانده بعد از تامین ارز و صدور کد بانک قابل 
ترخیص است. این در حالی است که روند موجودی و دپو در چند ماه اخیر نشان 
داده بود که در اواخر فروردین ماه حدود ۵.۲ میلیون تن، اواخر اردیبهشت ماه ۵.۸ 
میلیون، اواســط خردادماه ۵.۶ میلیون، اواخر تیرماه ۶.۴ میلیون تن و در اوایل 
شهریورماه سال جاری حدود ۶.۱ میلیون تن کاالی اساسی به عنوان موجودی و 
آنچه که در شناورها وجود داشته است، اما گزارش هشتم آبان ماه از این حکایت 
داشت که میزان موجودی و کاالهای موجود در شناورها به حدود هفت میلیون 
تن رسیده است که از این میزان حدود ۳.۷ میلیون  تن در بنادر موجود و مابقی 
کــه به حدود ۳.۲ میلیون تن بود در شــناورهای در حال تخلیه و یا منتظر در 

لنگرگاه قرار داشت. 

موجودی و دپوی کاالی اساسی به پنج میلیون تن رسید
اما بررســی آخرین وضعیت دپوی کاالهای اساســی در گمرک و بنادر  و اعالم 
گزارش فرود عسگری -معاون فنی گمرک ایران- به ایسنا، نشان از کاهش حدود 
دو میلیون تنی دپو در فاصله نیمه آبان ماه تا ســوم بهمن ماه دارد.معاون فنی 
گمرک ایران با اشــاره به آمار مربوطه تا ســوم بهمن ماه اعالم کرد که مجموع 
موجودی در بندر و همچنین کاالهای موجود در شناورهای پای اسکله و یا منتظر 
در لنگرگاه به حدود پنج میلیون و ۷۰ هزار تن رسیده است که از این رقم ۳۷۷ 
هزار تن در شناورها در کنار اسکله قرار دارند و یک میلیون و ۶۱۰ هزار تن دیگر 
در لنگر گاه منتظر هستند و مابقی نیز مربوط به موجودی کاال در انبارها است.

وی با اشاره به موجودی بنادر نیز گفت که بندر امام با دو میلیون و ۲۷۵ هزار تن 
بیشــترین موجودی کاال را در اختیار داشته و در رتبه اول قرار دارد و بعد از آن 
بندر امیر آباد با ۲۵۲ هزار و ۶۶۷ تن و بندر شهید رجایی با ۲۵۱ هزار و ۹۶۶ تن 
در رده سوم قرار دارد.این مقام مسئول در گمرک ایران در رابطه با دالیل کاهش 
دپوی کاال در گمرک و بنادر توضیح داد که به هر صورت در ماه های اخیر ترخیص 
با سرعت بیشتری انجام شده است که در همین رابطه گمرک امام خمینی)ره( از 
مدتی پیش به صورت ۲۴ ساعته فعالیت می کند و در گمرک شهید رجایی نیز در 
خروج واردات و ترانزیت امور بندری  و واحد ایکس ری به صورت شبانه روز فعال 
است.وی ادامه داد: کاالهای اساسی در مسیر سبز تعریف شده اند و دیگر نیازی 
نیست که منتظر کارشناس های مجازی باشند و به محض اعالم و در حداقل زمان 
ممکن مورد بررسی قرار گرفته و فرایند ترخیص آنها انجام می شود. در عین حال 
که تمرکز و رصد اظهار نامه ها شتاب بیشتری گرفته و ایستایی کمتر شده است.

پیگیری برای ترخیص 100 درصدی کاال بدون کد رهگیری بانک
عسگری در مورد این که برای ترخیص درصدی کاالهای اساسی نیز تغییر تازه ای 
صورت گرفته است؟ یاد آور شد که طی مصوبه پیشین ستاد تنظیم بازار امکان 
ترخیص ۹۰ درصد کاالهای  اساسی با اعالم بانک وجود دارد. اما ۱۰ درصد باقی 
مانده بعد از صدور کد ساتا امکان ترخیص دارد. با توجه به  پیگیری های بعمل 
آمده چنانچه بانک عامل اعالم کند ثبت سفارش در صف تخصیص است گمرک 
نســبت به ترخیص  ۱۰ درصد با قیمانده اقدام خواهد کرد.وی در مورد این که 
آیا ترخیص تمامی کاالی اساســی بدون صدور کد رهگیری بانک موجب ایجاد 
مشــکالتی در رابطه با تامین ارز در مراحل بعدی نخواهد شــد  گفت: براساس 

مصوبات ابالغی  بانک مرکزی قطعا  نسبت به تامین ارز مربوطه اقدام می کند.

عضو کمیسیون تلفیق:

درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از واردات محدود خودرو
عضو کمیســیون تلفیــق بودجــه ۱۴۰۱ اظهار 
داشت: واردات ۵۰ هزار خودرو سواری و ۱۰ هزار 
ماشین آالت راهداری با این شرط به تصویب رسید 
که عوارض واردات آنها بســیار باال باشد. عوارضی 
که از این محل گرفته می شود احتماال بیش از ۲۰ 
هزار میلیارد تومان برای دولت درآمدزایی خواهد 
داشت.سیدعلی موســوی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا در مورد تصویــب واردات خودرو 
در کمیســیون تلفیق بودجه اظهــار کرد: واردات 
۵۰ هزار خودرو ســواری و ۱۰ هزار ماشین آالت 
راه داری با این شــرایط در کمیســیون تلفیق به 
تصویب رســید که عوارض واردات آنها بسیار باال 
باشد. مجموع عوارضی که از این محل اخذ می شود 
شــاید بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت 
درآمدزایی خواهد داشت و به خزانه واریز می شود. 
این طرح هنوز در کمیسیون تلفیق است و احتماال 
در صحن به تصویب نرسد. هنوز جزیییات بیشتر 
مانند شــرایط واردات مشــخص و تصویب نشده 
است.وی افزود: یک طرحی بود که خودروهایی که 
قبال وارد شــده اند و در منطقه آزاد مورد استفاده 

قرار می گیرند به تعداد محدود شماره گذاری و وارد 
سرزمین اصلی شــود تا از این طریق هم مشکل 
نیازهای داخلی حل شــود و هم دولت می تواند از 
محل کســب عوارض درآمدی کســب کرده و در 
موارد مختلف از آن استفاده کند. اما این طرح در 
کمیسیون تصویب نشد و نمایندگان مخالف قانع 
نشدند. علت آن هم مواردی مانند احتمال آسیب 
به تولید داخلی بود و گفته می شــد که نباید بازار 
را به راحتی در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار 
داد. با این حال باید کیفیت خودروها افزایش یابد.

عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: 
موضوع شــرکت کروز به دادگاه کشــیده شده و 
دادگاه با جدیت ورود پیدا کرده است. این شرکت 
قطعه را به صورت گران وارد می کرد، حتی قطعه 
داخلی را به قیمت باال به خودروساز می فروختند 
و این یک ظلم بود. تولید برخی قطعات  انحصاری 
بود که قیمت و تولید خــودرو را تحت تاثیر قرار 
می دادند و حتی جلوی افزایش تیراژ را می گرفتند، 
چراکه اگــر برخی از قطعات در انحصار باشــد با 
وقت کشــی و افزایش قیمت می توانند زمان تولید 

خودرو را افزایش دهند. از طرف دیگر بازار عطش 
زیادی دارد و قیمت بازار نسبت به قیمت کارخانه 
متفاوت است و این شرایط باعث می شود که تنها 
دالالن سود ببرند. امیدواریم با تغییر مدیران سایپا 
و ایران خودرو این دســت مشکالت برطرف شود.

عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: 
وظیفه هر خودروساز این است که حتما به امنیت 
و کیفیــت خودروها توجه کند. مشــکل کیفیت 
خودرو و برخی قطعات نشــان از ترک فعل دارد. 
کمیســیون اصل ۹۰ و کمیسیون صنایع و معادن 
می تواند این ترک فعل را پیگیری کند. وظیفه ما 
نظارت بر عملکرد مدیران اســت چراکه این ترک 
فعل جان و ســالمتی مردم را وارد خطر می کند. 
من از قوه قضاییه درخواست می کنم که ترک فعل 
برخی از مدیران ایران خودرو و سایپا به خصوص 
مدیران قبلی را پیگیری کنند. مدیران ســازمان 
استاندارد و  ســازمان حمایت و همه سازمان ها و 
نهادهایی که در این رابطه تاثیرگذار هســتند باید 
پاسخگو باشــند. این موضوع هم وظیفه مجلس 

است و هم از قوه قضاییه مطالبه می کنیم.

رئیــس اتاق بازرگانی ایران می گوید مشــکالت مربوط به حوزه 
حمــل و نقل در برخی حوزه ها باعث شــده بازار صادراتی ایران 
در کشورهایی مانند برزیل رشد نکند.به گزارش ایسنا، براوردها 
از وضعیــت صادرات ایران نشــان می دهد کــه جز چین، دیگر 
کشــورهای خریدار کاالهای ایرانی بیشتر در منطقه و در میان 
همســایگان قرار دارند و با توجه به مشکالت زیرساختی و البته 
محدودیت تحریم ها، ایران در بازار کشورهای آمریکای جنوبی و 

آفریقا حضور پر قدرتی ندارد.با وجود آنکه دولت اعالم کرده که 
با توجه به ظرفیت باالی باقی مانده در کشورهای منطقه، ایران 
همچنان می تواند تمرکز خود را به افزایش حضور در این بازارها 
بدهد اما به نظر می رسد در عین حال امکان افزایش حضور ایران 
در بازار کشورهای دورتر نیز به شرط فراهم شدن برخی مقدمات 
وجود دارد.رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه برزیل برای 
ایران از گذشــته اهمیت ویژه ای به خصوص در تأمین کاالهای 
اساســی و مواد غذایی داشته است بیان کرد: وسعت و جمعیت 
برزیل آن را به یک بازار جذاب برای ما تبدیل کرده است، گرچه 
تنها چهار ســال از تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل 
می گــذرد اما اولین اتاقی بود که در کشــور مقصد دفتر خود را 

تأســیس کرد.او با بیان اینکه روابط دو کشــور پیشینه بیش از 
صد ساله دارد و روابط تجاری چند میلیارد دالری توازن اقتصاد 
و سیاســت را به نفع اقتصاد بر هم زده است ادامه داد: گروه های 
ذی نفوذ در اقتصاد برزیل مانند بخش خصوصی و ســندیکاها به 
حفظ ارتباط با ایران در دوره تحریم تأکید داشتند. آن ها روابط 
خود را در دوران تحریم نه تنها حفظ کردند بلکه افزایش دادند.

شــافعی با این توضیح که با توجه بــه حجم قابل توجه تجارت 
بین دو کشور در سال ۹۶ اتاق مشترک ایران و برزیل را تشکیل 
دادیم گفت: در سال ۲۰۲۰ واردات مستقیم ایران از برزیل ۱,۱۵ 
میلیارد دالر بوده اما در مقابل صادرات به این کشــور تنها ۱۱۶ 
میلیون دالر بوده اســت. همچنین در ۱۰ ماهه ســال ۲۰۲۱، 

۱.۷ میلیارد دالر واردات مستقیم از برزیل داشته ایم.به گفته او 
مهم ترین اقالم وارداتی ایران شامل کاالهای اساسی، ذرت، سویا، 
روغن، شــکر، گوشت و قهوه بوده است و ظرفیت های معدنی و 
صنعتی برزیل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شافعی با بیان 
اینکــه واردات ایران از برزیل ۵۵ درصد کاهش و صادرات ۱۱۰ 
درصد افزایش را تجربه کرده اما هنوز توازن مناسبی بین واردات 
و صــادرات وجود ندارد تأکید کرد: جــاده تجارت باید جاده ای 
دوطرفه باشد. ما می توانیم همکاری هایی در حوزه پتروشیمی، 
صنعت دارو، حمل ونقل، پزشــکی و حوزه دانش بنیان داشــته 
باشــیم. امیدواریم بستر مناســب برای این اتفاق فراهم شود.

رئیس اتاق ایران با اشــاره به اهمیت تهاتر بین دو کشور گفت:  
مقامــات باید زمینه های تهاتر بین ایران و برزیل را ایجاد کنند؛ 
اگر پتروشــیمی صادر می کنیم، می توانیم خوراک دام بیاوریم.

شافعی تأکید کرد: برای توسعه صادرات به برزیل دو مانع اصلی 
وجود دارد؛ اولین مانع حمل ونقل است. متأسفانه بارگیری مجدد 

در کشور ثالث بخشــی از مزیت رقابتی کاالی ایرانی را از بین 
برده و هزینه تمام شده صادرات را افزایش می دهد. در این زمینه 
راه اندازی خط مستقیم کشتیرانی و خط هوایی تهران سائوپائولو 
می توانــد تا حد زیــادی این مانع را برطرف کنــد.او ادامه داد: 
مانع دوم عــدم وجود موافقت نامه پایه تجاری از جمله اجتناب 
از اصل مالیات مضاعف، تجارت ترجیحی و آزاد بین دو کشــور 
اســت. مبنای تجارت بر اساس موافقت نامه ها است متأسفانه ما 
هیچ گونه موافقت نامــه ای با برزیل نداریم و این موضوع باید در 
دســتور کار دو کشــور قرار گیرد که می تواند تحولی در روابط 
ایران و برزیل باشد.بر اســاس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، 
شافعی با اشاره به اینکه اتاق ایران با کنفدراسیون صنایع برزیل 
موافقت نامه ای را به امضا رساند بیان کرد: درخواست ما از سفیر 
برزیــل در ایران احیای این موافقت نامه اســت و امیدواریم که 
با حمایت دولــت مانند امضای موافقت نامه ها و تالش اتاق های 

مشترک شاهد توسعه روابط تجاری ایران و برزیل باشیم.

چراصادراتایرانبهبرزیلرشدنمیکند؟
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درآمد 2.35 میلیارد دالری آمریکا از 
جریمه فعالیت های مرتبط با بیت کوین و 

ارزهای مجازی
طی سال های گذشــته آمریکا در مجموع 97 حکم جریمه به ارزش 2.35 
میلیارد دالر را علیه فعالیت هیا مرتبــط با بیت کوین و ارزهای مجازی در 
این کشــور اعمال کرده اســت.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل 
خبرگزاری فارس به نقل از راشــاتودی، بر اســاس تحقیقات موسسه ُکرنر 
استون، کمیســیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از سال 2013 تاکنون 97 
حکــم جریمه را                               علیه فعالیت های مرتبط با ارزهای مجازی و بیت کوین در 
این کشور به ارزش 2.35 میلیارد دالر اجرایی کرده است. 1.71 میلیارد دالر 
از این جریمه ها از طریق دعوی قضایی و 640 میلیون دالر آن نیز به شکل 
اداری دریافت شده اند.از سوی دیگر 1.86 میلیون دالر ازاین جریمه از سوی 
شرکت ها و 490 میلیون دالر هم مربوط به افراد حقیقی بوده است.گزارش 
موسسه کرنر اســتون نشان می دهد در سال 2021 برای حدود 20 پرونده 
حکم قطعی صادر شــده که 65 درصد این پرونده ها مربوط به کالهبرداری 
و 80 درصد آنها هم نقــض قوانین مربوط به اوراق بهادار بوده و 55 درصد 
نیز هم کالهبرداری و هم نقض قوانین داشــته است.بر اساس اسناد موجود 
اقدامات اخیر دولت آمریکا علیه فعالیت های مرتبط با ارزهای مجازی درواقع 
مربوط به نشستن گری گنسلر در مسند اداره کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
این کشور از ماه آوریل سال 2021 بوده است و گفته می شود تعداد پرونده ها 
از آن زمان افزایش چشــمگیری داشته اســت.آبه چرنین، معاون مدیرکل 
موسسه کرنر استون می گوید: پیش بینی می شود اقدامات سختگیرانه علیه 
فعالیت های مرتبط با ارزهای مجازی در آمریکا در سال جدید هم ادامه یابد.

گزیده خبر
دکتر اخالقی مدیر عامل بانک تجارت خبر داد:

پرداخت تسهیالت به حقوق بگیران شاغل
دکتر اخالقی فیض آثار مدیر عامل بانک تجارت از اعطای تسهیالت مرابحه 
در قالب کارت اعتباری تا ســقف یک میلیارد ریال بر اساس اعتبارسنجی 
و بــدون ضامن برای تمامی حقوق بگیــران از این بانک خبر داد.به گزارش 
روابــط عمومی بانک تجــارت، دکتر اخالقی فیض آثــار مدیر عامل بانک 
تجارت با اشــاره به تاکید وزیر امور اقتصــادی و دارایی مبنی بر حمایت از 
قشــر حقوق بگیر جامعه و برنامه این بانک برای حمایت حداکثری از این 
قشــر زحمت کش گفت: بانک تجارت همواره در تالش اســت تا با برنامه 
ریزی برای مشــتریان خرد خود از آنهــا حمایت کرده و با طراحی خدمات 
مختص این مشتریان به افزایش توان خرید آنها کمک کند.مدیر عامل بانک 
تجارت افزود: در طرح اعطای تســهیالت در قالب کارت اعتباری افرادی که 
در وزارتخانه ها، ســازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای معتبر 
بخش خصوصی شــاغل هستند و حساب واریز حقوق آنها نزد بانک تجارت 
اســت با انعقاد قرارداد الزم االجرا و بدون ضامن می توانند از بانک تجارت 
تسهیالت دریافت کنند.دکتر اخالقی با اشاره به انجام عملیات اعتبارسنجی 
برای متقاضیان افزود: بر اســاس اعتبارسنجی که از سوی شعب این بانک 
انجام می شود، حقوق بگیران از بانک تجارت می توانند تا سقف یک میلیارد 

ریال از تسهیالت کارت اعتباری بهره مند شوند.

 به منظور اجرای درخواست رئیس جمهور صورت گرفت:
شرایط ضمانت تسهیالت کمتر از یک 

میلیارد ریالی بانک سپه تغییر کرد
مدیرعامل بانک ســپه از تغییر شرایط ضمانت تسهیالت پرداختی کمتر از 
یک میلیارد ریالی این بانک خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، 
دکتــر آیت اله ابراهیمی ضمن اعالم خبر فوق افزود: به منظور اجرای تدابیر 
رئیس جمهور محترم در تســهیل فرآیند اعطای تســهیالت، شرایط جدید 
اخذ ضمانت در پرداخت تســهیالت کمتر از یک میلیارد ریال به واجدین 
شــرایط در شعبه های این بانک عملیاتی می شود.وی ضمن اشاره به تأکید 
رئیس جمهور محترم بر تســهیل شرایط پرداخت تسهیالت به مشتریان در 
جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک ها اظهار داشت: ازاین پس بانک سپه به 
کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های دولتی و عمومی )شامل 
دســتگاه های اجرایی، شــرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و 
شرکت های بزرگ خصوصی( که حقوق خود را از این بانک دریافت می کنند، 
اخذ ضمانت از تســهیالت گیرندگان را با شرایط جدید انجام می دهد.دکتر 
ابراهیمی به ضرورت رعایت قوانین، مقررات و تصمیم های ارکان اعتباری و 
مدیریتی بانک سپه در پرداخت تسهیالت اشاره کرد و گفت: بانک سپه در 
ایفای وظیفه ذاتی خود چنانچه حســب تشخیص بانک شرایط سهل تری 
برای مشتریان به منظور پرداخت تسهیالت وجود داشته باشد، در چارچوب 
ضوابط و بر اساس رویه خود عمل خواهد کرد.مدیرعامل بانک سپه بر اهمیت 
ویژه رتبه اعتباری مشتریان در دریافت تسهیالت تأکید کرد و افزود: داشتن 
رتبه اعتباری مناسب از شروط الزم برای دریافت تسهیالت با شرایط جدید 
در این بانک اســت.وی ضمن اشــاره به تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و 
دارایی، تصریح کرد: مجموعه بانک ســپه تالش می کند ببه منظور تحقق 
تدابیر رئیس جمهور مبنی بر تســهیل شرایط پرداخت تسهیالت، واجدین 
شرایط بتوانند بر مبنای ظرفیت اعتباری مبتنی بر اعتبارسنجی، تسهیالت 

موردنیاز خود را آسان تر دریافت کنند.

۱3 مدیربانکی متعهد به پرداخت وام بدون ضامن شدند
 پــس از تاکید رییس جمهوری مبنی بر تســهیل پرداخــت وام به آحاد جامعه روز گذشــته 13 مدیر بانکی با امضای 
صورتجلسه ای که برای اعالم جزئیات و شرایط پرداخت تسهیالت خرد برگزار شد متعهد به انجام این کار شدند.به گزارش 
ایرنا، تسهیل شرایط اخذ وام مطالبه و دغدغه اصلی رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت سیزدهم است. در این راستا 
نیز گام هایی برداشته شده است.وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک های کشور جزئیات و شرایط 
دریافت تســهیالت با این شــرایط را اعالم کردند تا همه افرادی که متقاضی دریافت وام های خرد هستند ناچار به پشت 
سرگذاشتن هفت خان نباشند و به کمک اعتباری سنجی موفق به دریافت تسهیالت خرد باشند.جامعه هدف پرداخت 
تسهیالت خرد بدون ضامن در مرحله اول کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش های عمومی، دولتی و خصوصی 
که حقوق دریافت می کنند، هســتند. در مراحل بعدی سایر اقشار جامعه می توانند از این طرح بهره مند شوند.همچنین، 
ارائه تسهیالت به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه های اعتباری پایین تر از C مطابق ضوابط و مقررات و بخشنامه های 
داخلی بانک خواهد بود.چنانچه بانک مربوطه تشخیص دهد شرایط آسان تری برای پرداخت تسهیالت وجود دارد، بانک 
براساس رویه خود عمل می کند.باید توجه داشت که اعطای تسهیالت خرد به دیگر مشتریان بانک که حساب در بانک 

دارند، طبق ضوابط هر بانک خواهد بود.

مشموالن طرح پردخت های خرد بدون ضامن 
در این مرحله شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های 
دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های معتبر بخش خصوصی براساس تشخیص بانک که حقوق افراد به آن 
واریز می شود مشمول طرح هستند. متقاضیان باید رتبه اعتباری B، A و C باشد.کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی 
به تشــخیص بانک که حقوقشان در بانک مربوطه است و رتبه A و B را دارند.همچنین کارکنان سایر شرکت های بخش 

خصوصی که رتبه C داشته باشند و حقوقشان نزد بانک مربوطه باشد می توانند تسهیالت دریافت کنند.

شرایط دریافت وام های خرد 50 میلیونی
در پرداخت وام 50 میلیون تومانی، شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق ارائه کنند. 
همچنین باید توان بازپرداخت تســهیالت توسط بانک احراز شود.کارکنان شرکت های خصوصی که حقوق آنها به بانک 
مربوطه واریز می شــود و دارای رتبه A و B هســتند عالوه بر نامه کسر از حقوق باید یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

کارکنان شرکت های خصوصی که رتبه C دارند باید یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک ارائه کنند.کارکنان 
شرکت های خصوصی که حقوق آنها نزد بانک مورد نظر است یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

شرایط دریافت وام های خرد تا 100 میلیون تومان
شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا چک ارائه کنند.کارکنان بخش 
خصوصی با رتبه A و B که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می شود نیز بایک یک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق آنها نزد بانک مربوطه واریز می شــود در دریافت وام های 100 میلیونی 
باید یک ضامن معتبر و ســفته یا چک به بانک ارائه کنند.همانطور که اشــاره شد 13 بانک روز گذشته در جلسه ضمن 
امضای صورتجلسه متعهد شدند وام هایی از این دست را به متقاضیانی که مشمول شرایط هستند پرداخت کنند. مدیران 
عامل بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون، پس بانک ایران، قرض 
الحسنه مهر ایران، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارکنان همگی با امضای صورتجلسه آمادگی خود برای پرداخت تسهیالت 

با شرایط جدید را اعالم کردند.

طبق آمار؛

رشد پایه پولی کاهش یافته است
رشــد پایه پولی در پایان هفته منتهی به 1400.10.16 نسبت 
به هفته مشــابه سال گذشته، رقم 36.2 درصد را ثبت کرده و 
نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از بانک مرکزی، رشــد پایــه پولی در پایان هفته 
منتهی به 1400.10.16 نســبت به هفته مشابه سال گذشته، 
رقم 36.2 درصد را ثبت کرده است؛ این در حالی است که رشد 
دوازده ماهه پایه پولی در پایان آذر 1400 معادل 37.6 درصد 
بوده اســت.این آمار به این معناست که در هفته های اخیر به 
طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای 
پایه پولی تغییر یافته است؛ به طوری که کاهش خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی به واســطه افزایش ســپرده های 
دولت نزد بانک مرکزی با افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
جایگزین شده است.به دنبال انتشار برخی گزارش ها درخصوص 
افزایش اضافه برداشــت بانک ها و مؤسســات اعتباری از بانک 
مرکزی و تحلیل های صورت گرفته در این راســتا درخصوص 
آثار این اضافه برداشــت در رشد پایه پولی، این گزارش ضمن 
بررسی تحلیلی آمارهای رسمی مرتبط با تغییرات پایه پولی، به 

بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته است.

بر این اساس، نکات ذیل قابل توجه است:
متغیر اضافه برداشــت بانک ها و مؤسســات اعتباری از بانک 
مرکــزی دارای ماهیت یک شــبه بوده و در بازه های بســیار 
کوتاه مدت می تواند نوسانات باالیی از خود نشان دهد. چنانکه 
بررســی آمار سه ماه گذشــته حاکی از آن اســت که اضافه 
برداشــت بانک ها از مبالغی باالتر از 900 هزار میلیارد ریال در 
اواخر آبان مــاه 1400 به ارقام کمتر از 400 هزار میلیارد ریال 
در اواسط آذرماه 1400 رســیده بود. این مسئله در سال های 
گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده به طوری که در اواخر مهرماه 
ســال 1399 نیز اضافه برداشت بانک ها و مؤسسات اعتباری از 
بانک مرکزی افزایش شــدیدی را تجربه نمود و به ارقام باالی 
1.000 هزار میلیارد ریال رســید.از آنجا که اضافه برداشــت 
بانک ها و مؤسســات اعتباری از منابع بانک مرکزی به معنای 

منفی شــدن حســاب جاری بانک نزد بانک مرکزی )بدهکار 
شدن بانک به بانک مرکزی( به میزان کسری منابع برای تسویه 
کامل کل مبادالت روزانه مرتبط با آن بانک اســت؛ لذا، عوامل 
مؤثر بر هر یــک از ارقام ورودی و خروجی به حســاب مزبور 
می تواند تغییرات اضافه برداشت بانک ها را متأثر نماید. از این رو 
تغییرات در اضافه برداشت بانک ها صرفاً متأثر از رفتار مالی خرد 
بانک ها و مؤسســات اعتباری نبوده و رفتار مالی سایر نهادها از 
جمله دولت و شــرکت های دولتی، بانک مرکزی، سایر بانک ها 
و بنگاه ها نیز می تواند منجر به تغییرات اضافه برداشت بانک ها 
گردد.بر این اســاس مالحظه می شــود که در طول سال های 
1398 و 1399، بــه دنبال افزایش شــدید خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی و افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه 

)بــه ترتیب از 3 درصد بودجه عمومی به 5.5 و 6 درصد در دو 
سال مذکور( و به تبع آن افزایش شدید پایه پولی، تزریق ذخایر 
به شــبکه بانکی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت، که این 
امر باعث شد تا بانک ها برای تأمین کسری منابع خود کمتر به 
اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل گردند و در نهایت، سهم 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در رشــد پایه پولی کاهش یابد.

به عبارت دیگر، در دو ســال مذکور، افزایش پایه پولی از محل 
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی، زمینه ســاز افزایش منابع در دسترس 
بانک ها و تأمین ذخایر موردنیاز آنها بوده است.در ماه های اخیر، 
علی رغم نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک ها و مؤسسات 
اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی تغییر خاصی نداشته 

است، به طوری که بر اساس آخرین آمار و اطالعات پولی کشور، 
رشــد پایه پولی در پایان هفته منتهی به 1400.10.16 نسبت 
به هفته مشابه سال قبل، رقم 36.2 درصد را ثبت نموده است. 
این در حالی اســت که رشــد دوازده ماهه پایه پولی در پایان 
آذرماه 1400 معادل 37.6 درصد بوده است.از این رو مالحظه 
می شود که در هفته های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی 
کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است؛ 
به طــوری که کاهش خالص مطالبات بانــک مرکزی از بخش 
دولتی به واسطه افزایش ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی 
با افزایش اضافه برداشــت بانک ها از بانــک مرکزی )افزایش 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی( جایگزین شــده است.براساس 
آخرین اطالعات منتشــر شده از ســوی بانک مرکزی. اگرچه 
اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی در پایان هفته منتهی 
به 1400.10.2 در مقایســه با هفته منتهی به 1400.10.16، 
مبلغ 185 هزار میلیارد ریال افزایش یافته اســت، اما در مقابل 
میزان ســپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در دو هفته 
مذکور به میزان 393.5 هزار میلیارد ریال، یعنی بیش از دو برابر 
میزان رشــد اضافه برداشت بانک ها افزایش یافته است که این 
موضوع، کاهش نسبی رشد پایه پولی را نشان می دهد )نمودار 
ذیل(.در خصوص افزایش ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی 
الزم به توضیح اســت که براســاس بند )ب( ماده )17( قانون 
برنامه ششــم توســعه و همچنین بند )الف( ماده )20( قانون 
احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، کلیه حساب های بانکی 
اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤسســات، شــرکت ها، 
ســازمان ها، دانشــگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای 
عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه داری کل کشــور و نزد 
بانک مرکزی می باشــد.از این رو مالحظه می شود که با افزایش 
ســپرده های دولت نزد بانک مرکزی، بانک ها به منابع کمتری 
دسترســی داشــته و آن را از طریق اضافه برداشت بانک ها از 
بانک مرکزی جبران می کنند. البته الزم به اشــاره است که با 
هزینه کرد دولت منابع مذکور مجدداً به شبکه بانکی بازگشته و 

اضافه برداشت بانک ها کاهش خواهد یافت.

به منظور گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد 
برای ثبت، تایید و انتقال چک های جدید صیادی، شبکه بانکی 
کشور ملزم به ارائه این خدمات از طریق دستگاه های خودپرداز 
و کیوســک های بانکی هستند که تاکنون چهار بانک نسبت به 
ارائه این خدمات از این بســتر اقدام کرده اند.به گزارش ایســنا، 
قانون جدید چک که از ابتدای سال جاری الزم االجرا شد، ثبت و 
صدور چک را به ثبت در سامانه صیاد ملزم و نقل  و انتقال چک 
را از طریق پشت نویســی ممنوع کرد. بانک مرکزی در راستای 
پیاده ســازی این قانون، روش های متنوعی را برای ثبت، تأیید 
و استعالم چک های صادرشده تدارک دید که شامل روش های 
حضوری و غیرحضوری می شــوند.روش های کاماًل غیرحضوری 
که همزمان با شــروع توزیع چک های صیادی جدید عملیاتی 
شده اند شامل ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعالم چک بوسیله 
برنامک هــای تلفن همراه اعــم از برنامک های پرداختی، همراه 
بانک ها و فضای اینترنت بانک ها است. کاربران می توانند مراحل 
مورد نیاز را از این ســه روش بدون مراجعه حضوری به شــعب 
بانک یا خودپردازها انجام دهند.اما از آنجا که امکان ثبت و صدور 
چک در سامانه صیاد به صورت اینترنتی برای همه مقدور نیست، 
الزم است تا یکسری برنامه ریزی ها چون فعال سازی خودپردازها 
و ارســال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر گرفته شود که 
وعــده رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن اســت که تا پایان 
سال جاری خودپرداز و پیامک تمام بانک ها برای ثبت، صدور و 
انتقال چک فعال می شود. در این زمینه، بررسی ها نشان می دهد 

که تاکنون بانک های ملت، صادرات، رفاه کارگران و سامان این 
امکان را برای مشتریان خود فراهم کرده اند تا بتوانند چک های 

خود را از طریق خودپرداز ثبت، صادر و منتقل کنند. 

چگونگی ثبت و صدور چک با خودپرداز 
بر این اســاس، نحــوه دریافت خدمات ســامانه صیاد از طریق 

خودپردازها به شرح ذیل است: 
الف – نحوه استفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز: 

صادرکننده چک می تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت های 
بانکی صادر شده ازسوی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده، 
به خودپرداز بانک مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرایند احراز 
هویــت )ورود اطالعات رمز اول کارت( و مراجعه به منوی ثبت 
چک، با وارد کردن اطالعات شناســه صیادی 16 رقمی مندرج 
در برگه چک که قصد صدور آن را دارد و مشاهده اطالعات اولیه 
ثابت چک، نســبت به ثبت صدور چک با وارد کردن اطالعات 

تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. 
به عنوان مثال چنانچه دســته چک از سوی بانک x صادر شده 
باشــد، متقاضی صدور چــک )صادرکننده چــک( می تواند با 
اســتفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و مراجعه به خودپرداز 

بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
ب – نحوه استفاده گیرندگان چک از خدمات خودپرداز: 

گیرنده چک می تواند با در اختیار داشتن یکی از کارت های بانکی 
و مراجعه به خودپرداز )شرط یکســان بودن بانک صادرکننده 
کارت و ارائه دهنده خودپرداز الزامی است(  و پس از طی فرایند 
احــراز هویت )ورود اطالعات رمز اول کارت( و مراجعه به منوی 
تایید دریافت/انتقال چک، با وارد کردن اطالعات شناسه صیادی 
16 رقمــی مندرج در برگه چک دریافتی و مشــاهده اطالعات 
چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تائید دریافت دریافت چک/

انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد. 
 x به عنوان مثال چنانچه متقاضی تائید چک به خودپرداز بانک
برای انجام عملیات تائید/انتقال مراجعه می کند، الزاما با استفاده 
از کارت بانکی صادر شده توسط بانک x می تواند نسبت به تائید 
و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می تواند درخصوص هر 

چک صادر شده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

 آخرین وضعیت ثبت و صدور چک
 با خودپرداز بانک ها 

طبق اعالم بانک مرکزی، در 9 ماهه سال جاری بالغ بر 101 میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال قبل 71 درصد افزایش نشان می دهد.به گزارش ایسنا، در آذرماه سال جاری بالغ بر 14 میلیارد و 820 میلیون تومان سفته و 
برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.2 درصد و 100 درصد افزایش یافت. همچنین 
در 9 ماهه سال 1400، بالغ بر 101 میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 71 
درصد افزایش نشان می دهد.همچنین، در نهمین ماه سال جاری معادل 700 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 47 میلیارد و 160 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد 
که در این ماه شــاخص های تعداد و مبلغ ســفته و برات واخواســت شده به ترتیب به اعداد 92.6 و 255.7 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد و مبلغ 27.7 و 96.1 
درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور، 79.8 و 135 درصد افزایش نشان می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست 
شـده در آذرمـاه 1400 به عدد 276.2 رسید که عدد شاخص مذکور در سال گذشته معادل 211.1 بوده است. عالوه بر این، در 9 ماهه سال جاری معادل 5000 برگ سفته 
و برات به مبلغی 200 میلیارد و 820 میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ ســـفته و برات واخواست شده به ترتیب به 
اعداد 69.6 و 121 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 10 درصد کاهش و از نظر مبلغ 10.6 درصد افزایش نشان می دهد.از سوی دیگر، شاخص متوسط 
مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماه اول سـال 1400 به عدد 175.2 رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل 138.1 بوده است.

 

شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش 21 هزار و 824 واحدی معادل 1.74 درصدی به یک میلیون و 234 هزار و 688 واحد 
رسید. همچنین در فرابورس شاخص کل با افت 112 واحدی به 17 هزار و 242 واحد رسید.به گزارش خبرنگار ایِبنا، امروز تاالر 
شیشه ای در معامالت سومین روز کاری هفته )دوشنبه چهارم بهمن ماه 1400(، شاهد تداوم روند نزولی شاخص های منتخب بود. 

به گونه ای که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی(، با کاهش 5386 واحدی معادل 1.74 درصد به رقم 304 هزار و 713 واحد رسید.
شــاخص کل هم وزن نیز با  کاهش 4273 واحدی، عدد 323 هزار و 973 واحد را به نمایش گذاشــت. شاخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 2683 واحدی به رقم 
203 هزار و 442 واحد رسید.همچنین شاخص سهام آزاد شناور 23737 واحد افزایش را رقم زد و به  سطح یک میلیون و 580 هزار و 570 واحد رسید. همچنین 
شاخص بازار اول با 18670 واحد کاهش به رقم 934 هزار و 932 واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با 35641 واحد کاهش همراه بود و عدد دو میلیون و 391 هزار 
و 769 واحد را به نمایش گذاشت.بر اساس این گزارش، در معامالت امروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فملی، فارس، کچاد، تاپیکو و وامید با بیش ترین کاهش، 
تاثیر منفی در روند نزولی شــاخص کل بورس داشــتند. در مقابل، نمادهای معامالتی خودرو، شتران و خساپا تاثیر مثبتی در برآورد نماگر کل بورس داشتند.با پایان 
فعالیت بازار سرمایه در سومین روز کاری بورس در هفته جاری، معامله گران بورس 5 میلیارد و 413 میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 299 هزار و 290 نوبت 

معامله و به ارزش 31 هزار و 14 میلیارد ریال داد و ستد کردند.

در 9 ماهه سال جاری

بیش از ۲۰۰ میلیارد سفته و برات برگشت خورد
گزارش از بازار سرمایه؛

ادامه روند نزولی بورس در هفته ابتدایی بهمن
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گزیده خبر

اتحادیه میهنی کردستان عراق رسما »برهم 
صالح« را نامزد ریاست جمهوری کرد

شــورای رهبری اتحادیه میهنی کردســتان بار دیگر 
برهم صالح را نامزد این حزب برای ریاســت جمهوری 
عراق کرد.به گزارش ایســنا، یک منبع سیاسی آگاه به 
خبرگزاری شفق نیوز گفت: شــورای رهبری اتحادیه 
میهنی کردستان یکشــنبه در استان سلیمانیه جلسه 

غیرعلنی به ریاســت »بافل طالبانی«، رئیس مشترک این حزب برگزار کرد.وی 
افزود: در این جلسه درباره نامزدی صالح برای پست ریاست جمهوری عراق بحث 
شد و به اتفاق آرا تصویب شد که برهم صالح تنها نامزد ریاست جمهوری باشد.

طبق عرف سیاسی در دوره های قبل، نامزدی از اتحادیه میهنی کردستان، سمت 
ریاســت جمهوری را بر عهده گرفته بود.حزب دموکرات کردستان در انتخابات 
پارلمانی عراق ۳۱ کرسی را به دست آورد و در مقابل اتحادیه میهنی کردستان 
۱۷ کرســی به دســت آورد که در پی این نتایج، حزب دموکرات کردســتان 
کاندیداتوری هوشــیار زیباری را برای ریاست جمهوری اعالم کرد.هیأت رئیسه 
پارلمــان جدید عراق محدوده زمانی را تا ۱۹ بهمن ماه برای دریافت نامزدهای 

ریاست جمهوری تعیین کرده است.

»مال برادر و وزیر دفاع طالبان محرمانه به 
روسیه رفته اند«

رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، 
در رشته توییت هایی مدعی شده است که مال عبدالغنی 
بــرادر، معاون اول نخســت وزیر حکومت طالبان و مال 
محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع اکنون در 
یک ســفر محرمانه  در مسکو به سر می برند.به گزارش 

ایســنا، به نقل از افق نیوز، این گفته ها در حالی مطرح می شــود که هم زمان با 
این، هیئتی از حکومت طالبان به ریاست امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور 
خارجه در نروژ سرگرم نشست اُسلو هستند.رحمت اهلل نبیل، رئیس اداره امنیت 
ملی سابق افغانستان می گوید در حالیکه امیرخان متقی به دعوت نروژ در اسلو 
به سر می برد، مال یعقوب در یک سفر مخفیانه به روسیه رفته است. نبیل اما در 
مورد ادعایش جزییات بیش تر نداده اســت.طالبان تاکنون در این مورد واکنش 
نشــان نداده اند.این در حالی  است که روســیه به تازگی طالبان را تشویق کرده 
اســت که از افتادن به دام درگیری های قومی خودداری کرده و حکومت فراگیر 

تشکیل دهند.

رئیس جمهوری ارمنستان استعفا کرد
»آرمن سرکیسیان« رئیس جمهوری ارمنستان از سمت 
خود استعفا کرد.به گزارش ایسنا، »آرمن سرکیسیان« 
رئیس جمهوری ارمنســتان روز یکشــنبه ضمن اعالم 
استعفای خود گفت که رئیس جمهوری ابزار الزم برای 
تأثیرگذاری بر مهم ترین مســایل دولت و ملت چه در 

عرصه سیاست داخلی و چه در عرصه سیاست خارجی را ندارد.سرکیسیان تأکید 
کرد که این تصمیم از روی احساس گرفته نشده است و منطق خاصی پشت آن 
نهفته است.به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهوری ارمنستان گفت که کشورش 
دوران سختی را پشت سر می گذارد.در بیانیه ریاست جمهوری ارمنستان آمده 
است: »من مدت ها فکر کردم و پس از حدود چهار سال فعالیت تصمیم گرفتم از 
پست ریاست جمهوری استعفا کنم و این تصمیم به هیچ وجه احساسی نیست«.

سرکیسیان سال گذشته با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بر سر مسائل 
متعددی از جمله برکناری فرمانده نیروهای مسلح درگیر شد.

انگلیس روند خارج کردن برخی دیپلمات های 
خود از اوکراین را آغاز کرد

تهــران- ایرنا- همزمان با تشــدید تنش های ســاخته آمریکا و برخی هم 
پیمانان غربی آن پیرامون مســائل مرتبط با اوکراین و روسیه، انگلیس روز 
دوشنبه اعالم کرد که خروج برخی از کارکنان سفارت خود را از اوکراین آغاز 
کرده است.به گزارش ایرنا از تارنمای بی بی سی، این اقدام در حالی صورت 
می گیــرد که به گفته مقامات تهدیدی علیه دیپلمات های انگلیســی در 
کی یف وجود ندارد ولی لندن نیمی از کارکنان خود را از اوکراین به انگلیس 
برمی گرداند. افزون بر این جوســپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز به صراحت اعالم کرد کشــورهای عضو این اتحادیه از اقدام آمریکا 
مبنی بر خــارج کردن خانواده های دیپلمات های خــود از اوکراین، پیروی 
نمی کنند.بورل با اشاره به اقدام آمریکا در خروج خانواده دیپلمات های خود از 
کی یف، افزود: نیازی به وخیم تر کردن شرایط نیست به ویژه در شرایطی که 
مذاکرات با روسیه )برای حل بحران اوکراین( در حال انجام است.  آمریکا( به 
اعضای خانواده دیپلمات های خود در کی یف دستور داد این کشور را ترک 
کنند.وزارت امور خارجه روســیه ماه گذشته فهرستی از خواسته های خود 
برای آمریکا و ناتو را پیش از مذاکرات جاری میان مقامات واشنگتن و مسکو 
ارائه کرد. روسیه از آمریکا و ناتو خواسته اوکراین را به عضویت ناتو درنیاورند 
و میزان نیروهای نظامی در شرق اروپا را کاهش دهند. همچنین هیچ پایگاه 
نظامی در کشورهایی که اعضای سابق اتحاد جماهیر شوروی بوده و بخشی 
از ناتو نیستند، احداث نکند. اصرار بر عضویت این کشورها در ناتو و مخالفت 
روسیه بر این امر به رویارویی مسکو- واشنگتن با همراهی برخی کشورهای 

اروپایی دامن زده است. 

ارمغان جنگ آمریکا برای مردم افغانستان؛ 
فروش »فرزند و کلیه« برای نان

تهران- ایرنا- گاردین در گزارشــی نوشت: فقر و گرسنگی فزاینده در میانه بحران 
اقتصادی که بر افغانســتان سایه افکنده، آوارگان افغان را بر آن داشته تا عالوه بر 
فــروش فرزندان خود اینک به واگذاری کلیه هایشــان روی آورند.به گزارش ایرنا 
به نقل از تارنمای روزنامه گاردین، بعد از ۲۰ ســال حضور ویرانگر در افغانستان، 
آمریکایی ها اگرچه سرانجام در اقدامی غیرمسئوالنه، خاک این کشور جنگ زده 
را تــرک کردند اما زخم های اقتصادی و اجتماعی بجا مانده از این حضور ویرانگر 
بر پیکر نیمه جان افغانســتان، چون ابری ســیاه بر افغانستان سایه افکنده است. 
حال فقر جانکاه، آوارگان گرسنه افغان را  در میانه زمستان مجبور به انتخاب های 
سخت کرده است.به گزارش گاردین در حالیکه سرمای هوا در غرب افغانستان تا 
مغز استخوان نفوذ می کند، »دل آرام رحمتی« زنی ۵۰ ساله با هشت فرزند سعی 
دارد اندکی غذا برای کودکانش پیدا کند.ارمغان جنگ آمریکا برای مردم افغانستان؛ 
فروش »فرزند و کلیه« برای نان دل آرام رحمتی زن ۵۰ ساله افغان که برای نجات 
کودکانش از گرسنگی به فروش کلیه اش روی آورده است.خانواده این زن از چهار 
سال پیش که خانه خود را در والیت بادغیس )در شمال افغانستان( ترک کردند، در 
یک کلبه گلی با سقف پالستیکی در یکی از زاغه های شهر هرات زندگی می کنند. 
خشکسالی روستای آنها را غیرقابل زندگی و زمین را غیرقابل کشت کرده بود. این 
خانواده مانند نزدیک به ۳.۵ میلیون افغان دیگر که مجبور به ترک خانه های خود 
شده اند، اکنون در محله ای زندگی می کنند که آوارگان داخلی در آن بسر می برند.

هیچ شغلی نیست و دل آرام ۵۰ ساله عالوه بر گرسنگی فرزندانش، باید برای شوهر 
مریضش و دو پســرش که یکی فلج و دیگری بیماری روانی دارد، با هزینه های 
بیمارســتان هم دست و پنجه نرم می کند.او به خبرنگار گاردین می گوید: »من 
مجبور شدم دو تا از دخترانم، یکی هشت و دیگری شش ساله را بفروشم. رحمتی 
می گوید که چند ماه پیش دخترانــش را به مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی )تقریبا ۷۰۰ 
پوند( به خانواده هایی که نمی شناســد فروخته است. هرچند قرار است دخترانش 
تا رسیدن به ســن بلوغ در کنار مادرشان بمانند و سپس به خریدارانشان واگذار 
شوند.در افغانستان موضوع فروش دختران به این شیوه ، کار غیرمعمولی نیست. 
با این حال با عمیق تر شدن بحران اقتصادی کشور، خانواده ها کودکان خود را در 
ســنین پایین تر و پیش از بلوغ واگذار می کنند زیرا از پس هزینه های اولیه آنها 
هم بر نمی آیند.اما فروش دختربچه ها تنها تصمیم دردناکی نیست که این مادر 
۵۰  ساله مجبور به گرفتنش شده است. او برای همسایه زاغه نشینش تعریف می 
کند که چگونه بدهی و گرســنگی او را مجبور به فروش کلیه کرده است.براساس 
گزارش سازمان ملل، افغانستان در آستانه یک »بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی« 
قرار دارد. سفیر این سازمان در افغانستان می گوید که افغانستان »بدترین بحران 
بشردوستانه تاریخ معاصر خود را تجربه می کند«. خشکسالی، کووید-۱۹ و تحریم 
های اقتصادی اعمال شده پس از به قدرت رسیدن طالبان در اوت ۲۰۲۱ )مرداد 
۱۴۰۰( پیامدهای فاجعه باری برای اقتصاد این کشور جنگ زده داشته است. عالوه 
بر این افزایش چشمگیر تورم منجر به باال رفتن شدید قیمت مواد غذایی شده است.

از این رو تجارت کلیه در افغانستان که پیش از به قدرت رسیدن طالبان در تابستان 
۱۴۰۰ هم وجود داشــت، از زمان ورود دوباره طالبان جانی دوباره گرفته هرچند 
قیمت و شرایط این تجارت غیرقانونی اعضای بدن تغییر کرده است. قیمت کلیه 
که زمانی بین سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ دالر )دو هزار و ۶۰۰ تا سه هزار 
پوند( متغیر بود، به کمتر از یک هزار و ۵۰۰ دالر )یک هزار و ۱۰۰ پوند( کاهش 
یافته است. با این وجود شمار داوطلبان فروش اعضا همچنان در حال افزایش است.  
دل آرام می گوید کلیه راســت خود را به مبلغ ۱۵۰ هزار افغانی )یک هزار پوند( 
فروخته، اما روند بهبودیش پس از عمل به خوبی طی نشده و او هم اکنون مانند 
شوهرش بیمار است و باید هرچه که از فروش کلیه بدست اورده خرج مراجعه به 
پزشک کند.طبق گزارش آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل برای پناهندگان، بیش از نیمی از جمعیت ۴۰ میلیونی این 
کشور با » گرسنگی شدید و نزدیک به ۹ میلیون نفر از آنها در معرض خطر قحطی 
قرار دارند«. از این رو برای شــمار فزاینده ای از افغان ها، فروش کلیه تنها راه آنها 
برای رهایی از مرگ در اثر گرســنگی است.  جوان ۲۷ ساله دیگری که پدر چهار 
فرزند است و هر روز با جمع آوری و فروش زباله های بازیافتی، به سختی پول پنج 
قرص نان را بدست می آورد، همزمان به دنبال خریداری برای کلیه اش می گردد. 
او به گاردین می گوید: چندین روز اســت که از مراکز درمانی خصوصی در هرات 

می پرسم که آیا به کلیه نیاز دارند یا خیر. 

در اظهاراتی متناقض؛

»رابرت مالی« برای بازگشت آمریکا به برجام شرط گذاشت
دولت واشنگتن در ادامه تیره کردن چشم انداز مذاکرات وین، 
با طرح ادعاهای متناقض، ســعی دارد دو مقوله بازگشــت به 
تعهدات برجامی و رفع بازادشت اتباع آمریکایی در ایران را به 
هم گــره بزند.به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت مالی نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران در مصاحبه با رویترز مدعی شد که 
بعید است بدون آزادی شهروندان آمریکایی تحت بازداشت در 
ایران، مذاکرات وین راه به جایی ببرد.اگرچه او تالش داشــت 
موضع همیشگی واشنگتن را تکرار کند که بر ادعای جدایی 
این دو مقوله از یکدیگر متمرکز اســت، با این حال، یک گام 
فراتر رفت و گفت: آزادی آنها پیش شرط توافق هسته ای بود.

او در توضیــح این ادعا افزود: ایــن دو مقوله از یکدیگر جدا 
هســتند اما برای ما بســیار دشوار اســت مادامی که چهار 
آمریکایی از ســوی ایران گروگان گرفته شــده اند، بازگشت 

بــه توافق را تصور کنیم.مالی ادعای خود را اینگونه ادامه داد: 
بنابراین، اگرچه در پرونده هســته ای، مذاکرات غیرمستقیم 
با ایــران را دنبال می کنیم، همچنان به طور غیرمســتقیم، 
گفتگوها با آنها را در راستای تضمین آزادی گروگان هایمان 
هم دنبال می کنیم.این در حالی اســت که از هفته گذشته، 
یک تبعه آمریکایی با حضــور مقابل هتل برگزاری مذاکرات 
وین، دست به اعتصاب غذا زده و با برخورداری از حمایت عده 
ای دیگر، به صراحت توقف گفتگوها و خودداری از رفع تحریم 
ها علیه ملت ایران را خواستار شده است.جالب آنکه واشنگتن 
در ابتدا تالش می کرد این ماجرا را تصمیمی فردی القا کند 
حال آنکه در حال حاضر، با ســرمایه گذاری روی این جریان، 
به دنبال ایجاد انحرافی جدید در روند مذاکرات و کند کردن 

فرایند حصول نتیجه است.

تهــران- ایرنــا- ســازمان جهانــی 
بهداشــت از آغاز مرحله جدید همه 
گیری کووید-۱۹ با ســویه اُمیکرون 
در اروپا خبــر داد که می تواند تئوری 
نزدیک بودن پایان این همه گیری را 
تایید کند.به گــزارش ایرنا از روزنامه 
فرانســوی »لو فیگارو«، هانس کلوگ 
مدیر بخش اروپای ســازمان جهانی 
بهداشــت روز یکشــنبه گفت سویه 
اُمیکرون کرونا فصــل جدیدی را در 
همه گیــری این ویروس باز کرده که 

می تواند به پایان آن منجر شود.
کلوگ به خبرگزاری فرانسه گفت این 
مســاله که منطقه اروپا به پایان همه 
گیری نزدیک می شــود »پذیرفتنی« 
اســت.وی با  هشــدار در مورد سویه 
اُمیکرون که تــا ماه مارس )حدود دو 
مــاه دیگر( احتمــاال۶۰ درصد مردم 
اروپا را درگیرخواهد کــرد، بار دیگر 
همگان را به مراقبت و هوشــیاری در 
برابــر ویروس کرونا فــرا خواند.مدیر 
بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت 

عنوان کرد: پس از فروکش کردن موج 
اُمیکرون، مصونیــت کلی برای چند 
هفته و چند ماه وجود خواهد داشت 
که این امر یا نتیجه تزریق  گســترده 
واکسن اســت و یا به دلیل مصونیت 
ناشی از ابتالی افراد و تا حدی به دلیل 
تغییــر فصل.کلــوگ بااینحال تاکید 
کرد: هنــوز وارد دوران »بوم گیری« 

)آندمیک( نشده ایم. بوم گیری یعنی 
می توانیم پیش بینی کنیم چه اتفاقی 
خواهــد افتاد. این ویروس چندین بار 
ما را غافلگیر کرده است و باید محتاط 
باشیم.بر پایه داده های سازمان جهانی 
بهداشت: منطقه ای شامل ۵۳ کشور 
که بیشــتر آنها در آسیای مرکزی و 
اروپا قرار دارند تا ۱۸ ژانویه )۲۸ دی 

مــاه(۱۵ درصد از کل ابتال به ویروس 
اُمیکرون را به خود اختصاص دادند.

به گفته آژانس ســالمت اروپا، سویه 
اُمیکــرون در اتحادیه اروپا و محدوده 
اقتصــادی اروپا در اواخــر ماه نوامبر 
)آذر( مشاهده شد و بیش از سویه دلتا 
ساکنان منطقه را درگیر کرد.به گفته 
مدیر بخش اروپای ســازمان جهانی 
بهداشت در شرایط جدید و همزمان 
با افزایش انفجاری شــمار مبتالیان، 
تالش ها از این پس به کاستن از میزان 
اختالل ناشی از ابتال و حمایت از افراد 
آســیب پذیر متمرکز خواهد شد و نه 
تنها برای شکســتن چرخه انتقال و 
گردش ویروس.آژانس دارویی اروپا ۱۱ 
ژانویــه )۲۱ دی ماه( اعالم کرده بود: 
هرچند که کووید۱۹ هنوز در مرحله 
همه گیری جهانی )پاندمی( است اما 
ظهور ســویه اُمیکرون این احتمال را 
تقویت کرد که بیمــاری وارد مرحله 
بوم گیر مسری )اندمی( شود که بشر 

می تواند زندگی با آن را بیاموزد.

سازمان جهانی بهداشت: 

پایان کرونا محتمل است

تهران – ایرنا – همزمان با سیاست ها و رفتارهای بحران 
ســاز آمریکا و برخی هم پیمانان غربــی آن پیرامون 
مسئله اوکراین، سازمان پیمان آتالنتیک شمالی ) ناتو( 
روز دوشنبه اعالم کرد که کشورهای عضو این پیمان 
نیروهای خود را به حالت آماده باش درآورده و ناوها و 
جنگنده های بیشتری را به شرق اروپا اعزام می کنند.

به گزارش به نقل از تارنمای رســمی ناتو، این ائتالف 
نظامــی غربی با مطرح کردن ادعایــی مبنی بر ادامه 
تقویت نظامی روســیه در اطــراف اوکراین، اعالم کرد 
متحدان ناتو نیروهای خــود رابه حالت آماده باش در 
آورده  و برای دفاع و بازدارندگی در قبال روسیه ناو ها 
و جنگنده های بیشتری را به شرق اروپا اعزام می کنند.

ناتو به اقدام کشــورهای دانمارک، اســپانیا، فرانسه و 
هلند از اعضای اروپایــی این پیمان دراین زمینه خبر 
داد که قوای خود را به کشورهای شرقی اروپا  همچون 
بلغارستان، رمانی و لیتوانی برای مقابله با تهدید روسیه 
بــه اوکراین، اعزام می کنند.تارنمای خبری ناتو دراین 
باره نوشت: دانمارک یک ناوچه به دریای بالتیک اعزام  
می کند و درهمین حال چهار فروند جنگنده اف-۱۶ 
را به لیتوانی  گسیل داشته است.این گزارش می افزاید 

اســپانیا نیز چند فروند کشتی را به نیروهای مشترک 
ناتو  و  چند فروند جنگنده به بلغارستان اعزام می کند.

بنابراین گزارش، فرانسه بر آمادگی اعزام نیروی نظامی 
به رمانی تحت فرماندهی مشــترک ناتو تاکید و اعالم 
داشته اســت.هلند نیز از اعزام دو فروند جنگنده اف-

۳۵ به بلغارستان خبر داده و اینکه کشتی و واحدهای 
زمینی خود رابر برای نیروی پاسخ سریع ناتو به حالت 
آماده باش در آورده اســت.دبیرکل ناتو نیز دراین باره 
اعالم کرد: من از مشارکت بیشتر قوای نظامی متحدان  
به ناتو استقبال می کنم، ناتو  دربه کار گرفتن تمامی 
موارد محافظتی و دفاعی تمامی متحدان ادامه خواهد 
داد، مــا همواره به هرگونه ایجــاد وخامت در  فضای 
امنیتی خود همچون تقویت دفــاع جمعی ادامه می 
دهیم.تارنمای خبری ناتو افــزود: آمریکا نیز در صدد 
باالبردن حضور نظامی خود در منطقه شرق اروپا است.

جنگ روسیه با اوکراین نیست، با ناتو است
شبکه خبری  ســی ان ان  درباره تنش بوجو آمده در 
مرزهای اوکراین و روسیه گزارش داد: بنابر نظرسنجی 
که  توسط  موسســه نظرسنجی روسی »لوادا سنتر« 

)Levada Center(  بــه عمل آمده نشــان داده که ۵۰ 
درصد از مردم روسیه بر این باورند که »قطعا« جنگی 
بین روســیه و اوکراین روی نمی دهدو تنها ۳۹ درصد 
می گویند، ممکن اســت جنگی رخ دهد.؛ بررسی این 
نظرسنجی حاکی اســت که مردم روسیه آن را جنگ 
بین روسیه و اوکراین نمی دانند بلکه آن را جنگ مسکو 
با ناتو می دانند و بیمناک از وقوع چنین جنگی هستند، 
مردم روســیه می گویند این آمریکا، غرب و ناتو است 
که ما را به ســوی یک جنگ می کشاند.تنش اخیر در 
پی آن شکل گرفت که غربی ها با تحریک روسیه، ادعا 
کردند قصد دارند اوکراین را به عضویت سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی )ناتو( درآورند که روسیه آن را خط 
قرمز خود خوانده است.آمریکا و ناتو که همواره به دنبال 
سلطه جویی هستند، سالیان درازی است که نیروهای 
خود را در کشــورهای اطراف روسیه مستقر کرده اند و 
اخیرا هم با تحریک لفظی در حالیکه مقامات مسکو به 
صراحت اعالم کرده اند برنامه ای برای حمله به اوکراین 
ندارند، بر شــدت این حضور و ارســال جنگ افزارهای 

ساخت خود افزوده اند.

ناتو ناوها و جنگنده های بیشتری به شرق اروپا اعزام می کند

جوســپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صراحت اعالم کرد کشورهای عضو این اتحادیه از اقدام آمریکا مبنی 
بر خــارج کردن خانواده های دیپلمات های خود از اوکراین، پیروی نمی کنند.به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانســه، بورل با 
اشاره به اقدام آمریکا در خروج خانواده دیپلمات های خود از کی یف، افزود: نیازی به وخیم تر کردن شرایط نیست به ویژه در 
شرایطی که مذاکرات با روسیه )برای حل بحران اوکراین( در جریان است. آمریکا دیروز )یکشنبه( به اعضای خانواده دیپلمات 
های خود در کی یف دستور داد این کشور را ترک کنند. مقابله بین روسیه و آمریکا در بحران اوکراین در حالی تشدید می 
شود که آ نتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز دیروز با لحنی شدیدتر روسیه را تهدید کرد و هشدار داد اگر یک نیروی 
روســیه به شــکلی خصمانه وارد اوکراین شود، واکنشی سریع، شدید و متحد از سوی واشنگتن و اروپا به دنبال خواهد داشت.     وزارت امور خارجه روسیه ماه 
گذشــته فهرســتی از خواســته های خود برای آمریکا و ناتو را پیش از مذاکرات جاری میان مقامات واشنگتن و مسکو ارائه کرد. روسیه از آمریکا و ناتو خواسته 
اوکراین را به عضویت ناتو درنیاورند و میزان نیروهای نظامی در شــرق اروپا را کاهش دهند. همچنین هیچ پایگاه نظامی در کشــورهایی که اعضای سابق اتحاد 
جماهیر شــوروی بوده و بخشــی از ناتو نیستند، احداث نکند. اصرار بر عضویت این کشورها در ناتو و مخالفت روسیه بر این امر به رویارویی مسکو- واشنگتن با 

همراهی برخی کشورهای اروپایی دامن زده است.            

تهران - ایرنا - منابع امنیتی از وقوع کودتا در بورکینافاسو خبر می دهند و می گویند رئیس جمهوری این کشور یک 
روز پس از شــورش در پادگان ها دستگیر شــد.به گزارش ایرنا، رادیو بین المللی فرانسه دقایقی پیش به نقل از چند 
منبع امنیتی گزارش کرد »راک ماک کریستین کابوره - Roch Marc Christian Kaboré« رئیس جمهوری بورکینافاسو 
یک روز پس از شــورش در پادگان های این کشور دستگیر شد.شورشیانخواستار بکارگیری ابزار بیشتری برای مبارزه 
با تروریســم و نیز تغییرات در ســتاد کل ارتش هستند.رادیو بین المللی فرانسه گزارش کرد انتظار می رود در ساعات 
آینده بیانیه ای منتشــر شود.روز گذشته رسانه ها از وقوع تیراندازی در تعدادی از پادگان های ارتش در بورکینافاسو 

خبر دادند.دولت بورکینافاســو، تیراندازی در پادگان های نظامی این کشــور را تایید اما در عین حال وقوع کودتا در این کشور را رد کرد.رسانه ها در حالی 
از وقوع کودتا در این کشــور در روز جاری خبر می دهند که دولت بورکینافاســو وقوع تیراندازی در پادگان های این کشــور در روز گذشــته را را تایید اما 
تسلط ارتش بر قدرت را رد کرده بود. فرانس ۲۴ هم گزارش داد  که رئیس جمهوری بورکینافاسو هم اینک توسط سربازان شورشی در یک اردوگاه نظامی 
نگهداری می شــود. در پی خشــونت گروه های تروریستی در بورکینافاسو طی حدود هفت سال گذشته بیش از  دو هزار نفر کشته شده و ۱.۵ میلیون نفر 

نیز مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

اتحادیه اروپا:

از مواضع آمریکا در بحران اوکراین پیروی نمی کنیم
کودتا در بورکینافاسو: 

رئیس جمهوری دستگیر شد

اکثر آمریکایی ها می گویند کشورشان در مسیر غلطی حرکت می کند
تهران-ایرنا- نظرسنجی جدیدی که در شرایط حال حاضر آمریکا و چالش های این کشور در زمینه مدیریت کرونا، تورم مهار نشده و تشدید تنش ها با روسیه انجام 
شده نشان می دهد که اکثریت آمریکایی ها )۷۵ درصد( معتقدند مسیری که کشورشان در جهت آن حرکت می کند، اشتباه است.به گزارش ایرنا، تارنمای هیل با استناد 
بر نتایج نظرسنجی جدید ان بی سی نیوز نوشت: بسیاری از سیاستمداران ارشد و احزاب آمریکایی در حالی که تنها ۱۰ ماه تا انتخابات میان دوره ای کنگره باقی مانده 
اســت، محبوبیت خود را از دســت داده اند.بیشترین کاهش محبوبیت سیاستمداران آمریکا شامل جو بایدن رئیس جمهوری این کشور و کاماال هریس معاونش بوده 
است.در نظرسنجی که اکتبر گذشته انجام شده بود ۷۱ درصد از آمریکایی ها بر این باور بودند که کشورشان در مسیر غلطی حرکت می کند. این ششمین بار است 
که ۷۰ درصد یا بیش از ۷۰ درصد از مردم آمریکا همچون سالهای ۱۹۹۲، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۶میالدی می گویند مسیری که کشورشان در پیش گرفته درست نیست.  در 
نظرسنجی ان بی سی نیوز همچنین دیدگاه های مردم درباره اقتصاد، دو قطبی گرایی سیاسی و وضعیت دموکراسی در آمریکا سوال شده است.۶۱ درصد از شرکت 
کنندگان گفتند درامد خانواده آنها از مخارج زندگی شان عقب افتاده است. ۳۰ درصد گفتند که حتی درامد آنها با هزینه ها نیز برابر نیست و تنها ۷ درصد گفتند که 

درامد آنها باالتر از هزینه هایشان است.
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بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشــان می دهد که سلول های 
سرطانی پانکراس می توانند فعالیت متابولیک سلول ها را بدزدند و از آن 
برای تکثیر خود استفاده کنند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال 
نت، ســرطان پانکراس، سرطانی نادر و کشــنده است که میزان بقای 
افراد مبتال به آن پنج ســال و میــزان نجات آن، ۱۰ درصد از مبتالیان 
تخمین زده می شود. اگر سرطان متاستاز کند، این میزان به سه درصد 
کاهش می یابد و گزینه های درمانی بســیار محدود خواهد بود.»روپسا 
داتا«)Rupsa Datta(، پژوهشــگر آزمایشــگاه »اســکاال«)Skala Lab( در 
»موسسه پژوهشی مورگریج«)Morgridge Institute for Research( آمریکا 
گفت: ســرطان پانکراس، یکی از سرطان های بسیار ترسناک  است زیرا 
ابتال به آن هنگامی تشخیص داده می شود که اغلب دیر شده است. دلیل 
تشخیص دیرهنگام این اســت که هیچ عالمتی وجود ندارد.آزمایشگاه 
اسکاال، از تصویربرداری نوری پیشرفته برای بررسی فعالیت متابولیکی 
استفاده می کند که به رشد تومور منجر می شود؛ به این امید که درک 
بهتر ریزمحیط تومور بتواند به ارائه درمان های جدیدی کمک کند.داتا 
و همکارانش توضیح داده اند که ســلول های سرطانی چگونه می توانند 
فعالیت متابولیک برخی از ســلول های غیر سرطانی پانکراس را بربایند 
و رشد تومور را تحریک کنند.هنگامی که سلول های سرطانی شروع به 
تکثیر می کنند، بخش جدایی ناپذیر ریزمحیط تومور، »ماتریکس خارج 
سلولی«)ECM( اســت. ماتریکس خارج سلولی، شبکه ای از مولکول ها 
است که به ایجاد ساختار برای سلول های سازنده اندامی مانند پانکراس 

کمک می کند.

نتایج یک آزمایش جدید نشــان می دهد: اُمیکرون در بین انواع سویه 
های کروناویروس از ثبات محیطی باالتری برخوردار اســت.به گزارش 
ایســنا،  متخصصان ژاپنی در یک مطالعه گزارش کردند که نوع جدید 
کروناویروس موســوم به اُمیکرون از ثبات محیطی باالتری نســبت به 
ســویه های قبلی برخوردار اســت.در این مطالعه ســویه کروناویروس 
ووهان و دیگر ســویه های نگرانی  کننده آلفا، بتــا، دلتا و اُمیکرون به 
لحاظ میزان بقا و عفونت زایی مقایســه شــد. متخصصان با استفاده از 
نمونه های آزمایشگاهی از پوست انسان و بسترهای پالستیکی، پایداری 
محیطی انواع مختلف کروناویروس را ارزیابی کردند.درک بیماری زایی 
کروناویــروس و پایداری آن در محیط برای کاهش شــدت همه گیری 
که باعث آســیب های جدی در ســطح جهان شده است، حیاتی است. 
از روزهای اولیه، کروناویروس قابلیت انتقال باالیی از خود نشــان داده 
است. با ظهور ســویه های مختلف، ویروس قابلیت انتقال باالتری پیدا 
کرده اســت، همانطور که تعداد موارد عفونت با وجود واکسیناسیون و 
اعمال قرنطینه در جهان روند افزایشی دارد.عوامل متعددی به افزایش 
عفونت زایی و انتقال کروناویروس نسبت داده می شود که از آن جمله 
می توان به  افزایش بار ویروســی دفع شده از فرد آلوده، کاهش حداقل 
بار ویروســی مورد نیاز برای ایجاد عفونت، تغییر در محل هدف عفونت 
و افزایش ثبات محیطی اشــاره کــرد.در این مطالعه متخصصان ژاپنی 
پایداری ویروس را روی سطوح پالستیکی و پوست انسان ارزیابی کردند. 
پس از قرار دادن ویروس روی سطح پالستیک/پوست، بقای ویروس در 
شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آنها پایداری ویروس های 

مختلف را روی سطح مدل پوست انسان ارزیابی کردند.

سرطان پانکراس، فعالیت 
متابولیک سلول ها را می دزدد!

اُمیکرون تا چه مدت روی پوست 
ماندگار است؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

طرفداران تیم ملی فوتبال غنا در بازی این تیم مقابل مراکش در چارچوب 
جام ملت های آفریقا/ آسوشیتدپرس

مدل نهایی از دویل سیکستین به نمایش گذاشته شد
قرار اســت ابرخودروی دویل سیکســتین )Devel Sixteen( با پیشرانه ی ۵ هزار اسب بخار تولید شود. این محصول به شکل مدل 
مفهومی در ســال ۲۰۱۳ توسط شرکت دویل موتورز )Defining Extreme Vehicles Car Industry LLC( رونمایی شده بود. مراحل 
پیش تولید دویل سیکستین از سال ۲۰۰۸ تا امروز ادامه دارد. دفتر اصلی شرکت سازنده، در دوبی کشور امارات متحده عربی است.

گذشــت سال های متمادی، بسیاری از عالقه مندان خودوهای اسپرت را از دویل سیکستین ناامید کرد؛ اما تست این خودرو در 
ایتالیا، نشان از احتمال تولید برای تحویل به مشتری دارد. نمونه ی دیده شده در ایتالیا مجهز به موتور ۸ سیلندر با قدرت ۱۵۰۰ 
اســب بخار اســت؛ درحالی که مدل نهایی طبق وعده های شرکت سازنده، ۱۶ سیلندر چهار توربو خواهد بود.اگربرنامه ی ساخت 
دویل سیکستین به سرانجام برسد، ابرخودرویی با پیشرانه ی V۱۶ تولید خواهد شد که ۵۰۰۷ اسب بخار قدرت و ۵۰۹۴ نیوتن متر 
 V۸ گشــتاور دارد. نهایت سرعت این مدل، ۵۱۵ کیلومتر برساعت پیش بینی شــده است. دویل سیکستین از ترکیب دو موتور
ســاخت شــرکت استیو موریس )Steve Morris Engines( بهره می برد و احتماال با مدل ارزان تر، مجهز به پیشرانه ی V۸ نیز تولید 

خواهد شد.

انتشار قرارداد پرسپولیس با رادوشوویچ

 990 هزار یورو ناقابل!
قرارداد دروازه بان کروات نشــان می دهد در دوره مدیریت محمدحسن انصاری فرد، پرسپولیس قراردادی ۹۹۰ هزار یورویی با او 
منعقد کرده است.به گزارش ایسنا، باشگاه پرسپولیس که این روزها درگیر مشکالت مالی فراوانی است، هر ازگاهی با یک پرونده 
خارجی جدید رو به رو می شــود که در نهایت این پرونده ها پنجره نقل وانتقاالت باشگاه را می بندد. دراین بین اما قصور مدیران 
در انعقاد قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی، گویای این مساله است که اشتباهات عجیب آن ها و در ادامه عمل نکردن باشگاه 
به تعهداتش، باعث تشــکیل این پرونده ها شده است. در آخرین مورد بوژیدار رادوشوویچ، دروازه بان کروات پرسپولیس به دلیل 
دریافت نکردن مطالباتش ایران را ترک کرد و پس از چند هفته رسما اعالم کرد که قراردادش را فسخ کرده و خواهان دریافت 
۹۵۰ هزار یورو شامل غرامت و مبالغ قراردادش شده است.حاال خبرگزاری ایسنا به قرارداد ۲۳ صفحه رادوشوویچ و پرسپولیس 
دســت پیدا کرده که در دوره محمدحسن انصاری فرد به امضا رسیده است. در این قرارداد باشگاه پرسپولیس متعهد شده برای 
فصــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹، ۲۱۰ هزار یورو ، برای فصــل ۱۴۰۱-۱۴۰۰، ۲۵۰ هزار یورو، برای فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۲۶۰ هزار یورو و 

برای فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲، ۲۷۰ هزار یورو به این باشگاه به عنوان دستمزد بپردازد.

چیست آن شهریار رد رپده؟
شور رد شهر و یار رد رپده

کان بار ردرپدهره زمان بار می دهد، لیکن نیست ام
همچنان روی کار رد رپدهرپده از روی ربگرفت آن ماه

همه گلها ازو شکفته و باز
گل او غنچه وار رد رپده

و آنگه آن رپده دار رد رپدهرپده داری بدوستان دادست چیست این نقش گوهن گون؟ ار نیست
نقشبندی سوار رد رپده

پیشنهاد

چهره روز

مرگ قسطی
مرگ قسطی دومین رمان لویی فردینان سلین، نویسنده 
بزرگ فرانســوی است که در ســال ۱۹۳۶ منتشر شد. 
ســلین اولین رمان خود را – کتاب سفر به انتهای شب 
– در ۳۸ ســالگی نوشــت که جامعه ادبی را انگشت به 
دهان کرد. کتابی بسیار قوی که به محض انتشار باعث 
شــد او را با بزرگانی مثل دانته، رابله، مارسل پروست و 
جیمس جویس مقایســه کنند. رمان مرگ قسطی نیز 
چیزی از سفر به انتهای شب کم ندارد و بدون تردید هر 
خواننده ای را شــگفت زده می کند. اندره ژید در توصیف 
قلم ســلین می نویسد: »آنچه ســلین ترسیم می کند 
واقعیت نیســت، وهم و هذیانی است که واقعیت برمی 
انگیزد.«در اولین جمله از کتاب لویی فردینان ســلین 
صحبت از تنهایی، فضای سنگین و غمناک به میان می آید که می توان همه آن ها را در کتاب مشاهده 
کرد. فردینان، شخصیت اصلی کتاب، پزشکی است که از دست بیمارانش ذله شده، به تنگ آمده و به 
زمین و زمان فحش می دهد. همه شان او را دیوانه می کنند، افراد زبان نفهمی که همیشه همه چیز را باید 
دوبار برایشــان تکرار کرد. افرادی که از حضور پزشک سوءاستفاده می کنند تا سرگرم شوند!تقریبا ۶۰ 
صفحه ابتدایی کتاب به همین روال روایت می شود. دکتر فردینان دردل می کند، از حرفه اش می گوید، از 
گوستن سابایو که او هم پزشک است و هم پسرخاله اش، از منشی پیرش می گوید و همچنین از مادرش 
و آن رمان افسانه واری که گمشده، شکایت می کند. این صفحات پراکنده و سرشار از خشم و بددهنی را 
با صبر بخوانید تا جادوی کتاب در صفحات بعدی شما را در خود غرق کند.پس از این موارد، فردینان 
شــرح حال کودکی اش را آغاز می کند که اصل ماجرای کتاب است. در واقع کتاب مرگ قسطی روایت 

کودکی فردینان تا زمانی است که او آماده می شود به سربازی برود.

فرامرز پایور
فرامرز پایور، )زادهٔ ۲۱ بهمن ۱۳۱۱ تهران – درگذشــتهٔ 
۱۸ آذر ۱۳۸۸ تهران( موســیقی دان ایرانی، ردیف دان، 
آهنگ ســاز، مدرس و نوازنده سنتور و محقق موسیقی 
ایرانی بود. وی چهره ماندگار و یکی از تأثیرگذارترین های 
چهره های موســیقی ایرانی اســت. فرامرز پایور در ۲۱ 
بهمن ۱۳۱۱ در تهران به دنیــا آمد. پدرش علی پایور، 
هنرمند نقاش و اســتاد زبان فرانسه در دانشگاه تهران و 
پدربزرگش مصورالدوله، نقاش چیره دست دوره قاجار بود 
که با نواختن ویولن، سنتور و سه تار آشنایی داشت.پایور، 
تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در دبستان عسجدی و 
دبیرســتان دارالفنون تهران به پایان رساند. او در سال 
۱۳۳۱ وارد خدمت نظام شد و یک سال بعد به استخدام 
وزارت دارایی درآمد.وی در ۱۷ ســالگی، آموزش موســیقی را نزد »ابوالحسن صبا« آغاز کرد در مدت 
شش سال ردیف موســیقی را فراگرفت.هنگامی که فرامرز پایور برای فراگیری سنتور به کالس درس 
»ابوالحســن صبا« در خیابان ظهیراالسالم رفت، سه سال از درگذشــت آخرین بازماندهٔ سنتورنوازان 
افســانه ای از نسل پیشــین، »حبیب سماعی« می گذشت.پس از درگذشــت ابوالحسن صبا، پایور نزد 
استادانی چون عبداله دوامی، موســی معروفی و نورعلی خان برومند به فراگیری ردیف درویش خان و 
ردیف میرزا عبداهلل پرداخت. فرامرز پایور، در سال ۱۳۷۸دچار سکتهٔ مغزیشد و از آن زمان تا زمان 
مرگ نتوانســت فعالیت هنری خود را ادامه دهد. با این حال، در این ســال ها، برخی آثار قدیمی 
وی با تنظیم مهرداد دلنوازی و خوانندگی ســاالر عقیلی و با تأیید او تهیه و اجرا شدند.]۸[ پایور 
ســرانجام ۱۸ آذر ۱۳۸۸ در بیمارستان شهید باهنر منظریه تهران به علت ایست قلبی و مشکل 

تنفسی درگذشت.

فرهنگ

جایزه بهترین فیلم زنان فیلمســاز، بهترین مستند و بازیگر زن بیستمین جشنواره فیلم داکا به 
سینمای ایران رسید.به گزارش ایسنا، بیستمین جشنواره فیلم داکا از تاریخ ۱۵ تا ۲۳ ژانویه ۲۰۲۲ 
)۲۵ دی تا ســوم بهمن( در کشور بنگالدش برگزار شد و در نهایت فیلم »شهربانو« ساخته مریم 
بحرالعلومی برنده جایزه بهترین فیلم بخش زنان فیلمساز شد و جایزه بهترین مستند جشنواره هم 
به »نان مقدس« به کارگردانی رحیم ذبیحی رسید.همچنین سوسن پرور نیز برای ایفای نقش در 
فیلم سینمایی »بوتاکس« ساخته کاوه مظاهری به عنوان بهترین بازیگر زن این رویداد سینمایی 
انتخاب شد. امسال الهه نوبخت تهیه کننده و پخش کننده داور بخش زنان فیلمساز و نگین احمدی 

کارگردان زن ایرانی نیز یکی از داوران بخش سینمای معناگرا جشنواره فیلم داکا بودند.

 3 جایزه جشنواره داکا برای
 سینمای ایران
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