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ســخنگوی دولت با بیان اینکه توافق موقت در دســتور کار ایران نیســت، گفت: در سفر روسیه بر لزوم بازگشت همه طرف ها به برجام و انجام تعهدات از سوی همه 
طرف ها و لغو کلیه تحریم ها تاکید شــده اســت.  به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در نشست خبری با 
اصحاب رسانه ضمن تبریک میالد حضرت زهرا )س( و روز زن، در توضیح سفر رئیس جمهور به روسیه، گفت: در امتداد سیاست توسعه متوازن روابط بین المللی با 
کشورهای جهان و سیاست متنوع سازی و متوازن سازی سیاست خارجی با اولویت کشورهای همسایه و کشورهای منطقه ای، رئیس جمهور پس از سفر به تاجیکستان 

و ترکمنستان و بنا به دعوت »پوتین« به این کشور سفر کرد.وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی موجود در کشور روسیه....
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بهادری جهرمی:

توافق موقت در دستور کار نیست
info@sobh-eqtesad.ir

رئیس جمهور در ستاد بزرگداشت دهه فجر:
باید با تحریم و تحریف مبارزه کرد

رئیس جمهور با اشــاره به نقش 
اثرگــذار شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســالمی گفت:امروز 
مأموریــت اصلــی و محــوری 
همه دســتگاه های کشور ایجاد 
جهــت  در  تــالش  و  تحــول 
تبیین دســتاوردها در راستای 

امیدآفرینی در جامعه است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی ریاســت جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
دیروز سه شنبه در جلسه ســتاد بزرگداشت دهه فجر با گرامیداشت 
یاد امام بزرگوار و شــهدای عالیقدر انقالب اســالمی و با قدردانی از 
فعالیت های شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی از ابتدای پیروزی 
انقالب اســالمی تا کنون بویژه تالش های مستمر آیت اهلل جنتی در 
این شــورا، اظهار داشت: امروز الزم اســت با خالقیت و ابتکار عمل، 
گام های بلندی در جهت بالندگی هر چه بیشــتر این شــورا برداشته 
شود و در این مســیر دوره ۴۰ سال گذشته، تجربه ارزشمندی برای 
گام های آتــی خواهد بود.رئیس جمهور ضرورت ایجاد تحول در همه 
دستگاه ها و نهادهای کشور از جمله شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
را مورد تأکید قرار داد و گفت: امروز تحول در همه دستگاه ها یک نیاز 
ضروری اســت.وی افزود: مأموریت اصلی و محوری همه دستگاه های 
کشــور ایجاد تحول و تالش در جهت تبیین دســتاوردها در راستای 

نشاط و امیدآفرینی در جامعه است.

جریان تحریف بدنبال ایجاد انحراف در مسیر تحول است
رئیســی اولین الزام برای ایجاد تحول را »تحول شناختی« دانست و 
اظهار داشــت: در تحول شناخت، باید نگرش کسانی که در مجموعه 
حضــور دارند، متحول شــود؛ در غیر این صــورت نتیجه ای حاصل 
نمی شود.رئیس جمهور خاطر نشان کرد: جریان تحریف و شایعه ساز 
با فضاسازی های کاذب بدنبال ایجاد انحراف در مسیر اصالح و تحول 
اســت و شــرط موفقیت در این میدان صالبت، ایستادگی وحرکت 
براساس برنامه ریزی دقیق و آگاهانه است.وی با تأکید بر دعوت و تبیین 
خوبی ها و نهی از زشتی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
درمقابل صحنه ســازی، شایعه پراکنی و فضاســازی های تحریف آمیز، 
اظهار داشــت: امروز دشمن به دنبال ادامه تحریم با تحریف است. در 
مقابل تحریف و برای غلبه بر آن باید تبیین درســت انجام شود و در 
این راستا شورای هماهنگی از جایگاه حساس و مهمی برخوردار است.

رئیســی »تحول در فرآیند« را به عنوان دومین الزام در ایجاد تحول 
موفق برشــمرد و گفت: الزم است بازنگاهی در فرآیند تصمیم گیری 
تا اجرا شــود و تأثیر آن بر روی مخاطبین مختلف بررســی گردد. در 
تحول فرآیندی باید نوع مأموریت ها و نقاط مثبت و منفی فعالیت های 
شــورای هماهنگی مورد بررسی قرار گرفته و مبتنی بر نتایج بدست 
آمده برای اقدامات آتی برنامه ریزی شــود.رئیس جمهور با تأکید بر 
اهمیت و ضرورت استفاده از دانش ارتباطات در حوزه تبلیغات، اظهار 
داشــت: امروز ارتباطات، علم بسیار مهمی است و استفاده از این علم 
در کنار تجربیات اندوخته شده، می تواند در تأثیر فعالیت ها مفید باشد.

ساختار شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نیازمند تحول است
وی ســومین الزام برای ایجــاد تحول را »تحول نهادی« دانســت و 
اظهار داشــت: بی تردید ساختار شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
نیازمند تغییر و تحول اســت و در این مســیر باید نوع مأموریت ها با 
ســاختار و سازوکار موجود شورا تناسب و هماهنگی داشته باشد، لذا 
متناسب سازی ساختار با نوع مأموریت از اهمیت زیادی برخوردار است.

رئیســی افزود: شورای هماهنگی در کنار انجام وظیفه ذاتی از وظیفه 
هم افزایی و جمعی نیز برخوردار است و حرکت هماهنگ در این مسیر 
در دســتیابی به موفقیت بسیار مؤثر اســت.رئیس جمهور در ادامه با 
تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر نورانی خط امام )ره(، اظهار داشت: 
بهترین تبیین کننده خط امام )ره(، رهبری عزیز هســتند. خط امام 
)ره( نجات بخش کشور است و هر کجا به این خط نورانی و شاخص ها 
توجه شده، آنجا حوزه موفقیت ما بوده است.وی با بیان اینکه مراسم 
دهه فجــر و ۲۲ بهمن درحقیقت بازخوانی جریان انقالب اســالمی 
اســت، اظهار داشــت: امروز مردم می خواهند تا نهادهای برخاسته از 
اراده آنها در دولت و مجلس عقب ماندگی ها را جبران کنند. ناترازی با 
شاخص های اصلی انقالب اسالمی مردم را رنج می دهد و انتظار دارند 
همه دستگاه و نهادها در تراز انقالب اسالمی در مسیر رفع مشکالت و 

پیشرفت و آبادانی کشور گام بردارند.

حقانیت ملت ایران در دل دولت ها و ملت های مستقل جهان 
قرار دارد

رئیس جمهور گفت: مراسم دهه فجر و ۲۲ بهمن صرفاً بیان یک اتفاق 
تاریخی نیست و این مراسم هر سال پیام خاص خود را دارد.

رئیســی با اشــاره به حقانیت مواضــع جمهوری اســالمی ایران در 
عرصه های منطقه ای و بین المللی، اظهار داشت: حقانیت ملت ایران در 
دل دولت ها و ملت های مستقل جهان قرار دارد.وی با اشاره به اهمیت 
ایجاد و تقویت روحیه امید در بین مردم، گفت: دشمنان تالش بسیار 
زیادی برای ایجاد یأس و ناامیدی، انجام می دهند و در این راستا بیان 
اقدامات انجام شــده و طرح هایی که برای اجــرا وجود دارد، می تواند 
موجب افزایش امید در بین مردم باشد.رئیس جمهور اهمیت مردمی 
کردن مناسبت های دینی و ملی بویژه ایام دهه فجر را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: از افتخارات جمهوری اســالمی ایران آن است که مبتنی 
بر اراده و رأی مردم، شــکل گرفته و حرکت می کند و مردم در همه 

امور محوریت دارند.

ایجاد یأس و ناامیدی راهبرد دشمن است
رئیســی تصریح کرد: امروز هر حرکتی در جهت امیدآفرینی در بین 
مردم حرکت در جهت راهبرد جمهوری اســالمی ایران اســت و هر 
حرکتــی در جهت ایجــاد یأس و ناامیدی حرکــت در جهت راهبرد 
دشمن است.وی تأکید کرد: ۲۲ بهمن جلوه امید در بین مردم و قله و 

جلوه تحول است که باید تداوم یابد.

سـرمقـاله

سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه ای این هفته خود، اقدامات انجام شده 
در زمینه وضعیت زندانیان را تشریح کرد و به سوال خبرنگاران در زمینه های 
مختلف پاســخ گفت. به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل خداییان در نشست خبری 
دیروز )سه شنبه( ۵ بهمن ماه گفت: استحضار دارید که حدود ۶ ماه از دوره 
تحول در قوه قضاییه سپری شده و در این مدت اقدامات موثری در راستای 
قانون مندی دســتگاه قضایی و سازمان های مرتبط با این دستگاه و اجرای 
عدالت برداشته شده است. وی افزود: یکی از اقدامات توجه جدی به وضعیت 
زندانیان بود. می دانید زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه ما هستند و 
به راحتی دسترسی به مسئوالن ندارند و در همان روزهای ابتدایی این دوره 
ریاست قوه قضاییه شخصا در زندان ها حضور یافتند و مالقات هایی داشتند 
و دســتور دادند که همه مســوالن در زندان ها حضور یابند و هزاران مورد 
بازدید از زندان ها را داشتیم. همچنین فراهم کردن زمینه مالقات زندانیان 
با خانواده هایشــان از دیگر اقدامات انجام شده بود.وی افزود: دسترسی به 
وکالی زندانیان و طبقه بندی زندانیان و عدم استفاده از دستبند و پابند جز 
در موارد ضروری از دیگر اقدامات بود. وی افزود: همچنین ترتیبی داده شد 
که متهمان با وثیقه و معرفی کفیل روانه زندان نشــوند و در صدور احکام 
بیشتر از مجازات های جایگزین استفاده شود و از نهادهای ارفاقی استفاده 
شود که در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار است و رییس سازمان زندان 
ها هم بخشــنامه ای صادر کردند که به حقوق زندانیان توجه شود.خداییان 
ادامه داد: توجه به حریم مردم از دیگر اقدامات بود و دســتور داده شــد که 
قضات براحتــی اجازه ورود به منازل افراد و متهمان را  جز در موارد خاص 
صادر نکنند. وی افزود: علنی بودن محاکمات از دیگر اقدامات انجام شــده 
بود.خداییــان گفت: نظارت بر توقف گاه های خودروها از دیگر اقدامات بود 
و پیگیری هایی شد که هر چه زودتر در این رابطه خودروها تعیین تکلیف 
شــوند. همچنین مبارزه با زمین خواری ومبارزه با مفاســد و ... مورد توجه 
قرار گرفت.خداییان افزود: قضات باید توجه الزم را داشته باشند و در حدود 
نقشی که طبق قانون ظابطان می توانند در پرونده داشته باشند در رسیدگی 
ها و تحقیقات مقدماتی به آنها اذن بدهند و اســتقالل دســتگاه قضایی و 
ظابطین در رسیدگی ها رعایت شــود. لذا قضات حق دادن اختیارات کلی 
به ظابطین را ندارند و دســتوراتی که صادر مــی کنند حتما باید صریح و 
روشن باشــد.وی تاکید کرد: از جمله اقداماتی که در این دوره به آن توجه 
جدی شــده مسئله کارشناسی اســت. نظرات کارشناسان نقش موثری در 
اتقان آرا، احقاق حق و کاهش اطاله دادرسی دارد. گاهی دیده می شود که 
بین نظرات کارشناســان اختالف فاحش وجود دارد. در یک ارزیابی ممکن 
است کارشناسی یک نفره میزان ارزش یک مال را ۱۰ میلیارد تومان اعالم 
کند و در مرحله بعد کارشــناس یک نفره یا ۳ نفــره ارزش مال را ۱۰۰ یا 
۲۰۰ میلیارد تومــان اعالم کنند که در این مــوارد اختالف فاحش وجود 
دارد. این موارد نشان می دهد که ممکن است یک سوء جریان وجود داشته 
باشــد. رئیس قوه قضاییه شخصا به این موضوع ورود کرده و تاکید کرد که 
این موضوع باید ســاماندهی شود و قضات به آن توجه جدی داشته باشند.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: نظرات کارشناسان باید با اوضاع و احوال قضیه 
مرتبط و منطبق باشــد و  چنانچه کارشناســان به این امر توجه نکنند به 
مراجع ذی صالح معرفی شــوند. قضات باید نظــارت کامل به این موضوع 
داشــته باشند و در نظرات کارشناسات تســریع شود. خداییان در پاسخ به 
سوال ایســنا درباره آخرین وضعیت پرونده های محمدعلی نجفی شهردار 
پیشــین تهران و مهدی هاشمی و اینکه آیا درخواست مرخصی داشتند یا 
مورد عفو مشروط قرار گرفتند؟ گفت: می دانید که آقایان نجفی و هاشمی 
محکومیت قطعی دارند و در اجرای حکم قطعی در زندان اند و  مشــمول 
مرخصی هســتند و براساس قانون اگر تقاضا داشته باشند به آنها مرخصی 
داده می شود. وی افزود: آنها مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار 
نگرفتند.وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان زندان ها در زمینه حقوق 
زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه های اسالمی، اخالقی و انسانی در 
برخورد با آنان بخشنامه ای صادر کرده است، چگونه بر اجرای این بخشنامه 

نظارت می شود؟ گفت: بخشنامه سازمان زندان ها در راستای تأکیدات رئیس 
قوه قضاییه جهت سامان دهی زندانیان بود. در خود دستورالعمل پیش بینی 
شــده که مســئوالن زندان ها نظارت هایی بر اجرا داشته باشند. همچنین 
دادســتان ها هم بر اجرای آن نظارت می کنند. از لحظه ای که زندانی وارد 
زندان می شود تا زمان آزادی باید مقررات رعایت شود و دفتر سازمان بازرسی 
زندان ها و مسئولین زندان ها باید نظارت بر اجرای این دستورالعمل داشته 
باشند و در صورت عدم رعایت مقررات با متخلفین برخورد خواهد شد. وی 
در پاسخ به ســوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پالسکو گفت: تحقیقات 
پرونده پالســکو کامل و به دادگاه ارجــاع و رای بدوی در این ارتباط صادر 
شد. در این پرونده ۳۶ شخص حقیقی وحقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و 
۱۳ شــخص از جمله دستگاه های اجرایی به نسبت تقصیری که داشتند به 
جزای نقدی محکوم شدند و برخی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند 
و پرونده آماده ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.خداییان در پاسخ به سوالی 
دربــاره اظهارات پلیس در رابطه با تولید خودروهای بی کیفیت و تصادفات 
ناشــی از این موضوع گفت: تصادفی که اتفاق می افتد ممکن است ناشی از 
عوامل مختلف از جمله نقص خودرو، راه و خطای راننده باشد. متاسفانه در 
پرونده ها کمتر به این موضوع توجه می شــود و کارشناســان غالباً خطای 
راننده را اعالم می کنند. اگر نقصی در عالیم هست باید برای متولی قصور 
تعیین شــود و اگر خودرو استاندارد نیست باید قصور متولی آن لحاظ شود 
و باید کارشناسان جنبه های مختلف را لحاظ کنند و اگر محکومیت صادر 
شود، دستگاه های متخلف بیشتر رعایت می کنند. باید دستگاه های متولی 
امر، سازمان استاندارد و وزارت صمت که بر استاندارد خودروها نظارت دارند 
به وظیفه خود عمل کنند. وی افزود: تصادفات اخیر نشــان داد که دستگاه 
های مختلف باید وظایف خود را به درستی انجام دهند و در راستای حقوق 
عامه باید قوه قضاییه ورود کند و ما در سازمان بازرسی در رابطه با باز نشدن 
کیسه های هوا از دو شــرکت خودروسازی سواالتی را پرسیدیم و آنها هم 
توضیحاتی ارائه دادند مبنی بر اینکه اگر خودرویی از پشت به خودروی دیگر 
بزند ممکن است کیسه هوا باز نشود. به هر حال باید متولیان به وظایف خود 
عمل کنند.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با 
ساحل خواری و تخریب ساختمان های غیر مجاز گفت: برخی از دستگاه ها 
هستند که بدون حکم دادگاه می توانند نسبت به قلع و قمع ورود کنند. قوه 
قضاییه در برخورد با زمین خواری و  تجاوز به حریم رودخانه ها جدی است 
و در همین رابطه ســاختمانی که قبل از انقالب ساخته شده بود را تخریب 
کرد. در برخورد با زمین خواری فقط قوه قضاییه نقش ندارد و سایر دستگاه 
ها هم وظایفی را برعهده دارد.وی افزود: مهم نیســت چه کسی)چه شخص 
حقیقــی و چه حقوقی و چه نهاد دولتی( تجاوز کرده باشــد. در این زمینه 
دستگاه های مختلفی نقش دارند. کسی که متولی حمایت از حریم رودخانه 
است چه دستگاهی اســت؟ آیا به وظیفه خود عمل کرده است؟ همکاران 
ما در این موارد به ترک فعل دســتگاه ها توجه کنند. خداییان در پاسخ به 
سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال گفت: این 
پرونده چند سال قبل به دستگاه قضائی ارجاع شده و مربوط به سال جاری 
نیست. پرونده ای است که از ناحیه کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده بود و قرار 
منع تعقیب در آن صادر شــده است چرا که گزارشات ارسالی در این رابطه 
کلی بود. نقش افرادی که در فســاد نقش داشتند مشخص نشده بود و بعد 
از تحقیقات در ســال ۹۸ این پرونده به صدور قرار منع تعقیب منتهی شد؛ 
البته در رابطه با وزارت ورزش و برخی قراردادها پرونده هایی تشکیل شده 
است.وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونده امنیتی حســین فریدون چیست؟ در پرونده کروز هم اسم ایشان 
مطرح شــده آیا پرونده ای در این رابطه تشــکیل می شود؟ گفت: حسین 
فریدون در اجرای حکم قطعی که قبال صادر شده در زندان است و در جریان 
رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست 

مواردی گفت که به ایشان رشوه پرداخت شده است.
ادامه در صفحه دوم

رئیس کریدورهای بین المللی وزارت راه:

سهم ۹ میلیون تنی ایران از فرصت های ترانزیتی منطقه
رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

ابالغ مقررات جدید پرداخت 
تسهیالت خرد تا پایان سال

رییس کل بانک مرکزی گفت: متقاضیان وام های خرد مشــروط به اعتبارســنجی باید بتوانند از تسهیالت الزم 
برخوردار شــوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابالغ می شود.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، علی صالح آبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 
با مدیران بانک مرکزی اظهار داشــت: در این جلســه تحوالت بازار ارز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و 

پیش بینی های الزم از سوی بانک مرکزی ارائه شد...

در نشست خبری مطرح شد؛

 ماجرای ترخیص نشدن ۲۳ تن 
مرغ آلوده از ترکیه

ایران در آستانه پیک ششم کرونا 
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته، کشور در آستانه 
آغاز پیک ششــم کرونا با سویه امیکرون اســت؛ در عین حال بر ضرورت اصالح معیارهای رنگ بندی 
کرونایی شهرها، اهمیت تزریق دز سوم واکسن کرونا و الزام رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه استفاده 
صحیح از ماسک، تاکید کرد.دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تست کرونا 
از افراد دارای عالئم بیمای گرفته می شــود، گفت: بر اســاس مطالعات صورت گرفته و تست های انجام 
شــده، وضعیت بیماری تقریبا در بسیاری از استان ها به این ســمت پیش می رود که امیکرون تبدیل 
به ســویه غالب شود و این در حالی اســت که در برخی استان ها نیز به سویه غالب بدل شده است. به 
نظر می رسد بیماری در حرکت به سمتی است که در اکثر استان ها ظرف چند هفته آتی سویه غالب، 
اُمیکرون شــود و بنابراین اکثر مبتالیان به این ســویه از کرونا دچار خواهند شد. بر اساس بررسی های 

صورت گرفته ما در آستانه آغاز پیک ششم کرونا با سویه امیکرون هستیم.

افزایش موارد بستری و تغییر رنگ برخی شهرها
وی با اشاره به اینکه معیارهای اعالم رنگ بندی های کرونایی شهرها هنوز اصالح نشده است، تصریح کرد: 
رنگبندی ها با معیار موارد بستری بیمارستانی مشخص می شود. بر اساس مطالعات اپیدمیولوژیست ها 
الزم اســت که طرح جدیدی برای ارائه رنگ بندی شهرها ارائه شود که این موضوع هنوز به جمع بندی 
نرسیده است. طرح جدید در ستاد ملی کرونا مطرح شده و مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی استان ها 
رنگ بندی آبی به زرد و در برخی دیگر رنگ بندی زرد به نارنجی بدل شــده است که حاکی از افزایش 
تعداد موارد بستری در این استان ها است.دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا در عین حال افزود: 
بیشــتر موارد ابتال به امیکرون به صورت سرپایی به مراکز مراجعه می کنند؛ البته با شدت گرفتن ابتال، 
تعداد موارد بستری هم در برخی بیمارستان های ریفرال رو به افزایش است؛ بنابراین به نظر می رسد باید 
طرحی برای رنگ بندی در نظر گرفته شود که هم موارد بستری و هم سرپایی را مدنظر قرار دهد؛ زیرا 
بیشتر افراد سرپایی به مراکز مراجعه می کنند و اگر تنها شاخص رنگ بندی شهرها، موارد بستری باشد، 

ممکن است اثر شیوع اُمیکرون به درستی در کشور مشخص نباشد.

روند افزایشی مراجعات کرونایی به بیمارستان ها
وی با اشاره به این که افزایش مراجعات به مراکز درمانی در حال وقوع است، تاکید کرد: در بیمارستان های 
مرجع کرونا تعداد مراجعین حدود دو برابر شده است و این نشان می دهد که کشور در آستانه پیک ششم 

است و به همین دلیل باید اقدامات عاجل از جمله گسترش واکسیناسیون صورت گیرد.

درگیری دستگاه تنفسی فوقانی در مواجهه با اُمیکرون
وی با اشــاره به اینکه در ابتال به سویه امیکرون کرونا بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی درگیر می شود، 
اظهار کرد: در مطالعات جهانی مشخص شده است که شدت این سویه از بیماری نسبت به نوع دلتا 
کمتر اســت. در واقع دالیل متعددی برای این موضوع مطرح شــد که یکی از دالیل این اســت که 
درگیری سیستم تنفسی تحتانی یعنی ریه ها در نوع امیکرون کمتر است. همچنین علت دیگر ایجاد 
درگیری کمتر با امیکرون در افراد این است که بسیاری از افراد جوامع مختلف پیش تر به کرونا مبتال 
شدند؛ بنابراین یک ایمنی ذاتی در آنها ایجاد شده است. از طرف دیگر خیلی از افراد جامعه واکسینه 
شــدند و همین سبب شده است ایمنی نســبی در برابر امیکرون به وجود آید و همین دالیل سبب 
کاهش مدت زمان بستری و یا کاهش مرگ و میر شود.او با بیان اینکه سویه امیکرون تمایل بیشتری 
به ایجاد درگیری در ســنین پایین تر دارد، گفت: البته نمی گوییم افراد مسن درگیر نمی شوند؛ بلکه 
ابتالی سنین پایین، بیشتر بوده است و چون در سنین پایین سیستم ایمنی بهتر عمل می کند پس 
شدت بیماری هم کمتر است. البته هیچ کدام از موارد ذکر شده سبب نمی شود که از رعایت پروتکل ها 

و تزریق واکسن غافل شویم.

واکسیناسیون کودکان؛ مورد تایید کمیته علمی
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا درباره واکسیناسیون کرونا برای کودکان کمتر از ۱۲ سال نیز 
تصریح کرد: در مطالعاتی که در آمریکا و چین انجام شده است واکسیناسیون سنین ۵ تا ۱۱ سال انجام 
گرفته و اثبات کردند تزریق واکسن کارا بوده و عوارض جانبی نداشته است. سازمان غذا و داروی آمریکا 
هم این امر را تایید کرده است. کشور چین نیز اجازه واکسیناسیون سه سال به باال را صادر کرده است 
و خیلی از کشورها واکسیناسیون این سن را آغاز کردند، به عنوان مثال در آمریکا بیش از ۱۰ میلیون 
کودک واکســینه شدند و عارضه جدی نداشتند و تنها عارضه موضعی درد محل تزریق یا یکی دو روز 
تب و لرز بوده اســت که خیلی وقت ها بدون درمان یا با درمان معمولی بهبود یافته اند. واکسیناســیون 
کودکان ایرانی هم مورد تایید کمیته علمی است ولی زمان اجرای این کار به عهده وزارت بهداشت است.

آخرین وضعیت پرونده های مهم قضائی از زبان خداییان

 از فساد در فوتبال تا پالسکو
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بلومبرگ بررسی کرد

چهار سناریوی تاثیر مذاکرات برجام بر بازار 
جهانی نفت
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بهادری جهرمی:

توافق موقت در دستور کار نیست
ســخنگوی دولت با بیان اینکه توافق موقت در دســتور کار ایران نیست، گفت: در سفر 
روســیه بر لزوم بازگشــت همه طرف ها به برجام و انجام تعهدات از سوی همه طرف ها 
و لغو کلیه تحریم ها تاکید شــده اســت.  به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت پیش از ظهر دیروز )سه شنبه( در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن 
تبریک میالد حضرت زهرا )س( و روز زن، در توضیح ســفر رئیس جمهور به روســیه، 
گفت: در امتداد سیاســت توسعه متوازن روابط بین المللی با کشورهای جهان و سیاست 
متنوع سازی و متوازن سازی سیاست خارجی با اولویت کشورهای همسایه و کشورهای 
منطقه ای، رئیس جمهور پس از سفر به تاجیکستان و ترکمنستان و بنا به دعوت »پوتین« 
به این کشــور سفر کرد.وی افزود: با توجه به شرایط کرونایی موجود در کشور روسیه که 
بیش از ۷۰۰ نفر کشــته در روز داشتند، برگزاری سفر خیلی مساعد نبود، اما طرفین به 
دلیل برنامه ریزی کاری و جلوگیری در تأخیر برای حصول نتایج و اهداف مشــترک این 

گونه تدبیر کردند تا پروتکل ها را بر اساس حفظ احترام متقابل پیش بینی کنند.

سفر رئیس جمهور به روسیه پربار بود
ســخنگوی دولت بیان کرد: الحمداهلل سفر روسیه، ســفر پرباری بود و جلسه رسمی در 
کاخ »کرملین« برگزار شد. عالوه بر آن جلسه ای در دوماً تشکیل شد. شرکت در جلسات 
مختلف با فعاالن علمی در دانشــگاه دولتی مسکو و فعاالن اقتصادی در کشور روسیه و 
برنامه های تدارک دیده شــده کم نظیر بود.بهادری جهرمی افزود: در حوزه دستاوردها و 
موضوعاتی که از پیش برنامه ریزی شــده بود نگاه ها بســیار نزدیک بود و حوزه توافقات 
بســیار گســترده و قابل قبول بود. محور اصلی مباحث سفر اقتصادی، سیاسی، دفاعی و 
نظامی بود و برخی تفاهم نامه ها در این ســفر منعقد شد.وی با اشاره به وضعیت مناطق 
ســیل زده جنوب کشور، اظهار داشت: در خصوص مساله سیل در جنوب کشور و به طور 
خاص استان کرمان همان گونه که قباًل پیش بینی شده بود برنامه ریزی صورت گرفت. 
در مجموع دو سیل اخیر، ۶ سفر فوری را اعضای کابینه از جمله رئیس جمهوری به کرمان 
داشتند. بیش از ۹۰ درصد مناطق آسیب دیده از اضطرار خارج شدند و حمایت های الزم 
از کشاورزان و مردم صورت می گیرد. از بسیج، سپاه، ارتش و هالل احمر قدردانی می کنم 

که دوشادوش سایر مقام های اجرایی امدادرسانی کردند.

منابع الزم برای جبران خسارت سیل زدگان در نظر گرفته شد
سخنگوی دولت اضافه کرد: منابعی برای جبران خسارات تمامی استان های درگیر سیل 
در نظر گرفته شد و برای استان کرمان ۷۵ میلیارد در نظر گرفته شد و از سوی استاندار 
اعالم شد. الزم است از نهادهای امدادی به ویژه سپاه، بسیج و ارتش به منظور تالش های 
صورت گرفته دوشادوش مسئولین تشکر کنم.بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در رابطه 
به وعده هایی که دولت از ابتدای آغاز به کار به مردم داده بود و اینکه کدام از این وعده ها 
عملی شده است، گفت: اولین وعده اولویت دادن و اهمیت دادن به تأمین سالمت مردم 
بود و دســتاوردهای آن مشخص شــد. متعاقب آن اولویت دهی به مسائل اقتصادی در 
دستور کار است و شاهد دستاوردهای خوب اقتصادی هستیم اما برای تغییرات و مشاهده 

نتایج و آثار، نیازمند زمان هستیم.

شرایط دریافت وام های خرد بدون ضمانت
وی با اشــاره به خبر وزیر اقتصاد در رابطه با ضمانت برای اخذ وام های ُخرد، گفت: این 
خبر، خبر خوشــی بود. در اولین گام بانک های دولتی پیشــگام شدند تا شرایط اخذ وام 
برای وام های خرد زیر ۵۰ میلیون تومان را تغییر دهند. شرایط ضمانت متفاوت شد و با 
کســر از حقوق تا ۵۰ میلیون و کســر حقوق با چک و سفته ضمانت ۱۰۰ میلیون بدون 
ضامن و با شرط اعتبارسنجی پرداخت کنند. ان شاءاهلل در دهه فجر شاهد اتفاقات خوب 

و افتتاح پروژه هایی باشیم.

سالمت مردم، اولویت اول دولت است
بهادری جهرمی در رابطه با شیوع اومیکرون و تصمیم به بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
گفت: این تصمیم با بررســی همه جوانب از ســوی ســتاد ملی کرونا مطرح شده است. 
همانگونه که اشــاره شد و در عمل هم نمایش داده شد اولویت دولت سالمت مردم است 
اما باید توجه داشــت که در عین حال نباید نسبت به جوانب دیگر کم توجهی شود.وی 
اضافه کرد: البته در مواقع و مناطق خاص که ممکن اســت وضعیت شیوع کرونا متفاوت 
باشد به مسئولین ذی ربط استانی حقی تفویض شد تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند. 
تصمیم ستاد کرونا با شرایط موجود بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سطح کشور بوده 
است. تصمیم گیری ســتاد کرونا متناسب با شرایط و بسیار متأثر از عملکرد خود مردم 
است. استفاده از ماسک و تزریق دوز سوم واکسن ضرورت است. امیدوار هستیم با نهضت 

همگانی در تزریق دوز سوم شاهد اتفاقات تلخ گذشته نباشیم.

توافق موقت در دستور کار ایران نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه »برخی از خبرگزاری ها مدعی هستند 
که در جریان سفر رئیس جمهور به روسیه، پیشنهاد یک توافق موقت برای احیای برجام 
مطرح شــده اســت، که از طرف ایران این موضوع رد شده؛ آیا صحت این اخبار را تأیید 
می کنید؟« گفت: پیش از این بارها اعالم شده توافق موقت در دستور کار ایران نیست. در 
سفر روسیه بر لزوم بازگشت همه طرف ها به برجام و انجام تعهدات از سوی همه طرف ها 
و لغو کلیه تحریم ها تاکید شده است.سخنگوی دولت در رابطه با اینکه آیا اقدامی از سوی 
دولت انجام شده است که امسال شاهد قطعی برق و گاز نباشیم، بیان کرد: اقدامات خوبی 
از ناحیه وزارت نیرو انجام شده و قرارداد سوآپ گازی و توسعه نیروگاه ها و مسائل دیگری 
در این زمینه مؤثر واقع شــده است، اما باید توجه شود مدیریت مصرف انرژی در کشور 
ضروری اســت.بهادری جهرمی افزود: اگر همــکاری همگانی در مدیریت مصرف صورت 
نگیرد، توانمندی مدیریت مســائل به صورت مشترک را نخواهیم داشت. حتماً باید همه 
ما مبلغ و مروج مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی باشــیم تا شاهد خبرهای 
بد گذشته مانند قطعی گاز و برق در بخش خانگی و صنعت نباشیم.وی در رابطه با خبر 
خــوب دولت در خصوص مبلغ عیدی کارمنــدان، گفت: خود من هم منتظر خبر خوب 
هســتم، هنوز آئین نامه آن تقدیم دولت نشــده و به زودی انجام خواهد شد اما زمان آن 

هنوز اعالم نشده است.

دولت در تأمین ارز با هیچ گونه مشکلی رو به رو نیست
ســخنگوی دولت همچنین درباره آمار دقیق فروش نفت، تصریح کرد: آمار فروش نفت و 
بازگشت ارزهای ناشی از آن قابل قبول است. مراجعه به سامانه نیما نشان می دهد دولت 
در تأمین ارز با هیچ گونه مشکلی رو به رو نیست. درخواست ما این است که برای فروش 

نفت به دولت اعتماد شود نه به افرادی که اطالع ندارند.

بهادری جهرمی در رابطه با زمان دیدار رئیس فیفا با رئیس جمهور نیز گفت: درخواستی 
از ناحیه رئیس فیفا برای این دیدار دریافت نشده و رئیس جمهور هم برنامه ای برای این 

دیدار ندارند.

ارز ترجیحی از عوامل تورم است
وی در بخش دیگری از این نشســت خبری با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی کشور 
و وعــده دولت برای حذف ارز ترجیحی، تاکید کرد: طبیعتاً مدیریت وعده ها، انتظارات و 
مشکالت نیازمند صرف زمان مناســب و برنامه ریزی و طراحی مناسب برای حوزه های 
مختلف اســت. استمهال دولت برای اصالح نظام پرداخت یارانه ها، تدبیر آثار و نتایج این 
تغییر بود که هم مجلس و دولت اتفاق نظر دارند باید آثار منفی نسبت به طبقات مختلف 
جامعه وجود نداشــته باشد و این موضوع در کمیســیون تلفیق مجلس در حال بررسی 
است؛ برنامه ریزی برای شیوه اجرای این موضوع اهمیت دارد. ارز ترجیحی یکی از عوامل 

تورم است.

نظر دولت درباره اصالح نظام پرداخت حقوق کارکنان
ســخنگوی دولت در رابطه با ســقف حقوق کارکنان تصریح کرد: آنچه در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ پیش بینی شــده تا ۲۹ درصد افزایش حقوق کارمندان است که البته در مجلس 
شورای اســالمی باید جمع بندی و تصویب شــود.بهادری جهرمی با بیان اینکه تعیین 
دســتمزد کارگران برعهده شورای عالی کار است و تصمیم افزایش حقوق آنها به صورت 
مجزا خواهد بود، تاکید کرد: دولت در صدد اصالح نظام پرداخت حقوق کارکنان اســت 
و باید توجه داشــت که افزایش حقوق ها برای جبران کاهــش قدرت خرید کارمندان و 
حقوق بگیران اجتناب ناپذیر اســت.وی ادامه داد: اما اگر این افزایش بیشتر از ظرفیت های 
اقتصادی و بودجه ای دولت باشــد، در نهایت با ایجاد تورم در ســال آینده، باعث ایجاد 
فشــار بیشتر تورمی و معیشــتی بر کارمندان دولت خواهد شــد؛ میزان افزایش حقوق 
پیش بینی شــده در الیحه بودجه، میزان بهینه ای است تا حداکثر افزایش قدرت خرید و 

حداقل آثار تورمی را به همراه داشته باشد.

دولت وارد حاشیه ها نمی شود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با تعامالت دولت و مجلس، افزود: امروز موسم 
خدمت به مردم است و مردم منتظر حل مشکالت هستند. امروز وقت کار است و دولت 
وارد حاشیه ها نمی شــود. دولت و مجلس برای حل مشکالت مردم همسو و در تعامل و 
همکاری کامل هستند.بهادری جهرمی با بیان اینکه رأی اعتماد باالی مجلس به کابینه 
و همراهی در موضوعات کالن و اساسی و حضور دائمی وزرا در کمیسیون ها نشانه تعامل 
گسترده مجلس و دولت با یکدیگر است، تاکید کرد: وظیفه نظارتی مجلس می تواند برای 
بهبود حکمرانی مؤثر باشد. اختالف نظر در موضوعات مختلف طبیعی است و این مسائل 
برای ارائه راهکار مناسب راهگشــا است.وی افزود: سطح دسترسی نمایندگان با شخص 
رئیس جمهور و تک تک وزرا بیش از هر زمانی و بلکه شاید بیش از همه ادوار، پیش از این 

بوده اســت. تا پایان آذرماه بالغ بر ۱۶۰۰ بار وزرا بــا نمایندگان چه در وزارتخانه چه در 
مجلس دیدار داشتند و حداقل ۱۷۲ نماینده دیدار مستقیم با آقای رئیس جمهور داشتند 
و صحبت های خود را در قالب مجامع اســتانی بیان کردند که این غیر از همه دیدارهای 
آقای رئیس جمهور است.سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس جمهور هفت بار در این مدت 
به مجلس رفته اند و این نشانه توجه ویژه دولت به مجلس است. از شروع دولت سیزدهم 
تــا ابتدای دی ماه اعضای کابینه دولت مردمی ۷۹۶ مورد با نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی دیدار کرده اند و پاسخگوی سواالت آنها بوده اند. ۸۷۰ مورد نمایندگان در محل 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی با وزرا برای پیگیری امور دیدار داشته اند.بهادری جهرمی 
بیان کرد: از شروع دولت سیزدهم تا ابتدای دی ماه ۵۷۷ مورد معاونین پارلمانی و مدیران 
کل امور مجلس وزارت خانه ها در محل مجلس شورای اسالمی حاضر و پاسخگوی سواالت 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی بوده اند.

آماده بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان به شکل متقابل هستیم
وی در رابطه با آخرین وضعیت برقراری ارتباط ایران با عربستان، تاکید کرد: ایران از صلح 
و ثبات در منطقه و روابط حســنه با کشورهای مسلمان حمایت می کند و تاکنون چهار 
دور مذاکرات میان ایران و عربستان به میزبانی عراق صورت گرفته است. آماده بازگشایی 
سفارتخانه ها به شکل متقابل هستیم اما توافقات هنوز نهایی نشده است.سخنگوی دولت 
در رابطه با تصمیم دولت برای برخورد جدی با ســاخت و ســازهای غیرمجاز در حاشیه 
رودخانه ها، خاطرنشان کرد: اقدام رئیس قوه قضائیه در خصوص تخریب ساختمان حاشیه 
رودخانه چالوس اقدام مناسبی بود. پا به پای این اقدامات برای مقابله با تغییر کاربری ها، 
دولت اعتقاد دارد سعی شود تا برنامه ریزی الزم برای جلوگیری از تصرفات جدید صورت 
گیرد.بهادری جهرمی افزود: در جلسه اخیر هیئت دولت پیرو گزارش وزیر جهاد کشاورزی 
در خصوص زمین خواری ها، رئیس جمهور دســتور داد که سازمان امور اراضی حمایت و 

تقویت شود و این مسیر با جدیت پیش می رود.

مسیر حمایت دولت از بورس مستمر ادامه دارد
وی درباره آخرین وضعیت بازار ســرمایه نیز، اظهار داشت: مسیر حمایت دولت از بورس 
مستمر ادامه دارد و کار گروهی با ریاست معاون اول، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر 
اقتصاد، ســازمان بورس و دیگر اعضای اقتصادی دولت تشکیل شده است و نظر صاحب 
نظران دریافت شد و پیشنهاداتی در حال تدوین است.سخنگوی دولت گفت: در خصوص 
رمز ارزها نیز ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت جلسات متعددی را برگزار و این مساله را 

مورد بررسی قرار داد.

آخرین وضعیت پرونده های مهم قضائی از زبان خداییان
 از فساد در فوتبال تا پالسکو

 با پیگیری ها در این خصوص پرونده ای مفتوح اســت و منتهی به 
صدور جلب دادرسی و کیفرخواست نشده است و اگر دلیل کافی برای 
توجه اتهام باشد نسبت به احضار آن  اقدام می شود و این طور نیست 
که در کیفرخواست این شرکت به عنوان متهم اسم این فرد قید شده 
باشد بلکه با مدارک در پرونده طبیعتا به صورت جدا از کروز رسیدگی 
می شود.سخنگوی دستگاه قضا در پاســخ به سوالی درباره اقدامات 
صورت گرفته در ارتباط با تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی بعد از 
بازدید ریاست قوه قضاییه گفت: االن وضعیتی که در این انبارها وجود 
دارد قابل مقایسه با قبل نیست و سازمان تعزیرات حکومتی اقدامات 
خوبی انجام دادند. شخصا از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی 
بوشــهر بازدیدی داشتم و ساماندهی خوبی داشتند که باید استمرار 
داشــته باشد. همکاران در این خصوص به ترک فعل ها توجه داشته 
باشند. اخیرا جلســه ای با رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی و رئیس گمرک داشتم و از اقدامات انجام شده راضی بودند.

ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده موسوم 
به امالک مسعودیه گفت: متصرفان این زمین ها مدعی هستند که با 
اسناد عادی این امالک را خریداری کردند. در برخی از این پرونده ها 
احکامی صادر و برخی هم در حال رسیدگی است.سخنگوی دستگاه 
قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چند ماه از کیفرخواست پرونده 
کرســنت و آقای زنگنه می گذرد و دادگاه بخش دوم این پرونده چه 
زمانی تشکیل می شود و ایا درست که  این فرد علی رغم احضار حضور 
نیافته است؟ گفت: دادگاه جهت تکمیل پرونده استعالماتی را از برخی 
مراجع انجام داده که هنوز پاسخ وصول نشده است و وقت رسیدگی 
مشخص نشده اســت و متهم تاکنون احضار نشده است.خداییان در 
پاسخ به ســوالی مبنی براینکه کاهش عناوین مجرمانه از سوی قوه 
قضاییه در چه رابطه ای خواهد بود؟ گفت: کشــور ما با تورم عناوین 
مجرمانه مواجه است و طبق گفته کارشناسان ۱۱ هزار عنوان مجرمانه 
داریم. تعداد عناوین مجرمانه در قوانین ما زیاد اســت و این مشکل 
آفرین بوده چرا که باعث می شود مردم ندانند چطور رفتار کنند که 
عملشان جرم شناخته نشــود. این در حالی است که بسیاری از این 
عناوین می تواند جنبه کیفری نداشته باشد. ضمانت اجرایی کیفری 
در بسیاری از موارد باعث ایجاد برخی مشکالت شده است. وی افزود: 
بر اســاس قانون کاهش عناوین مجرمانه از وظایف قوه قضاییه است 
که این نیاز به همکاری مجلس دارد.  حذف عناوین مجرمانه مشمول 
جرایم مهم از جمله مفاسد اقتصادی نخواهد بود.سخنگوی قوه قضاییه 
در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یک سال از ابالغ دستورالعمل اجرایی 
رئیس وقت قوه قضائیه در رابطه با شناسایی و باز پس گیری اموال و 
دارایی های نامشروع مسئوالن می گذرد، در این یک سال چه اقداماتی 
برای اجرای این دستورالعمل انجام شده است؟ گفت: در سال ۹۹ قوه 
قضاییه نسبت به تهیه دستورالعملی مرتبط با قانون اقداماتی انجام داد 
و قرار شد قوه قضاییه سامانه ای را طراحی کند تا افراد مختلف بتوانند 
گزارشات خود را به سامانه اعالم کنند. سامانه طراحی شد و در اختیار 
دادســتانی قرار گرفت. دادســتانی کل اعالم کردند برخی گزارشات 
واصل شده اما گزارشی که بتواند مبنای علت تشکیل پرونده ای باشد، 
واصل نشــده و تاکنون پرونده ای در این رابطه تشــکیل نشده است. 
البته نهادهای مختلفی در این رابطه مســئول هستند و می توانند به 
دادســتان ها اعالم کنند و اگر چنانچه موردی به قوه قضاییه ارسال 

شود، آماده رسیدگی هستیم.
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گزیده خبر

عضو اتاق بازرگانی تهران:
خروج کاالهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی 

از کشور
تهران- ایرنا- نایب رییس کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران 
گفت: برخی کاالها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشــور شده به اشکال مختلف 
)مستقیم و غیرمستقیم( و به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می شود.»عباس آرگون« 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره این ادعا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تاثیر تورمی زیــادی دارد، افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۶ تا هفت درصد 
تورم ایجاد می کند که البته در برخی اقالم که ارتباط مســتقیمی با این نوع ارز 
دارند تاثیر بیشتری داشــته و برای بقیه، تاثیر کمتری خواهد داشت.این عضو 
اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: انتظارات تورمی در کشور ما باالست، عامل تورم، 
حذف احتمالی ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، علت افزایش تورم را باید در رشد نرخ 
دالر، کســری بودجه و رشد حجم نقدینگی جستجو کرد.وی درباره علت اینکه 
کاالهای مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت متناســب با نرخ این ارز به دست 
مردم نمی  رســد، گفت: یک علت آن است که این کاالها هزینه های دیگری را 
نیز شامل می شوند مثال هزینه حمل و نقل و سایر هزینه هایی که ارتباطی با ارز 
ترجیحی ندارند و هزینه آنها با ارز نیمایی یا آزاد محاســبه می شود.نایب رییس 
کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران با خاطرنشان کردن اینکه 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می تواند تبعاتی مانند افزایش قیمت برخی اقالم را به 
دنبال داشته باشد، اضافه کرد: مزیت های حذف این ارز بیشتر از معایبش است.

وی ادامه داد: برخی کاالهای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از تبدیل شدن 
به کاالهای دیگر به نرخ ارز آزاد از کشور خارج می شوند.آرگون افزود: برای جبران 
تورمی که به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می شود می توان به روش های 

دیگر )پرداخت کاالیی یا نقدی( از اقشار آسیب پذیر حمایت کرد.

تالش برای هم افزایی با شهرداری های برای 
خدمات دهی در ایام نیمه شعبان

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شــهری شــهرداری قم گفت: اگر 
ظرفیت شهرداری های کالن شهرهای کشور را پای کار نیمه شعبان بیاوریم قطعاً 
می توانیم خدمات بهتر و گســترده تری را به خیل زائران و مسافران ارائه دهیم.

به گزارش شهرنیوز، سیدمحســن میرهادی در سومین جلسه ستاد تسهیالت 
زائرین و خدمات سفر شهرداری قم که به مناسبت ایام نیمه شعبان و نوروز در 
مســجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از اقدامات مهم این 
ستاد تشکیل کمیته مردمی است، اظهار کرد: هفته گذشته همایشی با حضور 
مســئولین برخی کالن شهرها با موضوع سفرهای نیمه شــعبان و نوروز به قم 
تشکیل شد که مصوباتی خوبی برای هدایت مسافران و زائران از شهرهای مبدأ 
داشت.وی با بیان اینکه اطالع رسانی خوب به زائران از موضوعات مهم مطرح شده 

در این نشست بود.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی 
و اطفاء حریق کارکنان حراست گاز گلستان

باهدف افزایش سطح آگاهی و اطالع کارکنان واحد حراست گاز گلستان، دوره 
آموزشی ایمنی، آتش نشانی و اطفاء حریق در دو سطح تئوری و عملی با همکاری 
واحــد HSE و آموزش به مدت ۲ روز در محل ســالن همایش شــرکت برگزار 
شد.در این دوره آموزشی استاد دوره پیرامون اهتمام به مقوله ایمنی و حوادث و 
وقایع احتمالی در حین انجام کار و اقدمت پیشگیرانه، رفتارهای مناسب هنگام 
وقوع حادثه، مدیریت کردن بحران حادث شــده  ، تعریف آتش و عوامل مؤثر در 
ایجاد آن، انواع حریق و روش های اطفاء آن، انواع کپسول  و چگونگی کاربرد آن، 
آشنایی با دستگاه های هشداردهنده، فنون مقابله با آن و... مباحثی را ارائه نمود.

گفتنی اســت در پایان دوره آموزشی کارگاه آموزشی نیز در همین رابطه برگزار 
شــد که در آن فراگیران مطالب ارائه شــده و نحوه عملی کاربرد کپسول اطفاء 

حریق  را به صورت عملی انجام دادند.

سردار ساسانی با حضور در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بیان کرد؛ 
پدافند غیرعامل ترسیم چگونگی دفاع نظامی 

فعالیت های کشور
جانشین رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن بیان این مسئله که در 
شــرایط کنونی دشمن در حوزه اقتصاد در حال ایجاد چالش است، گفت: امروز 
نوع تهدیدات تغییر کرده اســت و هر کجا جنگی اتفاق می افتد باید فرماندهی 
مرتبــط با آن در رأس قرار گیرد.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس، ســردار »محسن ساسانی« در نشستی با حضور مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی خلیج فارس ضمن بیان این که در سازمان پدافند غیرعامل واحدی 
برای رصد فعالیت سایر کشورها در زمان صلح و جنگ وجود دارد، بیان داشت: 
این واحد تجزیه وتحلیل داده ها را انجام و در اختیار فرمانده برای اجرایی کردن 
عملیات قرار می دهد و باید بپذیریم اطالعات مربوط به حوزه بازار و تجارت مهم 
اســت و رقبای ما نیز همواره سعی دارند تا هر چه سریع تر به داده ها دسترسی 
پیدا کنند.وی اضافه کرد: کشورهایی می توانند در حوزه کسب وکار و فعالیت های 
تجاری باقی بمانند که دسترســی دقیق تری به داده و اطالعات مربوط به بازار 
را داشته باشند،جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل تصریح کرد: امروز نوع 
تهدیدات تغییر کرده است و هر کجا جنگی اتفاق می افتد باید فرماندهی مرتبط 
با آن در رأس قرار گیرد.وی اظهار داشت: در عرصه اقتصادی ما بیشترین ضعف ها 

را داریم .

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
یک راهکار برای کاهش حجم نقدینگی

یک عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای 
شــاید با یک ســوم حجم نقدینگی مورد نیاز، زنجیره به طور کامل بچرخد و از 
حجم آن به طور کل کاسته شود.محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود 
محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با ایسنا، 
درباره مزایای طرح تامین مالی زنجیره ای گفت: طرح تامین زنجیره ای از ســوی 
اتاق بازرگانی حدود ۷ یا ۸ سال پیش ارایه شد. حتی درباره آن با بانک و وزارتخانه 
هم صحبت هایی به میان آمد، اما در آن مقطع از زمان چندان مورد استقبال قرار 
نگرفــت.وی در ادامه بیان کرد: طرح تامین مالی زنجیره ای درخصوص خودرو از 
قطعه ساز تا مشتری را در برمی گیرد. زمانی که یک خودروساز درصدد خرید مواد 
اولیه برمی آید، پول آن را از بانک دریافت می کند و پول فوق بابت این مسئله خرج 
می شود و وقتی قطعه را به مجموعه ساز تحویل می دهند با سیستم الکترونیکی 
بانکی میزان وام سازنده به مجموعه ساز انتقال می یابد و در واقع همان تسویه وام 
صورت می گیرد و قطعه ساز دوباره می تواند برای خرید مواد اولیه اقدام کند و این 
روند تا زمانی که خودرو به دست مشتری می رسد، پیش می رود. رئیس کمیسیون 
بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در این خصوص 
اظهار کرد: با این روش شاید با یک سوم حجم نقدینگی مورد نیاز، زنجیره به طور 
کامل بچرخد و از حجم آن به طور کلی می کاهد. یعنی زمانی که قطعه ساز، تولید 
را انجام می دهد و آن را به مجموعه ســاز تحویل می دهد، این کاربه همین شکل 
جلو می رود ویکی از مزیت های آن تاثیر بر سرعت تولید است که باید مورد توجه 
قرار گیرد.وی در ادامه بیان کرد: اثر این کار بیشــتر از همه بر گردش  کار تولید 
است و تولید به شکل واقعی خود انجام خواهد شد. یعنی زمانی این کار عملیاتی 
می شود که پول گرفته و تبدیل به کاال شده است و چنانچه پول گرفته شده و به 
کاال مبدل نشــود، دو مرتبه از بانک نمی توان مابه ازای آن را دریافت کرد. درواقع 
ریال در نظر گرفته شده به طور مستقیم بدون هیچ نوسانی وارد تولید می شود. 
با این روش  در اعطای تسهیالت و اخذ منابع هم شفافیت به وجود خواهد آمد.

نجفی منش دراین رابطه افزود: چنانچه چنین مکانیزمی راه اندازی شود که اکنون 
دو وزارتخانه بانی شــده اند تا زنجیره های فوق به هم اتصال یابد، نتیجه خوبی را 
برای مجموعه تولید و صنعت به دنبال خواهد داشــت. عالوه براین از این طریق 
دسترســی بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی تسهیل خواهد شد، زیرا این کار 

زنجیره وار انجام خواهد شد.

رئیس کریدورهای بین المللی وزارت راه:

سهم ۹ میلیون تنی ایران از فرصت های ترانزیتی منطقه
رئیس کریدورهای بین المللی وزارت راه و شهرســازی اظهار 
داشت: طبیعی اســت که تاجران مســیرهایی با مولفه های 
هزینه، زمان، مســافت و ریســک کمتر و ایمنی بیشــتر را 
انتخاب می کنند از این رو پوشــش بیمه های بین المللی در 
مســیر ایران ضروری است و باید به این سمت حرکت کنیم.

امین ترفع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه 
یکی از موضوعات مهم در ســند همکاری ایران و چین، بحث 
همکاری هــای حوزه ابتکار کمربند و راه )BRI( اســت، اظهار 
داشت: باید توجه داشته باشــیم که این همکاری ها فقط در 
بخش حمل و نقل بین کشورها نیست. هر همکاری با چینی ها 
در بخش شرق به غرب و به سمت اروپا در قالب کمربند و راه 
انجام می شــود که تنها بخشی از آن مربوط به مباحث حمل 
و نقل اســت و این مســیر همکاری های اقتصادی و سیاسی 
بین کشــورها را هم پوشش می دهد که غالب این همکاری ها 
اقتصادی است.وی ادامه داد: شاهد همکاری های مشترک بین 
ایران و پاکستان در کریدور اقتصادی CPEC هستیم و این یک 
کریدور با شــئون اقتصادی است که یکی از شئون آن، بحث 
حمل و نقل اســت و شاهد آن هستیم که سرمایه گذاری های 
قابل توجهی هم در این بخش انجام می شود اما تمرکز تنها بر 
روی توسعه حمل و نقلی نیست و در قالب کریدور اقتصادی 
چین- پاکستان سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک در 
حوزه تجارت انجام می شــود و چارچوب همکاری های چین 
به سمت شــرق هم از همین جنس است.رئیس کریدورهای 
بین المللی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مسیرهای غرب 
و شــرق که از راه خشکی به هم اتصال دارند و چین، روسیه 
و اروپا را به هم متصل می سازند، گفت: 3 مسیر در این حوزه 
وجود دارد. یک مســیر شمالی اســت که به صورت مستقیم 
روسیه را به اروپا متصل می سازد. مسیر دیگر از طریق روسیه 
به چین است که به اروپا متصل می شود و در سال ۲۰۲1 یک 
میلیون TEU با در این مســیر جابه جا شــده که برای ارتقای 
آن به 1.5 میلیون TEU  برنامه ریزی شــده است. مسیر دیگر 
که مسیر دریایی اســت اما از مهمترین مسیرهای این حوزه 
محسوب می شود، ابریشم یخی نام دارد که نمی توان از اهمیت 

این کریدور در حوزه چین و روسیه چشم پوشی کرد.
ترفع افزود: مسیر خشــکی دیگر، کریدور چین به قزاقستان 
است که از قزاقســتان به بندر آکتائو و به بندر باکو و از آنجا 
به راه آهن ترکیه و مسیر اروپا متصل می شود که این کریدور 
میانی نام دارد که تنها عملکرد قزاقستان در سال گذشته در 

این مســیر یک میلیون TEU بوده که نسبت به سال گذشته 
میالدی ۸ درصد رشــد داشته اســت.وی اضافه کرد: شاخه 
جنوبی از مســیر ایران عبور می کند که این شــاخه جنوبی 
می تواند شــرق و غــرب را به یکدیگر متصــل کند.مدیرکل 
تجاری ســازی و رئیس کریدورهای وزارت راه و شهرسازی با 
بیان اینکه طبیعی است که مسیرهای ترانزینی  در مجاورت 
کشــور وجود داشته باشد که ایران در آن حضور ندارد، افزود: 
یک بخشــی از این موضوع به جبر جغرافیایی و بخش دیگر 
به محدودیت های ایران برمی گردد. باید توجه داشــته باشیم 
که برنامه های کالن در حوزه ترانزیت منســجم نبوده است و 
به مسیرهای پراکنده اکتفا شده و هر سازمانی با نگاه بخشی 
به احیای مسیرهای ترانزیتی می نگرد. این در حالی است که 
باید به بحث ترانزیت نگاه ملی داشته باشیم نگاه ملی است که 
ما را به یک شبکه ترانزیتی می رساند و از این طریق است که 
به همسایه ها و حوزه های تمدنی پیوند می خوریم.ترفع با بیان 
اینکه در نگاه متعالی باید به این نکته توجه داشته باشیم که 
ایران باید به مبدأ تولید ارزش تبدیل شود، اظهار داشت: باید 
نگاه ترانزیتی خود را تغییر دهیم و نباید همواره ایران را واسط 

ارزش ببینیم. امروز چین درباره ترانزیت از خاک خود حرفی 
نمی زند چرا که اساســاً در شــرایطی که چین به مبدأ تولید 
ارزش تبدیل شده، بحث ترانزیت از خاک چین بی معنی است.

وی تاکیــد کــرد: در شــرایطی که تجارت کشــورها به هم 
گره می خورد، وابستگی بین کشــورها یعنی ایران و حداقل 
کشــورهای منطقه رخ می دهد و در این شرایط طبیعی است 
که ترانزیت هم شــکل بگیرد چرا که ایران به دریای شمال و 
جنوب متصل اســت و تعدادی از کشورهای همسایه محصور 
در خشــکی می توانند از این فرصت استفاده کنند.این مقام 
مســئول با تاکید بر بحث همگرایی در حوزه های اقتصادی و 
سیاسی بین کشــورها گفت: اگر نتوانیم با کشورهای منطقه 
و ســایر کشــورها در بحث همگرایی منســجم عمل کنیم، 
قطعــا اختالل در یک حوزه باعث ایجاد اختالل در حوزه های 
دیگر هم می شــود. به عبارت دیگر اگر با یکی از کشــورهای 
منطقه همگرایی اقتصادی داشته باشیم اما این همگرایی در 
بخش سیاسی شکل نگیرد، به طور قطع نمی توان حوزه های 
اقتصادی و تجاری را با این کشــور پیونــد دهیم. باید توجه 
داشته باشیم که ترانزیت یکی از حلقه های همکاری با کشورها 

اســت و اگر سایر حلقه ها به درســتی کار کنند، ترانزیت به 
خودی خود حل می شــود.ترفع با اشاره به میزان جابه جایی 
بار از کریدورهای همجوار ایران اظهار داشت: در سال ۲۰۲1 
در مسیر قزاقستان- روســیه ۲ میلیون TEUجابه جا شده یا 
اینکه چیزی حدود 5۰ میلیون تن کاال در مسیر چین- اروپا 
حمل شده اســت و باید دید ایران چه سهمی در این میزان 
جابه جایی ها داشته اســت.وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی، 
میزان ترانزیت از مسیر ایران در 9 ماهه امسال حدود 9 میلیون 
تن بوده است و باید دید چه ضعف ها و ایراداتی در مسیر ایران 
وجود دارد که می توان با رفع آنها به افزایش ترانزیت از مسیر 
ایران کمک کرد.مدیرکل تجاری ســازی و رئیس کریدورهای 
وزارت راه و شهرسازیبا اشاره به درآمدهای حاصل از ترانزیت 
از مســیر ایران گفت: به طور تقریبــی درآمد به ازای هر تن 
ترانزیت جاده ای حدود 15۰ دالر و ریلی حدود 5۰ دالر است. 
البته تمام این اعداد تقریبی اســت و به صورت دقیق برآورد 
نشده است اما باید توجه داشــته باشیم که درآمدزایی فقط 
یک جنبه ترانزیت اســت. جنبه مهمترین ترانزیت، وابستگی  
اقتصادهای منطقه به ایران است و با افزایش ترانزیت از مسیر 
ایران، جغرافیای کشــورمان امن می ماند و منافع کشورها به 
امنیت ایران گره می خورد.ترفع با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
پیوســتگی های ریلی و جاده ای به سمت غرب در ایران وجود 
دارد، افزود: به طور قطع در مســیرهای ترانزیتی ایران، هرجا 
که ریل قطع شــده، جاده موجود است اما موضوع بسیار مهم 
این است که فرهنگ ترانزیت غرب به شرق به سمت کانتینری 
شــدن در حال تغییر است و برای تغییر این فرهنگ، ما نیاز 
به همکاری مشترک با اپراتورهای بین المللی کانتینری داریم 
و باید به شبکه لجستیکی کانتینری خشکی بپیوندیم اما در 
حالی که در ایران ضعف هایی در این زمینه وجود دارد، شاهد 
آن هستیم که ترافیک قزاقستان به سمت کانتینری شدن در 
حال حرکت است به طوری که ترافیک کانتینری این کشور 
در ســال ۲۰۲1 تا ۴5 درصد رشد پیدا کرده است.وی گفت: 
صاحبان بار از کشــورهای واقع در مســیر ترانزیتی تضامین 
می خواهند تا ریسک حمل بار را کاهش دهند و ایران هم باید 
بستر کاهش ریسک را فراهم کنیم. طبیعی است که تاجران 
مسیرهایی با مولفه های هزینه، زمان، مسافت و ریسک کمتر 
و ایمنی بیشتر را انتخاب می کنند از این رو پوشش بیمه های 
بین المللی در مســیر ایران ضروری است و باید به این سمت 

حرکت کنیم.

اعالم گمرک ایران از افزایش واردات گوشــی تلفن 
همراه تا مرز سه میلیارد دالر حکایت دارد که ۸1۰ 
میلیون دالر آن یعنی حدود ۲۸ درصد به گوشی های 
بــاالی ۶۰۰ دالر اختصاص دارد.فرود عســگری-

سرپرســت معاونت فنی گمرک ایران-گزارشی در 
رابطه با آخرین وضعیت واردات گوشــی در ســال 

جاری را به ایسنا اعالم کرد.

افزایش 11۷ درصدی واردات گوشی
طبق اعالم وی، در 9 ماهه امسال 13 میلیون و ۶1 
هزار و ۸۲۲ دستگاه به ارزش دو میلیارد و 9۴۲ هزار 
و ۴۲۰ دستگاه گوشــی وارد ایران شده است که از 
نظر تعداد ۴۲.5 درصد و  ارزش 11۷ درصد نسبت 

مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

واردات 810 میلیون دالری باالی 600 دالر
عسگری یاد آور شــد: از حجم گوشی وارداتی در 9 
ماهه امســال ۶۷۰ هزار و 35۷ دســتگاه مربوط به 
گوشی های باالی ۶۰۰ دالر  به ارزش ۸1۰ میلیون 
و 933 هزار دالر اســت و گوشی های زیر ۶۰۰ دالر 
نیز از واردات انجام شــده، حدود 1۲ میلیون و 391 
هزار و ۴۶۷ دســتگاه به ارزش بیش از ۲.1 میلیارد 

دالر سهم داشته اند.

درآمــد 2.4 میلیارد تومانی از عوارض در یک 
ماه

سرپرست معاونت فنی گمرک ایران در رابطه با درآمد 
دولت از محل عوارض واردات گوشی در سال جاری 

نیز با اشــاره به این که حقوق ورودی گوشی باالی 
۶۰۰ دالر بر اســاس قانون بودجه امسال 1۲ درصد 
و گوشــی های زیر ۶۰۰ دالر ۶ درصد اســت گفت 
کــه در دی ماه ۲.۴ میلیارد تومان از  محل عوارض 
واردات گوشــی درآمد برای دولت ثبت شده است.

در همین رابطه باید یادآور شــد که واردات گوشی 
موبایل از اقالم صدرنشــین واردات ایران است و در 
مورد محدودیت و یا گران شدن واردات گوشی های 
لوکس بارها بحث هایی وجود داشته اما حواشی ناشی 
از آن از جمله تاثیر منفی بر بازار موجب شــد مثال 
مصوبه ممنوعیت واردات گوشی های باالی 3۰۰ یورو 
در سال گذشته اجرایی نشود و یا خبرهای اخیر در 
مورد ممنوعیت واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر 

در سال آینده تائید  نشد.

گمرک ایران اعالم کرد

واردات ۲.۹ میلیارد دالری گوشی 

رئیس کل ســازمان خصوصی سازی از عرضه اولیه سهام ســرخابی های پایتخت تا پایان بهمن ماه خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، حسین قربانزاده گفت: واگذاری باشگاه های پرسپولیس و اســتقالل با افزایش سرمایه از طریق صرف سهام خواهد بود 
و پولی که مردم برای هر ســهم می دهند به باشگاه ها می رســد. او ادامه داد: در این نوع عرضه اولیه، باشگاه ها با مشارکت مردم 
بورسی می شوند و پولی که می دهند مقداری تنفس برای باشگاه ها ایجاد می کند و روند این واگذاری نیازمند تشکیل مجمع است 
تا در صورت جلســه تصویب گردد و ارزش گذاری دو باشــگاه در هیئت واگذاری انجام شود.رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این روند، با درج نماد در بازار پایه 
فرابورس امکان خرید سهام دو باشگاه را برای مردم فراهم می کند.قربانزاده تصریح کرد: 1۰ تا ۲۰ درصد سهام سرخابی ها از طریق مشارکت در سرمایه عرضه می شود 
و البته ترکیب سهامداری دو باشگاه پرسپولیس و استقالل در حال بررسی است.وی افزود: وزارت ورزش، دو باشگاه و وزارت اقتصاد در تعاملی مشترک این اتفاق را 
صورت خواهند داد تا بهترین ترکیب سهامداری شکل بگیرد.قربانزاده گفت: عرضه 1۰ تا ۲۰ درصدی سهام باشگاه ها در نهایت تا پایان بهمن ماه عملیاتی خواهد شد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره بقیه ترکیب سهامداری هم گفت: باید سهامداران بزرگ و عمده ای مانند شرکت های بورسی مشارکت کنند تا یک یا دو سبد 
از سهام باشگاه را در اختیار گیرند و کنار آن ها هم دیگر افراد همچون پیشکسوتان و بازیکنان و کارکنان وزارت هم امکان مشارکت در مالکیت سرخابی ها را خواهند 

داشت.

یک نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی گفت: بازگردان کوپن شاید تنها راهی باشد که بتواند در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از حقوق اقشــار متوسط و آســیب پذیر دفاع کند.به گزارش ایسنا، محمدجواد آرین منش درباره تصمیمات دولت و مجلس برای 
حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: چنین تصمیماتی و همچنین افزایش مالیات ها فشار مضاعفی در امور مردم به ویژه اقشار متوسط 
و آســیب پذیر وارد می کند.وی افزود: هرگاه ارز دو نرخی می شــود، فساد و رانت هم پدید می آید اما راهکار مقابله با رانت حذف 
ارز ترجیحی بدون جایگزین کردن آن نیست زیرا این اقدام یک شوک قیمتی به جامعه وارد خواهد کرد و تجربه هم ثابت کرده 

دولت حاضر به کنترل و نظارت بر قیمت ها نیست زیرا تاکنون راه های گوناگونی که دولت ها دنبال کرده اند به شکست انجامیده است.این نماینده سابق مجلس افزود:  
فشــار بر اقشــار آسیب پذیر و حقوق بگیران به حدی است که امکان تاب آوری بیشــتری ندارند بنابراین اگر جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته نشود 
مشکالت اقتصادی را بیشتر کرده و نارضایتی ها را گسترده تر می کند. هنوز یارانه دارو و نهاده های دامی حذف نشده اما قیمت آن ها گران شده است.آرین منش با اشاره 
به هشدارهای اقتصاددانان به دولت درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: دولت حتما باید جایگزینی برای حذف ارز ترجیحی در نظر بگیرد. در اجرای سیاست 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ضعف مکانیسم های نظارتی موجب ایجاد فساد شد. اکنون که این سیاست کنار گذاشته می شود باید جایگزینی برای آن در نظر گرفته 
شود. به نظر من عملیاتی ترین راه، بازگردان کوپن است. البته ممکن است دولت این شیوه را زیبنده نداند اما راهکار توزیع عادالنه اقالم به اقشار متوسط و ضعیف در 

حال حاضر همین کوپن یا کاالبرگ است. شاید این تنها راهی باشد که بتواند از حقوق اقشار آسیب پذیر دفاع کند.

ارزش گذاری نهایی استقالل و پرسپولیس تا پایان هفته آینده

پیشنهاد بازگشت کوپن به عنوان جایگزین ارز ترجیحیعرضه ۱۰ تا ۲۰ درصدی سهام باشگاه ها

شرط تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای خط فقر
یک کارشناس حوزه کار معتقد است ایرادی ندارد که در تعیین حداقل دستمزد کارگران به جای محاسبه هزینه سبد معیشت تعریف خط فقر مبنا قرار گیرد ولی با توجه 
به آنکه در تصمیم گیری های مهم و کالن کشور به آن استناد می شود رقم اعالمی باید دقیق و درست و پایه علمی داشته باشد.حمید نجف ـ در گفت وگو با ایسنا، درباره 
مبنا قرار گرفتن خط فقر به جای سبد معیشت در تعیین دستمزد کارگران، اظهار کرد: ما می توانیم در فرایند تعیین دستمزد به جای محاسبه هزینه سبد معیشت، خط 
فقر را لحاظ کنیم ولی به شرطی که تعریف ما از خط فقر علمی و واقعی باشد؛ چون قرار است اطالعات مربوطه پایه تصمیم گیری های مهم و بزرگ و کالن در کشور باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر با تعدد دستگاهها و مراجع برای محاسبه و اعالم خط فقر مواجه هستیم که به طور سلیقه ای و بر اساس اطالعات خود خط فقر را تعریف می 
کنند لذا چنانچه بخواهیم به جای سبد معیشت،  خط فقر را مبنا و مالک قرار بدهیم باید یک دستگاه یا مرجع، اعالم کننده رقم خط فقر باشد.این کارشناس حوزه کار ادامه 
داد: در تعریف خط فقر الزم است یک تیم قوی متشکل از بخش خصوصی، نمایندگان مجلس، نخبگان، اساتید دانشگاه و صاحبنظران از حوزه های مختلف تشکیل شوند و 
به طور واقعی تورم و خط فقر را محاسبه کنند. بنابر این معتقدم ایرادی ندارد که به جای سبد معیشت از تعریف خط فقر برای تعیین حداقل مزد استفاده کنیم اما آمار و 
اطالعاتی که قرار است به آن استناد شود باید پایه های علمی داشته باشد.نجف با بیان اینکه در تعریف خط فقر مولفه های زیادی باید درنظر گرفته شوند، اظهار کرد: این 
مولفه ها نیازمند بروزرسانی هستند چون پبش نیاز تصمیمات بزرگ و کالن مدیریتی به شمار می روند و اگر مبنای اطالعاتی در رقم خط فقر ضعیف و نادرست باشد نمی 

تواند به اتخاذ تصمیمات درست در کشور منجر شود.
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بحران اوکراین؛ دوشنبه سیاه بازارهای سهام اروپا
تهران - ایرنا - احتمال درگیری میان روسیه، آمریکا و ناتو در اوکراین سبب شد تا شاخص های بازارهای سهام اروپا با سقوط های نزدیک به ۵ درصد در روز دوشنبه، هفته را پایان 
دهند.به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از نشریه سینکو دیاس اسپانیا، همزمان با اینکه بحران اوکراین، نگاه ها را به خود معطوف کرده است، احتمال درگیری میان روسیه و 
ناتو در زمین بازی اوکراین، در دوره ای که شرایط متزلزل شاخص های اقتصاد کالن نمایان شده، به نگرانی ها دامن زده است. نگرانی هایی که سبب شده تا رفتار سرمایه گذاران 
در امتناع و عقب نشینی از هرگونه ریسک، به شکل ریزش بازارهای بورس خود را نشان دهد.بازار سهام اسپانیا )Ibex ۳۵( روز دوشنبه با سقوط ۳.۱۸ درصدی به کار خود پایان 
داد که بدترین کاهش از زمان ظهور گونه اومیکرون در نوامبر گذشته است.  سایر شاخص های اروپایی نیز ریزش های چشگیری را ثبت کردند. داکس آلمان )Dax( شاهد کاهش 
۳.۸ درصدی، کاک فرانسه )Cac( افت ۳.۹۷ درصدی، یورو استاکس )Euro Stoxx( کاهش ۴.۴ درصدی و شاخص ام آی بی بورس ایتالیا )Mib( شاهد ریزش ۴.۱۴ درصدی بود.

به این ترتیب در روزهای اخیر و با انتشار خبرها از صدور دستور خروج پرسنل دیپلماتیک آمریکا و انگلیس از کی یف در واکنش به تهدید احتمالی حمله روسیه به اوکراین، 
بازارهای سهام اروپا از اوج های تاریخی خود در ابتدای سال جاری میالدی فاصله گرفته و تا کنون، کاهش های نزدیک به ۵ درصد را تجربه کرده اند.در وال استریت نیز در حالی 
که چشم ها به جلسه این هفته فدرال رزرو دوخته شده است، همه شاخص ها شاهد نوسانات شدید بود؛ با این حال در نهایت مثبت بسته شد.  شاخص داوجونز )Dow Jones( که 
تا حدود ۳ درصد سقوط کرد، در نهایت شاهد رشد ۰.۲۹ درصدی بود.شاخص اس اند پی S&P( ۵۰۰ ۵۰۰( ۰.۲۸ درصد رشد کرد و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا، نزدک 

)Nasdaq( پس از کاهش ۳.۸۴ درصدی در اواسط هفته، با ۰.۶۳ درصد رشد بسته شد.

گزیده خبر

برپایی سفره خیریه در شرکت آب و فاضالب هرمزگان؛
کمک 300 میلیون ریالی کارکنان آبفا به 

دانش آموزان مستعد کم برخوردار
کارکنان شرکت آب و فاضالب هرمزگان با هدف کمک 
به دانش آموزان مســتعد کم برخوردار تحت پوشش 
بنیاد رویش ســفره خیریه برپا کردند.به گزارش روابط 
عمومــی و آمــوزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، این سفره خیریه با شعار صبحانه ای با طعم 
لبخند همزمان با والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا)س( در محوطه شرکت 
آب و فاضالب برگزار شــد.در این روز کارکنان با پخــت صبحانه و درآمدهای 
حاصل از آن به دانش آموزان مستعد کم بضاعت کمک کردند.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب هرمزگان در این مراســم ضمن قدردانی از مشارکت کارکنان آبفا 
در این ســفره خیریه و همچنین بنیاد رویش افزود: کارکنان آبفا هر ســاله به 
بهانــه های مختلف یاری گر نیازمندان در قالب برنامه های مختلف بوده اند که 
یکی از این برنامه ها سفره خیریه است.وی افزود: سال گذشته به دلیل شرایط 
کرونایی امکان برپایی این مراسم طبق سنت همیشگی میسر نشد اما کمک های 

مجموعه آبفا به شکل دیگری انجام شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:
با برودت هوای استان زنگ هشدار مصرف 

گاز نواخته شد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: با تداوم بارش شدید برف در استان و برودت هوا، 
زنگ هشدار مصرف گاز نواخته شد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
با ورود سامانه بارشی در استان طی روزهای اخیر بیش 
از ۲۵ میلیون مترمکعب معادل ۶۵ درصد کل مصارف 
گاز در اســتان، به بخش خانگی و مصارف گرمایشی 
اختصاص یافته و رکورد جدید مصرف در این بخش طی ســه سال گذشته به 
ثبت رسید.سّیدرضا رهنمای توحیدی افزود: کارکنان عملیاتی شرکت گاز استان 
در ادای وظیفه اداری خود به صورت شبانه روزی ضمن کنترل فشار گاز ورودی 
و خروجی، حفظ و جلوگیری از یخ زدگی تأسیســات در دمای پایین و مناطق 
کوهســتانی، تالش نموده ولی در صورت مصرف بی رویه حجم گاز توزیعی، با 
افت فشــار مواجه خواهیم بود.وی ادامه داد: هم استانی های محترم در راستای 
مســؤولیت های اجتماعی خود اگر یک درجــه از دمای اتاق را کاهش دهند ۶ 
درصد در مصرف گاز صرفه جویی کرده اند که این رقم  با احتساب بیش از یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار مشــترک گاز، زمینه حفظ تعادل در شبکه های گازرسانی 

را نیز فراهم می نماید.

به مناسبت گرامیداشت مقام زن: بانوان 
توزیع برق زنجان تجلیل شدند

آیین تجلیل از بانوان شــاغل در شــرکت توزیع نیروی برق اســتان زنجان، به 
مناســبت بزرگداشت مقام زن و روز مادر در سالن اجتماعات شهید حاج قاسم 
ســلیمانی این شرکت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق استان زنجان، علیرضا علیزاده مدیرعامل و رییس هیات مدیره این شرکت 
در این آیین با تبریک ســالروز گرامیداشت مقام زن و روز مادر، گفت: حضرت 
فاطمه زهرا)س( الگوی کاملی از شهامت، حق مداری و تالش است و الگو گرفتن 
از ایشان می تواند در مراحل مختلف زندگی چراغ راه روشنی برای همه باشد، روز 
زن فرصتی است تا بتوانیم از بانوان تالشگر در خانواده بزرگ توزیع برق زنجان 
که تعداد باالیی از پرسنل این شرکت را تشکیل می دهند قدردانی کنیم.علیرضا 
علیزاده، جایگاه بانوان را در شــرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، جایگاهی 
شایسته دانست و افزود: بانوان شاغل در این شرکت با تکیه بر توانمندی های فنی 
و مدیریتی جایگاه ویژه ای در تصمیم سازی و تصمیم گیری های این شرکت دارند

بزرگداشت والدت حضرت زهرا)س( در 
آبفای چهارمحال و بختیاری

به مناسبت گرامیداشت میالد حضرت فاطمه زهرا)س(    
و روز زن مراسمی با حضور کلیه پرسنل شرکت آب و 
فاضالب اســتان چهارمحال و بختیاری در محل ستاد 
این شــرکت برگزار شــد.   به گزارش روابط عمومی 
و آمــوزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
چهارمحال و بختیاری؛ ســخنران این مراسم به تبلور صفات جاللیه و جمالیه 
خداوند در وجود مردان و زنان اشاره کرد و افزود: محبت به زنان موجب تحکیم 
خانواده ها می گردد.   این مشــاور و مدرس مســائل خانواده با اشــاره به مقام 
واالی حضرت زهرا نزد پروردگار و توصیف ایشــان در برخی از آیات قرآن کریم 
گفت: حضــرت زهرا )س( ثابت کرد یک زن می تواند بــا خودباوری به مدارج 
واالی انسانی برسد.   خانم عطایی با اشاره به جایگاه زن در جامعه امروز تصریح 
کــرد: زنان ما در هر موقعیتی که قرار گیرند نباید نقش مادری خود را کم رنگ 
کنند.   در ادامه این مراسم هم دکتر احمدرضا محمدی مدیر عامل شرکت آبفای 
چهارمحــال و بختیاری ضمن تبریک والدت حضرت زهرا)س( و روز زن و تولد 
حضرت امام خمینی )ره( اظهار داشت: امروز روز مادر و قدردانی از مقام انسانی 
واالی اوست که همه ما در مکتب این دردانه خلقت تلمذ کرده ایم و باید تالش 

کنیم از شخصیت انسانی ایشان الگو بگیریم. 

شرکت پاالیش گاز ایالم موفق به اخذ رتبه 
برتر کارفرمای سالمت محور استان ایالم شد

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به این 
اینکه این واحد صنعتی در بین صنایع اســتان،رتبه 
برتــر کارفرمای ســالمت محــور را کســب کرده 
اســت، گفت: کســب این عنوان در راستای اهتمام 
به  ســالمت و ایمنی شاغلین، رعایت پروتکل های 

بهداشــتی مقابله با پاندمی کرونا، تزریق ۱۰۰ درصدي واکسن و غیره بوده 
اســت.به گزارش روابط عمومی ، روح اله نوریان با بیان اینکه کســب این 
عنوان توســط معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشــت استان ابالغ شده 
است، افزود: بر اساس بازدید میدانی به عمل آمده توسط کارشناس سالمت 
کار حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، کارشناس امور اجتماعی 
اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی و کارشــناس حرفه ای مدیریت درمان 
ســازمان تامین اجتماعی از روند اجرا و پیگیری فعالیت های فوق الذکر و 
بررســی مستندات مربوطه در جلسه شــورای هماهنگی بیمه شدگان، این 
شــرکت بعنوان کارفرمای سالمت محور اســتانی انتخاب شده است. وی با 
بیان اینکه پارامترهای  ســنجش کارفرمای سالمت محور شامل ۴ بخش و 
۲۹ زیر مجموعه بوده اســت، اظهار داشت: مداخالت مدیریتی در محل کار 
با ۷ زیر مجموعه، مداخالت ایمنــی و کاهش حوادث با ۱۰  زیر مجموعه، 
مداخــالت کاهش عوامل خطر کارکنان و خانواده با ۵ زیر مجموعه و میزان 
رعایت اصول زیســت محیطی در چرخه تولید تا مصــرف نهایی محصول 
بــا ۷ زیر مجموعه، از مهمترین شــاخص ها در تعیین کارفرمای ســالمت 
محور بوده است.مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم درپایان با ذکر اینکه با 
پیگیری های مستمر اداره HSE  و پشتیبانی مسئولین و همکاران مجموعه، 
دستیابی به این هدف محقق شده ابراز امیدواري نمود که شاهد کسب رتبه 

برتر کشوری شرکت پاالیش گاز ایالم باشیم.

بلومبرگ بررسی کرد

چهار سناریوی تاثیر مذاکرات برجام بر بازار جهانی نفت
مذاکرات هسته ای ایران هیچ وقت تا به این حد برای معامله گران 
نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداشــته است.به گزارش ایسنا، 
قیمتهای نفت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون ۱۰ درصد 
رشد کرده و به حدود ۸۵ دالر در هر بشکه رسیده است و بسیاری 
از تحلیلگران پیش بینی می کنند زمان زیادی نمی برد که قیمتها 
برای نخستین بار در هشــت سال گذشته سه رقمی شوند.خواه 
قیمتهــای نفت به ۱۰۰ دالر صعود کرده یا عقب نشــینی کند، 
تا حدود زیادی به بازگشــت احتمالی ایران بــه بازارهای انرژی 
جهانی بستگی دارد. مذاکرات هسته ای ایران با قدرتهای جهانی 
از جمله آمریکا در وین دنبال می شــود. ایــن مذاکرات با هدف 
احیای توافق سال ۲۰۱۵ برگزار شده و در صورت توافق، تسهیل 
تحریمها را به دنبال خواهد داشت.اگر توافقی صورت گیرد، ایران 
قــادر خواهد بود صادراتش را به حدی افزایش دهد که قیمتهای 
نفت کاهش پیدا کنند. به گفته استراتژیســتهای بانک امریکا از 
جمله فرانسیسکو بالنش، مذاکرات هست  ای ایران تا جایی که به 
تولید مربوط است، مهم ترین عامل مبهم تاثیرگذار امسال است 
و بزرگترین ریسکی است که بر بازارهای نفت سایه افکنده است.

پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی چهار سناریوی مختلف برای 
نتیجه مذاکرات و واکنش بازار به آنها را بررســی کرده است که 

به این ترتیبند:

توافق کامل
توافق جدیدی که مشــابه توافق ســال ۲۰۱۵ باشد، منفی ترین 
نتیجــه را برای معامله گران نفت خواهد داشــت. ایران می تواند 
۸۰ تا ۹۰ میلیون بشکه نفتی که در ذخایرش نگهداری می کند 
و بســیاری از آنها در آسیا قرار دارند را بفروشد و همزمان تولید 
میادین نفتی را افزایش دهد. طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، 
تولید ایران در مدت شش ماه ممکن است از حدود ۲.۵ میلیون 
بشکه در روز نفت به ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند.

پاالیشگاهها در چین که هفته گذشته برای نخستین بار در بیش 
از یک ســال گذشــته آمار واردات ایران را اعالم کردند، احتماال 
جزء نخســتین خریداران صادرات بیشتر ایران خواهند بود. آنها 
همچنین مشتریان اصلی نفت در دوران تحریمهای آمریکا بوده 
اند. شرکت کپلر برآورد کرده اند که فروش خارجی میعانات ایران 
سال میالدی گذشته به طور میانگین حدود ۶۴۱ هزار بشکه در 
روز بوده است.بانک امریکا اعالم کرد صادرات ایران در سال پس 
از یک توافق جامع، حداکثر به ۴۰۰ میلیون بشــکه می رسد که 
برای متوازن کردن بازار جهانی نفت و ایجاد اشــباع عرضه کافی 
خواهــد بود. این بانک آمریکایی پیش بینی کرده اســت نفت تا 

اواسط امسال به ۱۲۰ دالر در هر بشکه صعود می کند اما در سه 
ماهه چهارم به دلیل افزایش عرضه ایران، به ۷۱ دالر در هر بشکه 

کاهش خواهد یافت.

توافق موقت
صحبتهای زیادی درباره یک توافق موقت به جای احیای برجام 
مطرح می شود که از سوی ایران تکذیب شده است. معلوم نیست 
در چنین توافقی تحریمهای نفتی تســهیل خواهند شد یا خیر. 
اگر تحت چنین توافقی تحریمها تسهیل نشوند، سیگنال مثبتی 
برای بازارهای نفت خواهد بود. با این حال ممکن اســت از شدت 

تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس بکاهد.

شرکت مشــاوره FGE در میان گروهی است که پیش بینی می 
کنند ایران حتی تحت یک توافق موقتی، امتیازات قابل توجهی 
در خصوص صادرات انرژی دریافــت خواهد کرد. اگر این توافق 
در ســه ماهه دوم حاصل شود، فروش نفت ایران تا پایان سال به 

حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز می رسد.

مذاکرات طوالنی
این مذاکرات که از آوریل ســال ۲۰۲۱ شروع شده است به دلیل 
اختالف نظراتی که وجود دارد، همچنان ادامه پیدا کرده و باعث 
شده دیپلماتها انتظار داشته باشند تا چند ماه دیگر هم وضعیت به 
همین روال ادامه پیدا کند.هلیما کرافت، استراتژیست ارشد کاالها 
در شرکت »آر بی سی کپیتال مارکتس« اظهار کرد: مسائل زیادی 
وجــود دارند که باید حل و فصل شــوند.بانک آمریکایی گلدمن 
ســاکس پیش بینی کرده که محتمل ترین سناریو این است که 
توافقی تا پایان امسال صورت نمی گیرد و ایران تولید نفت خود را 
در سال ۲۰۲۳ افزایش می دهد و حتی در آن زمان هم به دلیل 
مسائل فنی، بازگشت ایران به بازار جهانی بعید است سریع باشند. 
این بانک آمریکایی پیش بینی کرد قیمت نفت برنت در سه ماهه 
ســوم سال میالدی جاری به ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش پیدا 

می کند و میانگین قیمت ساالنه آن ۹۶ دالر خواهد بود.

شکست مذاکرات
تاثیرگذارترین نتیجه برای قیمت نفت، شکست مذاکرات وین با 

خروج ایران یا یکی از قدرتها از مذاکرات خواهد بود.
شکست این مذاکرات ادامه تنشهای ژئوپلیتیکی در خلیج فارس را 
به دنبال خواهد داشت و بازارها که با نگرانی کاهش ظرفیت مازاد 
تولید جهانی نفت را دنبال می کنند، به چنین تحوالتی با افزایش 

شدید قیمتها واکنش نشان خواهند داد.

بــه گفته مشــاور انرژی ســابق دولت 
آمریکا، هیــچ چیز به انــدازه افزایش 
قیمت بنزین رییــس جمهور آمریکا را 
به وحشت نمی اندازد.به گزارش ایسنا، 
روســای جمهور آمریکا همواره از سوی 
مشــاورانش برای درک خطــرات باال 
ماندن قیمت نفت در ســطح ۷۵ تا ۸۰ 
دالر در هر بشــکه برای مدت طوالنی 
توجیه شــده اند. با ادامه روند صعودی 
قیمتهــای نفت برنت و وســت تگزاس 
اینترمدیت در باالی ســطوح مذکور و 
حتی ریســک صعود قیمتهــا به باالی 
۹۰ دالر در هر بشکه، جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا با فشار مجدد برای پایین 
آوردن قیمتهای نفت روبرو شده است. 
خطــر باال ماندن قیمتهــای نفت برای 
مدت طوالنی برای رئیس جمهور آمریکا 
دو گانه اســت. نخســت این که قیمت 
باالی نفــت به اقتصاد آمریکا آســیب 
می زند. دوم این کــه به دلیل تاثیرات 
اقتصــادی منفی قیمت بــاالی نفت و 
واکنش عمومــی منفی به قیمت باالی 
بنزین، به چشــم انــداز انتخاب مجدد 
رییس جمهور و حزب وی آســیب می 
زند. منطقه خطر برای روســای جمهور 

آمریکا از حدود ســه دالر بــه ازای هر 
گالن شــروع می شود و در قیمت چهار 
دالر هر گالن به آنها توصیه می شــود 
جنگی را شــروع کنند تا توجه عمومی 
را منحرف کنند. این نکاتی اســت که 
توسط باب مک نالی، مشاور انرژی سابق 
جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق 
آمریکا گوشزد شده است. وی می گوید: 
هیچ چیز به اندازه افزایش قیمت بنزین 
رئیس جمهور آمریکا را به وحشت نمی 
اندازد.نگاهی به تاریخ آمریکا نشان می 
دهــد در زمانی که اقتصاد آمریکا در دو 
ســال پیش از انتخابات بــا رکود روبرو 
نبوده اســت، ۱۱ رئیس جمهور موفق 
شــدند مجددا در انتخابات پیروز شوند 
اما روسای جمهوری که در زمان رکود 
انتخاباتی دســت  به کمپین  اقتصادی 
زدند تنها یک بــار از هفت بار پیروزی 
مجــدد در انتخابات داشــتند. هر چند 
جو بایدن با انتخابات ریاست جمهوری 

برای یک دوره چهار ســاله دیگر روبرو 
نخواهد بود اما وی انتخابات میان دوره 
ای حساس دو ســال آینده را پیش رو 
دارد که ممکن است در جریان آن حزب 
دموکرات وی اکثریت کرســی ها را در 

مجلس نمایندگان از دست دهد.
اگرچه افرادی هســتند که می گویند 
بایدن از مشــاهده افزایــش قیمتهای 
سوختهای فسیلی راضی است تا اختالف 
قیمت بین آنها و منابــع انرژی پاک را 
کاهش دهد اما نگاهی به آمار منتشــره 
از ســوی کمیته اداره زمین آمریکا در 
ابتدای سال ۲۰۲۲ نشان می دهد بایدن 
در نخســتین سال ریاســت جمهوری 
خــود ۳۵ درصد مجوز بیشــتری برای 
حفاری چاههای نفت و گاز در مقایسه 
با نخستین سال ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ صادر کرده است.درباره گزینه های 
پیش روی بایدن برای اقدام علیه افزایش 
قیمتهای نفت، بعضی بر این باورند که 

اقدام قاطــع در برابــر تولیدکنندگان 
اوپک از طریق عربستان سعودی باعث 
افزایش عرضه جدید به بازار می شــود. 
اما هیچ کدام از تاکتیکهایی که تاکنون 
از سوی رئیس جمهور آمریکا دنبال شده 
اند، موثر واقع نشــده اند و در واقع سه 
گزینه پیش روی بایدن گذاشــته اند تا 
قیمتهای نفت را فــورا پایین بیاورد.بر 
اســاس گزارش اویل پرایس، نخستین 
گزینــه اعالم دور جدیدی از برداشــت 
از ذخایر نفت اســتراتژیک آمریکاست. 
بایدن پیش از این در ۲۳ نوامبر ســال 
۲۰۲۱ برداشت ۵۰ میلیون بشکه نفت 
از ذخایر استراتژیک ملی را اعالم کرده 
بود. گزینه دوم تشــویق تولیدکنندگان 
شــیل آمریکا و بانکهای تامین کننده 
فاینانس آنها برای افزایش بیشتر تولید 
داخلی اســت. گزینه سوم این است که 
تیم بایدن ســرانجام نسخه جدیدی از 
برجــام را با ایران امضا کرده و تحریمها 
را لغــو کنند. چنین اقدامی عرضه نفت 
را در مدت شــش تا ۹ مــاه پس از لغو 
تحریمها به میزان ۱.۷ میلیون بشکه در 
روز افزایش می دهد و باعث کاهش پنج 

تا ۱۰ درصدی قیمتها می شود.

بدترین کابوس رییس جمهور آمریکا

افزایش قیمت بنزین 

گروه استان هاـ  رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص تولید ۱۷هزار مگاوات برق 
در کشور از طریق انرژی هسته ای تولید ۱۰هزار مگاوات در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شد که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق 
تأیید شده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم از آبادان، محمد اسالمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران  در 
حاشیه دیدار با خانواده شهید صالح پورحمزاوی در آبادان اظهار داشت: در چند سال گذشته استفاده از نیروگاه برق اتمی بوشهر 
باعث صرفه جویی ۸۰ میلیون بشکه نفت شده است.وی افزود: تولید برق از نیروگاه اتمی کمک شایانی به کمبود برق در کشور کرده است.اسالمی اظهار داشت: توسعه 
ظرفیت های تولید برق در نیروگاه های اتمی یکی از اهداف دولت ســیزدهم اســت که سایت دارخوین یکی از سایت های مدنظر در این خصوص است تا از این طریق 
بتوانیم کمبود برق کشور را جبران کنیم.اسالمی در بوشهر: تولید برق هسته ای ایران به ۸۰۰۰ مگاوات افزایش می یابد.وی گفت: امروزه پاک ترین، پایدارترین، قابل 
اعتمادترین و اقتصادی ترین ظرفیت تولید برق در جهان استفاده از نیروگاه های اتمی است و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری در خصوص تولید ۱۷هزار مگاوات 

برق در کشور از طریق انرژی هسته ای تولید ۱۰هزار مگاوات در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شد که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق تأیید شده است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: با برنامه ریزی دقیق تولید ۱۷هزار مگاوات برق تا افق ۱۴۲۰ در مدار قرار خواهد گرفت و باید تمام تالشمان 

را برای رفع نیاز آیندگان نسبت به تولید انرژی برق به کار ببریم.

وزارت برق عراق اعالم کرد که مذاکرات با ایران به منظور افزایش صادرات گاز به این کشــور درحال انجام اســت.به گزارش ایسنا، احمد 
موسی، سخنگوی وزارت برق عراق در گفت و گو با شفق نیوز اعالم کرد که کشورش درحال رایزنی با ایران به منظور افزایش صادرات گاز 
به عراق است.وی گفت: اکنون مذاکراتی با وزارت نیروی ایران به منظور افزایش صادرات گاز این کشور به عراق درحال انجام است زیرا 

کاهش صادرات گاز از این کشور تاثیر منفی بر وضعیت نیروگاه های برق عراق به ویژه در استان های بغداد و دیالی و کرکوک و فرات گذاشته است.سخنگوی وزارت برق عراق 
همچنین خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد جایگزین برای نیروگاه های تولیدی هستیم و عالوه بر آن تماس های زیادی با وزارت دارایی داریم تا بدهی های ایران را پرداخت 
کند.براساس این گزارش، احمد موسی پیش از این گفت: درحال حال حاضر برای فعال نگه داشتن نیروگاه های برق عراق از گاز ایران بی نیاز نیستیم. تحریم های آمریکا باعث 
شده است که ما نتوانیم بدهی های گازی را به ایران پرداخت کنیم.وی همچنین گفت : طرف ایرانی می گوید که بدهی های عراق دلیل کاهش صادرات گاز به این کشور است.

سخنگوی وزارت برق عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی این کشور نیز گفته بود: مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق 
نیز اعالم کرده است که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد. وزارت دارایی عراق باید این بدهی ها را به ایران پرداخت 

کند و ما از این وزارت می خواهیم که این پول ها را بدهد زیرا در صورت کاهش واردات گاز با مشکل مواجه خواهیم شد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:

 مذاکرات عراق با ایران برای افزایش صادراتتولید ۱۰هزار مگاوات برق هسته ای تا سال ۱۴۰۱
 گاز به این کشور
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گزیده خبر

 ارزیابی فرایندهای منابع انسانی 
»فوالد خراسان« 
فرآینــد ارزیابی ســطح بلوغ ســازمانی مجتمع فوالد 
خراســان در حوزه ی منابع انسانی بر اساس استاندارد 
34000 برگــزار شــد.به گفته معــاون برنامه ریزی و 
فناوری »مجتمع فوالد خراســان« در دو دوره گذشته 
حضور در جایزه منابع انســانی، فرآیندهای مرتبط با 

»روابط کار و ســامت اجتماعی«، »حقوق و مزایا و جبران خدمت«، »رهبری 
و برنامه ریزی استراتژیک« به عنوان نقطه قوت مجتمع در زمینه منابع انسانی 
عنوان شــده بود.شفیعیان افزود: از اقدامات موثر و پروژه های بهبود انجام شده 
توسط »معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی« شرکت برای دستیابی به تعالی در 
سیستم های منابع انسانی مجتمع در راستای تحقق استراتژی های سازمان می 
توان به طراحی »مدل ارتقای افقی کارکنان«، استقرار »کانون ارزیابی شایستگی 
شــغلی«، بازنگری »شرح وظایف و امتیازات سختی کار پست های سازمانی« و 
تعریف پروژه¬ی »رتبه بندی شغلی بر اساس مدل G20« و ... اشاره کرد. معاون 
منابع انســانی و امور اجتماعی فوالد خراســان هم در این باره اظهار داشت: در 
نشست افتتاحیه ی »فرایند ارزیابی« که توسط تیم ارزیابی و با حضور جمعی از 

معاونان، مدیران و روسای شرکت در 15 دی ماه 1400 برگزار شد،

.مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه :
 تولید و عرضه بیش از ۵۰۰ گرید فوالدی 

در فوالد مباركه 
مدیر متالــورژی و روش هــای تولید شــرکت فوالد 
مبارکــه گفت: هم اکنون فوالد مبارکــه بیش از 500 
گریــد فــوالدی در حوزه های مختلف لــوازم خانگی، 
خودروسازی، لوله سازی، صنایع قوطی سازی و ... تولید 
می کند. علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های 

تولید شرکت فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب 
و کار که با مشــتریان فوالد مبارکه در عرصه تولید لوازم خانگی برگزار شــد، 
اظهار کرد: برای استفاده صحیح از هر گرید فوالد مبارکه، مشتریان این شرکت 
می توانند از خدمات مشــاوره فوالد مبارکه در این زمینه اســتفاده کنند.وی با 
بیان این که در صورتی که ســفارش گذاری ها به درستی انجام شود، مشکات 
مشــتریان به حداقل می رســد، افزود: از آن جا که فــوالد مبارکه قابلیت تولید 
محصوالت تجاری، کششی، فوق کششــی و استحکام باال را دارد، بنابراین این 
شرکت می تواند تولید محصوالت کیفی ویژه را در دستور کار خود قرار دهد.مدیر 
متالورژی و روش های تولید شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
شــرکت فوالد مبارکه از نظر تلرانس های ابعادی درخواستی مشتریان مطابق با 
اســتانداردهای بین المللی را در 2 حالت تلرانس نرمال و تلرانس ویژه می تواند 

محصوالت خود را به مشتریان عرضه کند.

بندر چابهار سومین بندر كشور در میزان 
واردات كاالی اساسی شد

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان 
گفت: نزدیک به یک میلیون تن گندم از ابتدای امسال 
از بندر چابهار وارد کشور شده و این بندر با مشارکت در 
واردات 11 درصد از کل واردات کاالهای اساسی کشور 
رتبه ســومین بندر بین بنادر تجاری کشور را به خود 

اختصاص داده اســت.به گزارش پایگاه اطاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی با اشاره به اینکه وجود تجهیزات استراتژیک و 
انتقال و حمل یکسره کاال از کشتی و هماهنگی موثر با سایر دستگاه های مرتبط 
از جمله مهمترین عوامل دستیابی به این رکورد است افزود: قریب به 2 میلیون 
تن کاالی اساســی کشور از ابتدای امسال از طریق بندر چابهار وارد کشور شده 
اســت که از این مقدار  ۹20 هزار تن را واردات گندم با سهم واردات 1۶ درصد 
به خود اختصاص داده اســت.وی اضافه کرد: 11 درصد از کل واردات کاالهای 
اساسی کشور شامل ذرت دامی، گندم، برنج، جو و شکر از طریق بندر چابهار وارد 
کشور شده است.آقایی تصریح کرد: تسهیل و تسریع در تخلیه و بارگیری ایمن 
کاال و ارسال به مقاصد مصرف همواره یکی از اولویت های بندر چابهار قرار دارد.

چادرملو رتبه اول بهره وری كل را در همایش 
۱۰۰ شركت برتر، كسب كرد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو رتبه اول از نظر بهره 
وری کل عوامل را در بین شــرکتهای گروه اکتشاف، 
اســتخراج و خدمات جنبی کســب کرد.در بیست و 
چهارمین همایش شــرکتهای برتــر IMI 100 که در 
محل سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد شرکت 

معدنــی و صنعتی چادرملو رتبــه اول از نظر بهــره وری کل عوامل را در بین 
شــرکتهای گروه اکتشاف، استخراج و خدمات جنبی کسب کرد.   چادرملو این 
رتبه را  براســاس  32 شاخص ارزیابی  کسب کرده است.  از جمله شاخصهای 
ارزیابی، تولید و فروش، توجه به مســئولیت اجتماعی، حرکت به سمت اقتصاد 
سبز، ایجاد زیر ساخت های توسعه پایدار، توجه به  توسعه مناطق کم برخوردار، 
میزان اثر گذاری در اقتصاد ملی، بهره وری تولید و نیروی انســانی، صادرات و 

اشتغالزایی بوده است.

کارگروه تخصصی اتاق بازرگانی تبریز طرح و بررسی کرد؛
دیپلماسی اتاق بازرگانی تبریز؛ تسهیل كننده 

صادرات صنایع لبنی آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز: کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی کمیسیون کشاورزی، 
صنایــع غذایی، آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی تبریز با حضــور اعضای این کارگروه 
برگزار شــد. ارسانی، معاون علمی و فناوری سپاه عاشورا در این جلسه پیشنهاد تشکیل 
کارگروه مشترک با کمیسیون کشاورزی جهت بررسی و رفع مشکات صنایع کشاورزی 
و تبدیلی را مطرح کرد.برنو، سرپرست معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان نیز با تشریح برنامه خرید تضمینی شیر و محصوالت نهایی لبنی خواستار 
ارائه پیشــنهادات بخش خصوصی جهت انعکاس به وزارت خانه متبوع شــد.دهقانی زاد، 
دبیِر کمیســیون کشاورزی اتاق، پیشنهادهای صاحبان صنایع لبنی در رابطه با حذف ارز 
ترجیحی و جبران آثار آن از صنایع لبنی را در ســه مورد بیان و درخواست بررسی آن ها 
در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد.همچنین در خصوص 
هزینه های مالی و زمانی ناشی از موازی کاری ادارات ) استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی 
( مرتبط با آزمایشات مربوط به صادرات محصوالت صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی مقرر 

شد، هر سه اداره در جلسات تعاملی فیمابین نسبت به حل موضوع اقدام کنند.

در دیدار مدیران عامل سایپا و بانک تجارت مطرح شد:
ركورد روزانه تحویل محصوالت سایپا به مشتریان 

شکسته شد 
خودروهای ناقص سایپا تکمیل و به بازار عرضه می شوند،سامانه جامع بانک تجارت باعث 
کاهش هزینه های تولید می شــودمدیران عامل گروه خودروســازی سایپا و بانک تجارت 
در یک نشســت مشــترک راه های همکاری بین دو مجموعه را بررسی و بر ادامه تعامل 
دو ســویه تاکید کردند.به گزارش سایپانیوز، هادی اخاقی فیض، مدیرعامل بانک تجارت 
به همراه جمعی از مدیران ارشــد این بانک، ضمن حضور در سایپا، در نشست مشترک با 
مدیرعامل و مدیران ارشــد گروه سایپا راه های همکاری و تعامل دو مجموعه را بررسی و 
تبیین کردند.در این نشست، محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا با اشاره به فعالیت های 
جدید این گروه خودروسازی گفت: برنامه گروه خودروسازی سایپا در ابتدا کم کردن حجم 
خودروهای ناقص در پارکینگ ها و عرضه هرچه سریعتر این خودروها به بازار است.تیموری 
در خصوص افزایش کیفیت محصوالت تولیدی گفت: در ارزیابی و به منظور کاهش هرچه 
بیشتر مشکات کیفی محصوالتی که به صورت ناقص تولید و در کف پارکینگ ها هستند 
پس از تکمیل و قبل از تحویل به مشتری مجدد مورد ارزیابی کیفی قرار خواهند گرفت.وی 
افزود: خوشبختانه در هفته گذشته با همین وضعیت بیشترین تحویل خودرو به مشتریان 
را داشــته ایم و با تحویل روزانه 2745 دستگاه خودرو در یک روز توانستیم رکورد تحویل 
روزانه در سایپا را شکستیم.تیموری با اشاره به برنامه ریزی های مدون برای پیشبرد تمامی 
فعالیت ها گفت: اگر مجموعه کارها به صورت سیســتمی تعریف و انجام شــود، مشکات 
در طول زمان کمتر خواهد شــد و در صورت بروز خطا هم صرفا، از طریق خود سیســتم 
عیب یابی و رفع خواهد شد.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: باید عبور مستقیم و 
کامل خودرو را به 70 درصد تولیدات و کمبود قطعات را به حداقل برسانیم، چرا که هزینه 
های تولید محصوالت ناقص و نگه داشــت این محصوالت هزینه های باالیی دارد.در ادامه 
مدیرعامل بانک تجارت هم ضمن تبریک انتصــاب مهندس تیموری، همکاری این بانک 
با گروه خودروسازی ســایپا در طول سالیان متمادی را از افتخارات بانک دانست و گفت: 
همکاری بانک تجارت با سایپا نسبت به سایر بانکها در شرایط بسیار مطلوبی است به نحوی 
که 2۹درصد تســهیات این گروه خودروســاز با بانک تجارت صورت گرفته است.اخاقی 
افــزود: وظیفه اصلی بانک ها، تامین مالی صنایع بزرگ اســت و بانک تجارت هم در این 
موضوع با نگاه به حمایت از اقتصاد و تولید ملی عملکرد خوبی داشته است.وی با اشاره به 
اینکه ایجاد سامانه جامع بانک تجارت باعث کاهش هزینه های تولید می شود، افزود: بانک 

تجارت مبنا و بستر بسیار خوبی جهت انجام کارهای خاص مالی و بانکی دارد.

در نشست خبری مطرح شد؛

ماجرای ترخیص نشدن ۲۳ تن مرغ آلوده از ترکیه
رئیس کل گمرک ایران در رابطه با اتهامات اخیر مطرح شده در پرونده شرکت کروز مبنی 
بر دریافت رشــوه کارکنان گمرک گفت که فعا نمی توان به طور قطعی اظهار نظر کرد 
و باید منتظر رای قطعی بود.به گزارش ایســنا، علیرضا مقدسی در نشست خبری دیروز 
خود اظهار کرد: در 10 ماهه امسال معادل 234 هزار اظهارنامه واردات داشتیم که از نظر 
وزنی به میزان 33 میلیون تن بوده است و نسبت به سال گذشته 17 درصد رشد داشته 
اســت. از نظر ارزشی نیز واردات کشــور معادل 41 میلیارد و 473 میلیون دالر بوده و با 
رشد 34 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.وی افزود: در این مدت، معادل 
540 هزار اظهارنامه صادرات داشــتیم که وزن آن 100 میلیون تن بوده و 7 درصد رشد 
داشته اســت. از ســوی دیگر، ارزش صادراتی آن نیز معادل 3۸ میلیارد و 7۶3 میلیون 
دالر بوده که با رشد 3۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.مقدسی عمده 
کشــورهای مقصد صادرات کشــور را عراق، چین، ترکیه، امارات، افغانستان اعام کرد و 
گفت: عمده کشــورهایی که از آن ها واردات داریم، امارات، چین، ترکیه، آلمان، سوئیس 
اســت. در بخش کشفیات قاچاق کاال طی 10 ماهه امسال معادل 2032 پرونده به ارزش 
2۸ هزار میلیارد ریال داشــتیم.وی ادامه داد: میزان کشفیات گمرک در زمینه انواع مواد 

مخدر 11۶1 کیلوگرم است.

اظهار نظر رئیس گمرک درباره پرونده کره های وارداتی 
رئیس کل گمــرک درباره پرونده کره های وارداتی هم گفت: این پرونده در ابتدا به دفاتر 
ســتادی ارجاع شــده و هم اکنون در محل صدور رای در کمیسیون بدوی رسیدگی به 

اختافات گمرکی قرار دارد. این کمیسیون همچون مراجع قضایی در خصوص این پرونده 
رای خواهند داد. چنانچه بعد از صدور رای اعتراضی در این خصوص وجود داشت، پرونده 
در کمیسیون تجدید نظر ارسال خواهد شد. این کمیسیون متشکل از دستگاه های مختلفی 
است که تصمیم گیری در مورد پرونده انجام می شود. حتی در مرحله باالتر امکان اعتراض 
به دیوان عدالت اداری وجود دارد. ســوالی که مطرح است توجه ویژه به این پرونده است. 
باید توجه داشت که هیچ فشاری در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی به آن به صورت 
گروهی انجام می شود.وی افزود: گمرک نمی تواند هیچ زمانی برای اعام رای در خصوص 
پرونده اعام کند چراکه فرایند پرونده مانند بسیاری از پرونده های دیگر توسط تعدادی 
خبره در کمیسیون در حال رسیدگی است. فرایند رسیدگی به پرونده هایی از این دست 
طوالنی است. چرا که در چندین مرحله امکان رسیدگی به اعتراض صاحب کاال وجود دارد.

واکنش گمرک به پرونده شرکت کروز 
وی به ســوال ایسنا درباره اعام نماینده دادســتان در دادگاه پرونده شرکت کروز مبنی 
بر دریافت رشــوه حدود 200 نفر از کارکنان گمرک پاســخ داد: در خصوص این پرونده 
که مربوط به ســنوات گذشته است، بررسی های قضایی در حال رسیدگی است و اکنون 
در مرحلــه تفهیم اتهام قرار دارد که در این مرحله نمی توان به طور قطعی در این زمینه 

اظهارنظر کرد و باید تا زمان اعام رای قطعی صبر کرد. 

مجوزهای ترخیص باید ۷ روزه صادر شود 

وی درباره علل رســوب کاالها در گمرک گفت: به عنوان مثال یا ثبت ســفارش دریافت 
نشــده و کاال وارد مبادی و بنادر شده یا مدت زمان اعتبار ثبت سفارش سپری شده که 
هر دو فرایند زمان بر است. همچنین مشکل دیگر درباره دپوی کاالها تامین و تخصیص 
ارز است. تا زمانی که اسناد فروش به خریدار ارایه نشود، امکان ترخیص فراهم نیست. بر 
اســاس مصوبه ستاد اقتصادی، دولت باید طی هفت روز مجوزهای ترخیص صادر شود تا 

فرایند ترخیص کاال زمان بر نباشد.

ماجرای ترخیص نشدن 23 تن مرغ آلوده از ترکیه
مقدســی درباره ورود 23 تن مرغ از ترکیه و ترخیص نشدن آن ها اعام کرد: معادل 23 
تن مرغ معادل 200 روز  در سردخانه مورد تایید دامپزشکی نگهداری شد و قرار بوده تا 
دامپزشــکی مجوز آن ها را صادر کند که صدور این مجوز طوالنی شد تا درنهایت گمرک 
متوجه شــد که این تعداد مرغ در سردخانه موردنظر وجود ندارد. وی افزود: پس از این، 
بررسی ها دامپزشکی اعام کرد که 23 تن مرغ وارداتی نمی توانند مورد استفاده قرار بگیرند 
و در نهایت این تعداد مرغ در تهران و شهرهای دیگر پیدا و جمع آوری شد. در این زمینه، 
گمرک گزارش جرم کرده است. رئیس کل گمرک ارزش 23 تن مرغ وارداتی از ترکیه را 
معادل 14 میلیارد و 555 میلیون ریال اعام کرد. مقدسی درباره آخرین وضعیت واردات 
کاالهای اساسی نیز گفت: از 2۶ قلم کاالهای اساسی 7 قلم مشمول ارز ترجیحی مابقی 
مشــمول ارز نیمایی می شوند. از ابتدای امسال تا ابتدای ماه جاری 21 میلیون تن کاالی 

اساسی با ارز ترجیحی به ارزش 12 میلیارد دالر وارد کشور شد.

رییس مرکز توســعه تجارت الکترونیک گفت: ســاختار جدیدی برای تایید اصالت خودرو اگهی شده و اطاعات ارائه شده ایجاد 
شد، اما هنوز نمی توان ادعا کرد پس از این امکان تخلف در آن وجود ندارد.به گزارش اقتصاد آناین به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
علی رهبری گفت: بیمه مرکزی این امکان را فراهم کرده تا با اســتعام مشخص شود که خودرو تا امروز چند بار تصادف داشته 
و چقدر خســارت برای آن پرداخت شده است.کیانی، نماینده بیمه مرکزی گفت: اگر دوستان در دولت کمک کنند که برای هر 
خودرو شناسنامه طراحی کنیم اگهی دروغینی وجود نخواهد داشت و مردم از آن استفاده خواهند کرد. بیمه مرکزی هم آمادگی 
ایجاد این شفافیت را دارد.مفتح، معاون بازرگانی داخلی گفت: تقویت ابزار های این چنینی و بهره گیری از بستر های مجازی کاال را به سمت عدالت اجتماعی در تجارت 
کشور حرکت خواهد داد. با افزایش بعد مسافت ها احراز صاحیت چنین کاال هایی یک ضرورت است.به گفته او؛ دو گروه کاال در کشور خرید و فروش می شود؛ یک 
گروه کاال های اســتاندارد اســت مثل روغن، آبمیوه، شوینده ها و غیره، اما در کروه دوم مثل مسکن و خودرو موضوع پیچیده تر است. ممکن است شما در خرید گروه 
دوم با کاهبرداری ها مواجه شوید. با این تغییرات کاالی واقعی و فروشنده واقعی مشخص خواهد شد.تاکنون دوبار دستور حذف قیمت مسکن و خودرو از پلتفرم های 
عرضه کاال در فضای مجازی،صادر شده است. یک با دستور قضایی با درخواست وزارت صمت  و بار دیگر هم به دستور وزارت صمت.اشکان محمدی مدیرعامل یکی 
از پلتفرم های درج آگهی گفت: در دو سال گذشته در بحث خودرو دستورات قضایی حذف قیمت را داشتیم که غیر تخصصی بود و منجر به بروز آسیب و مهاجرت 

کاربران شد. اکنون با ایجاد بستر وب سرویس بیمه، ایجاد شفافیت در شناخت اصالت کاال به وجود آمده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده، گفت: با درج قیمت تولیدکننده 
)به جای قیمت مصرف کننده( معیاری در دست خریداران هست که بر اساس آن اگر قیمت نهایی خریدار در کاالی تند مصرف بیش 
از20 درصد و در کاالهای کند مصرف بیش از 30 درصد باشد، مصداق گران فروشی است.به گزارش ایسنا، محمد صادق مفتح در حاشیه 
نشست خبری ساماندهی آگهی های الکترونیکی خودرو، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شناسایی گرانفروشی برای مصرف کننده نهایی 

آسان است، اظهار کرد: همچنین با اجرای این طرح رقابت در توزیع فروشی افزایش یافته و شاهد کاهش قیمت برخی کاالها با درج قیمت تولیدکننده هستیم.وی با بیان اینکه 
در این طرح مردم خودشان از گرانفروشان خرید نمی کنند و دیگر نیازی به کشف تخلف نیست، تصریح کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده از کاالهایی که تاثیر کمتری در سبد 
خانوار داشت شروع شد، اما بازخوردها مثبت بود، برای مثال قیمت آب معدنی تا 50 درصد و قیمت لنت، فیلتر روغن و لوازم یدکی خودرو تا 70 درصد کاهش داشته است.

البته به گفته قائم مقام وزیر صمت کاهش قیمت قابل پیش بینی بود، چرا که قیمت مصرف کننده با پیش بینی بیشترین هزینه حمل و نقل درج می شد که حاال این شرایط 
تغییر کرده اســت. در اصل درج قیمت مصرف کننده در ذات خود بی عدالتی و بی رقابتی دارد.وی در ادامه پیش بینی کرد که با اجرای کامل طرح درج قیمت تولیدکننده، 
کاال عادالنه تر و با قیمت بهتر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و رقابت در حلقه های مختلف توزیع و فروش بیشتر شود و گفت: تاثیرگذاری سیستم های سنتی نظارت مثل 

تعزیرات کمتر از روش فعلی است.

با درج قیمت تولیدکننده راه اندازی ساختار احراز صالحیت آگهی های مجازی

چگونه مچ گرانفروشان را بگیریم؟ 

 مدیر قرارگاه محرومیت زدایی سرکار خانم فاطمه چوپانی طی مصاحبه ای فرمودند :زمستان هزار و چهارصد با گرمی دلهای بهم پیوسته   
نوید بخش سرآغازی پر رنگ تر از همیشه برای قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه ابشار عاطفه ها  می باشد.   تامین جهیزیه 
به نو عروسان تحت حمایت به مناسبت میالد حضرت زهرا )س(  اینبار افتخار خدمت رسانی  به دیار سنگ و آب ،سرزمینی به وسعت یک 
تاریخ ، اســتان کرمانشاه را نصیبمان کرده است.کمکهای مردمی خیرین اســتان تهران  یاری رسان زوج های جوانیست که آغازگر زندگی 
هســتند .همچنین  در راستای اعتالی سیره ی عملی امیر مومنان )ع(  با هدف خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر همچون گذشته گامی 
دیگر برداشــته ایم و با اهداء 150 ســری جهیزیه  به نو عروسان تحت حمایت به مبلغ ده میلیارد ریال معادل یک میلیارد تومان که شامل 
گاز،فرش،پتو،،بخاری، سرویس تفلون و چینی، و ...   می شود در ترویج  ازدواج آسان و سنت پیامبر رحمت )ص( گام استواری برداشته ایم  
و الزم بذکر است استانهای عزیزی طی شهریور ماه و تاکنون از قرارگاه محرومیت زدایی جهیزیه دریافت کردند که شامل آذربایجان غربی، 
اردبیل، بوشهر، سیستان و بلوچستان ،لرستان، ایالم، چهار محال و بختیاری، کرمان، خوزستان، کرمانشاه، خراسان جنوبی  ، خراسان شمالی 
، کهکیلویه و بویراحمد ، خراسان رضوی می باشند.  در رزمایش حضور داشتند و از نزدیک از کمک های مومنانه ی خیرین استان بازدید 

کردند.جا دارد از نیکوکاران گرامی که همواره حامی محرومان می باشند ، تشکر کنیم.
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گزیده خبر

5078 نفر در آبان ماه از بانک تجارت 
تسهیالت ازدواج دریافت کردند

شعب بانک تجارت سراسر کشور دی ماه امسال به 5078 نفر از زوج های جوان 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، این بانک در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و سهولت شرایط 
ازدواج جوانان کشور هرســاله اقدام به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
به زوج های جوان کرده و بر این اســاس در دی ماه امســال بــه 5078 نفر از 
متقاضیان ثبت نام کننده تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.در 
این ماه 16978 نفر از متقاضیان نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج قرار دارند که پس از تکمیل مــدارک و معرفی ضامنین 
بر اساس ضوابط تعیین شــده از سوی بانک تسهیالت خود را دریافت خواهند 
کرد.بانــک تجارت از ابتدای ســال 1400 تا پایان دی ماه بــه بیش از 91 هزار 

زوج های جوان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

تقدیر از واحدهای برتر ستادی، استانی و 
شعب بانک توسعه تعاون 

مراسم تقدیر از واحدهای برتر ستادی، استانی و شعب بانک توسعه تعاون به طور 
همزمان در سراســر کشور ازطریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با حضور مدیرعامل 
و اعضاء هیات مدیره برگزار شــد.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه 
تعاون در این مراســم با تبریک به واحدهــای برگزیده بانک گفت: تداوم بهبود 
عملکرد بانک منوط تالش همکاران شــعب در ارتقای شاخص های عملکردی 
در دوره های زمانی جدید می باشد.مدیرعامل با اشاره به توقعات رییس جمهور 
از سیستم بانکی اظهار داشت: نگاه دولت جدید به شبکه بانکی بسیار سازنده و 
ارزشمند است و تعبیر رییس جمهور به بانکداران به امنای جامعه نشان از عمق 
نگاه راهبردی ایشان به ارکان پولی و مالی در اقتصاد است.وی افزود: به نمایندگی 
از همکاران بانک توســعه تعاون و به عنوان یکی از هشــت مدیر عامل منتخب 
شــبکه بانکی در حضور رییس جمهور و مقامــات اقتصادی دولت، درخصوص 
اقدامــات موثر، مزیت ها و تجارب بانک در طرح های ملی و همچنین مشــکل 
کمبود ســرمایه بانک مطالبی عنوان نمودم و امید است با حمایت دولت، نقش 

موثر بانک در حمایت از تعاونگران و کارآفرینان تقویت گردد

بانک قرض الحسنه مهر ایران رضایت بیش از 
۹0 درصد مشتریان را جلب کرد

نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد رضایت مشتریان بانک قرض الحسنه 
مهر ایران به بیش از 90 درصد رســیده اســت.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، نظرسنجی های انجام شــده از سوی مرکز ارتباط با 
مشــتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران نشــان می دهد رضایت مشتریان از 
خدمات و محصوالت بانک با افزایشــی چشمگیر نســبت به سال گذشته به 
بیش از 90 درصد رسیده است.بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان نخستین 
و بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشــور همواره سعی کرده با ارائه طرح های 
متنوع اعتباری، نیاز اقشــار مختلف را برای دریافت تســهیالت قرض الحسنه 
آســان برآورده کند. جدیدترین طرحی که ایــن بانک ارائه کرده »۳ در یک« 
است که جزئیات آن و سایر طرح های اعتباری روی وب سایت بانک به آدرس 
www.qmb.ir قــرار دارد.اصلی ترین علت افزایش رضایت مشــتریان بانک 
قرض الحســنه مهر ایران را می توان نقش این بانک در گســترش برخورداری 
مردم از تسهیالت قرض الحسنه دانست.بانک قرض الحسنه مهر ایران همچنین 
بخش قابل توجهی از تسهیالت خود را برای توانمندسازی مددجویان نهادهای 
حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت 
و بنیاد مســکن انقالب اســالمی تخصیص داده است.بانک قرض الحسنه مهر 
ایران از آغاز تفاهم نامه با نهادهای حمایتی مختلف تا پایان آذر ماه سال جاری، 
در مجموع 608هزار فقره تسهیالت به ارزش تقریبی 70هزار میلیارد ریال را 
پرداخت کرده است. این بانک همچنین در پرداخت وام 10 میلیون تومانی به 
سرپرستان خانوار مبتال به کرونا پیشگام بود و ظرف کمتر از یک هفته پس از 
دریافت لیست مشموالن، نخستین وام های قرض الحسنه به سرپرستان خانوار 

مبتال به کرونا را پرداخت کرد.

افزایش سرمایه 55 هزار میلیارد ریالی بانک 
ملت برای فتح جایگاه نخست در گروه بانکی

شــرکت بانک ملت از افزایش ســرمایه 55 هزار میلیارد ریالی از محل اندوخته 
تفاوت تســعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی و ســود انباشته خبر داد تا در 
صورت تصویب و ثبت، جایگاه نخست در میان بانک های بورسی را فتح کند.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملت، »وبملت« در نظر دارد سرمایه فعلی را از حدود 
207 به 262 هزار میلیارد ریال برســاند تا بتواند به اولین شرکت بزرگ بانکی 
بورس از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شود.بر اساس مصوبه ی 6 مرداد سال 99 
هیات مدیره بانک در خصوص افزایش سرمایه به میزان 9.2 هزار میلیارد تومان 
شــامل 8 هزار میلیارد تومان از محل سایر اندوخته ها ) اندوخته تفاوت تسعیر 
ارز( و مبلغ 1.29 هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته ، شهریور سال 99 در 
سامانه کدال منتشر شد، که سازمان حسابرسی در سال 99 ذخایر منظور شده 
در صورت های مالی برای مالیات، مطالبات مشکوک الوصول و کسری تعهدات 
اکچوئری را کافی ندانست.این گزارش می افزاید با پی گیری های بانک ملت، نظر 
سازمان حسابرسی تامین و افزایش سرمایه 55 هزار میلیارد ریالی مورد موافقت 

سازمان حسابرسی قرار گرفت.

وام مسکن چند؟
هزینه وام مسکن نسبت به حدود 10 روز قبل کاهش داشته است به طوریکه 
قیمت هر برگ از این اوراق که در هفته قبل حداقل 124 هزار تومان قیمت 
داشــت، اکنون بن 11۳ تا کمی بیش از 118 هــزار تومان قیمت دارد.به 
گزارش ایسنا، مدتی اســت که قیمت اوراق مسکن روندی افزایشی دارد و 
حــدود یک ماه قبل از 100 هزار تومان و اخیرا از 125 هزار تومان هم گذر 
کرد. پس از آن بانک مسکن اعالم کرد به مناسبت هشتاد و سومین سالگرد 
تاسیس این بانک، هزینه دریافت تســهیالت مسکن از محل اوراق گواهی 
حق تقدم تسهیالت 50 درصد کاهش یافته است. نکته جالب این است که 
هزینــه این اوراق طوری افزایش داشــته که حتی تخفیف 50 درصدی هم 
هزینه نهایی را کاهش نداده است. به عبارتی اگر هزینه اوراق 80 تومان بود 
و هیچ تخفیفی نیز در نظر گرفته نشده بود، هزینه این وام کمتر از شرایط 
کنونی بود!بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد که هر 
برگ اوراق تسهیالت مسکن ماه های فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال 
جــاری به ترتیب 118 هزار تومــان، 118 هزار و 100 تومان و 117 هزار و 
500 تومان قیمت دارد. هر برگ از اوراق تســهیالت مســکن بانک مسکن 
تیرماه سال 1400 با قیمت 117 هزار و 600، مردادماه 116 هزار و 900 و 
شهریورماه نیز 116 هزار و 500 تومان  داد و ستد می شود. همچنین هرکدام 
از اوراق مهر و آبان و آذرماه116 هزار و 600، 116 هزار و 400 و 118 هزار و 
۳00تومان قیمت دارد. قیمت اوراق دی ماه سال جاری نیز 11۳ هزار و 500 
تومان بوده که این گزارش بر اساس نرخ اوراق در دی ماه نوشته شده است.

مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان تسهیالت دریافت 
کنند که شــامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 80 میلیون 
تومان وام جعاله می شــود؛  لذا برای دریافت 200 میلیون تومان تسهیالت 
باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته 
شــده تعداد اوراق 200 و هزینه آن با تســه 11۳ هزار و 500 تومانی، 22 
میلیون و 700 هزار تومان می شود.همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون 
تومــان وام جعاله که برای آن با تخفیف بایــد 80 برگه به مبلغ 9 میلیون 
و 80هــزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینــه خرید اوراق 22 میلیون 
و 789هزار تومان می شــود.زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا 
سقف 480 میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن 
بــرای هر نفر و 80 میلیون تومــان وام جعاله دریافت کنند؛ که البته طبق 
تصمیم جدید، زوجین باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که 
هزینه آن 45 میلیون و 400هزار تومان می شود که همراه با هزینه 9 میلیون 
و80  هــزار تومانی وام جعاله در مجموع باید 45 میلیون و 489هزار تومان 
پرداخت کنند.سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 و برای زوجین به ۳20 میلیون 
تومان رســیده اســت که با توجه به این که مجردها با تخفیف باید 160 و 
متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ۳20  برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند، مجردها باید 18 میلیــون و 160هزار تومان و متاهل ها نیز باید ۳6 

میلیون و ۳20هزار تومان پرداخت کنند.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد؛

ابالغ مقررات جدید پرداخت تسهیالت خرد تا پایان سال
رییس کل بانک مرکزی گفت: متقاضیان وام های خرد مشــروط 
به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیالت الزم برخوردار شوند که 
مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی 
ابالغ می شود.به گزارش خبرنگار ایِبنا، علی صالح آبادی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس با مدیران بانک مرکزی اظهار داشت: در این جلسه تحوالت 
بازار ارز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و پیش بینی های 
الزم از سوی بانک مرکزی ارائه شد که خوشبختانه پیش بینی های 
مثبتی برای سال آینده وجود دارد.وی افزود: موضوع دیگر جلسه 
بحث اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که 
گزارش اقدامات ارائه شــد. در ماه های اخیر اجرای قانون سرعت 
خیلی خوبی گرفته و مقرر شد تا پایان سال عمده این کار به پایان 
برسد و امسال پایانه های فروشگاهی ساماندهی شده و پرونده های 
مالیاتی آنها نیز در سازمان مالیاتی تشکیل شود.رییس کل بانک 
مرکزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در این جلسه، 
تصریح کرد: مقدمات کار فراهم شــده و مقرر شد تا پایان امسال 
کلیات و مواد این قانون در کمیســیون اقتصادی به جمع بندی 
برســد و ان شاءاهلل در ســال آینده در صحن علنی کارهای آن با 

هماهنگی دولت و مجلس دنبال شود.

تامین 44 میلیارد دالر ارز واردات در 10 ماهه 1400
صالح آبــادی درباره وضعیت ارزی کشــور نیز گفت: در 10 ماهه 
امســال 44 میلیارد دالر تامین ارز در سامانه نیما و درخصوص 
کاالهای اساســی صورت گرفته اســت و در مجموع با توجه به 
شرایط پیش بینی می کنیم روند رو به رشد و مثبت ادامه داشته 

باشد.

نظارت بر اخذ سود جرائم دیرکرد
رییس کل بانک مرکزی درباره اخذ سود جرائم دیرکرد نیز گفت: 

طبق شرع از جریمه، سود و جریمه نمی توان گرفت، بنابراین مقرر 
شد که نظارت های الزم اتفاق بیفتد و نرم افزارهای الزم در سیستم 
بانکی متناسب با این مورد اصالح شود.وی درمورد فعالیت ناظران 
شــرعی نیز توضیح داد: در بانک هــا کمیته های رعایت قوانین و 
مقررات داریم که یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات 
افرادی هســتند کــه از دانش الزم در حوزه بانکداری اســالمی 
برخوردار هســتند و تالش می کنند کــه آموزش های الزم را در 
بانک ها بــه کارکنان بدهند و مصوبات شــورای فقهی را نیز در 

بانک ها پیگیری کنند.

تسهیل در دسترسی آحاد مردم به سیستم بانکی
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به خواسته رییس جمهور برای 
تسهیل در پرداخت تسهیالت خرد خاطرنشان کرد: باید شمولیت 
مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی 
تســهیل کنیم. بخشــی از این کار مربوط به تسهیالت و بخشی 
مربوط به خدمات بانکی اســت که جــزو برنامه های جدی بانک 
مرکزی خواهد بود.رییس شــورای پــول و اعتبار افزود: در بحث 
تسهیالت، متقاضیان وام های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید 
بتوانند از تســهیالت الزم برخوردار شوند که مقررات آن در حال 

بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابالغ می شود.

مقررات واردات با رمزدارایی ها به زودی نهایی می شود
صالح آبادی در ادامه یادآور شد: در حوزه رمزارزها رمزپول ملی را 
تعریف کرده ایم و در شورای پول و اعتبار تصویب شد و اوایل سال 
آینده راه اندازی می شود، درباره رمز دارایی های موجود نیز حوزه 
معاونت اقتصادی رئیس جمهور این موضوع را دنبال می کند.وی 
ادامه داد: درخصوص بخشی از رمزدارایی ها که مربوط به واردات 
است، بانک مرکزی با وزارت صمت جلسات کارشناسی متعددی 
برگزار کرده که به زودی جمع بندی و به دولت ارائه می شــود تا 
آن هایی که قبال مجوز اســتخراج را گرفته اند در سامانه ای عرضه 
کنند تا واردکنندگان با ثبت سفارش از این  رمزدارایی ها استفاده 

کنند که به زودی مقررات این موضوع هم نهایی خواهد شد.

افزایش 3۹ هزار میلیارد تومانی ســپرده های دولتی نزد 
بانک مرکزی

رییس شــورای پول و اعتبــار با بیان اینکه ترکیــب پایه پولی 
تغییراتی داشــته است، تصریح کرد: در دی ماه ۳9 هزار میلیارد 
تومان سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش پیدا کرده 
است. بنابراین با بررسی ترکیب اجزای پایه پولی خواهیم دید که 
در بخش ســایر اقالم که اوراق ریپو است افزایش پیدا کرده اما از 
آن طرف بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده اســت 
که این امر ناشــی از این است که ســپرده های بانک مرکزی در 
بخــش دولتی افزایش پیدا کرده اســت.صالح آبادی توضیح داد: 
زمانی که شرکت های دولتی و دولت حسابشان نزد بانک مرکزی 
اســت، وقتی این منابع در طول ماه افزایش پیدا می کند، اضافه 
برداشــت ها نیز ممکن است افزایش پیدا کند ولی در پایان ماه با 
پرداخت حقوق ها که حساب ها از بانک مرکزی به سیستم بانکی 
منتقل می شود، اضافه برداشت ها کم می شود و از طرف دیگر بین 

بانکی افزایش می یابد.

یــک اقتصــاددان دربــاره دالیل عدم 
گفت:  تقســیمی  ســودهای  پرداخت 
مدیران برخی شرکت ها دریافته اند که 
می توانند از وجوهی که در حســاب ها 
رسوب کرده اســت برای منافع شرکت 
یا حتی منافع شخصی شــان اســتفاده 
کنند.علی ســعدوندی، در گفت و گو با 
خبرنگار مهر در خصوص لزوم پرداخت 
سود شــرکت ها از طریق سجام گفت: 
متأسفانه از سال های گذشته تا به امروز 
برخی از شــرکت ها سود تقسیمی را از 
طریق سجام پرداخت نمی کنند که این 
امر مصــداق خوردن مال مردم اســت 
زیرا وقتی ســود غیر سجامی پرداخت 
می شود، دسته ای از ســهامداران خرد 
که کم اطالع هســتند یا سهامشان به 
اندازه ای نیســت که برای دریافت سود 
به بانک مراجعه کنند، درنتیجه متضرر 
داد: متأسفانه موارد  ادامه  می شوند.وی 
زیادی قانون شکنی در رابطه با پرداخت 
ســود به روش غیر سجامی وجود دارد 
مثاًل برخی از شــرکت ها پس از گذشت 
چند وقت دیگر سود سهامدار را که در 
حساب مانده است پرداخت نمی کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: راهکار 
حل این مشــکالت اســتفاده از سامانه 
ســجام برای پرداخت ســود است که 
تاکنون به صورت کامل اجرایی نشــده 

اســت و ســازمان بورس هم متأسفانه 
گوش شــنوایی بــرای تغییــر در این 
رویه اشــتباه ندارد و تغییرات جدی در 
سیاست گذاری های خود درباره سجام 
درباره  است.ســعدوندی  نــداده  انجام 
انگیزه شــرکت ها بــرای پرداخت غیر 
سجامی ســود اظهار داشت: شرکت ها 
می دانند که اگر سود را از طریق سجام 
پرداخت نکنند، امکان اینکه ســودهای 
ســهامداران خرد در نهایــت پرداخت 
نشــود و در حســاب شــرکت رسوب 
کند زیاد اســت.وی اضافه کرد: مدیران 
برخی از شــرکت های بورسی به تجربه 
دریافته اند کــه می توانند از وجوهی که 
در حساب ها رســوب کرده است برای 
منافع شــرکت یا حتــی خدایی نکرده 
برای منافع شخصی استفاده کنند. برای 
همین هم شــرکت ها، جلوی سجامی 
شــدن پرداخت سود مقاومت می کنند.

اقتصادی در خصوص  این کارشــناس 
مشکالت استاندارد نبودن پرداخت سود 

تقسیمی گفت: سهامداران خرد خیلی 
وقت ها وقت کافــی ندارند یا کاًل اطالع 
ندارد که باید به کدام بانک مراجعه کند 
تا ســود سهامشان را دریافت کند و هر 
شــرکتی هم برای خودش یک ســری 
قوانین دارد. مثاًل یک شــرکتی ســود 
را به یک بانک خــاص واریز می کند و 
شــرکت دیگری به بانک دیگر، بنابراین 
هیچ اســتانداردی در پرداخت ســود 
نقدی وجود ندارد که تکلیف سهامداران 
مشخص شود.ســعدوندی ادامه داد: در 
کشــورهای پیشرفته سود تقسیمی هر 
ســه ماه یک بار توزیع می شــود اما در 
کشور ما ســه ماه بعد از تاریخ مجمع، 
ســود تقســیم می شــود. عالوه بر این 
در کشــورهای پیشــرفته پول از مسیر 
کارگزاری توزیع می شود که مزیت خیلی 
بزرگی به همراه دارد و آن ورود جریان 
همیشــگی نقدیندگی به بازار سرمایه 
اســت.وی با انتقاد از عملکرد سازمان 
بورس خاطر نشان کرد: سازمان بورس 

باید پرداخت ســجامی سود تقسیمی 
را پیگیــری کند. موضوعــی که راحت 
هم قابل اجرا هســت اما سازمان بورس 
ســعی می کند بهانه بیاورد. اگر مدیران 
ســازمان بورس توانایی کار و مدیریت 
ندارند خب می توانند کناره گیری کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در 
یک سال گذشته هر ادعایی که سازمان 
بورس در جهت اصالح سازوکارهای بازار 
سرمایه داشــته در نهایت خود سازمان 
بورس این اصالحات را لغو کرده اســت. 
آخرین نمونه هم همین ســجام هست 
که اعــالم کردند تا آخر ســال همه ی 
شرکت ها موظفند که سجامی بشوند اما 
بعد زدند زیر آن و به راحتی گفتند که 
احتیاج به قانــون دارد و در قانون بازار 
سرمایه پیش بینی شده است.سعدوندی 
در پایان با تأکید بر اینکه سجامی شدن 
پرداخت سود تقسیمی شرکت ها حتی 
اگر نیاز به قانون هم داشــته باشد باید 
به ســرعت یک ماده واحده در مجلس 
به صورت سه فوریتی به تصویب برسد، 
افزود: در حال حاضر به نظر می رسد قرار 
بر این هست که سجام به صورت کامل 
اجرا نشــود. برداشت بنده این است که 
برخی منتظر هستند تا پرداخت سجامی 
سود مشمول مرور زمان شود تا آن اقدام 

را انجام دهند.

یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد؛

بهانه سازمان بورس برای عدم 
پرداخت سود سجامی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برخی بانک ها دریافت ضمانت برای دریافت تسهیالت را با کمک سهام عدالت تسهیل کرده اند و 
این اقدام از طریق اپلیکیشن های موبایلی نیز اتفاق افتاده است که اقدامی کامال مثبت است.علی رضایی در گفتگو با خبرنگار ایبنا، درباره 
تخصیص کارت های اعتباری به مردم بر اساس اعتبار، اظهار کرد: اکنون نقدینگی کشور به سمتی می رود که باید هر چه زودتر مانع از 
افزایش آن شــد؛ زیرا اگر از افزایش نقدینگی کشور جلوگیری نشود تبعات بدی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.وی ادامه داد: یکی از 
اقداماتی که باعث می شــود نقدینگی در کشــور نزولی شود یا توقف پیدا کند تخصیص کارت اعتباری است. یعنی اگر کارت اعتباری با 
منابع اعتبارات در اختیار مردم گذاشته شود هم نیازهای افراد تامین می شود و هم کنترل خواهد شد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حتی کارت های اعتباری می توانند 
منابع بانکی کشور را کنترل کند. زیرا شاهد پول پاشی های فراوانی در کشور هستیم که باید هر چه زودتر این اتفاق هم از سوی دولت و هم از سوی بانک ها متوقف شود.رضایی 
تصریح کرد: اقدام مثبتی که تخصیص کارت های اعتباری با خود به همراه دارد رشد تولید داخلی است. یعنی این مورد می تواند به تولید کننده کمک کند که منابع اولیه خود 
را بدست آورد تا با آن منابع چرخ کارخانه خود را بچرخاند و تولیدات خود را افزایش دهد.وی با بیان اینکه مزایای کارت های اعتباری از معایب آن بیشتر است، بیان کرد: اقدام 
مثبت دیگری که این کارت با خود دارد قرار گرفتن اعتبار به جای پول است که این خود به تنهایی بزرگترین مزایای این کارت به حساب می آید، زیرا هم می تواند نقدینگی 
جامعه را مدیریت کند و هم می تواند اتفاقات خوبی را در اقتصاد کشور رقم زند.این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: گزارش هایی وجود دارد که برخی از 

بانک ها دریافت ضمانت را برای دریافت این تسهیالت آسان کردند یعنی می توانند سهام عدالت را به عنوان ضامن قرار داد.

کاهش ثابت در ارزش بیت کوین نشان دهنده یک فصل فروش جدی است که ارز دیجیتال را در معرض خطر قرار می دهد و 
اگر بیت کوین به الگوی نزولی خود ادامه دهد، احتمال اینکه زودتر از ژانویه به 25هزار دالر آمریکا ســقوط کند، بســیار زیاد 
اســت.به گزارش ایســنا به نقل از کریپتونیوز، بازار رمزارزهای پرمخاطره بسیار وحشتناک شده زیرا بیت کوین با شروع سال 
2022 به پایین ترین سطح خود رسیده است. ارزش بیت کوین در حال حاضر کمتر از ۳5هزار دالر و نشان دهنده یک صلیب 
مرگ )الگو در نمودار تکنیکال بیانگر حجم گســترده ای از فروش یا تقویت روند نزولی( اســت.پیش از این، ارزش بیت کوین 

در جوالی 2021 به زیر ۳5هزار دالر کاهش یافت. با این حال، الگوی فعلی بیت کوین و کل بازار ارزهای دیجیتال نشــان دهنده کاهش ارزش اضافی اســت زیرا 
متخصصان پیش بینی می کنند که بارگذاری ها به زودی باز می گردند.بیت کوین، بزرگ ترین بازنده موجود کنونی بازار اســت و افراد انتظارات بیشــتری از این 
رمزارز داشــته اند و البته ازدست دادن ارزش بیت کوین تاثیر مســتقیمی بر توکن های دیجیتال مختلف موجود در بازار دارد.متخصصان اعالم کردند: بیت کوین 
ممکن اســت روند بهبود نداشــته باشد زیرا هیچ سیگنال جهش مجدد از خود نشــان نمی دهد.برخی از مولفه های مهم در کاهش بیت کوین شامل هک صرافی 
کریپتودات کام، قوانین تشــدیدکننده مقامات و بیماری کووید و تاثیر فدرال رزرو بوده اســت.بیت کوین تا کنون بیش از 45 درصد از ارزش خود را در چند ماه 
گذشــته تغییر داده اســت زیرا در ماه نوامبر به بیش از حد معمول رســید و از آنجایی که بیت کوین مترادف با بازار ارزهای دیجیتال است، کاهش ارزش آن بر 

اکوسیستم دارایی دیجیتال آسیب وارد کرده است.

بیت کوین به کانال ۲۵ هزار دالر سقوط می کند؟اقدام بانک ها برای تسهیل در دریافت وام

از سوی بانک مرکزی؛
شرایط دریافت وام ۱00 میلیون تومانی اعالم شد

بانک مرکزی از شرایط دریافت تسهیالت زیر 100 میلیون تومان با اعتبار سنجی خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی شرایط 
دریافت تسهیالت زیر 100 میلیون تومان با اعتباریسنجی را تشریح کرد.

طبق گفته مصطفی قمری وفا، شرایط دریافت وام تا 100 میلیون تومان بدون ضامن طبق بخشنامه وزارت اقتصاد به شرح زیر است:
_ دریافت وام تا 50 میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق.

_ دریافت وام تا 100 میلیون تومان یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته.
براساس اعالم بانک مرکزی، جامعه هدف پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن به عبارت است از:

شاغالن و بازنشستگان نهادهای عمومی غیر دولتی
شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می شود

شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی
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گزیده خبر

بحران اوکراین؛ آمریکا ۸۵۰۰ نیرو را به 
حالت آماده باش درآورد

وزارت دفاع آمریکا اعــام کرد که حدود ۸۵۰۰ نیروی آمریکایی در حالت 
آماده باش قرار گرفته اند و اگر روســیه به اوکرایــن حمله کند، این  نیروها 
آماده دریافت دستوراتی برای استقرار در منطقه هستند.به گزارش ایسنا، به 
نقل از خبرگزاری رویترز،  جان کربی، سخنگوی پنتاگون روز دوشنبه گفت 
که حدود ۸۵۰۰ ســرباز آمریکایی بابت استقرار احتمالی در شرق اروپا در 
حالت آماده باش قرار گرفته اند.کربی گفت که »بخش عمده ای از« نیروهای 
آمریکایی که در حالت آماده باش شدید قرار گرفته اند برای تقویت نیروهای 
واکنش ســریع ناتو هستند، اما افزود که آنها »برای هرگونه احتماالت دیگر 
نیز آماده خواهند بود.«جان کربی تاکید کرد که تا بعدازظهر دوشنبه هیچ 
تصمیم نهایی برای اســتقرار نیروها گرفته نشــده است.کربی گفت: ایاالت 
متحــده اقداماتی را برای افزایش آمادگــی نیروهای خود در داخل و خارج 
انجام داده است، بنابراین آنها آماده هستند تا به طیفی از موارد احتمالی، از 

جمله پشتیبانی از نیروی واکنش ناتو در صورت فعال شدن، پاسخ دهند.
او خاطرنشان کرد که نیروی واکنش ناتو »شامل حدود ۴۰۰۰۰ سرباز چند 
ملیتی است.«ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت، این استقرار فقط زمانی 
انجام خواهد شــد که پیمان نظامی ناتو تصمیم به فعال کردن یک نیروی 
واکنش سریع بگیرد »یا اگر وضعیت دیگری« پیرامون تجمع نظامی روسیه 

روی دهد. او افزود که برنامه ای برای استقرار نیرو در اوکراین وجود ندارد.
کربی گفت: این ثابت می کند که آمریکا تعهد به ناتو را خیلی جدی می گیرد.

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با این حال اعام کرد، پنتاگون به رغم تقویت 
آمادگــی نظامی برای پاســخ دادن به هرگونه حمله احتمالی روســیه، به 
حمایت از تاش های دیپلماتیک برای کاهــش تنش ها در بحران اوکراین 
ادامه می دهد.به گزارش اسپوتنیک، کربی در کنفرانسی خبری گفت: وزارت 
دفــاع آمریکا به حمایت از تاش هــای دیپلماتیک برای کاهش تنش ها در 
بحران اوکراین ادامه می دهد. همان طور که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا 
اعام کرده، اگرچه به اولویت قرار دادن گفت وگو و دیپلماسی ادامه می دهیم 
امــا باید آمادگی مان را نیز افزایش دهیم. آمریکا در راســتای تعهداتش به 
امنیت و دفاع از ناتو و امنیت شــهروندانش در خارج از کشور، طبق دستور 
رئیس جمهور و براســاس توصیه های لوید آســتین، وزیر دفاع اقداماتی را 
بــرای تقویت آمادگی نیروهایش در داخل و خارج از کشــور اتخاذ کرده تا 
آنها برای پاســخ دادن به طیفی از موارد احتمالی از جمله حمایت از نیروی 
واکنش ناتو در صورت فعال شدنش آماده باشند.این سخنگو همچنین گفت: 
واشــنگتن گزینه اعزام نیروهای آمریکایی بــه اروپا به منظور تقویت جناح 
شرقی ناتو در بحبوحه بحران اوکراین را رد نمی کند.کربی افزود: اگر هرگونه 
اقدام تحریک آمیزی در اوکراین صورت گیرد، آمریکا آماده است تا ظرف پنج 
روز نیروهای بیشــتری در اروپا مستقر کند.وی تصریح کرد: همین امروز به 
آنها اطاع رســانی می شود. برخی از این یگان ها به خاطر ماهیت وجودی و 
موقعیت کنونی شان در وضعیت آماده باش برای استقرار سریع هستند. ژنرال 
لوید آســتین تصمیم گرفته تا در برخی از موارد زمان الزم برای اســقرار را 
حتی از چیزی که هست کوتاه تر کند. بنابراین در برخی مورادی که 1۰ روز 
برای استقرار الزم بود، اکنون به پنج روز کاهش پیدا کرده است. این مساله 
به آن یگان بستگی دارد اما آنها باید هرگونه مقدماتی که الزم است را انجام 
دهنــد تا بتوانند این تعهد پنج روزه را عملی کنند.کربی تصریح کرد: البته 
استقرار بالقوه نیروهای بیشتر آمریکایی در اروپا به خاطر تنش ها در اوکراین 
به تصمیم ناتو بســتگی دارد.  سخنگوی پنتاگون همچنین گفت:  آمریکا با 
دقت نشانه ها از پیشروی روسیه به طرف اوکراین را زیر نظر دارد اما تاکنون 
هیچ نشــانه ای مشاهده نکرده است.کربی افزود: ما با دقت مراقب چیزهایی 
که روس ها ممکن است انجام دهند که برای ما نشانه بالقوه ای از نوعی حمله 
قریب الوقع باشد، هســتیم. ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم اما با دقت همه 
نشــانه ها را تحت نظر داریم.تنش ها به دنبــال صف آرایی حدود 1۰۰ هزار 
نیروی روس در نزدیکی مرز اوکراین باال گرفته است، اما کرملین برنامه ریزی 
بــرای حمله را تکذیب کرده و واکنش غرب را شــاهدی بر این می داند که 
مســکو هدف تخاصم قرار گرفته اســت، نه اینکه خودش محرک باشد.روز 
دوشنبه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا یک تماس تصویری ۸۰ دقیقه ای 
با شماری از رهبران اروپایی از اتاق وضعیت کاخ سفید درباره بحران اوکراین 
برقرار کرد. او به خبرنگاران گفت که »جلسه بسیار بسیار خوبی« با اروپایی ها 
داشته که از جمله شامل رهبران آلمان، ایتالیا، بریتانیا و لهستان بوده است. 
او گفت »اتفاق نظر کامل« وجود دارد.در بیانیه کاخ سفید هم آمده است که 
این رهبران درباره تاش های مشترک برای ایجاد »بازدارندگی مقابل تخاصم 
بیشــتر روسیه علیه اوکراین از جمله تدارکات برای اعمال تبعات سنگین و 
هزینه های اقتصادی جدی بر روسیه برای چنین اقداماتی و همچنین تقویت 
امنیت در جبهه شــرقی ناتو رایزنی کردند.«همچنین ینس استولتنبرگ، 
دبیرکل ناتو با اســتقبال از یک سری استقرار نیروها از طرف اعضای ائتاف 
در روزهای اخیر گفت ناتو »تمام تدابیر ضروری« را اتخاذ خواهد کرد. او در 
بیانیه ای گفت: ما همواره به هرگونه وخامت فضای امنیتی خودمان از جمله 
از طریق تقویت دفاع جمعی خودمان پاسخ خواهیم داد.در حال حاضر ناتو 
حــدود ۴۰۰۰ نیرو در گردان های چند ملیتی در اســتونی، لیتوانی، لتونی 
و لهستان با پشــتیبانی تانک ها، پدافندهای هوایی و یگان های اطاعاتی و 
شناســایی دارد.همچنین مقام های آمریکایــی گفتند که پنتاگون در حال 
نهایی سازی برنامه هایی برای شناسایی یگان های ویژه ای است که بتواند در 
جبهه شــرقی ناتو مستقر کند. یک مقام آمریکایی گفت که ممکن است تا 
۵۰۰۰ نیرو مســتقر شود، در حالی که یک دیپلمات ناتو گفت واشنگتن در 
نظــر دارد به طور تدریخی برخی از نیروهای مســتقر در غرب اروپا را طی 

هفته های آتی به شرق اروپا منتقل کند.

 بازگشت حق رای ایران 
در سازمان ملل

نیویورک- ایرنا- آنتونیو گوترش دبیرکل ســازمان ملل در نامه 
ای به رئیس مجمع عمومی ســازمان ملل اذعان کرد ســهمیه 
جمهوری اســامی ایران به سازمان ملل پرداخت شده است.به 
گزارش ایرنا، دبیرکل ســازمان ملل  در نامه ای به رئیس مجمع 
عمومی این نهاد بین المللی رســما اعام کرد ایران، مبلغ الزم 
برای خروج از فهرســت کشورهای مشمول ماده 1۹ را پرداخت 
کرده است.پیش از این، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم 
ایران در سازمان ملل شنبه شب به وقت محلی تایید کرد بدهی 
معوقه ایران به سازمان ملل پرداخت شده و به محض وصول در 
نیویورک، حق رای کشورمان باید طبیعتا در آغاز هفته میادی 
بازگردد.کره جنوبی بیش از 1۸ میلیون دالر از دارایی های بلوکه 
شده ایران را به عنوان بدهی حق عضویت معوقه تهران به سازمان 
ملل پرداخت کرد.آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل به تازگی 
در نامه ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل اطاع داده بود 
ایران حق رای خــود را به دلیل افزایش حق عضویت معوقه در 
ســازمان ملل از دست داده است.بر اساس ماده 1۹ منشور ملل 
متحد، حق رای یک کشور عضو سازمان ملل متحد، زمانی تعلیق 
می شود که بدهی های معوقه آن برابر یا بیشتر از میزانی باشد 
که باید طی دو سال پرداخت کند.تخت روانچی ۲۴ دی ماه اعام 
کرد رایزنی ها را با ســازمان ملل برای رفع تعلیق حق رای ایران 
و واریز حق عضویت در این نهاد بین المللی شــروع کرده ایم و 
امیدواریم این کار در اسرع وقت به نتیجه برسد.سفیر و نماینده 
دائم ایران در سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسامی ایران 
به عنوان عضو فعال سازمان ملل همیشه متعهد بوده است حق 
عضویت خــود را به موقع پرداخت کند و مــا در عمل نیز این 
موضوع را ثابت کرده ایم. نماینده ایران در سازمان ملل گفت: اما 
متاسفانه برای دومین سال پیاپی با مشکل پرداخت حق عضویت 
خود مواجه شــدیم که دلیل آن به اعمال تحریم های ظالمانه و 
یکجانبه آمریکا علیــه ایران برمی گردد.وی تصریح کرد: تحریم 
های ظالمانه آمریکا نه تنها در زمینه های مختلف از جمله دارو، 
تهیه اقام انسانی، تجهیزات پزشکی و غیره تاثیر داشته بلکه در 
کار سازمان ملل نیز وقفه ایجاد کرده است. خبرگزاری یونهاپ به 
نقل از مقامات دولت کره جنوبی اعام کرد: کره جنوبی و ایران 
در حال مذاکره درباره احتمال اســتفاده از دارایی های مســدود 
شده تهران برای پرداخت حق عضویت این کشور در سازمان ملل 
هســتند.به گزارش ایرنا، خبرگزاری کره جنوبی به نقل از منابع 
دولتی این کشور گزارش داد: کره جنوبی با ایران درباره پیشنهاد 
اســتفاده از دارایی های مسدود شده ایران به دلیل تحریم های 
آمریکا، به منظور کمک به پرداخت حق عضویت این کشــور به 
سازمان ملل و به دست آوردن دوباره حق رای خود  مذاکره می 
کند. ایران بیش از ۷ میلیارد دالر دارایی در دو بانک کره جنوبی 
شامل بانک صنعت کره )IBK( و بانک  ووری )worri Bank( دارد 
که به دلیل تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا مسدود شده 
اند.ایران خواســتار آزادی دارایی های بلوکه شده خود است که 
یکی از موضوعات حساس در روابط دو جانبه ایران و کره جنوبی 

محسوب می شود.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

برای دیدار مستقیم با ایران آماده ایم
نیویورک - ایرنا- ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان با 
مذاکرات میان ایران و گروه 1+۴ در وین اتریش بدون اشــاره 
به آمادگی واشــنگتن برای عمل تعهداتــش اعام کرد برای 
دیدار مســتقیم با ایران آماده ایم.ند پرایس سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمریکا در نشســتی خبری در واشنگتن همزمان 
با پیشرفت مذاکرات وین که توپ در زمین آمریکا برای انجام 
تعهداتش و تضمین به ایران است، افزود: ما آماده ایم با ایران 
به صورت مستقیم دیدار کنیم.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
افزود که ما به صورت دائم این موضع را داشته ایم که تعامل 
مســتقیم با ایران در مورد مذاکرات برجام و ســایر مسائل از 

جمله قالب های دوجانبه و چند جانبه مفیدتر خواهد بود.
وی تصریح کرد که دیدار مســتقیم ارتباط موثرتر را به دنبال 
خواهد داشــت برای رســیدن فوری به بازگشــت متقابل به 
پایبندی به برجام بســیار نیاز است.سخنگوی وزارت خارجه 
دولت بایدن در تداوم هراس از پیشرفت برنامه هسته ای صلح 
آمیز ایران در چارچوب برجام و بکارگیری تاکتیک های ضرب 
االجل ساختگی مدعی شد با توجه به سرعت پیشرفت های 
ایران، زمان بسیار کم است.وی ادعا کرد که با توجه به سرعت 
پیشرفت های ایران، زمان برای رسیدن به یک توافق در مورد 
بازگشت مشترک به اجرای کامل برجام، تقریبا به پایان رسیده 
اســت. ند پرایس مدعی شــد بنابراین ما به دنبال انجام این 

دیپلماســی به شکل فوری هستیم و آشــکار اعام کرده ایم 
تعامل مستقیم در راستای این اهداف خواهد بود.پیش از این، 
مقام آمریکایی که نامش فاش نشده بود، به رسانه های مختلف 
بین المللی گفته بود ما آماده ایم با ایران به صورت مســتقیم 
دیدار کنیم تا گفت و گوهــای احیای برجام را که تاکنون از 
سوی شرکای اروپایی به نمایندگی از واشنگتن مورد مذاکره 
قرار گرفته است، به نتیجه برسانیم.این مقام آمریکایی بدون 
اعام آمادگی برای انجام تعهدات واشنگتن افزوده بود ما مدت 
ها بر این موضع بوده ایم که تعامل مســتقیم با ایران، هم در 

مورد مذاکرات برجام و هم در سایر موضوعات مفیدتر است.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 
درباره مذاکره مســتقیم ایران و آمریکا گفت: آمریکایی های 
دائما درخواست مذاکره مستقیم را مطرح می کنند اما ما هنوز 
در جمع بندی های خود به این نقطه نرسیده ایم.امیرعبداللهیان 
عصر دوشــنبه در حاشیه همایش ملی ایران و همسایگان در 
جمع خبرنگاران درباره مذاکره مستقیم ایران و آمریکا گفت: 
آمریکایی ها دائما درخواست مذاکره مستقیم را مطرح می کنند 

اما ما هنوز در جمع بندی های خود به این نقطه نرسیده ایم.
دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از دوشنبه ششم دی 1۴۰۰ 
آغاز شده و گفت وگوها به اذعان هیات های مذاکره کننده رو 

به جلو و در مسیر پیشرفت قرار دارد.

رئیس جمهور فرانســه با تاکید بر لزوم 
کاهش تنش درخصوص بحران اوکراین، 
گفت اروپا باید به طــور کامل در تهیه 
تضمین های  پیشــنهادهای  به  پاســخ 
امنیتی روســیه نقش داشــته باشــد.

به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور 
فرانسه شامگاه دوشــنبه گفت اتحادیه 
اروپا باید پاســخی برای پیشــنهادهای 
امنیتی روسیه آماده کند.ماکرون که طی 
گفتگوی ویدئوکنفراسی با سران اتحادیه 
اروپا و ناتو صحبت می کرد، اظهار داشت 
اروپا باید به طور کامل در تهیه پاســخ 
به پیشــنهادهای تضمین هــای امنیتی 
روسیه که در دسامبر گذشته ارائه شد، 
وبگاه  نوشته  باشــد.به  داشته  مشارکت 
»ریانووســتی«، کاخ الیزه طی بیانیه ای 
»رئیس جمهور  کــرد:  اعام  این باره  در 
به شرکای خود درباره اهمیت مشارکت 
اتحادیه اروپا در آماده سازی پاسخی که 
قرار اســت به پیشــنهادهای روسیه در 
دسامبر سال گذشته ارائه شود، صحبت 
کرد.«بر اساس این بیانیه، رئیس جمهور 
فرانســه همچنین خواستار تاش برای 
کاهش تنش درخصوص اوکراین شد.به 

گفته الیزه، ماکرون نســبت به وضعیت 
نزدیــک مرزهای اوکراین ابــراز نگرانی 
کرد و اعام کرد کــه باید برای کاهش 
تنــش زودهنگام تاش کرد.به نوشــته 
ریانووســتی، وی همچنین افزود: »این 
مســتلزم  تنش( همچنین  )کاهش  امر 
در چارچوب  مذاکــره  ادامه تاش های 
فرمــت نرماندی اســت. همچنین نیاز 

بــه کار جمعی بــرای کاهش تنش ها با 
روســیه وجود دارد که شرکا و متحدان 
گفتگوی گســترده  از طریق  اروپایــی 
در حــال انجام آن هســتند«.کاخ الیزه 
همچنین خبــر داد که ماکرون به زودی 
تمــاس تلفنی بــا »والدیمیــر پوتین« 
رئیس جمهور روســیه خواهد داشــت.

همزمان دولــت آلمان نیــز اعام کرد 

که ســران این کشــور و دیگر اعضای 
اتحادیــه اروپا ضمن اعام آمادگی برای 
حل مشــکات امنیتی از طریق گفتگو، 
خواســتار کاهــش تنــش روســیه در 
مسئله اوکراین شــدند.از حدود دو ماه 
و  آمریکایی جوسازی  رســانه های  قبل 
روسیه  احتمال حمله  درباره  خبرسازی 
به اوکراین در اوایل سال جاری میادی 
را آغاز کرده و موجب تشــدید تنش در 
شرق اروپا شــده اند. روسیه قویا چنین 
ادعاهایــی را رد کرده امــا تأکید کرده 
تــداوم حمــات توپخانــه ای نیروهای 
مناطق خودمختار روس  علیه  اوکراینی 
زبان این کشور واکنش مسکو را در پی 
به منظور  داشت.مسکو همچنین  خواهد 
کاهش تنش ها پیرامون مسائل اوکراین، 
پیشنهاداتی در راستای تضمین امنیتی 
غربی ها به روسیه از جمله عدم گسترش 
پیمــان نظامی ناتو به ســمت مرزهای 
این کشــور و خــروج نیروهــای ناتو از 
این منطقه را مطرح کرد. هفته گذشته 
نماینده روســیه با همتایــان آمریکایی 
و ناتو جلســه ای برگــزار کردند تا این 
پیشنهادات را بررسی کنند اما در نهایت 

طرف غربی این پیشنهادات را رد کرد.

ماکرون:
 اروپا به پیشنهادهای امنیتی 

روسیه پاسخ دهد

نشــریه آمریکایی با اشاره به اختافات پیش آمده در تیم 
مذاکره کننده آمریکایی در وین، نوشــت چند عضو دیگر 
این تیم از مذاکرات رفع تحریم های ایران کنار کشیده یا 
وین را ترک کردند.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس، نشریه »وال استریت ژورنال« بامداد سه شنبه خبر 
داد که دو عضو دیگر تیم مذاکره کننده آمریکایی به دلیل 
اختاف نظر با مواضع »رابرت مالی« سرپرســت این تیم 
در قبال ایران، مذاکرات وین را ترک کرده و به واشنگتن 

بازگشتند.
وال استریت ژورنال به نقل از افراد مطلع از روند مذاکرات 
وین نوشــت: »با رســیدن گفتگوهای احیــای برجام با 
ایران به مرحله حســاس، در تیــم مذاکره کننده آمریکا 
بر سر ســخت گیری با تهران و زمان خروج از مذاکرات، 
اختاف هایی پدید آمده اســت«.بر اســاس این گزارش، 
برخــی از اعضای تیــم آمریکا پس از اصــرار به رویکرد 
سخت گیرانه تر در مذاکرات رفع تحریم های ایران، تیم را 
ترک کردند یا از مذاکرات کنار کشیدند.در ادامه این خبر 
آمده است: »همانطور که شــبکه ان بی سی گزارش داد، 
ریچــارد نفیو یکی از ۳ نفری بود که مــا گزارش دادیم 
به دلیل اختافــات در مورد نحوه اجرای گفتگوها، چند 

روز پیش از مذاکرات عقب نشــینی کرد، اگرچه یکی از 
مقامات ارشــد وزارت امور خارجــه می گوید فقط ۲ نفر 
اما مــا می دانیم که آقای نفیو از اوایل دســامبر در وین 
نبوده است«.وال استریت ژورنال نوشت به اطاعاتی دست 
یافته که نشان می دهد اختافات در تیم آمریکا در رابطه 
با طیفی از مســائل از جمله اینکه »آیــا مذاکرات را در 
اوایل دســامبر پس از بازگشت تیم جدید ایران به وین و 
عقب نشینی از امتیازات قبلی ایران قطع کنیم یا خیر و 
همچنین اینکه چقدر در اجرای تحریم ها سخت می توان 
عمل کرد« به وجود آمده است.این نشریه همچنین تصریح 

کرد: »]آمریکایی ها[ در مورد اینکه آیا سال گذشته برای 
محکوم کردن ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی فشار 
بیاورنــد یا نه و در مورد اینکه بازگرداندن زمان گریز 1۲ 
ماهه واقعاً چه زمانی ممکن است، اختافاتی داشته اند«.

این رســانه آمریکایی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت 
که اینها تمــام اختافات درون تیم مالی نبودند، توضیح 
داد: »]این اختافات[ شــکاف بزرگــی را در تیم آمریکا 
ایجاد کرده است. برخی از تصمیمات سیاستی که افرادی 
از آن خشــنود نبودند پس از بحث و گفتگو در ســطوح 
عالی دولت اتخاذ شــد«.دولت جدید ایران تحت ریاست 
جمهوری »ســید ابراهیم رئیسی« مذاکرات در وین را با 
هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران آغاز کرده 
است اگر چه دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا با 
اینکه مدعی اســت که به دنبال احیای توافق هسته ای 
ســال ۲۰1۵ بوده، اما همچنان سیاست فشار حداکثری 
دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق علیه ایران را 
حفظ کرده است.یکی از مهمترین نکاتی که در مذاکرات 
کنونی میان ایران و گروه 1+۴ در حال بررســی اســت، 
دریافت تضمین از آمریکا برای عدم خروج از توافق است، 

موضوعی که آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده است. 

شکاف در تیم مذاکره کننده آمریکا؛ چند عضو دیگر وین را ترک کردند

براســاس نظرسنجی تازه منتشر شده، رئیس جمهوری سابق آمریکا در بین نامزدهای بالقوه جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ 
پیشتاز است و پس از وی فرماندار فلوریدا در جایگاه دوم قرار دارد.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، نظرسنجی جدید دانشگاه هاروارد-

پایگاه هریس نشان داد، در یک انتخابات مقدماتی فرضی برای تعیین نامزد ریاست جمهوری در بین هشت نامزد حزب جمهوری خواه، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا با جلب حمایت ۵۷ درصدی در بین رای دهندگان جمهوری خواه پیشتاز خواهد بود.رونالد دی سانتیس، فرماندار فلوریدا و مایک پنس، معاون سابق ترامپ 
هم به ترتیب با حمایت های 1۲ و 11 درصدی در جایگاه دوم و ســوم قرار دارند. هیچ نامزد احتمالی دیگری در این نظرســنجی مورد بررسی قرار نگرفت.اگر ترامپ از انتخابات ۲۰۲۴ 
کناره گیری کند، آن وقت دی سانتیس جایگزین وی خواهد شد و در انتخابات پیشتاز خواهد بود. میزان حمایت ها از فرماندار فلوریدا در صورتی که ترامپ در رقابت ها حضور نداشته باشد، 
۳۰ درصد است، در حالی که مایک پنس با یک حمایت ۲۴ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد.براساس این نظرسنجی، در چنین سناریویی میزان حمایت از تد کروز، سناتور جمهوری خواه 
از ایالت تگزاس 1۴ درصد خواهد بود.همزمان با اینکه ترامپ در حال بررســی بازگشــت مجدد به کاخ ســفید در سال ۲۰۲۴ است، این نظرسنجی بر تداوم تسلط وی بر رای دهندگان 
جمهوری خواه تاکید می کند.گرچه ترامپ پاسخ شفاف و روشنی به سواالت مربوط به کاندیداتوری مجددش برای انتخابات ریاست جمهوری نداده است، اما بارها صحبت هایی را درباره 

راه اندازی کمپین انتخاباتی مطرح کرده و در آستانه انتخابات میان دوره  ۲۰۲۲ فعالیت سیاسی خود را افزایش داده است.

تهران-ایرنا- رئیس جریان المستقبل و نخست وزیر پیشین لبنان اعام کرد که فعالیت سیاسی خود را به حالت تعلیق 
درآورد و در انتخابات پارلمانی شرکت نخواهد کرد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ملی لبنان »سعد الحریری« در 
سخنانی که محل اقامت خود در بیروت بیان کرد، اظهار داشت: من تعلیق فعالیت سیاسی خود را اعام می کنم و از 

خانواده ام در حزب المستقبل می خواهم که چنین برنامه ای را انجام دهند. وی با این ادعا که متقاعد شده ام که هیچ فرصت خوبی برای لبنان تحت نفوذ 
ایران وجود ندارد، افزود: پس از ترور »رفیق الحریری« انتخاب بر عهده من بود که پروژه سیاسی او را ادامه دهم و نه اینکه خانواده الحریری در سیاست باقی 
بماند.سعد الحریری با بیان اینکه جلوگیری از جنگ داخلی در لبنان و تامین زندگی بهتر برای لبنانی ها از پروژه های رفیق حریری بود، تصریح کرد: در اولی 
موفق شدم اما در دومی موفق نبودم.رئیس جریان المستقبل لبنان با بیان اینکه تسویه حساب هایی از دوحه و سفر به دمشق برای انتخاب » میشل عون « 
به من تحمیل و به هزینه من تمام شد، افزود: هر قدمی که برمی داشتم به خاطر عاقه ام به لبنانی ها بود که باعث از دست رفتن ثروت شخصی و دوستان 
خارجی ام می شد.وی با اشاره به اینکه برخی لبنانی ها وی را یکی از ارکان مهم مسبب این فاجعه می دانند، افزود: من تنها پاسخگوی » انقاب 1۷ اکتبر 

« بودم بنابر این استعفای دولت خود را ارائه کردم و پس از آن اصرار بر تشکیل دولت تکنوکرات داشتم. 

 ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ در بین نامزدهای 
جمهوری خواه پیشتاز است

 »سعد الحریری« فعالیت سیاسی خود
را تعلیق کرد
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یــک مطالعه ژنتیکی بزرگ که ۱۵۰ هزار نفر را برای بیش از یک دهه 
ارزیابی کرده است، وجود ارتباط علّی مستقیم بین مصرف الکل و ابتال به 
سرطان را تایید می کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، یافته های 
این مطالعه ابتال به سرطان به ویژه سرطان مری و سر و گردن را مرتبط 
با مصرف الکل می داند.اگرچه محققان سالها است به ارتباط میان مصرف 
الکل و سرطان اشاره می کنند اما درک اینکه چگونه الکل مستقیما باعث 
بروز سرطان می شود، موضوعی چالش برانگیز است زیرا نوشیدن الکل 
با بســیاری از عوامل مضر در شیوه زندگی فرد همراه است.مصرف زیاد 
الکل اغلب با رژیم غذایی نامناســب، ســیگار کشیدن و ورزش نکردن 
همراه است و مشخص شده که همه ی این موارد احتمال ابتال به سرطان 
را افزایش می دهند.در این مطالعه جدید، بررســی ارتباط میان مصرف 
الکل و بروز ســرطان با تمرکز بر انواعی از ژن ها که با مصرف ســطوح 
پایین تری از الکل ارتباط دارند انجام شــده است.  دو نوع ژنتیکی رایج 
باعث کاهش تحمل پذیری فرد در برابر الکل می شود. این دو ژن توانایی 
فرد برای تجزیه اســتالدهید)اتانال( را کاهش می دهند. استالدهید یک 
مولکول سمی است که هنگام متابولیسم الکل توسط بدن ایجاد می شود.

مطالعات قبلی نشان داده که وجود این گونه های ژنتیکی عوامل موثری 
در مصرف الکل هســتند و کسانی که در این ژن ها جهش داشته اند به 
طور کلی اثرات مصرف الکل را بسیار ناخوشایند می دانند.در این مطالعه 
به بررسی داده های ژنتیکی ۱۵۰ هزار فرد چینی پرداخته شد. این گروه 
در تحقیقات متعددی شــرکت کردند که در آن عادات نوشیدن فرد و 

سوابق سالمتی آن ها برای بیش از یک دهه مورد بررسی قرار گرفت.

محققان دانشــگاه مونترآل در مطالعه اخیرشــان تعداد  جلســات 
مداخله)intervention( مورد نیاز برای جلوگیری از زوال شناختی در 
افراد در معرض خطر را تعیین کرده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از 
تی ان، فعالیت بدنی، تغذیه و فعالیت های محرک شناختی همگی به 
عنوان راه های مناسب برای پیشگیری از بیماری آلزایمر و زوال عقل 
شناخته شده اند و افراد مسن در معرض خطر می توانند با پیروی از 
یک ســبک زندگی مناســب و رژیم های غذایی و تمرین های بدنی 
خاص از خود در برابر زوال شناختی محافظت کنند.در این مطالعه 
که یافته های آن در مجله »Alzheimer›s & Dementia« منتشر شد، 
دکتر »سیلوی بلویل«)Sylvie Belleville( عصب روان شناس دانشگاه 
مونترآل و همکارانش تعیین کرده اند که چه تعداد از این جلســات 
مداخله ای الزم اســت تا از زوال شناختی در افراد در معرض خطر 
جلوگیری کند. نتایج مطالعه محققان نشان داد که ۱۲ تا ۱۴ جلسه 
برای مشــاهده بهبود شناخت الزم است. تا به حال، تعداد جلسات 
مورد نیاز برای تشــخیص این امر ناشــناخته مانــده بود.»بلویل«، 
عصب روان شــناس و محقق دانشــگاه مونترآل گفت: در مطالعات 
دارویی، تمــام تالش ها برای تعیین دوز درمانــی بهینه مورد نیاز 
برای مشاهده اثرات مورد انتظار انجام می شود. این کار به ندرت در 
مطالعات غیردارویی و به ویژه مطالعاتی که در زمینه پیشــگیری از 
زوال شــناختی انجام می شود، صورت می گیرد.او ادامه داد: بنابراین 
تعیین تعداد بهینه جلســات درمانی بســیار مهم است. گذراندن 
جلسات خیلی کم هیچ اثر بهبودی قابل توجهی ایجاد نمی کند، اما 
جلسات زیاد نیز نامطلوب است زیرا این مداخالت پرهزینه هستند.

مصرف الکل به طور مستقیم در 
ابتال به سرطان نقش دارد

تشخیص زوال شناختی چگونه 
امکانپذیر است؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات رالی داکار در عربستان سعودی/ رویترز و خبرگزاری فرانسه

خودروی پرنده با پیشرانه بی ام و، دست یافتنی تر از همیشه!
تا چند دهه پیش همه فکر می کردند آینده به خودروهای پرنده تعلق دارد. البته علیرغم تالش های زیادی که از گذشته تاکنون 
صورت گرفته است، هیچ شرکتی فعاًل تولید انبوه چنین خودروهایی را شروع نکرده است. این روزها برندهای متنوعی از جمله 
خودروســازان مطرح در حال کار روی خودروهای پرنده هســتند تا آن ها را روانه بازار کنند. هیچ یک از این خودروها نه شــبیه 
این ایرکار کلین ویژن هســتند و نه می توانند مثل آن پرواز کنند. این خودروی منحصربه فرد در لبه رســیدن به موفقیت قرار 
دارد.همه چیــز به اواخر ســال ۲۰۲۰ بازمی گردد که در آن زمان ایرکار به پــرواز درآمد و از آن زمان تاکنون کمپانی موردبحث 
پیشرفت های مداومی را داشته است. امروز می توانیم تائید کنید آن ها تأییدیه پرواز را از اداره حمل ونقل اسلواکی دریافت کرده 
اســت. تست این خودروی پرنده بیش از ۷۰ سال طول کشیده اســت تا به این ترتیب ایرکار بتواند تأییدیه ها را دریافت نماید.

نیروبخش این خودروی پرنده پیشــرانه ۴ ســیلندر ۱.۶ لیتری ۱۴۰ اسب بخاری ساخت بی ام و است. ایرکار می تواند مانورهای 
هوایی جدی ای را انجام دهد. این خودروی پرنده برخالف ســایر خودروهای سنتی است و همه می دانیم دیدن کف یک خودرو 

حاکی از اتفاق بسیار بدی خواهد بود اما درباره ایرکار این به معنی یک خبر خوب است!

دعوت بالوتلی به تیم ملی ایتالیا برای اولین بار پس از 2018
ماریو بالوتلی برای اولین بار از ســال ۲۰۱۸ به اردوی تیم ملی ایتالیا دعوت شــد.به گزارش ایســنا و به نقل از مدیاســت، ماریو 
بالوتلی، مهاجم تیم فوتبال آدانا دمیر اســپور ترکیه برای حضور در اردوی ژانویه تیم ملی ایتالیا دعوت شــد. ۳۵ نفر برای این 
اردوی آماده سازی دعوت شده اند که از ۲۶ تا ۲۸ دی ماه برای آماده سازی مرحله پلی آف مقدماتی جام جهانی برگزار می شود.

از جمله چهره های شاخص ایتالیا در این فهرست این نفرات هستند:مارکو کارنسکی )کرمونزه(، آلسیو کرانیو )کالیاری(، الکس 
مرت )ناپولی(، سالواتوره سیریگو )جنوآ(، الساندرو باستونی )اینتر(، کریستیانو بیراگی )فیورنتینا(،  جووانی دی لورنزو )ناپولی(، 
لوئیس فیلیپه )التزیو(، جانلوکا مانچینی )رم(، داوید کاالبریا و الســاندرو فلورنزی )میالن(، جورجیو اســکالوینی و رافائل تولوی 
) آتاالنتا(، جورجیو کیلینی، ماتیا د شــیلیو و لوکا پلگرینی ) یوونتوس(، برایان کریستانته )رم(، نیکولو فاگیولی )کرمونز(، داوید 
فراتسی)ساسولو(برای بالوتلی این اولین دعوت به تیم ملی ایتالیا از سپتامبر ۲۰۱۸ است. بالوتلی ۳۱ ساله در این فصل ۲۱ بازی 
در رقابت های مختلف انجام داده و ۵ گل و ۹ پاس گل به ثمر رســانده اســت. او ۳۶ بازی برای ایتالیا انجام داد و ۱۴ گل به ثمر 

رساند و ۵ پاس گل داد.

بسته شاردوان خوبی گرد ماهای ز چین و حلقهٔ زلف سیاه
ن تو صد یوسف هب چاهرد سر زلف تو صد لیلی اسیر رد زنخدا آفتاب آنجا هچ باشد؟ خاک راهاقتلت چون ساهی رب راه افگند کس گناهی رب تو نتواند نشاند

خون خلقی گر ربزیی بی گناه
زرههٔ آن کز غمت گومیی: آه!آه! کز شوق تومیسوزیم و نیست صبر میورزیم و غماز آب چشم

عشق می پوشیم و رنگ رخ گواه

پیشنهاد

چهره روز

داستان دوست من )کنولپ(
رمان داســتان دوســت من )کنولپ( اثر هرمان هســه 
نویســنده آلمانی است که بعدها تابعیت کشور سوییس 
را گرفت. او در سال ۱۹۴۶ موفق به دریافت جایزه نوبل 
ادبی شــد. قهرمان این کتاب، شخصیتی به نام کنولپ 
اســت. او آدم زیرکی است که آزاد بودن را انتخاب کرده 
است و ســفر کردن را به یکجانشینی ترجیح می دهد. 
کنولپ شخصیتی شاعرمســلک دارد که صحراگردی را 
ترجیح می دهد و مدام در ســفر اســت. از جمله نکات 
جالب در مورد شخصیت او این است که در لحظه زندگی 
می کند و آدم شاد و خوشحالی است. از هر چیز کوچک 
و بزرگی لذت می برد و برایش مهم نیســت اگر به جایی 
تعلق ندارد.کنولپ با وجود بیماری و رنجی که دارد دست 
از کارهای خود نمی کشد و همچنان به صحراگردی ادامه می دهد. به هر شهری هم که وارد شود خانه ای 
پیدا می کند که دوســتانه پذیرای او باشــد.در بخش اول کتاب – پیش از بهار – کنولپ پس از مرخص 
شدن از بیمارستان وارد شهری می شود که یکی از دوستانش در آنجا ساکن است. در خانه دوستش بر 
اثر یک سری اتفاقات عجیب که برای کنولپ رخ می دهد، باعث آشنا شدن او با دختری جوان می شود.

کنولپ می خواست سرش را بیاورد و پنجره را ببندد که ناگهان پنجره ی کوچکی روبه روی او، در خانه 
همســایه، روشن شد. اتاقک کوتاه ســقفی دید، درست مثل مال خودش، که دختر خدمتکار جوانی، با 
شمعی در شمعدان مس واری در دست، از در آن وارد شد. )رمان داستان دوست من – صفحه ۲۴(پس 
از آشنا شدن کنولپ با این دختر جوان، و بعد از ماجراهای این دو به بخش دوم و پایانی کتاب می رسیم. 
قســمتی که نقطه اوج کتاب نیز می باشــد. درباره کنولپ باید این را بدانیم که او در زندگی موفقیت 

چندانی کسب نکرده و می توان گفت چیز محسوسی ندارد.

سیروس قایقران
ســیروس قایقران )۱ بهمن ۱۳۴۰ در بندر انزلی – ۱۸ 
فروردیــن ۱۳۷۷ در جاده امامزاده هاشــم در اســتان 
گیالن( بازیکن فوتبال ایرانی بود. سیروس قایقران فرزند 
پرویز در ســال ۱۳۴۰ در محلۀ کلویــر بندر انزلی پا به 
عرصۀ هســتی نهاد. سیروس از همان ابتدای کودکی به 
فوتبال در زمین های خاکی کلویر روی آورد و با استعداد 
درخشانش به عضویت تیم فوتبال منتخب آموزشگاه ها 
درآمد. وی در سن ۱۶ سالگی در سال ۱۳۵۶ موفق شد 
بــه عنوان یکی از مهرهای اصلی در تیم های نوجوانان و 
جوانان ملوان اســتعدادهای خود را به نمایش بگذارد و 
با مهارت های منحصربه فردش ملوان را به رتبۀ قهرمانی 
باشــگاه های گیالن رساند. وی در ســال های ۱۳۵۹ تا 
۱۳۶۳ نقش مهمی در تیم ملوان و فوتبال گیالن داشــت که از جملۀ کارهای مهم او در زمین فوتبال 
در آن دوران می تــوان به دو گلی که وارد دروازۀ پرســپولیس کرد یا گل زیبایــی که وارد دروازۀ تیم 
منتخب مازندران کرد اشاره نمود.سیروس در سال ۱۳۶۳ به تیم ملی دعوت شد و در سال ۱۳۶۷ تنها 
فوتبالیســت شهرســتانی بود که دهداری بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران را به بازوان او بست. در سال 
۱۳۶۷ در مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا در قطر، تیم ملی ایران با رهبری سیروس به مقام سومی 
دست یافت و در سال ۱۳۶۹ تیم ایران را با گل   های او پس از ۲۰ سال به قهرمانی در بازی های آسیایی 
پکن رسید. سیروس سپس به تیم االتحاد قطر )الغرافه قطر فعلی( پیوست و بعد از مدتی بازی در قطر، 
از نو به تیم اول خود، ملوان پیوســت و با این تیم قهرمان جام حذفی ایران و راهی مسابقات قهرمانی 
باشگاه های آسیا شد.سیروس در سال ۱۳۷۰ به تیم کشاورز تهران پیوست و نتایج قابل توجهی بدست 

آورد. او بعد از چند سال سرمربی تیم کشاورز شد و با این تیم به مقام سوم لیگ رسید. 

فرهنگ

قســمت جدید از ســری فیلم های »مرد عنکبوتی« با 
ادامه رکوردشــکنی خود در گیشه به رتبه ششم جدول 
پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینما راه یافت.به گزارش 
ایســنا به نقل از رویترز، »مرد عنکبوتی: راهی به خانه 
نیست« با رساندن فروش جهانی خود به ۱.۶۹ میلیارد 
دالر )بــدون در نظــر گرفتن تورم( با عبــور از »دنیای 
ژوراســیک« )۱.۶۷ میلیارد دالر( و »شیرشــاه« )۱.۶۶ 
میلیارد دالر( در رتبه ششم پرفروش ترین فیلم های تاریخ 
سینما قرار گرفت. قسمت جدید »مرد عنکبوتی« در آخر 
هفته میالدی که گذشته به فروش ۱۴.۱ میلیون دالری 
در آمریکا دســت یافت و در گیشه بین الملل نیز ۲۷.۷ 
میلیــون دالر به فروش خود افزود. این فیلم ابرقهرمانی 
که اکران خود را از دسامبر سال گذشته میالدی آغاز کرده تاکنون ۷۲۱ میلیون دالر در گیشه آمریکا و 
۹۷۰ میلیون دالر هم در گیشه بین المللی فروخته است. در میان بازارهای خارجی فیلم »مرد عنکبوتی: 
راهی به خانه نیست«، بریتانیا با ۱۱۶ میلیون دالر بهترین عملکرد را داشته و مکزیک )۷۳.۴ میلیون 
دالر(، کره جنوبی )۶۰.۶ میلیون دالر( و فرانسه )۵۹.۹ میلیون دالر( دیگر بازارهای پرفروش این فیلم 
ســینمایی بوده اند. نکته قابل توجه این است که این فیلم بدون اکران در سینماهای چین، بزرگترین 
بازار سینمایی جهان توانسته به چنین فروشی در دوره زمانی دست یابد که سینمای جهان هنوز تحت 
تاثیر شرایط همه گیری کرونا به شرایط عادی بازنگشته است. »مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست« به 
کارگردانی »جان واتس« و فیلم نامه ای نوشته مشترک »کریس مک کنا« و »اریک سامرز« با بازی مجدد 
»تام هوالند« در نقش اصلی دنباله »مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه« )۲۰۱۷( و »مرد عنکبوتی: دور از 

خانه« )۲۰۱۹( و بیست و هفتمین فیلم در دنیای سینمایی مارول محسوب می شود. 

ششمین فیلم پرفروش تاریخ سینما 


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

