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تهران- ایرنا- رئیس جمهورگفت: دولت موظف است اجازه ندهد عده ای با سوداگری قیمت ها را افزایش داده و  مردم را تحت فشار قرار دهند و حتی یک ساعت 
کوتاهی هم در این زمینه جایز نیست.به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
در مورد اهمیت توجه به »جهاد تبیین«، گفت: دشمنان و بدخواهان ملت ایران تالش زیادی انجام می دهند تا اقدامات مثبت و چشم اندازهای روشن را در 
اذهان عمومی منفی جلوه دهند که در مقابل اینگونه فعالیت های سوء، وظیفه این است که مسئولین و مدیران اقداماتی که باعث تقویت امید و امیدآفرینی در 

جامعه می شود را افزایش داده و آنها را به مردم اعالم کنند.

www.sobh-eqtesad.ir

رییس جمهور:
 حتی یک ساعت کوتاهی در مبارزه با گرانفروشی جایز نیست
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همه سرماخوردگی ها اومیکرون است
یک متخصص بیماری های عفونی، با اشــاره به شیوع سویه اومیکرون 
در کشور، گفت: همه ســرماخوردگی ها را باید اومیکرون تلقی کنیم 
و نیازی به تســت نیست.شروین شــکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، 
در خصــوص افزایش آمار مبتالیان به اومیکرون، گفت: در حال حاضر 
هر مریضی که به دلیل سرماخوردگی مراجعه می کند اولین تشخیص 
کرونا و ابتالء به اومیکرون است و باید دوران قرنطینه خود را در منزل 
طی کند.وی با اشــاره به اینکه افراد سرماخورده نیازی به تست کرونا 
ندارند، تاکید کرد: به دلیل اینکه ۵۰ درصد تســت ها با خطا رو به رو 
می شــوند و همچنین با توجه به اینکه افرادی که تســت شأن منفی 
می شود به دلیل اشتباه رخ داده خود را قرنطینه نمی کنند بنابراین نیاز 
اســت همه سرماخوردگی ها اومیکرون تلقی شده و مدت الزم را برای 
قرنطینه طی کنند.شکوهی با اشاره به اینکه کیت های اومیکرون با دلتا 
فرقی ندارد، افزود: تست کرونای مبتالیان به اومیکرون هیچ تفاوتی با 
سویه های دیگر کرونا ندارد و با همان تست کرونا قابل تشخیص است 
بنابراین اینکه گفته می شود اومیکرون نیاز به تست خاصی دارد اشتباه 
است.رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم گفت: افزایش آمار 
مبتالیان روزانه در آمریکا و کشــورهای اروپایی نشان می دهد شیوع 
اومیکرون بسیار باال اســت بنابراین الزم است مجدد به منظور حفظ 
سالمت مردم محدودیت ها اجرایی شود و تا زمانی که مدارس حضوری 
است، مســافرت ها برقرار، سینماها باز هســتند و شرایط عادی تلقی 
شــود، با افزایش روزانه آمار مبتالیــان رو به رو خواهیم بود.وی اظهار 
داشت: نباید اومیکرون را ســاده گرفت و همین ساده انگاری ها باعث 
شــده آمار مبتالیان یک روزه از ســه هزار نفر بــه ۹ هزار نفر افزایش 
یابد.عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
اینکه واکسیناسیون تأثیر زیادی در کاهش مرگ و میرها دارد، افزود: 
واکسیناســیون علیه کرونا درصد زیادی از مــرگ و میرها را کاهش 
می دهد اما اینکــه بگوییم مرگ و میر کاهش یافته و قطعاً در صورت 
ابتالء مشکلی به وجود نمی آید، استدالل منطقی نیست و در طوالنی 
مدت آثار افزایش مبتالیان را می بینیم.شکوهی گفت: اومیکرون تافته 
جدا بافته نیست و باید همانند سویه های قبلی کرونا با آن برخورد شود 

و فقط احتمال کشندگی آن کمتر است.

مدت زمان قرنطینه مبتالیان به اومیکرون
وی در خصوص تعداد روزهای قرنطینه اومیکرون تاکید کرد: در آمریکا 
به دلیــل ابتالی باالی یک میلیون در روز، تعــداد روزهای مورد نیاز 
قرنطینه را با عالئم خفیف ۵ روز و با عالئم شدید ۱۰ روز اعالم کردند 
و برای این است که بتوانند حضور افراد در محل کار را مدیریت کنند 
اما در ایران نمی توانیم چند روز برای قرنطینه کافی است بنابراین باید 
افراد تا بهبود کامل همانند ســویه قبلــی در خانه های خود بمانند تا 
از شــیوع این بیماری جلوگیری و زنجیره انتقال قطع شود.متخصص 
بیماری های عفونی با اشاره به اینکه نباید جان مردم را به بازی گرفت 
گفت: شــاید درصد کمی از مبتالیان به ویروس سرماخوردگی گرفتار 
اومیکرون نشــده باشند اما برای قطع زنجیره به همه توصیه می کنیم 
که با کوچک ترین عالئم سرماخوردگی خود را قرنطینه کنند و نیازی 
به تست دادن ندارند.وی ادامه داد: آمار مبتالیان به کرونا به طور حتم 
چند برابر آمار اعالم شده است چرا که این آمار فقط مربوط به افرادی 
اســت که تست شأن مثبت شده و با در نظر گرفتن ۵۰ درصد خطای 
تست ها می توانیم بگوییم آمار خیلی بیشتر از اینهاست.شکوهی تاکید 
کرد: طی یکی، دو هفته آینده با انفجار آمار بستری ها مواجه می شویم 
و از اواخر بهمن روزها و ماه بدی را در پی خواهیم داشت.رئیس بخش 
عفونی بیمارســتان لقمان حکیم افزود: تعداد مــرگ و میرها در این 
سویه کمتر از دلتاست اما تعداد مبتالیان چندین برابر دلتا خواهد شد 
بنابراین آمار مبتال و بستری وحشتناک باال می رود.شکوهی در خصوص 
ابتالی کــودکان نیز گفت: کودکان و دانش آموزان بزرگترین منشــأ 
آلودگی در خانواده هســتند بنابراین هنگامی که اعالم می شود دانش 
آموزان حتماً باید حضوری به مدرسه بروند اشتباه است. همه می دانیم 
که آموزش حضوری خیلی بهتر از مجازی است اما در این شرایط باید 
بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم.وی در مورد واکسیناسیون کودکان 
نیز عنوان کرد: توصیه می شــود والدین حتماً نسبت به واکسیناسیون 
کودکان اقدام کنند چرا که بیش از سایرین در معرض ابتالء قرار دارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: مگر 
در آمریکا و اروپا کســی واکسن نزده! آنها هم واکسن زده اند اما تعداد 
مبتالیان به اومیکرون در این کشورها بسیار باالست و این آینده ماست 
که باید با تمهیدات، پیشگیری و محدودیت های الزم با شیب کمتر به 
این آینده برســیم تا سیستم درمانی دچار مشکل نشود. ما نمی توانیم 
جلوی آمار مبتالیان را بگیریم اما می شود شیب را کمتر کرد.شکوهی 
در خصوص پیک ششــم نیز گفت: در پیــک ۴ و ۵ تمامی این موارد 
را زودتر گفتیم قبل از اینکه به پیک برســیم و برای پیک ششــم نیز 
صحبت های علمی الزم انجام شده و امیدوارم مسئولین زودتر تصمیم 
درســتی درباره محدودیت ها اتخاذ کنند چرا که در غیر این صورت با 

ساده انگاری ها، ماه های بدی را در پیش خواهیم داشت.

آغاز پیک ششم کرونا و بازگشت رنگ »قرمز« به نقشه کشور
به دنبال روند صعودی کرونای امیکرون و آغاز خیز ششــم کووید ۱۹ در کشــور، شهرســتان اردکان یزد، 
نخســتین شهری اســت که در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت.به گزارش ایســنا،  شهرستان اردکان از 
اســتان یزد نخستین شهری است که پس از انتشار سویه امیکرون در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت.عالوه  
بر آن، شهرستان های کاشان )اصفهان(، فردوس )خراسان جنوبی(، تربت حیدریه )خراسان رضوی(، بستک 
)هرمزگان(، ابرکوه، خاتم، مهریز، میبد )یزد( در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.هم اکنون ۱۱۴ شهرســتان در 
وضعیت زرد کرونا هســتند. مرکز اســتان هایی که از وضعیت آبی خارج و در وضعیت زرد قرار گرفته اند نیز 
عبارتند از تبریز، ارومیه، اصفهان، کرج، بوشــهر، تهران، بیرجند، مشهد، زنجان، سمنان، شیراز، قم، کرمان، 
رشت، خرم آباد، ساری، اراک، بندرعباس و یزد.بنابر اعالم کانال تلگرامی وزارت بهداشت، با آغاز خیز ششم 
کرونا و در پی افزایش سریع موارد ابتال، رنگ بندی کرونایی کشور در فواصل زمانی کوتاه تری منتشر خواهد 
شد. آخرین آمار رنگ بندی شهرستانها به این ترتیب است؛ یک شهر قرمز، هشت شهر نارنجی،  ۱۱۴ شهر 

زرد، ۳۲۵ شهر آبی.

تزریق 3 ُدز واکسن کرونا ایمنی 90 درصدی ایجاد می کند
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت گفت:فارغ از نوع واکسن هر چه واکسیناسیون افراد کامل  باشد 
به مراتب شرایط بهتری در ایمنی دارند، به طوری که افرادی که سه دز را تزریق کرده اند، ایمنی باالی ۹۰ 
درصد را خواهند داشــت و از ابتال به فرم شــدید بیماری مصونیت خواهند داشت.به گزارش فارس،  یونس 
پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی در حوزه سالمت اظهار 
داشت: در تحقیقات و فناوری در حوزه سالمت ضمن تاکید بر تولید دانش و مرجعیت علمی، بر حل مشکل 
و تولید فرآورده های دارویی و تجهیزات پزشکی و رفع مشکل بر اساس پروتکل ها تأکید داریم. وی با اشاره 
به ساختار معاونت تحقیقات وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: مدیران کل فناوری و نوآوری داریم که نیازها 
را توســط دانشگاه های علوم پزشکی رصد می کنند، ضمن اینکه مدیرکل تحقیقات فعالیت دارد و نیازهای 
تحقیقاتی را رصد می کند تا بتوانیم در این خصوص فعالیت هایی را داشــته باشیم، ضمن اینکه باید بدانیم 
کرونا از زمان پیدایش دستخوش یکسری تغییرات و جهش هایی شده است و این کار را برای بقای خود انجام 
می دهد.معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به آخرین جهش ها در ویروس کرونا ابراز داشت: 
آخرین جهش مربوط به اومیکرون اســت که سرعت انتشار آن به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که ما 

زمانی که فرم دلتا را داشتیم متاسفانه روزانه 6۰۰ تا 7۰۰ نفر را از دست می دادیم،

روند صعــودی صادرات نفــت ایران از فصــل دوم ســال ۱۳۹۹ )زمان 
ریاســت جمهوری ترامپ( آغاز شــده و با توجه به ثمردهی تالش  دولت 
ســیزدهم در جهت خنثی ســازی تحریم ها این رشد مثبت در ادامه سال 
نیز تداوم خواهد یافت.به گزارش فارس، چندی پیش سیدابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور اعالم کرد که صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم افزایش 
قابل مالحظه ای یافته است  و ۴۰ درصد نسبت به دولت قبل افزایش یافته 
است. در این بین برخی منتقدان دولت معتقد بودند که افزایش صادرات 
نفت ایران نه به خاطر اقدامات ضد تحریمی دولت سیزدهم بلکه به دلیل 
تغییر دولت آمریکا و رفتن ترامپ از کاخ سفید بوده است.در پاسخ به این 
نکته باید توجه داشت که اتفاقا روند صعودی افزایش صادرات نفت ایران از 
دوران ترامپ و به صورت خفیف آغاز شد و این موضوع در دولت سیزدهم 
شدت بیشتری گرفت.همچنین دولت بایدن تاکنون نه تنها از هیچ اقدامی 
برای کاهش فشار تحریم ها فروگذاری نکرده است بلکه با تهدیدهای علنی 

به دولت چین نیز سعی کرده است مانع از فروش نفت ایران شود.
در این بین بررسی کارشناسان نشــان می دهد که افزایش صادرات نفت 
ایــران تحت تاثیر تضعیف و از کارکرد افتادن نظام تحریم ها از تابســتان 
ســال گذشته رخ داده است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تنظیم 
روابط دیپلماتیک با کشورهای بلوک شرق به خصوص چین، روند سست 
شدن تحریم ها شدت بیشتری گرفته است.در این راستا مرکز پژوهش های 
مجلس در گزارشی با عنوان »تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران عملکرد 
6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰« درباره رشد صادرات نفت 
ایران عنوان کرده اســت:»بر اساس اعالم بانک مرکزی، بخش نفت و گاز 
ایران در ســال ۱۳۹۹ حدود 8.7 درصد رشد اقتصادی داشته است. مرکز 
آمار ایران نیز رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در این سال ۵.6 
درصد اعالم کرده اســت. همچنین این دو نهاد رشد این بخش را در سه 

ماهه اول سال جاری ۲۳.۳  و ۲7.۵ درصد بیان کرده اند.دلیل رشد مثبت 
بخش نفت و در نتیجه رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات گازی، 
از یک ســو گسترش واکسیناســیون جهانی برای مقابله با ویروس کرونا 
)و افزایــش تقاضای جهانی نفت خام( و از ســوی دیگر ثمردهی تالش ها 
در جهت خنثی ســازی تحریم های صادرات نفت بوده است.همانطور که 
در نمودار ۱ مشــاهده می شــود، ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ 
به ســطح ارزش افزوده آن در ســال ۱۳۹۰ رسیده که می تواند به معنای 
تکمیل ظرفیت های خالی تولید این بخش تفســیر شود. در سال ۱۳۹۹ 
نیز شــاهد روند صعودی ارزش افزوده بخش نفت و گاز به خصوص در دو 
فصل پایانی سال هستیم، ولی مقایسه با سال ۱۳۹۵ نشانگر وجود ظرفیت 
خالی قابل توجه در این بخش اســت.افت تولید بخش نفت در سال های 
۱۳۹7 و ۱۳۹8 قابل توجه بوده اســت، با توجــه به تحریم های آمریکا و 
تبعیت بخشــی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت مورد 
انتظار بوده اســت.روند صعودی رشد بخش نفت از فصل دوم سال ۱۳۹۹ 
)زمان ریاســت جمهوری ترامپ( آغاز شــده و با توجه به شواهد آماری از 
گزارش ماهیانه اوپک به نظر میرســد رشد مثبت این بخش در ادامه سال 
تداوم یابد.آمارهای ســازمان اوپک از منابع ثانویه از سال ۲۰۱8 در جدول 
۱ ارائه شده است. همانطور که جدول ۱ نشان میدهد، تولید نفت ایران در 
فصول ۲ و ۳ سال ۲۰۲۱ )بهار و تابستان ۱۴۰۰ ( به ترتیب حدود ۲.۴۴ 
و ۲.۴۹ میلیون بشکه در روز بوده است که با در نظر گرفتن مصرف حدود 
۱.7 میلیون بشکه ای روزانه نفت خام در داخل به معنای صادرات 77۰ و 
8۲۰ هزار بشکه ای روزانه نفت خام در این فصول است.بررسی های مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان می دهد که روند صادرات نفت ایران صعودی 
بوده و برای ســال ۱۴۰۰ انتظار رشد ۱۹.۵ درصدی در بخش نفت و گاز 

وجود خواهد داشت«.

رییس ســازمان غذا و دارو گفت: سال ۱۴۰۱ دوران ویژه ای در حوزه دارو و 
تجهیزات پزشکی خواهیم داشت، چراکه دولت تصمیم گرفته است وضعیت 
کاالهای اساســی به ویژه دارو و تجهیزات پزشــکی را سر و سامان دهد.به 
گزارش ایســنا، دکتر بهرام دارایی، در نشســت مدیران تجهیزات پزشــکی 
معاونت های غذا و دارو سراسر کشور، اظهار کرد:  همانطور که با به کارگیری 
داروساز بالینی در بیمارستان، هزینه های دارویی درمان کاهش پیدا کرد، باید 
در نگهداشت تجهیزات پزشکی و استفاده آنها از پتانسیل مهندسی پزشکی 
اســتفاده کرد.وی با اشاره به تغییر سیاست دولت سیزدهم در تخصیص ارز 
دولتی به کاالهای اساسی گفت: دولت سیزدهم تصمیم گرفت که ساز و کار 
یارانه  دارو و تجهیزات پزشــکی را تغییر دهد.معاون وزیر بهداشــت تصریح 
کرد: نظام های ســالمت پر قدرت دنیا یارانه های دارو و تجهیزات پزشــکی 
را در اختیار بیمه ها قرار می دهند؛ اما در کشــور ما این گونه نیســت، باید 
توجه داشت هر تغییری چالش هایی دارد، اما با سیستم و مدیریت یکپارچه 
می توان این چالش هــا را برطرف کرد.وی بیان کرد: یکی از بخش های مهم 
تجهیزات پزشــکی مصرفی و سرمایه ای است و از طرفی چند هزار مهندس 
پزشکی داریم و باید همانطور که با به کارگیری داروساز بالینی در بیمارستان، 
هزینه های دارویی درمان کاهش پیدا کرد؛ به همان شکل در حوزه مهندسی 
پزشکی حتی به روز تر عمل کنیم؛ چراکه هزینه های سنگینی صرف خرید 
تجهیزات ســرمایه  ای کردیم و نگهداشــت این تجهیزات و استفاده از آنها 
باید به درستی صورت گیرد. البته فرقی بین تجهیزات مصرفی و سرمایه ای 

نمی بینم و باید با تعامل و همکاری معاونت درمان برای شکل گیری سیستم 
یکپارچه اقدامات الزم صورت گیرد.دارایی با بیان اینکه بحث کیفیت و اصالت 
ســنجی تجهیزات پزشکی بســیار اهمیت دارد، گفت: نگهداشت تجهیزات 
پزشــکی جزو وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی و مهندسان پزشکی است، 
در دوره جدید تصمیم گیری ها در اداره کل تجهیزات پزشکی و هیات امنای 
ارزی با وجود مدیریت مستقل و با هم فکری گرفته می  شود. رویکرد سیستم 
نسبت به حیطه بندی وظایف در رابطه با تجهیزات پزشکی روشن شده است 
و بر این اســاس تصمیمات در ســازمان غذا و دارو گرفته و در سایر معاونت 
های وزارت بهداشت بدون چون و چرا اجرا می شود.بنابر اعالم روابط عمومی 
وزارت بهداشت، وی اظهار کرد: مهندسین پزشکی پا به پای مدافعان سالمت 
در دوران کرونا جنگیدند، اما حق الزحمه مهندسان پزشکی برای خدمت در 
دوران کرونا به طور کافی پرداخت نشــده و مقرر شده است تا بخش مادی 
زحمت مهندسان پزشکی در این دولت دیده و جبران شود، البته در صورتی 
که سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود تا پایان ۱۴۰۰ عمل کند.رییس 
سازمان غذا و دارو گفت: باید برای سه هزار مهندس پزشکی در زمینه مزایا، 
مســائل حقوقی و اعطای تسهیالت تصمیماتی گرفته شود و بحث مسئول 
فنی بیمارستان  ها جدی گرفته و مشکالت حل شود. افزون بر اینها حمایت 
از تولید داخل و بحث شــرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی 
و نظارت بر عرضه و توزیع هم که مورد نظر مهندســین پزشکی است، باید 

مورد توجه قرار گیرد.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد

تصمیم دولت برای تغییر ساز و کار یارانه دارو

خبر خوش وزیر اقتصاد برای بورس چه بود؟

از نرخ تسعیر تا خوراک
بررسی اعمال سیاست های دستوری در بازار اجاره

کوچ طبقاتی از تهران به حومه

افزایش فاصله تورمی دهک ها در دی ماه 1400

aدولت برای کمک به اقشــار اجاره نشــین تدوین سیاستی را از چند شب قبل در دستور کار خود قرار داده که 
کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه باشد تاثیری نخواهد داشت؛ کما این که خیزش 
بی سر و صدای نرخ اجاره، کوچ طبقاتی از شمال به جنوب و از جنوب به اطراف کالنشهرها طی دو سال گذشته 
بی اثری این روش ها را به اثبات رسانده و برای کنترل بازار اجاره باید ضمن افزایش تولید مسکن، پایه های مالیاتی 
همچون مالیات خانه های خالی و مالیات بر عایدی ســرمایه را اجرا کرد.به گزارش ایسنا، به دنبال ارایه گزارش 
مرکز آمار که مشــخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه ســوم تورم ماهیانه کاالها و خدمات را در دی ماه 
۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بســته ای برای حمایت از اجاره نشــینان را در دستور کار قرار داد و 

مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت....

صاحبان بیش از یک خودرو بخوانند

افزایش صادرات نفت ایران به روایت آمار بانک مرکزی

 انتظار رشد اقتصادی 19.5 درصدی صنعت نفت

3

3

5

6

6

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همکار گرانقدر 
مرحوم مغفور جنــاب آقای ناصر فیضی جانباز 
دفاع مقدس را به خانواده محترم ایشان تسلیت 
عرض می نماییم از درگاه ایزد منان برای ایشان 
مغفرت و برای خانواده محترم و بازماندگان  صبر 

جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

مدیریت و پرسنل 
مؤسسه سخن گستر

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال جاری

صندوق بین المللی پــول انتظار دارد تولید ناخالــص داخلی جهانی از 
۵.۹ درصد در ســال ۲۰۲۱ به ۴.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد.به 
گزارش ایِبنا به نقل از سی ان بی سی، صندوق بین المللی پول پیش بینی 
رشــد جهانی خود برای سال جاری را کاهش داد، افزایش موارد ابتالی 
کووید-۱۹، اشــکاالت زنجیره تامین و تورم باال، مانع از بهبود اقتصادی 
می شود.این صندوق در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد، گفت که 
انتظار دارد تولید ناخالص داخلی جهانی از ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به 
۴.۴ درصد در ســال ۲۰۲۲ کاهش یابد که این رقم در سال جاری نیم 
درصد کمتر از برآورد قبلی است. سرمایه گذاران و بازارها در انتظار نتیجه 
جلسه فدرال رزرو هستند که انتظار می رود بیانیه ای را منتشر کند که 
به زودی در ماه مارس افزایش نرخ بهره و سیاست های سخت تری برای 

رسیدگی به تورم باال اعمال کند.

بانک مرکزی اعالم کرد

 قیمت یک متر خانه در تهران در مرز
 ۳۳ میلیون تومان
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گزیده خبر

دریادار سیاری:
آمادگی نیروهای مسلح کشور را از شر 
توطئه های دشمن در امان نگه داشت

معــاون هماهنگ کننده ارتش گفت: اعالم آمادگی و جنگندگی فرزندان انقالب 
در نیروهای مسلح باعث شده که کشور از شر توطئه های مختلف دشمن در امان 
بماند.به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری معاون هماهنگ 
کننده ارتش در آیین بزرگداشت و تجلیل از وابستگان و پیشکسوتان ستاد ارتش 
که عصر دیروز )چهارشنبه( در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار 
شد،گفت: این جلسات و تجلیل از پیشکسوتان سنت نکو و زیبایی است که باید 
به بهترین شــکل ممکن برگزار شود.وی با اشاره به افتخارات رزمندگان در دفاع 
مقدس گفت: فصل دفاع مقدس یک مقطع تاریخی مهمی در تاریخ کشور ما است 
و با وجود اینکه ارتش رژیم بعث عراق و صدام را برای تهاجم به ایران تجهیز کرده 
بودند و با وجود همه آســیب هایی که به ارتش بعد از پیروزی انقالب وارد شده 
بــود و رژیم بعث فکر نمی کرد مقاومتی دربرابر آن صورت بگیرد، نیروی زمینی 
توانست جلوی پیشروی ارتش بعث را بگیرد.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره 
به عملیات کمان ۹۹ و نخســتین پاســخ نیروی هوایی ارتش در ساعات آغازین 
تهاجم ارتش بعث به ایران، گفت: رژیم صدام فکر نمی کرد که در مدت کوتاهی 
پاســخ قاطعی از غیور مردان نیروی هوایی ارتش دریافت کرند و همه ارتشیان و 
مردم ثابت کردند که میخواهند پای انقالب و آرمانهای آن ایستاده و از تمامیت 
ارضی کشــور دفاع کنند.دریادار سیاری موفقیت ها و رشادت های رزمندگان و 
ارتشــیان را مختص به دفاع مقدس ندانست و گفت: اگر چه جنگ تحمیلی در 
ســال ۱۳۶۷ تمام شد اما استکبار جهانی جنگ اقتصادی ، تحریم و توطئه های 
مختلــف را علیه ملت ایران ادامه داد و بدانید اگر آمادگی نیروهای مســلح نبود 
اســتکبار جهانی لحظه ای ما را به حال خود رها نمی کردند.وی افزود: در عرصه 
بودن و اعالم آمادگی و جنگندگی فرزندان انقالب در نیروهای مسلح باعث شده 
که کشور از شر توطئه های مختلف دشمن در امان بماند و این آمادگی باعث شده 
که آنها جرات تعرض به ایران را در ســالهای بعد از دفاع مقدس به خود ندهند.

معاون هماهنگ کننده ارتش ارزش کار پیشکســوتان و مجاهدان را بســیار باال 
دانست و گفت: مجاهدت های مختلف شما پیشکسوتان موجب افتخارات امروز 

ارتش و کشور است.

نادری:
هیچ قدرتی نمی تواند برای مذاکرات 

ضرب االجل تعیین کند
هیچ قدرتی نمی تواند برای مذاکرات ضرب االجل تعیین کند/باج نمی دهیم

نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســالمی گفت: هیچ قدرتی نمی تواند 
برای ایران در مذاکرات ضرب االجل تعیین کند؛ این ما هستیم که برای دیگران 
ضرب االجل تعیین می کنیم.احمد نادری عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط مذاکرات وین و پیش بینی 
تصمیمات برای آن، گفت: بحث مذاکرات روند مشخصی دارد که در حال پیگیری 
است. نکته ای که در این باره مطرح است و از جمله دغدغه های مجلس و دولت 
ســیزدهم نیز به شمار می رود این است که به غربی ها باج داده نشود و مذاکرات 
از موضــع عزتمندانه ادامه پیدا کند.وی اظهار کرد: ادامه مذاکرات باید به معنای 
واقعی کلمه منجر به نتایج برد-برد شــود نه با آن مفهوم و تعابیری که روحانی، 
ظریف و عراقچی ادعا می کردند بلکه به طوری که در عمل منافع ایران را در پی 
داشته باشــد و در این صورت طبیعی است که از طرف مقابل نیز خواسته هایی 
را برطــرف کند.نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: این همان خط اصلی 
است که مجلس از دولت می خواهد و دولت نیز آن را پیگیری می کند. مذاکرات 
در حال انجام است و ما هیچ عجله ای نداریم چرا که شرایط کشور و اقتصاد مردم 
را بــه نتایج وین گره نزده و پیوند نداده ایم؛ بنابراین عجله ای در این زمینه وجود 
ندارد.نادری تصریح کرد: بنابراین در زمان مناسب و هرگاه نتیجه مطلوب برای ما 

حاصل شود تصمیمات اتخاذ می شود و نتایج آن را به مردم اعالم خواهیم کرد.

قالیباف:
 وقتی قرارداد بین ایران و چین بسته شود 

مفاد آن به اطالع مجلس می رسد
رئیس مجلس در پاســخ به تذکر نماینــده مهریز و بافق در خصوص بی اطالعی 
مجلس از مفاد قرارداد ایران و چین تاکید کرد: هنوز قراردادی بســته نشــده و 
اگر بسته شود به اطالع مجلس می رسد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
فارس، محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای 
اسالمی در جلسه علنی دیروز مجلس و در تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهار 
داشت: قراردادها و فعالیت های دیپلماتیک دولت جای تشکر دارد، اما در خصوص 
قراردادی که بین ایران و چین بسته شد و اخیرا هم با روسیه بسته شده، مجلس 
بی خبر است.وی افزود: وقتی هم که مردم در این باره از ما سؤال می کنند که این 
چه نوع قراردادی است و متن آن چیست، پاسخی برای مردم نداریم.نایب رئیس 
کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی 
قراردادهای بین المللی باید در مجلس تصویب شود و این ضعف مجلس است که 
از این موضوعات خبر ندارد.صباغیان خطاب به قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد: 
حداقل شــما در این باره توضیح دهید که محتوای قرارداد چیست و این انتظار 
از شما که روز اول گفتید اقتدار مجلس را                               حفظ می کنید، هست که در این باره 
اطالع رسانی کنید.پس از تذکر این نماینده، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در 
پاســخ به وی تأکید کرد: هنوز قراردادی بسته نشده و اگر قرارداد بسته شود، به 

اطالع مجلس می رسد.

رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم مطرح شد؛

لبخند زدن در تعامل با دنیا بدون تأمین منافع مردم سودی ندارد
تهران- ایرنا- رئیس جمهور با اشــاره به درخواســت های مکرر آمریکا برای مذاکره  
مســتقیم گفت: تاکنون بــا آمریکایی ها مذاکره نکردیم  اما اگــر طرف ها آماده لغو 
تحریم هــای ظالمانه علیه ملت ایران باشــند، امکان توافق وجــود دارد.به گزارش 
خبرنگار سیاســی ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه در برنامه زنده 
تلویزیونی درباره ســفر خود به روسیه و اظهارات افرادی که این سفر را ناقض شعار 
قدیمی »نه شرقی، نه غربی« می دانند، گفت: در سیاست بین المللی در جمهوری 
اســالمی فعالیت و تالش بسیار داشتیم و داریم اما در همه حوزه ها این سیاست به 
صورت متوازن عمل نشده بود.وی افزود: در سیاست تجاری اقتصادی هم همینطور 
است؛ به میزانی که در دیپلماسی سیاسی پیش رفتیم، در حوزه تجاری و اقتصادی 
فعالیت نداشــتیم و نوعی عقب ماندگی داریم. کســانی که این نکته را بعضاً زمزمه 
می کنند و برخی نگاه به شــرق و روســیه و چین را می گویند، درحالی که تاکنون 
باید سیاست متوازن داشته باشیم و نوعی توازن در نوع روابط سیاسی برقرار کنیم،  
چرا به همســایگان توجه نکردیم. ما ۱۵ همسایه داریم که می توانیم با آنها روابط 

داشته باشیم.

سطح تبادالت تجاری با روسیه می تواند به 10 میلیارد دالر افزایش یابد
رئیس جمهور ادامه داد: به تاجیکستان رفتم روابط تجاری اقتصادی سه برابر شده، 

یا در ترکمنستان غیر از قرارداد سوآپ گازی روابط اقتصادی چند برابر شده است.
رئیســی میزان مراودات تجاری با روســیه را ۳ میلیارد دالر عنوان کرد و گفت: این 
ظرفیــت تجاری می تواند به ۱۰ میلیارد دالر تبدیل شــود. ما می توانیم کاالهای 
استراتژیک که در روسیه وجود دارد را از این کشور وارد کنیم و محصوالت کشاورزی 
ایران می تواند بازار روسیه را فرا بگیرد. عالوه بر این حوزه های نفتی و گازی می تواند 
میدان فعالیت دو کشــور باشد و رشد اقتصادی داشته باشــد.وی افزود: در بخش 
کشــاورزی، ترانزیت، حمل و نقل و هوا فضا زمینه کامال موجود است و ظرفیت ها 
وجود دارد و تبادل ظرفیت ها باید انجام شــود. مزیت هایی وجود دارد که می تواند 
مورد اســتفاده قرار بگیرد.رئیس دولت ســیزدهم در پاسخ به این پرسش که سفر 
اخیر نگاه به شرق را در سیاست دولت تقویت می کند، گفت: ما در بحث مذاکرات 
در حوزه های مختلف فعال هســتیم و مذاکرات را پیش می بریم اما نمی توانیم همه 
مسائل را به مذاکرات وصل کنیم و همه مسائل هم با مذاکرات حل نمی شود.رئیسی 
با تاکید براینکه ما در مذاکرات در دو حوزه خنثی کردن تحریم ها و رفع تحریم کار 
می کنیم، یکی از راه های خنثی کردن تحریم ها را ارتباط با همســایگان دانست و 
گفت: ما نمی توانیم به عنوان کشــور مســتقل کشوری را کنار خود نداشته باشیم. 
بنای ما تعامل با همه دنیا اســت و این را در تبلیغات انتخاباتی هم اعالم کردم اما 
کشورهایی که می خواهند با ما تقابل داشته باشند ما هم متقاباًل عمل خواهیم کرد.

رئیس جمهور درباره ســفر به روسیه و استقبال پوتین و اقامه نماز در کاخ کرملین، 
گفت: سفر به روسیه همراه با لبخند بود اما تنها با لبخند زدن در این سفرها، اتفاقی 
برای مردم نمی افتد. نتیجه تعامل با دنیا و ســفرها باید توسعه در حوزه های انرژی 
و صنعت و زندگی مردم باشد. آنچه در روسیه در نشست سه ساعته با آقای پوتین 
صحبت کردیم، از ابتدا تا انتها مسائل دوجانبه و منطقه با محوریت منافع دو کشور 
بود.رئیســی با بیان اینکه نتیجه سفر رئیس جمهور به روسیه باید توسعه حوزه های 
انرژی، کشاوزی و صنعت باشد، خاطرنشان کرد: مسأله ما منافع مردم است. مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با محوریت منافع مردم ایران در جلسه سه ساعته 
با پوتین بررســی شد.رئیس جمهور گفت: آنجا که مواضع مشترکی در مسائل بین 
المللی داشتیم برنامه ریزی شد که چگونه کار کنیم. در مورد مسائل داخلی هم بعد 
از دیدار من، آقــای الوروف به آقای امیرعبداللهیان وزیر خارجه گفته بود که آقای 
پوتین به وزرا ماموریت دادند که سریع تصمیماتی که با رئیس جمهور ایران گرفته 
شده اجرایی شود.وی افزود: من هم به وزیر خارجه و وزیر نفت و دیگر وزیران مربوطه 
ماموریت دادم که سریع، بحث هایی که داشتیم را اجرایی کنند تا آثار آن در اقتصاد 

و دیگر حوزه ها به زودی روشن شود.

سلطه دالر در مسائل مالی و پولی شکسته شود
رئیس جمهور با بیان اینکه در مســائل مالی و پولی، هم ما و هم روسیه اتفاق نظر 
داریم که سلطه دالر در مسائل مالی و پولی ما باید شکسته شود، گفت: ما باید بتوانیم 
با ارز ملی خودمان مبادالت تجاری را انجام دهیم.آیت اهلل رئیسی افزود: در حوزه های 
مختلف دفاعی، امنیتی و هوافضا در حوزه های مختلف با مقامات ارشد روسیه گفت  
وگو شد. تکمیل ســریع تر فازهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر از مسائلی بود که 
بر آن تاکید شد. صادرات محصوالت کشاورزی از ایران به روسیه و واردات کاالهای 
استراتژیک مورد نیاز کشور از روسیه می تواند در تامین کاالهای اساسی موثر باشد.

وی با بیان اینکه حذف تعرفه صادرات بین تهران و مسکو می تواند قیمت ها را خیلی 
متفاوت کند، افزود: نگاه مثبت روسیه در حوزه حذف تعرفه می تواند باعث شود که 
در حوزه کاالهای اساسی تجارت داشته باشیم.رئیس جمهور گفت: درباره پروژه های 
مختلفــی که در حــوزه ترانزیت وجود دارد مثل ایجاد داالن شــمال به جنوب که 
می تواند ارتباطات تجاری دو کشور را تسهیل کند، تصمیم گرفتیم. همه تصمیمات 
در جهت منافع مردم و در جهت توسعه اقتصادی و ارتقای سیاست همسایگی بود.

رئیســی با اشاره به درخواست آمریکا برای گفت وگوی مستقیم با ایران خاطرنشان 
کرد: خیلی از کشورهایی که با ما مذاکره می کنند، حامل چنین پیامی بوده اند که 
آمریکایی ها می خواهند مستقیم با ما صحبت کنند و این مسأله در دولت های قبل 
هم مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست.وی گفت: تاکنون مذاکره ای با آمریکایی ها 
صــورت نگرفته اما بارها اعالم کردیم و اآلن هــم می گوییم در صورتی که طرف ها 
آماده باشــند تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران را لغو کنند، زمینه برای هرگونه 

توافق کاماًل وجود دارد.

نقدینگی بانک ها باید وارد تولید شود
رئیس جمهور با بیان اینکه بانک ها باید سه کار را دنبال می کردند؛ یکی مساله رشد 

اقتصاد کشور است و می توانند سهم مهمی در این حوزه داشته باشند، تصریح کرد: 
موضوع دیگر خدمت به مردم اســت که بانک هــا می توانند در این حوزه هم ایفای 
نقش کنند.رئیســی خاطرنشان کرد: مســاله اداره خود بانک ها و کسب سود هم 
موضوع دیگری است که باید دنبال می کردند. موضوع رشد اقتصاد کشور و خدمت 
به مردم از مســائلی است که مورد غفلت قرار گرفته است و بانک ها بیشتر به سود 
خود توجه کرده اند.وی گفت: تعطیل شدن کارخانه ها ممکن است در جهت سود 
بانک ها باشد اما در جهت خدمت به مردم و رشد کشور نیست. ساختمان هایی که 
خریده و فریز کرده اند نباید ثروت بانک تلقی شود. اگر نقدینگی بانک ها وارد تولید 
شــود جای نگرانی ندارد ولی اگر بدون توجه به تولید، در جامعه توزیع شود به هر 
طرفی از جمله بازار طال یا ارز یا زمین برود مثل سیل بنیان کن، آنجا را تخریب می 
کند.رئیس جمهور افزود: اخیرا جلسه ای با مدیران بانک ها داشتیم و تاکید کردیم 
که باید تسهیالت بدهند نه تضییقات. کسانی که می خواهند ازدواج کنند یا کسب 

و کار کوچکی راه بیاندازند باید بتوانند به آسانی این تسهیالت را دریافت کنند.
رئیس دولت ســبزدهم گفت: وزیر اقتصاد مسئول پیگیری ارائه تسهیالت آسان به 
مردم شد. من هم تاکید کردم که مدیران بانکی آن را باید اجرایی کنند و اگر انجام 
ندهند با آنها برخورد می شــود. هر شرکت دولتی یا بانکی که با تصمیمات گرفته 
شده در جهت کمک به مردم مخالفت و به میل خود عمل کند، مدیر بانک یا شرکت 

برکنار خواهد شد.

طبق آمار بانک مرکزی و مرکز آمار دولت در کنترل تورم موفق شده است
رئیسی با بیان اینکه بنای دولت بر کنترل تورم است، گفت: در این سال های گذشته 
شــاهد تورمی بی نظیر بودیم اما بنای ما کنترل تورم اســت نشــانه هایی از بانک 
مرکزی و مرکز آمار می آید این اســت که دولت در کنترل تورم موفق شــده است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ ناظر به افزایش درآمدهای مالیاتی بود که 
بیش از ۵۰درصد در بودحه درآمد مالیاتی پیش بینی شده است، اظهار کرد: برخی 
تصور می کنند افزایش مالیاتی از کارمند است چنین نیست. سازمان بازرسی و بخش 
های دیگر آماری درباره فرار مالیاتی دارند که متفاوت است اما همه بر این امر اتفاق 
نظر دارند که مبلغ بسیار سنگینی در فرار مالیاتی وجود دارد.رئیس دولت سیزدهم 
ادامه داد: افرادی هســتند که درآمدهای بسیار کالن و نجومی دارند بدون پرداخت 
مالیات؛ از یک طرف کارمند حقوق کارمند قبل از پرداخت به دلیل مالیات کســر 
می شود.وی خاطرنشان کرد: در جامعه افرادی که درآمدی دارند باید حقوق دولت را 
پرداخت کنند و اگر حاضر نیستند پرداخت کنند، دولت باید در مقابل اقداماتی انجام 
دهد و یکی از این سازوکارها راه اندازی سامانه هایی است که درکشور فعال می کنیم 
تــا نظام بانکی را به بنادر، گمرکات وبخش های مالیاتی متصل کند و وقتی اینها را 
به هم مرتبط کند طبیعتا رصد کردن کار سختی برای دستگاه های مسئول نیست. 

درصد بسیاری از کارها در این چند ماه پیش رفته است.

دنبال نظام هماهنگ و عادالنه پرداخت حقوق ها هستیم
رئیس جمهور با بیان اینکه در ســال های اخیر به دلیل وضعیت و شــرایط تورمی، 
حقوق و مزایا و مستمری کفاف زندگی بخشی از مردم را نمی کند، گفت: کارگران، 
کارمندان و بسیاری از اقشار در این سال ها دچار مشکل جدی شدند. این شرایط در 
سال های گذشته ایجاد شده و تا زمانی که ما دولت را تحویل گرفتیم، ادامه داشته 
است.رئیسی افزود: در ماه های آخر دولت گذشته، اقداماتی برای حل مشکالت برخی 
از اقشــار و متناسب سازی حقوق و درآمد آنها با وضعیت تورم انجام شد و آن را به 
صورت الیحه ای به مجلس ارائه کرد اما متاســفانه منابع مالی آن الیحه پیش بینی 
نشده بود.وی با پرسیدن این پرسش که چرا دولت گذشته در ماه های پایانی، الیحه 
ترمیم حقوق برخی از اقشــار را تقدیم مجلس کرد، گفت: مگر این اقشــار در طول 
۸ سال گذشته این مشکالت را نداشتند. مشکل معلمان یا بازنشستگان یا کارگران 
مربوط به امروز نیســت و باید همان موقع بررسی می شد.رئیس جمهور با تاکید بر 
این موضوع که حرف این اقشــار درباره کافی نبودن درآمدشان حق است، تصریح 
کرد: یک راه حل این اســت که هر سازمانی، حل مشکل خود را دنبال کند که این 
روش، حل مشکل در نظام چانه زنی محسوب می شود اما ما ۸۰ میلیون نفر هستیم 
پس حل مشــکل بقیه چه می شود.رئیســی خاطرنشان کرد: لوایحی که به مجلس 
تقدیم شده مربوط به اقشاری از جامعه است اما مربوط به همه مردم نیست. مشکل 
اقشار هم باید حل شود اما ما باید فکر جمهور را بکنیم و همه مردم را ببینیم.وی با 
بیان اینکه راه حل مشکل، عدالت در پرداخت حقوق هاست، افزود: از همان ابتدای 
دولت، بخشــی را در سازمان امور استخدامی مامور کردیم تا ضمن کمک گرفت از 
دانشگاه ها، با سرعت و همزمان با نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱، الیحه نظام هماهنگ 
پرداخــت را برای ارائه به مجلس آماده کنند.رئیــس جمهور افزود: نظام هماهنگ 
پرداخت می خواهیم نه مثل نظام هماهنگ قبلی که ناهماهنگی آن بیشتر بود و  هر 
دستگاهی می رفت چانه زنی می کرد که خودش را از این نظام هماهنگ مستثنی 
کند. ما یک نظام هماهنگی عادالنه پرداخت برای کارکنان دولت باید داشته باشیم 
که کاماًل شــفاف و جوابگو باشد.رئیسی گفت: در این نظام هماهنگ پرداخت، باید 
بر اساس شاخص هایی، پرداخت ها انجام شود و اگر ما این نظام هماهنگ و عادالنه 
پرداخت را نداشته باشیم به نظام چانه زنی مبتال می شویم. هیچ کدام از اقشار حرف 
نادرســتی درباره مشکالتشان نمی گویند اما ما نمی توانیم فقط مشکل یک قشر یا 
چند قشــر را ببینم و باید برای کل مردم برنامه ریزی کنیم.وی با بیان اینکه همه 
اقشار کشــور و کارکنان دولت که واقعاً معیشت شان با مشکل مواجه است، بدانند 
که ما به مشکل این نظام ناهماهنگ و ناعادالنه پرداخت واقف هستیم، افزود: اصالح 
نظام پرداخت از اولویت های دولت اســت و ما دنبال حل آن هستیم. رئیس جمهور 
تصریح کرد: جمعی را مامور حل مشکل ناهماهنگ بودن نظام پرداخت ها در دولت 
کرده ایم و کارشــان در میانه راه است. ان شاهلل کارشان تکمیل شد به مجلس ارائه 
خواهد شــد و در اختیار عموم قرار می گیرد تــا مردم در جریان امور قرار گیرند. ما 

دنبال عدالت در پرداخت حقوق به همگان هستیم.

کنترل تورم در گرو مدیریت نقدینگی کشور است
رئیس جمهور در پاسخ به اینکه مردم رفع تورم را حس نمی کنند و مردم در مضیقه 
هستند برخی بسیارپولدار و برخی بسیار فقیر شده اند، گفت: بحث تورم به سیاست 
اقتصادی، پولی و مالی کشــور توجه دارد. کنترل تــورم در گرو مدیریت نقدینگی 
کشــور است و اینکه کســری بودجه و رکود اقتصادی نداشــته باشیم. وی با بیان 
اینکه در بودجه ۱۴۰۱ بسیاری از این موارد پیش بینی شده است، ادامه داد: هدف 
گرفتن رشــد اقتصادی ۸درصدی هم برای این است تا شاهد رشد اقتصادی باشیم 
و اســتقراض از بانک مرکزی نداشته باشیم. در این دولت تالش شد خلق نقدینگی 
مدیریت شود اجماال کارهای بسیاری در این رابطه باید انجام شود و دولت آغاز کرد.

رئیســی با بیان اینکه تنظیم بودجه ۱۴۰۱ براساس رشــد بوده است، اضافه کرد: 
بــا این تنظیم بودجــه، هم تورم کنترل و هم فضای کســب و کار در جامعه فعال 
می شــود. نشانه های رشد اقتصادی دارد پیدا می شود. باید کاری کنیم تا خلق پول 
نشــود و به پایه پولی توجه شــود. اگر این پایه پولی دارد باال می رود بانک مرکزی 
سریع اقدام کند. وی افزود: نمی گویم همه اینها دربخش اقتصادی انجام می شود اما 
دولت حساس شده اســت. در دو جلسه ستاد اقتصادی غیر از جلسات کارشناسی 

کارشناسان این موارد بحث می شود تا این مسائل اجرایی شود.

ستاد تنظیم بازار موظف به کنترل قیمت ها هم است
رئیس جمهور در پاسخ به اینکه مردم چه زمانی اثر آن را در جامعه به طور ملموس 
حس می کنند، گفت: مساله کنترل قیمت ها بحث مهمی است که ستاد تنطیم بازار 
موظف کنترل قیمت ها هم است تا تورم ایجاد نشود و گرانی را به دنبال نداشته باشد. 
بحث دیگر این است قیمت ها در بازار کنترل شود که این انتظار به جای مردم است. 
دولت نه تنها در قیمت برخی کاالها مانند ســیمان و فوالد موفق شد آن را کنترل 
کند بلکه قیمت آن را کاهش یافت. طبق معدل گیری انجام شده قیمت برخی کاالها 
چه در تهران و چه در شهرســتان ها یا پایین آمده یا افزایش نیافته است.وی افزود: 
دلیل اصلی افزایش برخی کاالها باید پیگیری شــود که آیا بخاطر گرانی دالر است 
یا اینکه مواد اولیه وارداتی اســت و اگر هیچکدام نباشد و مواد اولیه در داخل کشور 
باشــد دولت موظف به کنترل آن است. دستگاه های مسئول و استانداران را موظف 
به کنترل قیمت کردیم تا مردم رنج نبرند.رئیس دولت ســیزدهم درباره حذف ارز 
ترجیحی و دغدغه تبعات اقتصادی اجرای این بر زندگی مردم، بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی از وقتی دولت کار را آغاز کرد مبلغی در قانون بودجه نبود یعنی ۸ میلیارد 
دالر بودجه برای ۱۴۰۰ پیش بینی شده بود که دولت قبل آن را هزینه کرد و برای 
این دولت مبلغی نماند تا ۴۲۰۰ تومانی را دنبال کند. از طرفی معتقد بودم شوک به 
جامعه نباید وارد کرد. وی افزود: غافلگیری را هم نمی پسندم و در قاموس من نیست 
بدون اطالع رســانی به مردم آنها را غافلگیر کنم. از طرفی شــوک به اقتصاد و بازار 
نباید وارد شود. این به الیحه ای تبدیل شد که به مجلس دادیم و اجماال سعی کردیم 
در این مدت با سازوکارهایی، وضعیت را حفظ کنیم.رئیسی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی مشکالتی جدی ایجاد کرد که دو سال قبل باید این مساله حل می شد، اظهار 
کرد: در مقطعی ارز ۴۲۰۰ تومانی ضرورت داشت که این کار را کردند اما باید حل 
می شد که این کار را نکردند و به این دولت افتاد. در ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت و فساد 
است و زمینه های ارتباطات ناسالم هم وجود دارد این در سفره مردم قرار می گیرد.

جبــران افزایش قیمت حاصل از حذف ارز ترجیحی بهتر اســت با کارت 
اعتباری باشد

رئیس جمهور با اشاره به سه نکته مهم در ارز ترجیحی  گفت: برای ما مهم است که 
برای حذف آن باید اجماع نسبی حداقل بین دولت و مجلس وجود داشته باشد، اقناع 
نخبگانی باید باشد و مردم قانع شوند واطالع رسانی دقیق به آنان شود. سوم اینکه 
در چند کاال که قیمت افزایش می یابد به نوعی این افزایش قیمت برای مردم جبران 
شود. با مجلس داریم روی این موضوعات مذاکره می کنیم تا اجماع نسبی با مجلس 

به وجود بیاید بحث موافق و  مخالف و نظر کارشناسان مناسب است.

برای حذف ارز ترجیحی در اتاق های دربسته تصمیم نمی گیریم
وی درباره راهــکار جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: این پول به وارد کننده 
داده می شود  که اگر به آخر سقف یعنی مصرف کننده و مردم داده شود، اگر کاالیی 
افزایش قیمت یافت به همان میزان به مردم پرداخت شــود و جبران آن به صورت 
کارت اعتباری باشــد بهتر اســت. فعال در مورد نان و دارو برنامه ای برای حذف ارز 

ترجیحی نداریم و نسبت به کاالهای دیگر هم د رحال صحبت با مجلس هستیم. 
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: معتقــدم صاحبنظران در ایــن زمینه نظر دهند 
نمی خواهیم در اتاق دربسته تصمیم بگیریم و بعد ناگهان مردم متوجه شوند. اجماع 
نخبگانی اجماع بین مجلس و دولت و حصول توافق نسبی و آسیب ندیدن معیشت 

مردم بسیار مهم است. خط قرمز ما در این مساله معیشت مردم است.

همه اقدامات باید به ثبات در بازار و تصمیم گیری ها برسد
رئیسی اصالحات اقتصادی را از ضرورت کشور دانست که سال های گذشته باید انجام 
می شــد و در این باره گفت: همه اقدامات باید به ثباتی در بازار و ثبات در تصمیم 
گیری ها برسد و زندگی برای افراد قابل  پیش بینی باشد کسب وکارها را باید قابل 
پیش بینی کنیم چون اگر ندانیم تا دو هفته دیگر چه اتفاقی می افتد برای کشــور 
ضرر دارد.رئیس دولت ســیزدهم در پاسخ به اینکه یکی از سه اولویت شما در زمان 
انتخابات، ساماندهی بازار بورس بود که امروز بورس بسیاری از سهامداران را متضرر 
کرده است، گفت: در یکی از بخش هایی که از دولت قبل بسیار متضرر شده ایم مساله 
بورس است که از همان آغاز کارم در دولت نگرانی مردم بود. عده  زیادی با تبلیغات 
انجام شــده آمده اند تا سهامدار شوند یک سری ســهامداران خرد هستند که اکثر 

سهامداران را تشکیل می دهند. 

ســپهبد ذاکر حســن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران دیدار و درباره 
مسائل مهم دو کشور و منطقه گفتگو و تبادل نظرکردند.به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی  وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران در این دیدار با تاکید بر تقویت روابط دو کشوردر حوزه های دفاعی– امنیتی گفت: با توجه به اشتراکات تاریخی 
و فرهنگی میان دو ملت، الزم است روابط ایران و آذربایجان نسبت به گذشته در حوزه های مختلف توسعه یابد.وی با بیان اینکه توسعه و تعمیق همکاری های مشترک دفاعی- 
امنیتی میان ایران و آذربایجان بسیار حائز اهمیت است، افزود: دو کشور با توجه با موقعیت و ویژگی های خاص ژئوپلیتیکی، ظرفیت و قابلیت های فراوانی را در گسترش روابط 
همه جانبه  دارند.سپهبد ذاکر حسن اف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان هم در این دیدار طی سخنانی از حمایت مسووالن نظام و دولت جمهوری اسالمی ایران از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان تشکر و قدردانی کرد و گفت: قدرت و توانمندی های نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران مایه مباهات است.وی با ابراز خرسندی از پیشرفت های 
صنعت دفاعی جمهوری اسالمی ایران، بر گسترش روابط دوجانبه میان ۲ کشور تأکید کرد و از وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران جهت سفر به باکو دعوت به عمل آورد.در سفر 
دو روزه وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به جمهوری اسالمی ایران، وی با مقامات عالی رتبه نظامی و سیاسی کشورمان دیدار و گفت وگو خواهد کرد. از اهداف اصلی این سفر توسعه 

و تعمیق همکاری های مشترک دفاعی نظامی و امنیتی اعالم شده است.

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشــورمان در یک گفت وگوی تلفنی با همتای قطری، در خصوص توســعه بیشــتر 
مناســبات دوجانبه ایران و قطر در حوزه های مختلف سیاســی، اقتصادی و فرهنگی رایزنی و تبادل نظر کردند.به 

گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، حسین امیرعبداللهیان و محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر در یک گفت وگوی تلفنی، به تبادل نظر پرداختند. وزرای امور خارجه دوکشور در این گفت وگوی تلفنی 
عالوه بر تبادل نظر در باره مسائل منطقه ای و تاکید بر لزوم تقویت دیپلماسی و گفت وگو در حل و فصل مسائل، در خصوص برخی موضوعات مهم مورد 
عالقه گفت وگو کردند.در همین چارچوب مســائل و تحوالت جاری در منطقه و تداوم  رایزنی و مشــورت بین دو کشــور در مسیر حفظ و تأمین صلح و 
ثبات در عرصه منطقه ای و جهانی از مسائل مورد توجه و مشورت وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران  و قطر در این گفت وگوی تلفنی بود.وزرای 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و قطر همچنین در خصوص توسعه بیشتر مناسبات دوجانبه ایران و قطر در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی رایزنی و تبادل نظر کردند.

 وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با همتای ایرانی
خود دیدار کرد

در گفت و گوی تلفنی؛

وزرای خارجه ایران و قطر راه های گسترش 
روابط را بررسی کردند
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گزیده خبر
مجلس نگران اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

 جبران کاالیی بهترین گزینه است
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: دولت جدید بــرای حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی مصمم اســت، اما مجلس از بابت اثر آن بر زندگــی مردم نگرانی دارد.

مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی درباره تصمیم مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و راه جبران آن به 
خبرنگار ایِبنا گفت: واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی راهی بود که از ابتدا 
نباید شروع می شــد یا حداقل نباید ادامه پیدا می کرد. ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند 
این اســت که از یک نقطه دو خط را شــروع کنند که در مرور زمان پر کردن 
فاصله بین این دو  ســخت تر و سخت تر می شود. وی در ادامه اضافه کرد: شاید 
همان ســال ۹۷ باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع می کردند که چنانچه این اتفاق 
روی می داد، اکنون با این مســائل مرتبط با آن روبرو نبودیم و حتی سال ۹۸ و 
۹۹ هم امکان انجام این کاروجود داشــت که اقدامی درباره آن صورت نگرفت. 
امسال دولت تکلیف داشت که این کار را عملیاتی سازد، اما دولت دوازدهم آن را 
قبول نکرد و تا مرداد ماه که مدیریت را تحت اختیار داشت، زیر بار این مسئله 
نرفت. دولت جدید برای انجام این کار مصمم است، اما مجلس از این بابت یک 
نگرانی دارد که آن هم اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس در این رابطه یادآور شد: اکنون در این خصوص جایی 
قرار گرفتیم که خیلی فرصت برگشــت نداریم، حفظ آن هم کسری را تشدید 
می کند زیرا میزان ارز مورد نیاز برای تامین این هفت قلم کاال )گندم، جو، سویا، 
کنجاله سویا، روغن خوراکی و داروها( به اندازه ای نیست که درآمد ارزی کشور 
کفاف آن را بدهد. برآورد نمایندگان در مجلس این است که حداقل دولت ۷ یا 
۸ میلیارد دالر کم دارد و درآمد ارزی هم به این میزان نیست، بنابراین باید آن 
را از بــازار تهیه کند، به این معنا که با نرخ نیمایی خرید انجام دهد و به قیمت 
۴۲۰۰ تومان به فروش برساند، این فاصله کسری بودجه را تشدید می کند، یعنی 
از همان چیزی که می ترســیدم تا در صورت عدم حفظ آن اتفاق افتد )تورم زا 
بودن( با حفظ آن محقق می شود. از سوی دیگر این کاالها اقالم اساسی زندگی 
مردم به حساب می آید و در این میان مطرح می شود که دارو و گندم مورد حذف 
قرار نگیرد و اقالم دیگر حذف شــود که در صورت انجام این کار آن ۵ قلم کاال 
در زنجیره تولید کاالهای دیگر قرار دارند و در هر صورت افزایش قیمت به وجود 
خواهد آمد.عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح 
کرد: مشکالت اقتصادی و تورم باال بر مردم فشار زیادی وارد کرده است به ویژه 
زندگی برای بعضی از دهک ها به شــدت سخت شــده و به نقطه ای رسیده که 
مانند باال بردن یک وزنه ۲۰۰ کیلویی برای وزنه بردار است که دیگر یک گرم هم 
نمی تواند بر این وزنه خود اضافه کند. نگرانی عمده مجلس در بحث جبران این 
امر است. دولت راهکارهای جبرانی را آورده، ولی در مورد اینکه به چه شکل قرار 
است آن ها را اجرایی سازد و تا چه اندازه به برنامه های حمایتی توجه دارد، هنوز 
خانه ملت را به قطعیت نرسانده است، حتی پوشش دهک ها هم روشن نیست. 
اطالعات مختصری هفته گذشــته به مجلس داده شده که بازهم ابهامات در آن 
زیاد است زیرا  چنانچه نمایندگان به نقطه تصمیم گیری برسند باید با اطالعات 
کامل آن را انجام دهند تا بعد از آن بتوانند در محضر مردم جوابگو باشند. طغیانی 
در این خصوص چنین توضیح داد: برخی در دولت حامی جبران کاالیی هستند 
یعنی مبالغی در حساب سرپرست خانوار مسدود شود و در ازای آن کاال به توزیع 
درآید برخی دیگر مانند ســازمان برنامه و بودجه با جبران نقدی موافقت دارند 
زیرا جبران کاالیی از نگاه این گروه ســخت اســت و زیرساخت آن وجود ندارد، 
هر کدام هم استدالالتی دارند، اما موضوع پر اهمیت برای مجلس تعیین تکلیف 
نهایی دولت اســت تا روشن شود این کار با چه شکلی می خواهد عملیاتی شود 

تا مجلس از عدم وارد شدن آسیب به زندگی در نتیجه این کار اطمینان یابد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:
در دستور کار بودن احداث ۳۲۷ کیلومتر باند 

دوم راه های استان اصفهان 
 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگارپایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی )اصفهان( اظهار 
کرد: اســتان اصفهان یکی از استان های مرکزی کشور بوده 
و با ۹ اســتان همجوارارتباط دارد، لذا ارتباط دهنده کریدور 
شــمال به جنوب و شــرق به غرب کشوراســت و از این رو 

موضوع ترافیک، حوادث ناشی از آن و عبور و مرور خودروها از محورهای مواصالتی 
حائز اهمیت اســت.   وی در خصوص وضعیت و طول راههای استان توضیح داد: در 
حال حاضر در سطح اســتان اصفهان ۴۸۰ کیلومترآزادراه، دو هزار و ۱۷۴ کیلومتر 
بزرگراه، دو هزار و ۲۴۵ کیلومتر راههای اصلی، یکهزار و ۸۵ کیلومتر راههای فرعی 
و حدود پنج هزار و ۷۰۰ کیلومتر راههای روســتایی موجود اســت.   مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه حدود یکهزار و ۷۶۷ کیلومتر از راههای سطح 
استان نیاز به ارتقاء و تبدیل به یک درجه باالتر دارند اذعان داشت: براساس اولویت 
بندی های بعمل آمده ۴۲۲ کیلومتر ازاین راه ها در اولویت نخســت بوده که نیاز به 
اقدام در ســال های پیش رو دارد، یکهزار و ۲۸ کیلومتر در اولویت درجه دو و ۳۱۶ 

کیلومتر در اولویت درجه سه است. 

با میزبانی شایسته اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی؛
پنجمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر سراسر 

کشور برگزار شد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
گفت: پنجمین المپیاد ورزشی بانوان کارگر سراسر کشور همزمان با والدت با سعادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( و ایام اهلل پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی در روزهای 

سوم تا پنجم بهمن ماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار  شد. 
حسین فتحی ضمن اعالم این خبر و با بیان این که این رقابت ها در پنج رشته ورزشی 
با استقبال تیم های شــرکت کننده برگزار شد، اظهار کرد: »پنجمین دوره المپیاد 
ورزشی بانوان کارگر« با حضور تیم های ورزشی بانوان کارگر سراسر کشور در رشته 
های بدمینتون، شــطرنج، شــنا، تنیس روی میز و دارت طی روزهای سوم تا پنجم 

بهمن ماه به میزبانی استان آذربایجان شرقی در تبریز انجام شد.

توان باالی شهرداری قم برای کمک به برگزاری 
نیمه شعبان باشکوه و فراگیر

قائم مقام تولیت مســجد مقدس جمکران گفت: نیمه شعبان امسال از نظر ظاهري 
باید با ســال های گذشته متفاوت باشد و هر چه در توان داریم به کار ببریم تا نیمه 
شعباني باشکوه، باعظمت و فراگیر را برگزار کنیم که در این زمینه شهرداري امکان 
و توان خوبي دارد.به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران،محمدکاظم پورامینی در 
سومین جلسه ســتاد تسهیالت زائرین و خدمات سفر شهرداری قم که به مناسبت 
ایام نیمه شعبان و نوروز در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به اینکه نیمه 
شعبان امسال تفاوت ها خاصی با نیمه شعبان های قبل دارد، اظهار کرد: دومین نیمه 
شعبان ســال ۱۴۰۰ را در شرایطی برگزار خواهیم کرد که محدودیت های کرونایی 
پس از دو سال برداشته شده و زائران می توانند نوروز مهدوی را داشته باشند.وی ادامه 
داد: عالوه بر جمعیتی که برای اعیاد شعبانیه و جشن نیمه شعبان به شهر قم سفر 
می کنند، مسافران نوروزی و شــرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور نیز به حجم 

زائران افزوده می شود.

بررسی اعمال سیاست های دستوری در بازار اجاره

کوچ طبقاتی از تهران به حومه
aدولت برای کمک به اقشار اجاره نشین تدوین سیاستی را از چند شب قبل در دستور 
کار خود قرار داده که کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه 
باشد تاثیری نخواهد داشت؛ کما این که خیزش بی سر و صدای نرخ اجاره، کوچ طبقاتی 
از شــمال به جنوب و از جنوب به اطراف کالنشهرها طی دو سال گذشته بی اثری این 
روش ها را به اثبات رســانده و برای کنترل بازار اجاره باید ضمن افزایش تولید مسکن، 
پایه های مالیاتی همچون مالیات خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل 
کشور رتبه ســوم تورم ماهیانه کاالها و خدمات را در دی ماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص 
داده، دولت تدوین بسته ای برای حمایت از اجاره نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر 
شد ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره بها سیاستی را در این 

زمینه تدوین کند.

سرنوشت تعیین سقف برای اجاره بها چه شد؟
پیــش از آن هم دولت دوازدهم در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور 
کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه ها می توان به تعیین ســقف مجاز 
برای افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵  درصد  در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کالنشهرها و 
۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور و هم چنین پرداخت تسهیالت کمک ودیعه تا سقف 
۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاست هایی که آمار، بی تاثیری آن را به اثبات می رساند.

بنا بر اعالم بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ 
درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، 
اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غالت، بازار اجاره رتبه سوم تورم 
ماهیانه را به خود اختصاص داد.از ســوی  دیگر برخی گزارش های غیررسمی حاکی از 
آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده 
است به باالی ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.

کوچ طبقاتی از تهران به حومه
اتفاق دیگری که در ماه های اخیر مشــاهده می شــود افزایــش حجم واحدهای خالی 

از ســکنه در شــمال تهران است که کارشناســان معتقدند به دلیل کاهش توان مالی 
مستاجران،   کوچ طبقاتی در پایتخت اتفاق افتاده است. بدین صورت که اجاره نشین ها از 
شمال به مرکز تهران، از مرکز به جنوب و از جنوب به حومه منتقل شده اند.درخصوص 
راهکارهایی که  می تواند به بهبود وضعیت بازار اجاره منتج شود با ابوالحسن میرعمادی 
ـ کارشناس بازار مسکن ـ صحبت کردیم که معتقد است: هیچ دستورالعمل یا ُمسکن 
موقتی برای بازار اجاره وجود ندارد. اینکه برای صاحبخانه ها محدودیت هایی مثل سقف 
افزایش اجاره بها تعیین کنیم بی فایده است؛ چرا که مالکان واکسن بی اثر کردن مصوبات 
دولــت را پیدا می کنند. تنها راهی که می تواند به تعادل بازار اجاره کمک کند افزایش 
عرضه مســکن است.میرعمادی با اشاره به کاهش تا ۵۰ درصدی ساخت و ساز نسبت 
به اوایل دهه ۹۰ افزود: وقتی عرضه با تقاضا در بازار مســکن همخوانی نداشــته باشد 
طبیعی است که فشار در هر  دو حوزه خرید و اجاره افزایش پیدا می کند. این مساله به 
سلطه بازیگران این بازار شامل مالکان و مشاوران امالک منجر می شود که برای منافع 
خود نرخ اجاره را باال می برند؛   چون برای یک واحد اجاره ای بعضا چندین تقاضا وجود 
دارد. البته این اتفاق نامبارک، محصول نداشــتن برنامه ی اصولی برای باال بردن میزان 

تولید مسکن است.

مهربانی در بازار اجاره وجود ندارد
این کارشــناس بازار مسکن با بیان این که مهربانی بین صاحبخانه و مستاجر به شدت 
کمرنگ شده است گفت: همه اسیر یک سیستم ناکارآمد در بخش مسکن شده ایم؛ از 
ســازنده گرفته تا مالک و مستاجر. خروجی این وضعیت به این ختم می شود که مردم 

از باالی شهر به مناطق میانی و جنوب شهر می روند. برخی افراد به اطراف کالنشهرها 
می روند. عده ای هم کارتن خواب می شوند.   اخیرا نیز پدیده اتوبوس خوابی در رسانه ها 
مطرح شده اســت.وی تاکید کرد: اگر عرضه به میزان کافی باشد در گام بعدی، دولت 
می تواند سیاســت های کنترل کننده مثل تعیین مدت زمان اجاره را اعمال کند. کاری 
که در کشورهای اروپایی اتفاق می افتد و قراردادهای اجاره بعضا ۱۰ تا ۲۰ ساله منعقد 
می شود؛ چون آن جا مسکن به اندازه خانوارها و حتی بیشتر از تعداد خانوارها وجود دارد 

و اغلب با نرخ رشد منفی جمعیت مواجهند.

شهرداری به مسکن نگاه منفعت طلبانه دارد
به گفته میرعمادی، در صورتی که گیر و دار شــهرداری و دســتگاه های خدمات رسان 
برداشته شــود اوضاع مسکن بهتر می شود. متاســفانه نگاه منفعت طلبانه دستگاه ها و 
ارگان ها به بخش ســاخت و ســاز، وضعیت این حوزه را بحرانی کرده است. دولت باید 
اجازه دهد مســکن استاندارد ساخته شود و بروکراســی پیچیده اداری را از پیش پای 
تولیدکنندگان مســکن بردارد. در آن صورت می توان واحدها را با روش اجاره به شرط 
تملیک، به مستاجران فروخت؛ بدین صورت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها 
برای اقساط مسکن پرداخت می شود و پس از چند سال، مستاجر صاحب واحد مسکونی 

خواهد شد.

از مالیات خانه های خالی چه خبر؟
اگر امروز شــاهد توفیق کشورهای توسعه یافته در کنترل بازار مسکن هستیم به علت 

اجرای سیاست هایی همچون افزایش عرضه و اعمال پایه های مالیاتی است. این در حالی 
است که دو نوع مالیات شامل مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هنوز 
پس از گذشت سال ها از طرح آنها به مرحله ی اجرا نرسیده اند.آخرین وضعیت مالیات بر 
خانه های خالی حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی لیست یک میلیون و ۱۷۰ 
هزار واحد را به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است. این سازمان نیز اواخر دی ماه امسال 
از انتشار اولین لیست خانه های خالی خبر داد. اما ظاهرا تعداد آن به مراتب کمتر از یک 
میلیون و ۱۷۰ هزار واحد است و طبق شنیده ها به حدود ۱۲ هزار واحد می رسد. البته 
گفته می شود این آخرین لیست خانه های خالی نیست و پس از رفع ابهامات درخصوص 
خالی یا دارای سکنه بودن خانه ها در مراحل بعد به تعداد واحدهایی که مشمول مالیات 
خانه های خالی می شوند افزوده خواهد شد.برخی کارشناسان معتقدند نابسامانی فعلی 
بازار اجاره، مولود عدم اعمال دو پایه مالیاتی مهم شامل مالیات خانه های خالی و مالیات 
بر عایدی سرمایه اســت که غفلت از اولی باعث احتکار مسکن و غفلت از دومی باعث 
تشدید سوداگری در این بخش می شود. در این شرایط، متقاضیان واقعی مسکن از جمله 

مستاجران مستاصل شده اند.

فاصله تورمی دهک ها در دی ماه ۱۴۰۰ به ۳،۶ واحد درصد رســید 
که نسبت به ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.به گزارش 
ایِبنا براساس اعالم مرکز آمار، نرخ تورم کل کشور در دی ماه ۱۴۰۰ 
برابر ۴۲،۴ درصد اســت که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه 
۴۱.۶ درصد بــرای دهک نهم تا ۴۵.۲ درصد برای دهک های اول و 
دوم نوســان دارد.محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین ۵۵.۷ درصد برای دهک 
دهم تا ۵۶.۵ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطالع مذکور در 
مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« بین ۳۳.۷ درصد 
برای دهک اول تا ۳۸.۴ درصد برای دهک دهم است.بر اساس اعداد 
مربــوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به ۳،۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)۳.۴ واحد درصد( ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است.فاصله تورمی 
در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 

و خدمات« نسبت به ماه قبل ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

جزییات نرخ تورم دی ماه در استان های کشور اعالم شد
اســتان کهگیلویه و بویراحمد بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه و 
دوازده ماهه را در بین استان های کشور داشته است.به گزارش ایِبنا، 
مرکز آمار گزارش شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان در 

دی ۱۴۰۰ را منتشر کرد.

کل خانوارها
در دی مــاه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل بــرای خانوارهای کشــور 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۸۸.۲ رســید که نســبت به ماه قبل ۲.۴ درصد 

افزایــش نشــان می  دهد. در این ماه بیشــترین نرخ تــورم ماهانه 
خانوارهای کشــور مربوط به اســتان  تهران با ۳.۹ درصد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان    خوزســتان با ۰.۱ درصد است. 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( برای خانوارهای کشــور ۳۵.۹ درصد است. بیشترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد )۴۴.۳ 
درصد( و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  )۲۸.۹ 
درصد( اســت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ برای 
خانوارهای کشــور به عدد ۴۲.۴ درصد رســید. بیشترین نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد )۵۰ درصد( و 

کمترین آن مربوط به استان قم )۳۸.۵ درصد( است.

 خانوارهای شهری
در دی مــاه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای خانوارهای شــهری 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۳۸۴.۱ رســید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد 
افزایش نشــان می  دهد. در این ماه بیشــترین نــرخ تورم ماهانه 
خانوارهای شهری مربوط به استان تهران با ۳.۹ درصد و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  زنجان با منفی ۰.۴ درصد است. 
درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه مشــابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( برای خانوارهای شــهری کشور ۳۵.۸ درصد است. 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان 
کهگیلویه و بویراحمد )۴۲.۹ درصد( و کمترین آن مربوط به استان 
سیستان و بلوچســتان )۲۸.۴ درصد( است.نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهــی به دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای شــهری به عدد ۴۱.۸ 
درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان های 
زنجان و ایالم )۴۹.۰ درصد( و  کمترین آن  مربوط به  اســتان قم 

)۳۸.۵ درصد( است.

 خانوارهای روستایی
در دی ماه ۱۴۰۰ عدد شــاخص کل برای خانوارهای روســتایی 
)۱۰۰=۱۳۹۵( بــه ۴۱۱.۴ رســید که نســبت به مــاه قبل ۱.۹ 
درصد افزایش داشــته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای روســتایی مربوط به استان های تهران و بوشهر با ۳.۶ 
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان  خوزستان با 
منفی ۰.۵ درصد اســت. درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای روستایی 
۳۶.۵ درصد اســت. بیشــترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به 
استان  کهگیلویه و بویراحمد )۴۷.۱ درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان همدان )۲۶.۳ درصد( است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی 
بــه دی ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای روســتایی به عدد ۴۵.۸ درصد 
رسید. بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان  کهگیلویه 
و بویراحمد )۵۳.۶درصد( و کمترین آن مربوط به اســتان   سیستان 

وبلوچستان )۳۹.۸ درصد( است.

مرکز آمار ایران اعالم کرد؛

افزایش فاصله تورمی دهک ها در دی ماه ۱۴۰۰
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گزیده خبر

برخورداری 33 روستاي استان اردبيل با 
بيش از 400 خانوار از نعمت گاز طبيعي 

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اردبیل، از برخورداری 
413 خانوار روســتای همزمان با دهه مبارک فجر از 
نعمــت گاز طبیعی خبر داد.  به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز استان اردبیل، ســردار اسماعیلی ضمن 
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر، یاد و خاطره امام راحل، 
شهیدان هشت ســال دفاع مقدس و شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: 
دهه فجر انقالب اسالمی آغاز نظامی است که مردم ایران اسالمی آن را انتخاب 
کردند و بدین سبب مهم ترین ماموریت شرکت گاز استان اردبیل، توسعه متوازن 
اقصی نقاط استان در حوزه انرژی و رفع مشکالت در مناطق محروم و روستایی 
می باشد، ما معتقدیم انتظارات مردم و همشهریان بسیار به حق و به جاست و ما 
خدمتگزاریم و هر خدمتی را برای مشترکین گاز طبیعی استان انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت مغتنمی برای معرفی و ارائه دستاوردهای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی است تا از این طریق مردم نیز از مزایا و خدمات 
این فعالیت ها آگاه شــوند، گفت : طی ســالهای گذشته در حوزه گازرسانی در 
سطح اســتان اردبیل خدمات ارزنده ای انجام شده است و در حال حاضر 100 
درصد خانوار شــهری و بیش از 96 درصد از خانوار روســتایی استان از نعمت 
گاز طبیعی برخوردارند و در دهه فجر امســال نیز پروژه هاي گازرساني به 33 
روستاي استان اردبیل در قالب 6 پروژه با 413 خانوار روستایي به بهره برداری 

خواهد رسید

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غيرعامل 
کشور از تاسيسات آبفای استان اصفهان

معاون انرژی سازمان پدافند غیر عامل کشور و هیات همراه از تاسیسات صنعت 
آب شرب استان اصفهان بازدید کردند. در این بازدید که با هدف بررسی مشکالت 
موجود در حوزه تامین آب شرب و لزوم تکمیل سامانه دوم آبرسانی به اصفهان 
بزرگ صورت گرفت، عبدالرحمن کشوری معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل 
کشور و هیات همراه از محل تصفیه خانه ورپشت )سامانه دوم آبرسانی(، سد چم 
آســمان، تصفیه خانه آب بابا شیخعلی، چاه های فلمن و مرکز تله متری و تله 
کنترل شرکت آبفای استان اصفهان بازدید کردند. در پایان نیز در جلسه جمع 
بندی  شورای پدافند غیرعامل استانداری که با حضور معاون سیاسی و امنیتی 
استانداری اصفهان، مدیر کل پدافند غیرعامل و مدیرکل مدیریت بحران استان 
تشکیل شد بر ضرورت تکمیل و راه اندازی سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ 

تاکید به عمل آمد.

دست خالی شهر بن چهار محال وبختياری 
هنگام بارش باران

مســئول خدمات شهری شــهرداری بن، گفت: این شهر نیازمند یک خودروی 
بیل مکانیکی است.ســعید ایزدی ، اظهار کرد: هنگام بارش باران و آب گرفتگی 
معابر شهرداری فاقد یک دستگاه خودروی بیل مکانیکی است.وی افزود: در این 
مواقع شــهروندانی که دارای خودروی بیل مکانیکی هستند به کمک شهرداری 
می آیند و اگر این افراد نیایند دســت شــهرداری خالی است که گاهی هم این 
افراد در شهر نبوده و امکان حضور ندارند.مسئول خدمات شهری شهرداری بن 
تصریح کرد: شهر بن مرکز شهرستان بن بوده و توپوگرافی آن پلکانی است؛ لذا 
آب باران که از یک کوچه عبور می کند اگر به درســتی هدایت نشود وارد واحد 
مســکونی در کوچه دیگر می شــود؛ اگر اعتبار الزم برای خرید این خودرو در 
اختیار شــهرداری قرار گیرد سهم مشــارکت هم پرداخت خواهد شد.وی ادامه 
داد: در موقعیت جغرافیایی شــهر بن اگر آب گرفتگی رخ دهد یک بیل مکانیکی 
ســنگین الزم است؛ این شهرداری به چند روستا نیز هنگام حادثه خدمات ارائه 
می دهد لذا باید از بروز موضوعات ناخوشــایند جلوگیری کرد.ایزدی اظهار کرد: 
مدیریت بحران شهرســتان هم این خودرو را ندارد تــا در مواقع بارش نزوالت 

آسمانی امدادرسانی کند.

در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر پرند مطرح شد؛ 
عزم جدی مدیریت شهری پرند برای ارتقای 

سطح کيفی خدمات رسانی به شهروندان
جلســه کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شــورای اسالمی شهر پرند به 
ریاســت مهندس گودرزی و با حضور مهندس چراغی، مهندس پایدار و حجت 
االسالم والمسلمین محمد نیا از دیگر اعضای این کمیسیون و همچنین معاونین 
و مدیران شهرداری برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ مهندس 
گودرزی رییس کمیســیون خدمات شهری شــورای شهر در این جلسه ضمن 
قدردانی از زحمات دکتر اله یاری شــهردار، معاونین و پرسنل شهرداری بر عزم 
جدی شورا و شهرداری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فهیم پرند تاکید 
کرد.در این جلسه، لوایح و طرح های مرتبط به حوزه خدمات شهری مورد بررسی 
قرار گرفت و مصوبات جهت اتخاذ تصمیم نهایی به جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهر ارجاع گردید.احداث کلینیک گل و گیاه جهت تکثیر و نگهداری، تعویض 
و تعمیر ِســت های ورزشی پارک ها، خرید لوله و اتصاالت جهت آبیاری قطره 
ای بلوار امام خمینی)ره(، خط کشــی خیابان ها و بلوار ها، جانمایی ساختمان 
موتوری سبک و سنگین شهرداری، خرید و نصب باکس های زباله و زیر باکسی 
ها، خرید گل و گیاه جهت کاشــت در فازهــای صفر تا 3 و برگزاری دوره های 

آتش نشانی و آمادگی جسمانی کارکنان آتش نشانی، مصوبات این جلسه بود.

پاسخ قطر به درخواست کمک به اروپا
روی صادرات گاز قطر حساب نکنيد

قطر در صورت مختل شــدن جریــان صادرات 
گاز روســیه به اروپا، قادر نخواهد بود عرضه گاز 
طبیعــی به این منطقه را به میزان قابل توجهی 
افزایش دهد.به گزارش ایســنا، دولت جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا با تولیدکنندگان بزرگ گاز 
شامل قطر درباره امکان عرضه بیشتر گاز به اروپا 

در صورت تهاجم روســیه به اوکراین و مختل شدن جریان صادرات گاز این 
منطقه گفت و گو کرده است. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه مکررا هر 
گونه برنامه برای حمله به اوکراین را انکار کرده اســت.منابع آگاه به بلومبرگ 
گفتند: قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع )LNG( جهان 
 LNG است، در حال حاضر با تمام ظرفیت تولید می کند و عمده محموله های
قطر تحت قراردادهای بلندمدتی که نمی توانند شکسته شوند، به آسیا ارسال 
می شوند. حتی اگر عرضه بیشتر گاز به اروپا منافع سیاسی برای قطر به همراه 
داشته باشد اما این کشور حوزه خلیج فارس نمی خواهد شراکتهای آسیایی 
خود را به خطر بیاندازد.شــرکت دولتی »قطر انرژی« بخشی از محموله های 
LNG را در بازار معامالت نقدی می فروشد که می توانند به اروپا ارسال شوند. 
اما این حجم کوچکتر از آن است که تفاوت چندانی ایجاد کند.سعد الکعبی، 
وزیر انرژی قطر در اکتبر گفته بود این کشور قادر نیست برای کمک به پایین 
آوردن قیمتها، گاز بیشــتری تویلید کند. قیمتهای گاز ســال گذشته در پی 
احیای اقتصاد جهانی از رکود ناشی از پاندمی ویروس کرونا و بهبود قوی تر از 
حد انتظار تقاضا برای انرژی، افزایش چشمگیری پیدا کرد.الکعبی در آن زمان 
با اشــاره به این که قطر به نهایت ظرفیت تولید خود رسیده است، گفته بود 
صادرات LNG قطر حدود ۸0 میلیون تن در ســال است. ما آنچه در توان مان 
اســت را تولید کنیم.بر اساس گزارش بلومبرگ، قطر تقریبا 30 میلیارد دالر 
برای افزایش ۵0 درصدی ظرفیت تولید خود هزینه می کند اما این پروژه تا 

پنج سال آینده نهایی نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

ظرفیتتولیدنفتتاپایاناسفندبهپیشازتحریمهابرمیگردد
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفــت: هم اکنون هیچ گونه 
مشــکلی برای تولیــد نفت وجود نــدارد و بر اســاس تعهد و 
مأموریت، شــرکت ملی نفت ایران باید تا پایان اسفندماه، تولید 
نفــت را به میزان پیش از تحریم ها برســاند.به گزارش ایســنا، 
محسن خجســته مهر در آیین معارفه یعقوبعلی طالبی، فرمانده 
جدید حوزه بســیج شــرکت ملی نفت ایران با یادآوری بیانات 
رئیس جمهوری و وزیر نفت در مورد افزایش 40 درصدی مقدار 
صادرات نفت کشــور در مدت زمان کمتر از چهار ماه، گفت: در 
این مدت زمان شرکت ملی نفت ایران با افزایش میزان صادرات 
و قیمت نفت موفق شد حتی بیش از تعهدی که داشت، بودجه 
کشــور را تأمین کند که همه اینها جز بــا توفیق الهی حاصل 
نشده است.وی تأکید کرد: این موفقیت در صادرات به دلیل نگاه 
بسیجی حاکم در مجموعه شــرکت ملی نفت ایران بوده است. 
امــروز در تک تک اتاق های وزارت نفت تفکر و آرمان بســیجی 
حاکم است؛ حتی بدون اینکه نامی از آن ببریم این روحیه و تفکر 
با روح و جان ما عجین شده و با تار و پود ما آمیخته است و این 
یکی از دستاوردهای بزرگ بسیج در وزارت نفت است.مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تولید ۷0۵ میلیون مترمکعبی 
گاز از میدان مشــترک پارس جنوبــی اعالم کرد: هدف ما فقط 
خدمت رسانی به مردم اســت، نه اعالم اعداد و ارقام. امروز تمام 
تالشمان را کرده ایم که هموطنان ما در هر نقطه ای از کشور که 
هســتند با مشکل قطعی گاز رو به رو نشوند، این در حالی است 
که در سال های گذشته نتوانســتیم متناسب با مصارف کشور، 
گاز تولید کنیم اما در چند ماه گذشــته موفق شــدیم به مدد 

کار جهادی و تفکر بســیجی به  حداکثر تولید دســت یابیم.وی 
با اشــاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه علم 
و فناوری اقتدار می آورد، گفت: در همان ماه های نخست شروع 

وزارت مهندس اوجی، گام های مهمی در بخش های به کارگیری 
علم و دانش برداشته شد، به طوری که ماه گذشته شاهد واگذاری 
حــدود ۲۷0 میلیون دالر فعالیت های فناورانه به شــرکت های 

دانش بنیان بودیم.

واگذاری ۵00 میلیون دالر فعالیت های فناورانه؛ بزودی
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: به زودی شاهد واگذاری 
تا ســقف ۵00 میلیون دالر فعالیت های فناورانه به شرکت های 
فناور و دانش بنیان خواهیم بود که بر اســاس برنامه ریزی ها در 
بهمن ماه محقق می شود و این نشان می دهد که شرکت ملی نفت 
ایران گام های عملی را در راســتای دستاوردهای از جنس تولید 
و توسعه برداشته است.خجســته مهر با بیان اینکه شرکت ملی 
نفت ایران در بخش سرمایه گذاری نیز در حال برداشتن گام های 
جدیدی اســت، اظهار کرد: در این راســتا مقررشده که بخش 
پتروشیمی و پایین دســتی به کمک بخش باالدستی بیاید و از 
ظرفیت فوق العاده نقدینگی آن استفاده کند. هم اکنون مقدمات 
این اقدام در حال بررسی است و به زودی عملیاتی می شود.طبق 
اعالم وزارت نفت، وی افزود: شــکل نوین استفاده از منابع مالی 
بانک ها نیز از دیگر برنامه های شرکت ملی نفت ایران در راستای 
جذب سرمایه است که به زودی در این زمینه اطالع رسانی خواهد 
شد.معاون وزیر نفت تأکید کرد: شرکت ملی نفت ایران آمادگی 
کامل دارد که همه جانبه از بسیج و فعالیت های این نهاد در بخش 
فکری، ساختاری، پشتیبانی و لجستیک حمایت کند، چراکه اگر 
ما بخواهیم به اهدافمان برســیم، به ساختار، امکانات و ابزار نیاز 
داریم و باید بتوانیم متناســب با نقشه های دشمن خود را مسلح 
کنیم، چراکه امروز جنگ، جنگ افکار اســت و بهترین سرمایه 

فکری ما بسیج است.

معاون مدیر بین الملــل در بازاریابی و 
عملیات گاز شــرکت ملــی نفت ایران 
گفــت: درآمدی کــه در ازای صادرات 
گاز به اروپا حاصل می شود چندان باال 
نیســت ولی منافع و مباحث سیاسی 
و اســتراتژیک بودن؛ بحــث درآمد را 
کمرنگ کرده و تحت تاثیر قرار می دهد.

مهــران امیرمعینــی در گفت وگــو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره صادرات 
گاز به اروپا با اســتفاده از خط اعتباری 
سوئیس اظهار داشت: چند سال پیش 
قرار بود درباره خط لوله صادراتی گاز به 
اروپا با سوئیس مذاکره شود، اما به دلیل 
مباحث شرایط حاکم آن زمان از جمله 
قیمت و مباحث سیاســی به سرانجام 
نرسید.وی پروژه های انتقال گاز با خط 
لوله را بســیار پیچیده دانست و افزود: 
پروژه های انتقال گاز را خیلی مســائل 
تحت تاثیر قــرار می دهد از جمله اینکه 
باید از کشــورهای مختلــف عبور کند 
همه کشــورها باید برای تعیین تعرفه 
عبــور گاز در مذاکرات حضور داشــته 
باشند، مباحث زیست محیطی و مسائل 
سیاســی هم که پررنگ اســت.معاون 
مدیــر بین الملل در بازاریابی و عملیات 

گاز شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: 
صادرات گاز به اروپا با خط لوله شدنی 
است ولی شرایطی دارد. قیمت، روابط 
با کشــورها و تعرفه باید مورد ارزیابی 
قرار گیرد، صــادرات گاز به اروپا پروژه 
گرانی است یعنی درآمدی که در ازای 
صــادرات گاز به اروپا حاصل می شــود 
چندان باال نیست ولی منافع و مباحث 
سیاســی و اســتراتژیک بودن؛ بحث 
درآمــد را کمرنگ کــرده و تحت تاثیر 

قرار می دهد.وی یادآور شد: در خصوص 
خط اعتباری سوئیس برای احداث خط 
لوله صادراتــی به اروپا بیش از هر چیز 
بحث سیاسی، تحریم و اقتصادی بودن 
پروژه هم مطرح بوده، اما با انعطاف در 
قیمت گذاری از طرف ما و خریدار قابل 
حل بود.امیرمعینــی درباره همکاری با 
شرکت های روسی برای تولید ال ان جی 
صادرکننده  خــود  گازپــروم  گفــت: 
ال ان جی است ولی ما اطالعات دقیقی 

از سطح تکنولوژی روسی در این حوزه 
نداریم، در هر حال تصور بر این اســت 
که ظرفیت ها چندان باال نباشــد. وی 
در ادامه بیان داشت: البته چینی ها هم 
گفته اند که ما می توانیم در یکی از بنادر 
ایران ســرمایه گذاری و گاز را تبدیل به 
ال ان جی کنیم، اما طبق بررســی هایی 
که داشــتیم ظرفیت ها باال نیســتند. 
روش های مختلف همکاری و مشارکت 
وجود دارد، حتــی بحث تبدیل گاز به 
ســی ان جی و صادرات از کشــتی های 
سی ان جی بر هم مطرح شده، اما در هر 
حال به طور جــدی مذاکره ای صورت 
نگرفته است.معاون مدیر بین الملل در 
بازاریابی و عملیات گاز  شرکت ملی نفت 
ایران درباره صــادرات به هند از طریق 
ال ان جی نیز گفت: هند ترجیح می دهد 
که از طریق پاکستان صادرات و واردات 
نداشته باشد، بنابراین یا باید از آب های 
عمیق عبور کند و یا از طریق ال ان جی 
و کشتی انتقال گاز صورت گیرد در هر 
حال مسیر صادرات با خط لوله طوالنی 
است و پاکستان و افغانستان مسیرهای 
صعب العبور کوهستانی دارند که هزینه 

سرمایه گذاری را به شدت باال می برد.

یک مقام مسئول در شرکت ملی نفت تشریح کرد:

صادرات گاز به اروپا گران اما 
استراتژیک

عربستان سعودی و عراق تفاهم نامه ای را برای اتصال شبکه های برقشان امضا کردند.به گزارش ایسنا، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربستان سعودی در مراسم آنالین امضای این تفاهم نامه گفت: عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، قصد 
دارد به ســرمایه گذاری بهینه در اتصال برق با عراق دســت پیدا کند.عادل کریم، وزیر برق عراق اعالم کرد این اتصال در مدت دو سال 
تکمیل خواهد شد با این حال جزییات نحوه اتصال این شبکه ها یا میزان برقی که به عراق وارد خواهد شد، منتشر نشد.اتصال شبکه های 
برق منطقه ای مدتها در برنامه تولیدکنندگان نفت متعدد در منطقه خلیج فارس بوده است. شورای همکاری خلیج فارس که متشکل از شش کشور است، سازمان ویژه اتصال 
بین شبکه ای دارد تا ثبات شبکه های برق منطقه ای را تضمین کند. بغداد که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است و اردن که با کمبود نیرو روبروست، سرگرم مذاکراتی 
برای پیوستن به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس بوده اند.شاهزاده عبدالعزیز گفت: متصل کردن عراق به شبکه برق منطقه ای پس از مطالعاتی انجام می گیرد که نشان 
داد این اتصال فرصتهای امیدبخشی میان دو کشور فراهم می کند.عراق از سوی آمریکا برای قطع وابستگی به واردات برق و گاز از ایران تحت فشار قرار دارد. با وجود این که 
آمریکا از سال ۲01۸ صادرات انرژی ایران را هدف تحریم قرار داد اما با صدور معافیتهایی، به عراق اجازه داد به واردات از ایران ادامه دهد اما هشدار داد اگر عراق در یافتن منابع 
دیگر سوخت و برق پیشرفتی نداشته باشد، این معافیتها را خاتمه خواهد داد.شبکه برق عراق پس از سالها جنگ که نابودی زیرساخت حیاتی را به دنبال داشته است، ضعیف 

مانده و عرضه متناوب گاز و برق از سوی ایران به کمبود گسترده برق در عراق به خصوص در ماه های داغ تابستان منجر شده است. 

قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی که سرمایه گذاران در آستانه اعالم نتیجه نشست سیاست پولی فدرال رزرو و 
انتشار آمار هفتگی ذخایر نفت و فرآورده های نفتی آمریکا به سودگیری از افزایش قیمتها پرداختند، با کاهش روبرو شد.به گزارش 
ایسنا، قیمتهای نفت هفته گذشته تحت تاثیر دورنمای تشدید کمبود عرضه در صورت تشدید تنشهای میان روسیه و اوکراین و 
افزایش تقاضای جهانی، به باالترین رکورد در هفت سال گذشته صعود کرده بودند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه 
اعالم کرد اگر روســیه به اوکراین حمله کند، شخص والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را هدف تحریم قرار می دهد. سران 

کشورهای غربی هم تدارکات نظامی را افزایش داده و طرح هایی را برای ایمن نگه داشتن اروپا در برابر شوکهای تامین انرژی برنامه ریزی کرده اند.نگرانیها نسبت به 
تشدید تنشها در خاورمیانه هم پس از حمله موشکی روز دوشنبه یمن به یک پایگاه نظامی آمریکا در امارات متحده عربی، افزایش یافت. مقاماتی آمریکایی و اماراتی 
اعالم کردند این حمله با پدافند هوایی پاتریوت ساخت آمریکا دفع شد.هیرویوکی کیکوکاوا، مدیرکل شرکت تحقیقاتی »نیسان سکیوریتیز« اظهار کرد: روند نزولی بازار 
به دلیل تشدید تنشها بین روسیه و اوکراین و در خطر بودن زیرساخت امارات متحده عربی، محدود است و  نفت احتماال پس از نشست سیاست پولی بانک مرکزی 
آمریکا به روند صعودی خود ادامه می دهد.بهای معامالت نفت برنت 3۲ سنت معادل 0.4 درصد کاهش یافت و به ۸۷ دالر و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
روز گذشته ۲.۲ درصد صعود کرده بود.بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 4۵ سنت معادل 0.۵ درصد کاهش، به ۸۵ دالر و 1۵ سنت در هر بشکه رسید. 

شاخص نفت آمریکا روز سه شنبه با ۲.۸ درصد افزایش بسته شده بود.

با امضای یک توافق

صعودقیمتنفتمتوقفشدشبکهبرقعراقبهعربستانمتصلمیشود

کمبــود عرضه گاز طبیعی روســیه به ترکیــه به همراه 
مشــکالت فنی در ارســال گاز ایران، آنکارا را در شرایط 
ســختی قــرار داده و اقتصاد این کشــور را بیش از پیش 
تضعیف  کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
اویل پرایس، هدف ترکیه در تبدیل شــدن به یک قطب 
انــرژی با توجه به بحران گاز طبیعی در این کشــور دور 
از دسترس به نظر می رسد. در شرایطی که اقتصاد ترکیه 
درگیر تورم شــدید، بدهی باالی شرکتی و سوءمدیریت 
اســت، کمبود گاز طبیعی آخرین چیزی است که آنکارا 
می تواند با آن مواجه شــود. شــرکت بوتــاس ترکیه از 
نیروگاه های تولید برق خواســته تولید خــود را محدود 
کننــد. نیروگاه های برق ترکیه تنها حــدود 60 درصد از 
گاز را طبــق قراردادهای خــود دریافت می کنند. بوتاس 
اعالم کرده این دســتور به مدت 10 روز اجرایی می شود. 
این دســتور در شرایطی صادر شــد که تقاضای داخلی 
بــرای گاز طبیعی افزایش یافته و ایــران هم موقتا عرضه 
گاز خود به ترکیه را قطع کرده اســت.ترکیه هنوز هم نیاز 

شــدیدی به دریافت گاز طبیعی اضافی دارد که در حال 
حاضر بیشتر آن از روســیه می آید. رشد تقاضای داخلی 
روســیه تا امروز با عرضه شرکت گازپروم روسیه از طریق 
خط لوله های ترک اســتریم و بلواستریم تامین می شد.

در شــرایطی که عرضه گاز از روســیه کاهش یافته، قطع 
عرضه گاز ایران هم در بدترین موقعیت اتفاق افتاده است. 
دراین بیــن تقاضای باال برای گاز طبیعی در جهان قیمت 
آن در اروپــا و آســیا را افزایش داده اســت و عرضه گاز 
روســیه و ایران نمی تواند کمبود گاز در ترکیه را جبران 
کند.عوامــل ژئوپلیتیکی بیش از پیش بازار گاز ترکیه را با 
مشکل مواجه کرده است. اقدامات منطقه ای و ژئوپلیتیکی 
ترکیه طی چند هفته گذشــته بخشــی از این مشکالت 
اســت. رئیس جمهور ترکیه قصد ندارد نقش اساسی در 
درگیری بین روســیه و اوکراین داشته باشد. اردوغان در 
این بین بســیار فرصت طلبانه عمل می کند. از یک طرف 
تالش نمی کند میانجی بین مسکو و کیف باشد و از طرف 
دیگر یکی از عرضه کنندگان اصلی تســلیحات نظامی به 

اوکراین اســت. البته پهبادهای ترکیه قباًل برای مقاصد 
نظامی روسیه مورد استفاده قرار می گرفت.کمبود عرضه 
گاز طبیعی روســیه به ترکیه به همراه مشکالت فنی در 
ارسال گاز ایران که بالفاصله پس از دیدار پوتین با مقامات 
ایران در مســکو صورت گرفت، بیش از آنچه تحلیلگران 
تصور می کنند در مشــکالت ترکیه نقش دارد و آنکارا را 
در شــرایط ســخت قرار می دهد تا نتواند از اوکراین طی 
هفته های آینده دفاع کند.با توقــف 16 درصد از واردات 
گاز ترکیه از ســوی ایران، اقتصاد این کشور بیش از پیش 
تضعیف شده و مصرف کنندگان آسیب می بینند. تورم باال 
و تضعیف ارز ترکیه که 44 درصد از ارزش خود را در برابر 
دالر ازدســت داده، باعث افزایش بیش ازحد قیمت انرژی 
شده اســت. مقامات ترکیه قیمت برق در ۲0۲۲ را 1۲۵ 
درصد برای مصرف کنندگان صنعتــی و ۵0 درصد برای 
سایر مصرف کنندگان افزایش داده اند. در کل، قیمت گاز 
طبیعی برای شهروندان ۲۵ درصد و برای مصرف کنندگان 

صنعتی ۵0 درصد باال رفته است.

 در بحبوحه تنش های روسیه با اوکراین

وخیمترشدنبحرانانرژیترکیه
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گزیده خبر

آمار 9 ماهه اعالم شد؛
روند افزایشی تولید شرکت های زنجیره 

سرب و روی ایمیدرو
میزان تولید شــرکت های زنجیره سرب و روی ایمیدرو )انگوران و نخلک( طی 
9 ماهه 1400 افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع سرب و 
روی انگــوران از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 803 هزار و 447 تن ماده معدنی 
تولید کرد که در مقایسه با رقم تولید مدت مشابه سال گذشته )695 هزار و 70 
تن(، حدود 16 درصد رشد نشان می دهد.همچنین طی این مدت، 559 هزار و 
842 تن ماده معدنی سرب به شرکت های داخلی ارسال شد. این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته، 721 هزار و 588 تن بود که حدود 22 درصد کاهش یافت. 
مجتمع سرب و روی انگوران در ماه آذر 70 هزار و 70 تن ماده معدنی تولید و 
37 هزار و 267 تن ارســال کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )76 
هزار و 445 تن تولید و 69 هزار و 754 تن ارســال(، به ترتیب 8 درصد و 47 
درصد کاهش یافت.شــرکت سرب و روی نخلک از ابتدای فروردین تا پایان آذر 
امسال، 6 هزار و 529 تن کنسانتره سرب تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت 
مشابه سال گذشته )5 هزار و 767 تن(، بیش از 13 درصد رشد یافت.این شرکت 
طی 9 ماهه اخیر، 164 هزار و 596 تن ماده معدنی استخراج کرد که نسبت به 

آمار مدت مشابه سال گذشته )42 هزار و 83 تن(، 291 درصد افزایش یافت. 

با برگزاری نخستین رویداد علم داده:
فوالد هرمزگان پیشگام در تحول دیجیتال

اولیــن رویداد »علــم داده« به همت شــرکت فوالد 
هرمزگان و همکاری مرکز نوآوری پارک علم و فناوری 
در جهت تحول دیجیتال و بهره برداری از ظرفیت های 
علم داده به مدت ســه روز از تاریخ 28 تا 30 دی ماه 
در بندرعباس در حال برگزاری است. این رویداد شامل 

ســمینار، کارگاه و مســابقه به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می شود و 
فرصتی است تا عالقه مندان به علم داده، بتوانند در حوزه های تحلیل داده، هوش 
مصنوعــی، داده کاوی، انتقال تجربه و ... به ارتقای ســطح دانش خود بپردازند.

مراسم اختتامیه رویداد علم داده در سالن همایش های هتل هرمز بندرعباس و 
با حضور کارشناسان و متخصصین از داخل و خارج از کشور برگزار شد. علیرضا 
کاظمی معاون تکنولوژی و توســعه فوالد هرمزگان در سخنرانی پایانی ضمن 
تشکر از استقبال صاحبنظران از این رویداد ، رویکرد و هدف فوالد هرمزگان از 
برگزاریی چنین همایش ها و سمینارهایی را حل مشکالت حال و آینده شرکت 

و ارائه راه حل به صورت تخصصی عنوان کرد. 

مدیر مجتمع معادن زغالسنگ طبس خبر داد: 
آغاز عملیات اجرایی احداث پایگاه امداد و 

نجات مجتمع معادن زغالسنگ طبس
عملیات اجرایی احداث پایگاه امداد و نجات مجتمع معادن زغالسنگ طبس در 
زمینی به مســاحت 15 هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر 860 میلیارد ریال آغاز 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، حمیدرضا 
عســکری با بیان این مطلب گفت: با توجه به توسعه روز افزون معادن و صنایع 
معدنی در حوزه زغالی طبس، به لحاظ ایجاد امنیت روحی و حفظ و صیانت از 
جان نیروهای انسانی شاغل در معادن، وجود پایگاه امداد و نجات مرکزی و مجهز 
از اولویت و اهمیت باالیی برخوردار می باشد.وی در ادامه افزود: مجتمع معادن 
زغال ســنگ طبس از سال 1397 اقدام به انجام مطالعات و پیگیری های الزم 
از ســازمان  توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کرد که این موضوع 
منتهی به عقد تفاهم نامه ای مابین وزارت صنعت معدن تجارت و شرکت تهیه 
و تولید مواد معدنی ایران مبنی بر بازســازی، آماده ســازی و یا احداث پایگاه 
های امداد نجات و تجهیز آن در چهار حوزه زغالی بزرگ کشــور شامل مناطق 
طبس-کرمان-البرز مرکزی –البرز شرقی شد.عسکری خاطر نشان کرد: پس از 
تشکیل کارگروه تخصصی پایگاه امداد و نجات با محوریت شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران و نمایندگان چهار حوزه زغالی کشور، انجام مطالعات، طراحی، 
جانمایی، برگزاری مناقصه و اخذ پیمانکار احداث پایگاه امداد و نجات در منطقه 

پروده طبس بعنوان اولین حوزه زغالی کشور انجام شد.

ارتقا زیرساخت های پدافند غیرعامل برای 
افزایش اطمینان خاطر سرمایه گذاران

مدیرعامل منطقــه ویژه اقتصادی خلیج فارس بر اهمیــت آموزش مدیران در 
حــوزه ی پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: یکی از راه های اعتمادســازی در 
ســرمایه گذاران و از مهم ترین راهکارهای افزایش سرمایه پذیری توجه بیشتر به 
مباحث پدافند غیرعامل اســت.به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس، سردار »محسن ساسانی« جانشین رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشــور روز گذشته میهمان منطقه ویژه خلیج فارس بود و وی ضمن بازدید از 
این منطقه عظیم اقتصادی، نشســتی نیز با »حسن خلج طهرانی« مدیرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و ســایر مدیران عامل شرکت های مستقر در 
این منطقه ی اســتراتژیک برگزار کرد.خلج طهرانی در این نشســت با تأکید بر 
اهمیت مباحث حوزه ی پدافند غیرعامل، بیان داشت: همان گونه که برای اجرای 
طرح های توســعه ای پیمانکار آب، گاز و برق جذب می کنیم باید در تمامی این 
حوزه ها گروهی نیز مباحث پدافند غیرعامل را بررسی کنند تا خطرات به حداقل 

برسد.

صاحبان بیش از یک خودرو بخوانند

شــما عالوه بر اینکه اگــر یک خودرو به ارزش بــاالی یک میلیارد 
تومان داشــته باشید، مشمول پرداخت مالیات بر خودروهای لوکس 
می شــوید، چنانچه بیش از یک خودرو داشته باشید و مجموع آن ها 
بیش از یک میلیارد شــود هم باید مالیات بپردازید.به گزارش ایسنا، 
مالیات خودروهای لوکس یا به عبارت خودروهای با ارزشــی بیش از 
یک میلیارد تومان فقط صاحبان این قبیل خودروها را دربرنمی گیرد 
بلکه اگر فردی ارزش مجموع خودروهای خود و افراد تحت تکفل آن 
بیش از یک میلیارد تومان شــود نیز باید مالیات بپردازند.افرادی که 
باید تا پایان بهمن ماه امســال مالیات متعلقه را بپردازند، می توانند 
 /https://www.intamedia.ir  به ســامانه سازمان امور مالیاتی به نشانی
مراجعه کنند و همه اقالم خودروی خود را مشــاهده کنند و مالیات 
تعلق گرفته به خودروی خود را نقدی پرداخت کنند.در این بین، هر 
فردی می تواند با شماره ملی و شماره موبایل به نام خود وارد سامانه 
ذکر شده شود و پس از احراز هویت از اطالعات خود، خودروهای به 
نامش و ارزش آن ها آگاه شــود. عالوه بر این، از میزان میزان مالیات 
تعلــق گرفته به خودرو یا خودروهای خود نیز می توانند اطالع یابند. 
پیش از این، محمود علیزاده_معاون ســابق ســازمان امور مالیاتی، 
درباره چگونگی ارزش گذاری خودروهای باالی یک میلیارد به ایسنا 
توضیحاتی ارائه کرد که طبق آن، ارزیابی ارزش هر دســتگاه خودرو 
داخلی و خارجی معموال برمبنای سال ساخت خودرو با اعمال ضریبی 
روی ارزش تعیین شــده خودرو به استناد ماده 42 قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده ارزش گذاری صورت می گیرد. از ســوی دیگر، از آنجا 
که 90 تا 95 درصد قیمت واقعی خــودرو مبنای ارزش گذاری قرار 
می گیــرد، اگر در این موضوع به هر دلیلی ارزش تعیین شــده برای 
خودروهای موردنظر بیشــتر از ارزش واقعی آن ها باشــد، همانطور 
کــه در  آیین نامه اجرایی این بند از تبصره 6 و 7 بودجه مشــخص 
شــده است، مشموالن می توانند با مراجعه، ارائه مدارک و مستندات 
مستدل به اداره امور مالیاتی محل سکونت شان نسبت به رقم ارزش 
گذاری شــده برای خودروی مشــخص متعرض شوند. عالوه بر این، 
مبنای ارزش گذاری خودروهای باالی یک میلیارد تومان چه تصادفی 
و چه غیرتصادفی طبق نوع خودرو، سال ساخت، برند سازنده خودرو 
محاســبه می شود. گفتنی اســت که نرخ مالیات ساالنه خودروهای 

باالی یک میلیارد به شرح ذیل تعیین شده است: 
1- تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نســبت به مــازاد یک میلیارد تومان 

معادل یک درصد 
2- تا مبلغ ســه میلیارد تومان نســبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان 

معادل دو درصد 
3- تا مبلغ 4.5 میلیارد نســبت به مازاد ســه میلیارد تومان معادل 

سه درصد 
4- نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل چهار درصد

در تنگنای ارزی  !

واردات یک میلیارد دالر گوشی لوکس
در 9 ماهه امســال با وجود تنگنای ارزی حدود یک میلیارد دالر 
صرف واردات گوشی های لوکس شده است.به گزارش فارس، در 
ســال 1400 گوشــی های باالی 600 دالر، با آن که حدود 30 
درصد منابع ارزی تلفن همراه )حدود یک میلیارد دالر( را مصرف 
کرده اند اما فقط نیاز 5 درصد افراد جامعه را پوشش داده اند. جالب 
این است حدود 90 درصد این گوشی ها مربوط به یک برند خاص 
و لوکس آمریکایی بوده است. پیش از این هم مقام معظم رهبری 
در موضوع واردات برخی گوشی هایی آمریکایی انتقاداتی مطرح 
کرده بودند؛ با توجه به فرمایش رهبر انقالب و مصرف ارزی قابل 
توجه این گوشــی ها در تنگنای ارزی کشور و عدم اقدام از سوی 
دولت، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در قانون بودجه 
1400 حقوق ورودی گوشی باالی 600 دالر را از 5 به 12 درصد 
افزایش داد و با اینکه این اقدام قابل تقدیر بود اما متاسفانه کارایی 
الزم در کاهش جذابیت استفاده از این کاالها را نداشت زیرا صرفا 
افزایش قیمت حــدود یک درصدی )با توجه به حقوق ورودی با 
ارز 4200( در قیمت این کاالها ایجاد کرد.  شاهد آن نیز واردات 
نزدیک به یک میلیارد دالری گوشــی باالی 600 دالر در 9 ماه 
ابتدای سال 1400 اســت که با وجود اجرای این قانون افزایش 
بیش از 40 درصدی را نســبت به کل سال 99 نشان می دهد. با 
وجود اینکه انتظار می رفت مســؤوالن پیگیر سامان دادن به این 
موضوع باشند با کمال تعجب، حتی بند مربوط به اخذ 12 درصد 

حقوق ورودی از گوشــی های لوکس از الیحــه بودجه 1401 از 
سوی تلفیق حذف شد و این بدین معنی است که حقوق ورودی 
این گوشی ها در سال آینده همانند سایر گوشی ها برابر 5 درصد 
خواهــد بود و در نتیجه همچنان در این شــرایط تنگنای ارزی، 
منابع بیشتر به گوشی های لوکس اختصاص پیدا خواهد کرد در 
حالی که می شود با همان منابع، تعداد گوشی های خیلی بیشتری 
که مورد اســتفاده عموم مردم است تأمین کرد. )برای واردات هر 
گوشی لوکس مانند اپل، ارز مورد نیاز برای حداقل 5 گوشی مورد 

استفاده عموم مردم و دانش آموزان مصرف می شود(.
بــرای اینکه مخاطبان محدود گوشــی های بــاالی 600 دالر را 
بشناسیم می توان به قیمت این گوشی ها در بازار و مقایسه آن با 
قدرت خرید عموم مردم توجه کرد.جهت ساده سازی موضوع اگر 
قیمت دالر بــازار را حدود 25 هزار تومان در نظر بگیریم قیمت 
تمام شده یک گوشی 600 دالری برای واردکننده در حدود 15 
میلیــون تومان خواهد بود. با در نظر گرفتن 10 درصد به عنوان 
حقوق ورودی گمرکی و مالیات های گوشــی تجاری و 10 درصد 
هم بابت ســود قابل تحقق زنجیره تأمین )از واردکننده تا مغازه 
خرده فروشی(، قیمت این گوشی ها بازار حدود 18 میلیون تومان 
خواهد بود. همانطور که واضح است این میزان پرداخت بابت یک 
گوشی، برای بســیاری از خانواده ها غیرممکن بوده و این کاالها 

به واقع، مصداق کاالی لوکس و مورد استفاده افراد خاص است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش 
خود به بررســی وضعیت رشد اقتصادی 
جهان و ایران در دو سال پیش رو پرداخته 
که نشان از افت نسبی شاخص ها، پس از 
رشد ســال 2021 دارد.به گزارش ایسنا، 
بر اساس بررسی های انجام شده از سوی 
این اتاق، نرخ رشــد جهانــی اقتصاد در 
ســال 2021 به 5.9 درصد رســیده که 
پس از افت جدی شــاخص ها در ســال 
2020 و تحــت تاثیر کرونا، افزایش قابل 
توجهی بــه شــمار می رود.پیش بینی ها 
نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال 
جاری میــالدی بــه 4.4 درصد کاهش 
خواهد یافت و این عدد در ســال 2023 
نیز  3.8 درصد پیش بینی شــده است.در 
ایاالت متحده آمریکا، رشد اقتصادی سال 
قبل 5.6 درصد ثبت شــده است اما این 

عدد در سال 2022 به حدود چهار درصد 
می رســد و در سال 2023 نیز این کشور 
2.6 درصد رشــد خواهد کرد که پایین تر 
از میانگین رشــد جهانی است.در منطقه 
یورو، رشــد اقتصادی ســال 2021، 5.2 
درصد بوده اما این عدد در ســال جاری 
به 3.9 و در ســال 2023 به 2.5 درصد 
می رســد و به این ترتیب رشد اقتصادی 
این منطقه نیز پایین تر از میانگین جهانی 
خواهد بود.اما در کشــورهای آسیایی در 
حال توسعه، رشد سال گذشته 7.2 درصد 
ثبت شــده و این عدد در سال جاری به 
5.9 و در سال آینده به 5.8 درصد خواهد 

رســید. به این ترتیب این کشورها در هر 
سه سال، رشد اقتصادی باالتر از میانگین 
را به ثبت خواهند رساند.آمریکای التین 
رشــد اقتصادی 6.8 درصدی داشته که 
باالتــر از میانگین جهانی اســت اما این 
عدد در سال جاری به 2.4 درصد کاهش 
خواهد یافت و در ســال 2023 بار دیگر 
2.6 درصد می شــود تا عــدد پایین تر از 
میانگیــن جهانی را به ثبت برســاند.در 
آفریقا، رشد اقتصادی سال 2021، چهار 
درصد بوده، این عدد در ســال جاری به 
3.7 درصــد کاهش پیــدا می کند اما در 
سال 2023 بار دیگر چهار درصد خواهد 

شد.در خاورمیانه اما روند حرکتی متفاوت 
اســت. این منطقه در سال گذشته، رشد 
اقتصادی 4.2 درصدی داشته اما در سال 
جاری به رشد 4.3 درصد خواهد رسید و 
در سال 2023 رشــد 3.6 درصدی را به 
ثبت می رساند. حرکت ایران اما پایین تر 
از میانگین منطقه بوده اســت.برآوردها 
نشان می دهد که رشــد اقتصادی ایران 
در پایان سال 1400 به حدود 2.5 درصد 
خواهد رســید اما این عدد در سال آینده 
حدودا دو درصد است و همین نرخ نیز در 
سال 1402 ثبت می شود. به این ترتیب 
هرچنــد اقتصاد ایران بعد از چند ســال 
رشــد منفی، شرایطی بهتر پیدا کرده اما 
همچنان تا رسیدن به اهداف کالن فاصله 
دارد، اما پیش بینی می شود در صورت لغو 
تحریم ها، سرعت رشد ایران افزایش یابد.

در افق دو سال آینده
اقتصاد ایران چه قدر رشد می کند؟

سازمان ملی استاندارد طی اطالعیه ای تاکید کرد که بر اساس نتایج نمونه برداری و آزمایش ها، کیفیت گندم وارداتی مورد تایید است و 
هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده سرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است.به گزارش ایسنا، اخیرا اظهاراتی مبنی آلوده بودن 
بخشــی از گندم وارداتی از روســیه به سرب باال از سوی یک مقام رسمی سازمان غذا و دارو و همچنین یک فعال صنایع غذایی منتشر 
شــده بود که خیلی زود از منبع منتشرکننده حذف شد، این در حالی است که این ماجرا ابهامات بسیاری دارد که نیازمند پاسخگویی 
شفاف دستگاه های مسئول است.اولین اظهارنظر رسمی بعد از این ماجرا به سازمان غذا و دارو مربوط بود که بر اساس آن، از پنج کشتی 
حامل گندم وارداتی نمونه برداری شده و به آزمایشگاه های معاونت غذا و دارو در اهواز ارسال شده است؛ نمونه های دو کشتی مورد تائید بوده و سه نمونه دیگر طبق آئین نامه 
برای آنالیز مجدد به سه آزمایشگاه دیگر ارسال می شوند که یکی از آن ها آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو است.اما سازمان ملی استاندارد طی نامه ای به مدیر غله و خدمات 
بازرگانی خوزستان، تایید کرده که این محموله از نظر کیفیت و سالمت مطابق با استانداردهای ملی ایران است. در این میان گمرک ایران نیز اعالم کرده که محموله های گندم 
وارداتی از روسیه را بر اساس تائید سیستمی و مجوزهای صادره از سازمان های مربوطه مبنی بر تائید سالمت ترخیص کرده است.حاال سازمان ملی استاندارد به دلیل ابهاماتی 
که در این ماجرا وجود دارد، بعد از چندین روز بی پاسخ گذاشتن سواالت رسانه ها طی اطالعیه ای اعالم کرده که »در خصوص واردات گندم آلوده به سرب خارج از بیشینه حد 
مجاز استاندارد به اطالع عموم می رساند، هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده سرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است«.در این اطالعیه تاکید شده که بر اساس نتایج 

نمونه برداری و آزمایش ها، کیفیت گندم وارداتی مورد تایید است و هیچ گونه مغایرتی از لحاظ باقیمانده سرب غیرمجاز در این محموله دیده نشده است.

نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن در ایران می گوید شرکت های ژاپنی در طول این سال ها اطالعات کاملی از ظرفیت های اقتصاد ایران 
جمع آوری کرده اند و آماده حضور در این عرصه هســتند.به گزارش ایســنا، تاکایوکی سوزوکی با بیان اینکه بر خالف تصورات به وجود 
آمده، شرکت های ژاپنی عالقه مند به حضور در اقتصاد ایران هستند، بیان کرد: در سال های گذشته تحریم های اقتصادی مانع از فعالیت 
گسترده این شرکت ها در ایران شده است اما در عین حال عالقه و انگیزه فراوانی در میان این شرکت ها برای حضور در ایران وجود دارد.

به گفته وی، شرکت های ژاپنی در سال های گذشته اطالعات مختلفی از وضعیت اقتصادی ایران جمع آوری کرده اند و در صورت فراهم 
شدن مقدمات الزم امکان فعالیتی مطلوب در سطوح مختلف را خواهند داشت.نماینده آژانس توسعه تجارت ژاپن با بیان اینکه بر خالف 

تصور شــرکت های ایرانی، ژاپنی ها صرفا به دنبال جمع آوری اطالعات نیســتند، بیان کرد: با توجه به محدودیت هایی که تحریم ها در سال های گذشته ایجاد کرده، بسیاری از 
شرکت های ژاپنی عمال امکان حضور در ایران را نداشته اند اما در صورتی که امکان همکاری های مجدد فراهم شود، قطعا می توان انتظار داشت که همکاری های جدید و قابل 
اتکایی به وجود آید.ســوزوکی با اشــاره به برگزاری یک وبینار مشترک در ماه های گذشته، به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: در این وبینار حدود 400 شرکت حضور داشتند و 
بسیاری از شرکت های ژاپنی به شکلی فعال آن را دنبال کردند و همین موضوع نشان دهنده عالقه به حضور در ایران است ولی این حضور نیاز به فراهم شدن مقدماتی دارد 
که امیدواریم شرایط آن فراهم شود.به گزارش ایسنا، از بهار سال 1397 و همزمان با خروج آمریکا از برجام، شرکت های خارجی از ترس تحریم های آمریکا، حضور در ایران را 
محدود کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که در سطح دولتی، بسیاری از کشورها مخالفت خود با اقدام آمریکا و وضع تحریم های جدید علیه ایران را اعالم کردند.در هفته های 

گذشته و به دنبال از سرگیری مذاکرات هسته ای، این امید به وجود آمده که بار دیگر امکان حضور شرکت های خارجی در اقتصاد ایران فراهم شود. 

سازمان ملی استاندارد:

شرکت های ژاپنی آماده بازگشت به ایرانگندم ها آلوده نیستند

رییس سازمان استاندارد بیان کرد:
۱۵ تکلیف قانونی جدید برای خودروسازان تعریف کرده ایم

رییس سازمان استاندارد اظهار داشت:  وعده دادیم که کیفیت خودرو های داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث هایی نظیر عملکرد، ایمنی و 
کیفیت خودرو های داخلی مؤثر هستند و این تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.به گزارش ایلنا، مهدی اسالم پناه اظهار کرد: 10 روز پیش وعده دادیم 
که کیفیت خودرو های داخلی را تغییر دهیم، بر همین اساس 15 تکلیف قانونی جدید تعریف شد که هر کدام در بحث هایی نظیر عملکرد، ایمنی و کیفیت خودرو های داخلی مؤثر هستند و این 
تکالیف به امضای خودرو سازان و مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.وی گفت: خودرو سازان مکلف شدند که هر خودرویی که بیش از دو ماه در انبار ها و یا پارکینگ ها ماندگاری داشته 
باشد مجدد مورد بازرسی قرار دهند و تمام قطعات الستیکی، پلیمری، شن زدگی، فرو رفتگی و یا آسیب های عوامل طبیعی قبل از تحویل به مصرف کننده ترمیم شوند.رئیس سازمان ملی استاندارد 
افزود: خودرو سازان مکلف شدند جهت اخذ تأییدیه های تطابق و نوع گواهی ها بالفاصله سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییرات قرار دهند و مسئولیت این کار به عهده شخص مدیرعامل گروه 
خودرو ســازی است.اســالم پناه گفت: از دیگر بند های این تکالیف جدید بحث حصول اطمینان از استمرار نظام کیفیت بود که الزامات آن به عهده خودروسازان است و خودروسازان باید در قبال 

مصرف کننده پاسخگو باشند به طوری که مصرف کننده می تواند طلبکار تعهدات نظام کیفیت خودرو باشد.
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گزیده خبر

دکتر اخالقی در دیدار با مدیرعامل سایپا تاکید کرد:
بانک تجارت پشتیبان توسعه گروه 

خودروسازی سایپا
مدیرعامل بانک تجارت ضمن حضور در شرکت خودروسازی سایپا، در نشست 
مشترک با مدیرعامل و مدیران ارشــد این گروه خودروسازی راه های همکاری 
و تعامل دو مجموعه را بررســی و تبیین کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجــارت، دکتر اخالقــی مدیرعامل این بانک ضمن تبریــک انتصاب مهندس 
تیموری، به ســابقه طوالنی همکاری این بانک با گروه خودروسازی سایپا اشاره 
کرد و گفت: همکاری بانک تجارت با ســایپا نســبت به سایر بانک ها در شرایط 
بســیار مطلوبی است به نحوی که 29درصد تســهیالت این گروه خودروساز از 
طریــق بانک تجارت صورت گرفته اســت.مدیرعامل بانک تجارت با اشــاره به 
برنامه هــای حمایتی این بانک از صنایع گوناگون از جمله صنعت اســتراتژیک 
خودروسازی کشور افزود: وظیفه اصلی بانک ها، تامین مالی صنایع بزرگ است و 
بانک تجارت هم در این موضوع با نگرش حمایت از اقتصاد و تولید ملی عملکرد 

قابل قبولی داشته است.

 توضیحات بانک دی در مورد دادنامه 
دیوان عدالت اداری

در پی طرح موضوع دادنامه دیــوان عدالت اداری، بانک دی توضیحاتی در این 
زمینه منتشــر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، فریدون رشــیدی، عضو 
هیئت مدیــره بانک دی در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری خطاب به بنیاد 
شهید و امور ایثارگران مبنی بر توقف عملیات برگزاری مجمع اخیر این بانک تا 
زمان رسیدگی بیشتر، گفت: روال تشکیل مجمع اخیر همانند بیش از 30 مجمع 
برگزارشده در 11 سال گذشته از بدو تشکیل بانک بوده است.وی اظهار داشت: با 
توجه به نظر تخصصی معاونت حقوقی و وصول مطالبات بانک، آن چه در حاشیه 
مجمــع این بانک رخ داده، اختالف نظر مابین دو ســهامدار بانک بوده که این 
اختــالف نظر و اعتراضات مرتبط به آن، هیچ ارتباطی به عملکرد و فعالیت های 
این بانک نداشته و الزم اســت سهامداران این بانک اختالفات خود را از طریق 
مذاکره و رجوع به مراجع ذیصالح برطرف کنند.رسول امیری، معاون حقوقی و 
وصول مطالبات بانک دی نیز در این خصوص گفت: دادنامه شماره 2900608 
صادره از شعبه 40 دیوان عدالت اداری که پیرو شکایت شرکت اندوخته شاهد به 
طرفیت بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم 
برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به تاریخ 29 دی ماه سال جاری 
صادر شده اســت اما با توجه به اینکه بانک دی مؤسسه ای خصوصی محسوب 

می شود، این موضوع از حیطه صالحیت ذاتی آن نهاد بیرون است.

 پرداخت 484 میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج در دی ماه

بانک سامان در طول دی ماه سال 1400 نزدیک به 484 میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج پرداخت کرده اســت.به گزارش ســامان رسانه، بر اســاس اعالم بانک 
ســامان، طي دی ماه سال جاري بانک ســامان 613 فقره تسهیالت ازدواج به 
مبلغ 484200 میلیون ریال پرداخت کرده اســت.بر همین اساس، با احتساب 
پرداختي هاي دی ماه، بانک ســامان از ابتداي سال 1400 تا پایان دی ماه همین 
سال 4176 فقره تســهیالت ازدواج به مبلغ 3263810 میلیون ریال پرداخت 
کرده اســت.همچنین بر اســاس همین گزارش، از ابتداي سال جاري تا پایان 
دی ماه، 7663 نفر در انتظار اخذ وام ازدواج از بانک ســامان هســتند که از این 
تعداد 6808 نفر در انتظار تعیین شــعبه، 244 نفر در انتظار پذیرش در شعبه، 

499 نفر در انتظار تکمیل مدارک و 112 نفر در انتظار اخذ وام هستند.

پنجمین مدرسه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در چابهار افتتاح شد

یک باب مدرسه 4 کالسه در روستای کهنانیکش بخش دشتیاری شهرستان 
چابهار که با مشارکت بانک قرض الحسنه مهر ایران ساخته شد، به بهره برداری 
رســید.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک با 
هدف توســعه فضا و فرصت های آموزشــی در مناطق کمتر برخوردار، یک 
مدرسه   در روســتای کهنانیکش بخش دشتیاری شهرستان چابهار ساخت. 
این اقدام بانک در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی برای توسعه عدالت 
تحصیلی و کمک به برخورداری دانش آموزان مســتعد از فضای آموزشــی 
مناســب انجام شده است.مدرسه یاد شده با حضور معاون مدیرکل نوسازی 
مدارس اســتان سیستان و بلوچستان، مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز 
سیســتان و بلوچستان، فرمانداران شهرستان های  دشــتیاری و باهوکالت، 
معاون مدیریت شــعبه های سیستان و بلوچســتان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و تعدادی از دانش آموزان مستعد منطقه به بهره برداری رسید.آموزش 
به عنوان یکی از محورهای اساسی توســعه کشور، همواره مورد توجه بانک 
قرض الحســنه مهر ایران بوده؛ به طوری که این پنجمین مدرســه ای است 
که بانک قرض الحســنه مهر ایران در مناطق محروم کشور می سازد یا آن را 
بازسازی می کند.بانک قرض الحســنه مهر ایران پیش از این نیز در راستای 
حمایت از زلزله زدگان استان کرمانشاه به ساخت 3 باب مدرسه در روستاهای 
سوخور عبدی، بابارســتم و ژاومرگ از توابع شهرستان گیالن غرب مبادرت 
ورزید و همچنین نســبت به بازسازی و مقاوم سازی مدرسه 8 کالسه خلیج 
فارس شهرســتان ثالث باباجانی با اعتبار 4 میلیارد ریال که از محل حقوق 

اهدا شده کارکنان بانک حاصل شده بود، اقدام کرد.

 افزایش ۱۵4 درصدی کفایت 
سرمایه بانک طی ۲ سال گذشته

فاضلیان در تشریح عملکرد ســاالنه بانک مسکن از افزایش 1۵4 
درصدی کفایت ســرمایه بانک طی 2 ســال گذشــته خبر داد.به 
گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا، سید محسن 
فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن در تشریح عملکرد ساالنه 
بانک مســکن، از روند رو به رشد و بهبود وضعیت مالی و عملکرد 
بانک طی 2 ســال گذشــته خبر داد.این عضو هیات مدیره بانک 
مسکن با بیان اینکه کفایت ســرمایه یکی از نسبت های سنجش 
سالمت عملکرد و ثبات مالی بانک ها و موسسات مالی است، گفت: 
این نسبت حاصل تقسیم ســرمایه نظارتی به مجموع دارایی های 
موزون شده به ضرایب ریسک می باشد که نشان دهنده حمایت از 
بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران 
و اعتباردهندگان اســت.وی از سیر صعودی نسبت مذکور طی 2 
سال گذشته در بانک مسکن خبر داد و عنوان کرد: کفایت سرمایه 
بانک در پایان ســال 98 به میزان 02/4 درصد و در پایان سال 99 
به میزان 74/8 درصد بوده و این نســبت خوشبختانه در پایان آذر 
سال 1400 به 22/10 درصد رسیده است که این موفقیت ناشی از 
افزایش سرمایه سنوات گذشته بانک و لحاظ آن در سرمایه تنفیذ 
شده پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی و همچنین تعیین تکلیف 
قسمتی از مطالبات ارزی بوده است.فاضلیان در تشریح یکی دیگر 
از دالیل این رشد 1۵4 درصدی خاطر نشان کرد: بانک مسکن طی 
ســال 1399 پس از چندین سال نسبت به تعیین تکلیف و اصالح 
روش و نرخ محاسبه سود و وجه التزام حدود 8 هزارمیلیارد ریال از 
مطالبات ارزی اقدام کرد و آثار مالی این اصالحات، عالوه بر برگشت 
8 هزار میلیارد ریال ذخیره احتســاب شده متعلقه سنوات گذشته 
به حســاب سود و زیان انباشته، کاهش 8 هزارمیلیارد ریالی مانده 
مطالبات ارزی و ایجاد شفافیت در صورت های مالی را در پی داشت 
که عالوه برتاثیرآثار کمی این اصالحات در صورت های مالی، آثار 
کیفی این تصمیم گیری منجر به جلب نظرحســابرس مستقل و 
حذف یکی از بندهای حسابرسی سال 1398 شد.عضو هیات مدیره 
بانک مســکن در بخش پایانی اظهارات خود گفت: کفایت سرمایه 
از جمله مهم ترین معیار های ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است 
و بانک ها به واســطه ویژگی هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای 
پوشش ریسک ناشی از فعالیت های خود را داشته باشند. از این رو 
شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود 

آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود.

خبر خوش وزیر اقتصاد برای بورس چه بود؟

از نرخ تسعیر تا خوراک
وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای وعده شب گذشته رئیس 
جمهوری درباره اعالم راهکارهای برون رفت از مشــکالت بورس 
توســط خاندوزی، جزئیات مصوبات هیات دولت برای حمایت از 
بورس را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، شب گذشته، ابراهیم رئیسی، 
رییــس جمهوری درباره وضعیت بورس و ضرر مردم در این بازار 
گفته بود که »ما میراث دار دولت قبلی در این زمینه شدیم. عده 
زیادی با تبلیغات وارد بورس شــده بودند که ســهامداران خرد 
بودند. من تاکید کردم بورس نباید قلک تامین نیاز دولت شــود. 
راهکارهای برون رفت از وضعیت بورس مشــخص شــده است و 
مــردم بدانند دغدغه آنها دغدغه ما هم هســت و تا وقتی مردم 
احســاس آرامش کنند، برای حل مشکالت اقدام می کنیم. تیم 
اقتصادی دولت به نتایجی رســیده اند که فردا صبح وزیر اقتصاد 
راهکارهای برون رفت از مشــکالت بــورس را به مردم اعالم می 
کنند«.در این راستا، سیداحسان خاندوزی در گفت وگویی که با 
شبکه اطالع رسانی بازار ســرمایه داشته، اعالم کرد: در راستای 
اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در 
حمایت از صنایع بورســی اتخاذ شده بود، امروز دو اقدام صورت 
گرفت؛ اقدام نخســت، مصوبه ای است که هیات دولت به عنوان 
اصالحیه الیحه بودجه 1401 تصویب کرد و به طور رســمی به 
مجلس شورای اسالمی ارسال خواهد شد و دوم ابالغیه ای است 
کــه از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزاری اقتصادی، رئیس 
بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های 

ذی ربط ابالغ شد.

تعیین سقف برای نرخ خوراک و سوخت
وزیر اقتصاد در تشریح جزییات ابالغیه یادشده، اذعان کرد: ابالغیه 
دولت مشتمل بر سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت می شود. 
ایــن نرخ طی مــدت اخیر به دلیل اینکه مناســبات بین المللی 
موجب شــده بود تا قیمت هاب های جهانی تغییر پیدا کند، این 
نرخ برای پتروشیمی ها و پاالیشگاهی های در کشور نیز افزایشی 
بســیار فراتر از حد متعارف داشت. دولت برای اینکه نشان دهد 
مسئله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست های 

اقتصادی از اهمیت واالیی برخوردار است، سقف ۵000 تومانی را 
برای نرخ خوراک و سقف 2000 تومان را برای نرخ سوخت مصوب 
کرد که با حفظ فرمول ســابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف 
۵000 تومــان برای خوراک و 2000 تومان برای ســوخت فراتر 
نخواهد رفت.خاندوزی با اشــاره به نسبت قیمت های حدود 8-7 
هزار تومانی که طی هفته های اخیر برای صنایع محاسبه می شود، 
تصریح کرد: نرخ گذاری دولت در مصوبه یادشــده، کاهش بسیار 
شــدیدی داشته و پیامدهای خوبی را برای سودآوری این صنایع 
در بازار ســرمایه و در بخش های مختلف اقتصادی در پی خواهد 
داشــت.او با بیان اینکه این تصمیم نه تنها از سال 1401، بلکه 
از ابتدای بهمن ماه ســال جاری، اجرایی خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: این مصوبه حاوی پیام روشن و محکمی مبنی بر این است 

که ســودآوری بخش های اقتصادی و رونق بخش های تولیدی و 
صنایع برای دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد. بخشی از درآمد 
دولت به دلیل کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت 
صورت گرفته نیز کاهش می یابد، این موضوع بیانگر اثبات اهمیت 
رونق اقتصادی نســبت به مالحظات بودجه ای و درآمدی دولت 
است.وزیر اقتصاد افزود: این مصوبه امروز هیات وزیران در نامه ای 
که نیز به مجلس شورای اسالمی ارسال می شود، درج خواهد شد 
کــه معادل 40 هزار میلیارد تومان از منایع و مصارف تبصره 14 
کاهش پیدا می کند، امــا امیدواریم که یک پیام حمایتی جدی 

برای صنایع و فعاالن اقتصادی باشد.

۹0 درصد نرخ نیما، مبنای نرخ تسعیر

او نکتــه دوم را درباره نرخ تســعیر اعالمی بانک مرکزی برای 
دارایی هــای خارجی و نیز دارایی های ارزی بانک ها برشــمرد 
و گفت: بانک مرکزی مکلف شــد نرخ ســامانه نیما در 6 ماه 
گذشــته را مبنا قــرار دهد و معادل 90 درصــد از آن را برای 
نرخ تســعیر در نظر بگیرد.خاندوزی ادامه داد: این موضوع هم 
کمک خواهد کرد تا گزارش سه ماهه پایانی بانک ها و نهادهای 
مالی و همچنین گزارش ســال آینده آنها به لحاظ نشان دادن 
ارقام واقعی و ســودآوری تقویت شود. همچنین بانک مرکزی 
مکلف شــود تا با مداخله فعال، به نحوی نرخ ســود بازار بین 
بانکی را تنظیم کند تا ســقف این نرخ 20 درصد باشــد و این 
رقــم فراتر از 20 درصد نخواهد بود.بــه گفته وزیر اقتصاد، در 
مصوبه هیات  دولت در اصالحیه الیحه بودجه 1401 این اجازه 
داده شده اســت که بخشی از ســهام عدالت در شرکت های 
دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار بگیرد تا به 
پشتوانه آن صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدیتر و حمایت 
گســترده تری انجام دهد.او با اشاره به ارقامی که پیشتر اعالم 
شــده بود، خاطرنشــان کرد: پیش از این، اعدادی مطرح شده 
بود در حد 20 یا 30 هزارمیلیارد تومان بود، براســاس مصوبه 
امروز هیات دولت، صندوق تثبیت بازار از این امکان برخوردار 
شــد تا بدون سقف بتواند از پشتوانه ســهام دولت در شرکت 
های دولتی و تابعه استفاده کند.خاندوزی افزود: همچنین 10 
درصد از عرضه اولیه شرکت های دولتی بابت بازارگردانی همان 
سهام باید در نظر گرفته شود تا خود ناشر مکلف شود از سهام 
های خود حمایت کند؛ بنابراین، چشــم انداز سودآوری بهتری 
را برای فعاالن بازار ســرمایه شاهد خواهیم بود.وزیر اقتصاد در 
پایان اظهار امیدواری کرد: مجموعه این مصوبات که از ابتدای 
بهمن ماه اجرا خواهد شد و موکول به سال 1401 نیست. این 
مجموعه، اقداماتی است که حتی پیش از تاریخ تصویب دولت 
هم مشــمول آن خواهد شد. بنابراین، این مصوبات حامل پیام 
جدی حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی، 
پیش بینی پذیر بودن متغیرها و در نهایت چشــم انداز مثبت 

اقتصاد در ماه های آینده است.

طبق اعالم بانک مرکزی، در دی ماه امسال 
متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در 
شهر تهران، 32 میلیون و 940 هزار تومان 
بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشابه 
ســال قبل به ترتیــب 1.1 و 20.3 درصد 
افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، گزارش 
تحوالت بازار مســکن در شهر تهران که از 
سوی بانک مرکزی منتشر شده، بیانگر این 
است که در دی ماه متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شــده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی تهران 32 میلیون و 940 هزار تومان 
بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیــب 1.1 درصد و 20.3 درصد 
افزایش دارد.  عالوه بر این، تعداد معامالت 
انجام شده در این ماه حدود 9.8 هزار فقره 
بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه 
مشابه در سال قبل به ترتیب 0.۵ و 179.3 
درصد افزایش را نشــان می دهد و بررسی 
توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده 
در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی 

از آن است که واحدهای 
تا پنج ســال ســاخت 
بــا ســهم 33.6 درصد 
بیشــترین ســهم را به 
داده اند. اختصاص  خود 

این در حالی اســت که 
در میان مناطق 22 گانه 
بیشترین  تهران  شــهر 
قیمت هر متر خانه 70 

میلیــون و 220 هزار تومان در منطقه یک 
و کمترین آن بــا 1۵ میلیون و 6۵0 هزار 
تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک 
از آنها با افزایــش 17 درصدی در منطقه 

یــک و 28.8 درصــدی 
در منطقــه 18 مواجــه 
فراوانی  شــده اند.توزیع 
تعداد واحدهای مسکونی 
معامله شــده برحســب 
قیمت یــک مترمربع بنا 
در دی مــاه امســال نیز 
حاکــی از آن اســت که 
در  واحدهای مســکونی 
دامنه قیمتــی 20 تا 2۵ میلیون تومان به 
ازای هر مترمربع بنا با ســهم 17.1 درصد 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران 
را بــه خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی 

1۵ تا 20 و 2۵ تا 30 میلیون تومان با 16.۵ 
و 13.8 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   
از سوی دیگر در دی امسال توزیع فراوانی 
تعداد واحدهای مســکونی معامله شده بر 
اساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن است 
که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد 
تا یــک میلیارد و ۵00 میلیــون تومان با 
اختصاص سهم 19.4 درصد بیشترین سهم 

از معامالت انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنیــن، توزیــع معامالت انجام شــده 
مســکن بر اساس مناطق شهری در تهران 
حاکی از آن اســت که منطقــه ۵ با 14.8 
درصد از کل معامالت، بیشــترین ســهم 
معامالت شــهر تهران را به خود اختصاص 
داده اســت.عالوه بر این، بررســی شاخص 
کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل 
مناطق شهری در دی امسال نشان دهنده 
رشدی معادل ۵0.7 و ۵4 درصد نسبت به 

ماه مشابه سال گذشته است.

بانک مرکزی اعالم کرد

قیمت یک متر خانه در تهران در 
مرز 33 میلیون تومان

قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی در آستانه اعالم نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، رشد شب 
گذشــته خود را حفظ کرد و در باالترین ســطح بیش از دو ماه گذشته ایستاد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 

فوری در 1846 دالر و 87 سنت ایستاد. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه به باالترین حد از 19 ماه نوامبر صعود کرده بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با 0.3 درصد کاهش، به 1847 دالر و ۵0 سنت رسید. بهای معامالت این بازار 
شــب گذشــته با 0.6 درصد افزایش، در 18۵2 دالر و ۵0 سنت بسته شد.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی دیلی فارکس گفت: 
طال تا زمانی که بانک مرکزی آمریکا بازارهای را با تصمیم جدیدی به وحشت نیندازد و داستان سه تا چهار دور افزایش نرخهای بهره در سال میالدی جاری را تغییر 
ندهد، پشتیبانی خواهد شد.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه اعالم کرد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، شخص والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
را هدف تحریم قرار می دهد. ســران کشــورهای غربی هم تدارکات نظامی را افزایش داده و طرح هایی را برای ایمن نگه داشتن اروپا در برابر شوک های عرضه انرژی 
برنامه ریزی کرده اند.نشست سیاست پولی دو روزه بانک مرکزی آمریکا روز جاری خاتمه پیدا می کند و معامالت صندوقهای فدرال افزایش 2۵ واحدی نرخهای بهره 
در نشست مارس بعالوه سه دور دیگر افزایش نرخهای بهره در سال 2022 را  100 درصد می دانند.طال معموال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم است اما به شدت به 
افزایش نرخهای بهره آمریکا که هزینه نگهداری این فلز ارزشمند را بیشتر می کند، حساس است.یک مقام ارشد صندوق بین المللی پول گفت: افزایش نرخهای بهره 
ممکن است روند احیای اقتصادی اقتصادهای نوظهور آسیا را به خطر بیاندازد و سیاستگذاران را برای احتیاط در برابر ریسک خروج سرمایه تحت فشار قرار می دهد.

روند حرکت بازار ســرمایه امروز برخالف روزهای گذشــته صعودی بود و شــاخص کل بورس بیش از 21 هزار واحد افزایش 
یافت.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس امروز با 21 هزار و 497 واحد افزایش رقم یک میلیون و 229 هزار واحد را ثبت 
کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم 1691 واحد افزایش یافت و به رقم 318 هزار و 7۵9 واحد رسید.معامله گران این بازار 
319 هــزار معامله به ارزش 34 هزار و 202 میلیارد ریال انجــام دادند.فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع 

پتروشــیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری غدیر، پتروشــیمی نوری، پاالیش نفت بندرعباس و پتروشیمی پردیس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 
روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس که روز گذشــته به کانال 16 هزار واحد عقب گرد کرده بود طی معامالت امروز با 79 واحد افزایش وارد کانال 17 
هزار واحد شــد و در رقم 17 هزار و 3۵ واحد ایســتاد.در این بازار 166 هزار معامله انجام شد که 14 هزار و ۵8۵ میلیارد ریال ارزش داشت.پتروشیمی زاگرس، 
پتروشیمی تندگویان، پاالیش نفت الوان و فوالد هرمزگان جنوب نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل صنعتی مینو، تولید نیروی برق دماوند 
و بیمه کوثر نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.در بازار امروز باالخره تعداد صف های خرید بیشتر از صف های فروش شد با 
این حال همچنان ارزش صف های فروش بیشــتر از صف های خرید بود. براین اســاس 123 نماد به ارزش 3198 میلیارد ریال صف خرید و 113 نماد به ارزش 

3479 میلیارد ریال صف فروش بودند.

گزارش از بازار سرمایه؛طالی جهانی گران تر شد

بورس باالخره سبزپوش شد

بانک گردشگری و شرکت های هلدینگ گسترش صنایع و 
معادن ماهان، گروه بازرگانی گردشگری دانا، توسعه فرآوری 
صنایع  و معادن ماهان سیرجان، مجتمع فوالد صنعت بناب 
و احیا استیل فوالد بافت وابسته به گروه مالی گردشگری در 
فهرست شرکت های برتر ایران قرار گرفتند.به گزارش روابط 
عمومی گروه مالی گردشــگری، هلدینگ ها و شرکت های 
مذکور در مراسم بیســت و چهارمین همایش شرکت های 
برتر ایران در ارزیابی ســال 1399 شرکت ها، با چندین پله 
صعود نســبت به دوره قبل، حائز رتبه های برتر شدند.بانک 
گردشــگری در این ارزیابی، رتبه ۵2 و هلدینگ گسترش 
صنایع و معادن ماهان رتبه 71 را کسب کردند و در ردیف 
100 شرکت برتر ایران جای گرفتند.شرکت گروه بازرگانی 

گردشــگری دانا نیز با کســب رتبه 32۵ در فهرست ۵00 
شــرکت برتر ایران در ارزیابی ســال 1399 قرار گرفت اما 
در بخش گروه خدمات بازرگانی، حائز رتبه 12 کشور شد. 
این شــرکت در این ارزیابی نســبت به دوره قبل 142 پله 
صعود کرده است.شــرکت گروه بازرگانی گردشــگری دانا، 
بازوی بخش بازرگانی گروه مالی گردشــگری است.شرکت 
توسعه فراوری صنایع و معادن ماهان سیرجان نیز در گروه 
اکتشاف، اســتخراج و خدمات جنبی رتبه هشتم را کسب 
کرد. شــرکت ماهان ســیرجان در جمع ۵00 شرکت برتر 
نیز با 2۵0 درصد رشد نسبت به دوره قبل، حائز رتبه 116 
شده است.شرکت احیا اســتیل فوالد بافت نیز در ارزیابی 
ســال 1399 شــرکت های برتر ایران رتبه 121 را از میان 

۵00 شرکت برتر کسب کرد که نسبت به دوره قبل 3۵ پله 
صعود داشت ضمن اینکه در بخش صنعت، جایگاه بیستم 
را بدست آورد.کارخانه احیا استیل فوالد بافت، بزرگترین و 
تنها مجتمع صنعتی بزرگ منطقه در سطح سه شهرستان 
بافت، رابر و ارزوئیه است که از سال 1398 به بهره برداری 
رسیده است. مجتمع فوالد صنعت بناب نیز در این ارزیابی 
به رتبه 113 از بین ۵00 شــرکت برتر ایران دست یافت. 
مجتمع فوالد صنعت بناب با برخورداری از نیروهای متعهد، 
متخصص و توان فنی باال در حال حاضر یکی از جوان ترین 
و فعال ترین مجموعه های فوالدی کشور است که محصوالت 
فوالدی خود را بــا بهترین کیفیت روانه بازارهای داخلی و 

خارجی می کند. 

6 هلدینگ و شرکت گروه مالی گردشگری در جمع شرکت های برتر ایران

بانک گردشگری و هلدینگ ماهان در جمع 100 شرکت برتر
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گزیده خبر

الپید: 
دنبال عادی سازی روابط با عربستان و 

اندونزی هستیم
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی فاش کرد که این رژیم 
دنبال گسترش دایره کشــورهایی است که توافق های 
موســوم به »ابراهیم« را با آن ها متعقد کرده و امیدوار 
است که عربستان و اندونزی به این فهرست بپیوندند.

بــه گزارش ایســنا، یائیر الپیــد، وزیــر خارجه رژیم 
صهیونیســتی در گفت وگو با »رادیو ارتش اســرائیل« که سه شنبه منتشر شد، 
گفت: »اســرائیل عالقه مند به گســترش قراردادهای ابراهیم است. اندونزی و 
عربستان از مهم ترین کشورها هســتند، اما این کار زمان بر است«.الپید افزود: 
به نظر من کشــورهای کوچکی هســتند که ظرف یک یا دو سال روابط خود 
را با اســرائیل عادی خواهند کرد.از ســپتامبر ۲۰۲۰، اسرائیل به توافقاتی برای 
عادی ســازی روابط با امارات، بحرین، مراکش و سودان دست یافت اما از اواخر 
ســال ۲۰۲۰، در بحبوحه اظهارات مقامات اســرائیلی در مورد مذاکره با سایر 
کشورهای جهان اسالم مانند عربستان، قطر و اندونزی، روند عادی سازی متوقف 
شد.عربستان و اندونزی تاکید کرده اند که هرگونه عادی سازی روابط با اسرائیل 
از طریق برآورده کردن درخواست فلسطینی ها برای ایجاد یک کشور مستقل به 

پایتختی قدس شرقی محقق می شود.

نا امیدی لهستان از آلمان در مورد اوکراین
تهران- ایرنا- نخســت وزیر لهستان سه شنبه شب از 
تامین نیاز تســلیحات اوکراین توســط آلمان اظهار نا 
امیدی کرد.به گزارش ایرنا، »ماتئوش موراویســکی« 
نخست وزیر لهســتان در فیسبوک نوشــت: من با نا 
امیــدی واکنش آلمان را در برابر تهدید روســیه علیه 

اوکراین مشاهده می کنم.وی افزود: زمانی که اوکراین برای دفاع در برابر متجاوز 
آماده می شود، تعلیق ارسال تسلیحات آلمان از استونی به اوکراین نشان دهنده 
نا امیدی بزرگ اســت.دولت اوکراین از مواضع اخیر آلمان به دلیل وتوی خرید 
تســلیحات اوکراین از ناتو انتقاد کرده است.»آندری ملنیک« سفیر اوکراین در 
آلمــان بار دیگر تاکید کرد که موضع آلمان ممکن اســت پیامدهایی بر روابط 
دوجانبه داشته باشد.مواضع اوکراین در حالی بیان می شود که آلمان روز شنبه 
احتمال ارسال سالح به اوکراین را که تنها اوضاع را وخیم تر و تنش ها را بیشتر 
می کند، رد کرد.کریستین المبرشت وزیر دفاع آلمان در این مورد گفت: تحویل 
ســالح کمکی به خنثی شــدن بحران اوکراین نمی کند و این امر موضع دولت 
فدرال به رهبری اوالف شولز هم هست.وی همچنین از تحویل یک بیمارستان 
صحرایی با تجهیزات و پرســنل کامل به اوکراین تا هفته های آینده خبر داد و 

گفت: درک می کنم که از ما انتظار حمایت از اوکراین وجود دارد.

العربیه:
  زمان مشخصی برای پایان مذاکرات 

وجود ندارد
از ســوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه 
در ســخنانی از آمادگــی ایران برای مذاکره با آمریــکا در چارچوب برجام و در 
صورت لزوم خبر داد. شبکه العربیه به نقل از منابع دیپلماتیک با اشاره به اینکه 
مذاکرات وین به بن بست نرســیده است نوشت که هنوز زمان مشخصی برای 
پایان مذاکرات وجود ندارد.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایســنا، اعالم کرد 
که مذاکرات وین درخصوص برنامه هســته ای ایران به کندی پیش می رود اما 
این مذاکرات به بن بست نرسیده است.این منابع تاکید کردند: هنوز معلوم نیست 
که بتوانیم مذاکرات را ظرف دو هفته به پایان برســانیم و تاریخ مشخصی برای 
پایان مذاکرات وجود ندارد.این منابع در ادامه خاطرنشان کردند: مساله ضمانت 
ها در مذاکرات وین بســیار پیچیده است و این پرونده همچنان باز است.آنها در 
بخش دیگری نیز تاکید کردند که مذاکرات وین بر بازگشت به توافق هسته ای 
به صورت قبلی و بدون انجام اصالحات متمرکز است.روزنامه عراقی الصباح یک 
هفته پیش به نقل از یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات وین درخصوص ضمانت 
ها نوشــته بود: چهار پرونده و با توجه بــه اینکه رابرت مالی، مامور ویژه پرونده 
ایران در وزارت خارجه آمریکا گفته اســت که از برخی مسائل اساسی به دلیل 
ارتباطشــان با تصمیمات کنگره نمی توان عبور کرد، مذاکره کنندگان درحال 
یافتن راه حل های عملی برای این پرونده ها هستند.این منبع می گوید: مساله 
اول مربوط به تحریم های دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا اســت که طرف 
آمریکایی معتقد اســت برخی از این تحریم ها به برنامه هسته ای ارتباط ندارد 
و مربوط به مســائل دیگر اســت و نمی توان به آنها دست زد درحالی که طرف 
ایرانی تاکید دارد که این تحریم ها مربوط به برنامه هسته ای هستند و با استناد 
به قطعنامه ۲۲31 شــورای امنیت تحریم ها باید برداشــته شوند.مساله بعدی 
مســاله ضمانت ها است و طرف ایرانی بر ایجاد سازوکاری پافشاری می کند که 
عدم تکرار خروج ترامپ از توافق را تضمین کند. طرف آمریکایی تاکید می کند 
که واشــنگتن نمی تواند چنین تضمین هایی بدهد و طرف های مذاکره کننده 
درحال تالش برای ایجاد ضمانت های جایگزین هستند که آمریکا و کشورهای 
اروپایی در آن مشــارکت داشته باشند مساله ســوم مساله اطمینان از سازوکار 
برداشــتن تحریم ها اســت و برخی طرف های مذاکره کننده پیشنهاد داده اند 
که وزارت خزانــه داری آمریکا تعهد مکتوبی مبنی بر عدم مخالفت با تبادالت 
تجاری با بانک های ایرانی بدهد و همچنین با سرمایه گذاری خارجی در داخل 
ایران مخالفت نکند. و مساله آخر این است که آمریکا تعهد دهد که با فعالسازی 

مکانیزم اروپایی اینستکس برای تعامالت تجاری با ایران مخالفت نکند.

الوروف:
 آمریکا کی یف را به تحریک علیه مسکو 

سوق می دهد
الوروف: آمریــکا کی یف را به تحریک علیه 
مسکو ســوق می دهد/ ذخایر ارزی دالری 
خــود را کاهــش می دهیموزیــر خارجه 
روســیه گفت: آمریکا کی یف را به اقدامات 
تحریک آمیز علیه مسکو سوق می دهد.به 
گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روســیه همچنین گفت که واشنگتن و متحدانش 
تالش های خود را برای مهار روســیه دوچندان کرده اند.وی افزود: کافی 
اســت نگاهی به این واقعیت بیندازیم که مانورهای نظامی تحریک آمیز 
بیشــتری در نزدیکی مرزهای ما در حال انجام است تا دولت کی یف را به 
مدار ناتو بکشاند، سالح های مرگباری برای آن فراهم کند و آن را به انجام 
تحریکات مستقیم علیه فدراسیون روسیه سوق دهد.الوروف تصریح کرد 
که کشورش تالش های غرب برای انداختن مسئولیت به بن بست کشاندن 
اجرای توافق صلح اوکراین را تحمل نخواهد کرد.وی افزود: ما به سرکوب 
تالش ها برای واگذاری مســئولیت عدم پیشــرفت ]در اجرای توافق های 
مینســک[ به روسیه، به ویژه برای تبدیل کردن ما به یک طرف درگیری 
ادامه خواهیم داد، همانطور که کشورهای غربی اخیراً در این رابطه تالش 
کرده اند.وزیر خارجه روسیه تاکید کرد: روسیه در تالش است تا وابستگی 
به دالر را کاهش دهد و ذخایر ارزی خود را به واحد پول آمریکا به شدت 
کاهش دهد.الوروف به قانونگذاران روســی گفت: ما به شدت ذخایر ارزی 

خود را که به دالر نگهداری می شود کاهش می دهیم.

انگلیس تحریم پوتین را منتفی ندانست
وزیر امور خارجه انگلیس گفت، اگر روسیه 
به اوکراین حمله کنــد، تحریم هایی که 
شــخصاً والدیمیر پوتین، رئیس کرملین 
را هــدف قرار دهد، رد نمی کندبه گزارش 
ایســنا به نقل از رویترز، لیز تراس، وزیر 
خارجه انگلیس در پاسخ به سوالی درباره 
تحریم هــای احتمالی علیه پوتین، به اســکای گفت: مــا چیزی را رد 
نمی کنیم. ما قوانین جدیدی را ارائه خواهیم کرد تا ساز و کار تحریم های 
خود را سخت تر کنیم تا بتوانیم شرکت ها و افراد بیشتری را در روسیه 
هدف قرار دهیم. ما آن را در چند روز آینده ارائه خواهیم کرد. من این 
موضوع را رد نمــی کنم.«وزیر خارجه انگلیس همچنین گفت که این 
کشور در حال ارسال تسلیحات دفاعی به اوکراین است.اظهارات تراس 
و مســئله اعمال تحریم ها بر مقامات روسی و به ویژه والدیمیر پوتین 
رئیس جمهور این کشور پس از آن مطرح می شود که جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا شــخص پوتین را به تحریم مستقیم تهدید کرده است.

روســیه بارها گفته است که قصد ندارد به اوکراین حمله کند، می تواند 
در هر کجا که بخواهد در خاک خود نیرو مســتقر کند و غرب درگیر 

روس هراسی است.

واشنگتن: 

»فشار حداکثری« علیه ایران، شکست فاحش بود
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کارزار »فشار حداکثری« 
دولت »دونالد ترامپ« علیه جمهوری اســالمی ایران را یک 
شکســت فاحش توصیــف کرد.به گزارش گــروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، »ند پرایس« سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایاالت متحده آمریکا در کنفرانس خبری روزانه خود، با نادیده 
گرفتن فشارهایی که دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
در یکسال گذشــته به ایران وارد کرده، تأکید کرد که کارزار 
فشــار حداکثری دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
علیه تهران یک شکســت فاحش بوده اســت.بنا بر گزارش 
وبگاه »هیل«، ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا با انتقاد از 
سیاســت های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسالمی ایران 
گفت: »واقعیت این است که دولت قبلی ایاالت متحده برای ما 
مجموعه ای از گزینه های وحشتناک باقی گذاشته است. کارزار 
فشــار حداکثری یک شکست فاحش بود و خالف هر آن چه 
که وعده بود، محقق شد«.پرایس تصریح کرد که دولت ترامپ 
وعده داده بود که با سیاســت فشار حداکثری علیه ایران، به 
یک توافق بهتر با ایران خواهد رسید که این وعده محقق نشد.

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ارتباط با نتایج معکوس 
سیاست فشــار حداکثری رئیس جمهور پیشین آمریکا علیه 
ایــران ادامه داد که ترامپ وعده داده بود که با کارزار فشــار 
حداکثری در برنامه هســته ای ایران وقفه ایجاد کند که این 
نتیجه معکوس داشت و موفق به تحقق این هدف نشد.پرایس 
همچنین ادامه داد که دونالد ترامپ همچنین وعده داده بود 
که با اعمال فشــار حداکثری به جمهوری اســالمی، جامعه 
بین الملل را علیه ایران متحد کند که اینگونه نشــد و عکس 

تمامی این موارد محقق شــد.وی سپس با اشاره به این موارد 
گفت: »بر خالف آن چه ترامــپ وعده داده بود، )هم اکنون(، 
ما یک برنامه هســته ای ایران را به ارث برده ایم که رو به جلو 
می تازد و یک برنامه هســته ای ایــران را داریم که در معرض 
نظام راســتی آزمایی و نظارت قرار ندارد«.در حالی سخنگوی 

وزارت خارجه آمریکا از کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری 
اسالمی انتقاد کرده است که دولت بایدن همواره سعی می کند 
که کم کاری دولت بایدن در پیشبرد مذاکرات وین برای رفع 
تحریم های یکجانبه علیه ایران را با برجسته کردن اشتباهات 
سیاست های دولت ترامپ در قبال ایران مخفی کند و کارنامه 

عملکرد یکساله گذشته بایدن نشان می دهد که وی همچنان 
سیاست فشار حداکثری دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
ســابق علیه ایران را حفظ کرده است.یکی از مهمترین نکاتی 
کــه در مذاکرات کنونی میــان ایران و گــروه 1+۴ در حال 
بررسی اســت، دریافت تضمین از آمریکا برای عدم خروج از 
توافق اســت، موضوعی که آمریکا هنوز با آن موافقت نکرده 
است. رئیس جمهور سابق آمریکا اردیبهشت ماه سال 13۹۷ با 
نقض تعهدات آن کشور از این توافق مورد تأیید شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد خارج شد و سیاســت موسوم به »فشار 
حداکثــری« را علیه ایران در دســتور کار قرار داد.جمهوری 
اســالمی ایران تا یک ســال بعد از خروج آمریکا از برجام به 
تمامی تعهداتش ذیل این توافق عمل کرد تا به کشــورهای 
اروپایــی که وعده می دادند آثار خروج واشــنگتن از توافق را 
جبــران می کنند فرصت دهد برای تحقــق این وعده تالش 
کنند.بعد از گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام، تهران 
اعالم کرد با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به وعده هایشان 
عمل نکرده اند در چنــد گام تعهداتش ذیل برجام را کاهش 
خواهد داد. کاهش تعهدات ایران ذیل مفاد توافق هســته ای 
برجام صورت می گرفت.اخیراً طی روزهای گذشته، مقام های 
آمریکایــی در جریان مذاکرات وین دربــاره احیای برجام، از 
تمایل خود برای مذاکره مســتقیم با جمهوری اسالمی ایران 
سخن به میان آورده اند و »جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید و 
پرایس در کنفرانس  خبری های اخیر خود تصریح کرده اند که 
واشنگتن آماده مذاکرات مستقیم و فوری با ایران برای پیشبرد 

مذاکرات هسته ای است.

 در شــرایطی که آمریــکا، ناتو و برخی 
متحدان غربی واشــنگتن این روزها با 
هدف فشــار بر روســیه بر آتش بحران 
اوکراین مــی دمند، وزیــر امورخارجه 
اوکراین هشــدار داده اســت در صورت 
وقوع جنگ و شکســت آمریکا در این 
رویارویی، عواقب آن متوجه واشنگتن و 
مردم آمریکا خواهد بود.به گزارش ایرنا،  
شبکه خبری سی ان ان در مصاحبه ای  
 Dmytro( »اختصاصی با »دمیترو کولبا
Kuleba( وزیــر امورخارجــه اوکرایــن 
گزارش داد کــه  مقامات اوکراینی می 
گویند عواقب جنگ فراتر از این منطقه 
خواهد بود و نه تنها پیامی برای مخالفان 
آمریکا بلکه عواقبی برای خود شهروندان 
داشــت.این شــبکه  آمریکایی خواهد 
تلویزیونی گزارش داد: سومین محموله 
از تســلیحات آمریکایی به وزن ۸۰ تن 
که شامل 3۰۰ فروند موشک ضدتانک 
جاولین بود، وارد کی یف شد و مقامات 
اوکراینی از این موضوع استقبال کردند.

پیام به پوتین؟
وزیر امورخارجه اوکراین دراین مصاحبه 
گفت: این یک پیام به پوتین اســت که 
به هرچه خواسته باشد نمی تواند دست 
یابد و ضد آن را خواهد دید، چنانچه وی 
خواســتار خروج ناتو از آسیای مرکزی 
اســت اما شاهد تقویت قوای ناتو دراین 
منطقه خواهد بود.وی در پاســخ به این 
پرسش ســی ان ان  که برخی حمایت 
های نظامــی غرب ازجملــه آمریکا را 
موجب تشــدید تنش و خشــم پوتین 
شده است گفت: اگر ما درسی از وقایع 
سال ۲۰1۴میالدی گرفته باشیم نباید 
از این منظر بنگریم که مبادا کاری انجام 
دهیم که باعث خشــم پوتین شود، این 
اتفــاق نخواهد افتاد.کولبــا افزود: عزم، 
تقویت و بازدارندگی ســه عاملی است 
که در برابر پوتین جواب می دهد.ســی 
ان ان دربخــش دیگری از این مصاحبه 
گزارش داد: روســیه در مرزهای شرقی 
خود مشرف به اوکراین عالوه بر استقرار 
نیروهای نظامی موشک های »اسکندر« 
را مستقر کرده اســت.وزیر امورخارجه 
اوکراین: عواقب جنــگ احتمالی دامن 

مردم آمریکا را خواهد گرفت

نمی توان ذهن پوتین را خواند
این شــبکه خبری با اشــاره به تقویت 
قوای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین 
از وزیر امورخارجه اوکراین پرسید: آیا به 
وقوع یک رویارویی نظامی با روسیه باور 
دارید.کولبا گفت: من نمی توانم ذهنیت 
پوتیــن را بخوانم و فکر نکنم کســی 
دیگری هم بتواند این کار را انجام دهد، 
ما در وضعیتی قرار داریم که هرچیزی 

ممکن است روی دهد.

اوکراین امتیازی به روسیه نمی دهد
دربخش دیگــری از این مصاحبه کولبا 
گفت: مــا دراین باره بهای ســنگینی 
پرداخــت کرده ایم کــه به قیمت جان 
1۵هزار نفر از اتباع این کشور تمام شده 
اســت، ما نمی توانیم تلفــن را برداریم 
و به اوامر یک قــدرت جهانی که برای 
سرنوشــت و آینده کشــورمان تصمیم 

بگیرد، جواب دهیم.

اوکراین نسبت به عواقب این بحران 
به آمریکا هشدار داد

شبکه خبری ســی ان ان نوشت: وزیر 
امورخارجه اوکراین نســبت به شکست 
آمریکا در اوکراین هشــدار داد و گفت 

که عواقب این شکست فرای خط مقدم 
جنگ خواهد بود.کولبــا دراین باره به 
ســی ان ان گفت: چنانچــه آمریکا در 
اینجا شکست بخورد، پیامی روشن برای 
دشمنان و رقبا خواهد داشت و این پیام 
آن خواهد بود کــه اکنون آمریکا دیگر 
کشور متفاوتی است و آنها )متخاصمان 
آمریکا( مــی توانند بتازنــد؛ آنگاه این 
مــردم آمریکا خواهند بــود که عواقب 
ســی  پرداخت.خبرنگار  خواهنــد  آنرا 
اوکراین  وزیرامورخارجه  افــزود:  ان  ان 
درایــن مصاحبه گفت کــه اوکراین در 
گذشته به روسیه امتیاز داده و چنانچه 
اکنون مقامات روســیه به اوکراین آمده 
و خواهان امتیازات بیشــتری باشــند، 
وی گارد را صــدا خواهد زد تا آنها را تا 

فرودگاه مشایعت کنند.

وزیــر امورخارجه اوکراین: عواقب 
آمریکا  مردم  دامن  احتمالی  جنگ 

را خواهد گرفت
به گــزارش ایرنا، به بــاور تحلیلگران و 
ناظاران بیــن المللی خطری که اکنون 
بیش از همــه اوکرایــن را تهدید می 
کند، نه حضور نظامی روسیه در اطراف 
مرزهای آن، بلکه سیاست روس هراسی 
آمریکا و ناتو برای این کشــور اســت، 
اقدامات  دیپلماتیک و نظامی واشنگتن 

و کشــورهای عضو ناتو، کــی یف را در 
هراسی فرو برده که تبعات آن بی ثباتی 
و فرار ســرمایه گذاری از اوکراین است.

ســی ان ان در ۵ دی مــاه دراین باره 
گزارش داد: مقامات اوکراین نســبت به 
خروج خانواده دیپلمات های آمریکایی 
و پرســنل غیر ضروری سفارت آمریکا 
ازکی یف دســت به انتقاد زده و نگران 
شده اند؛ همچنین تقویت قوای نظامی 
ناتو در شرق اروپا بر سر احتمال تهدید 
نظامی روسیه به اوکراین، درکل جوی 
از هراس را در داخل و سطح بین الملل 

برای اوکراین ایجاد کرده است.

آمریکا درباره تهدید نظامی روسیه 
به اوکراین اغراق می کند

خبرنگار ســی ان ان از کی یف در ادامه 
گفت: اکنون مقامــات اوکراینی به این 
مرحله رســیده اند که طرف آمریکایی 
درباره تهدید نظامی روســیه علیه این 
کشــور اغراق و بزرگ نمایی می کند، 
آمریکا هم اکنون هشــت هزار و ۵۰۰ 
نیــروی خود را بــرای اعزام به شــرق 
اوکراین در حالت آمادده باش در آورده 

است.

را  آمریکا  افکار عمومی روســیه، 
مقصر جنگ افروزی می دانند

ســی ان ان در تحلیل خــود پیرامون 
تنش بین روسیه و اوکراین می نویسد 
بنابر نظرســنجی که  توسط  موسسه 
 Levada( »نظرسنجی روسی »لوادا سنتر
Center(  بــه عمــل آمده نشــان داده 
کــه ۵۰ درصد از مردم روســیه بر این 
باورند که »قطعا« جنگی بین روســیه 
و اوکرایــن روی نمی دهــد و تنها 3۹ 
درصد می گویند، ممکن اســت جنگی 
رخ دهد.این رسانه تصویری در گزارش 
روز گذشــته می افزاید: بررســی این 
نظرسنجی حاکی است که مردم روسیه 
آن را جنــگ بیــن روســیه و اوکراین 
نمی داننــد بلکه آن را جنگ مســکو با 
ناتو می داننــد و بیمناک از وقوع چنین 
جنگی هستند؛ مردم روسیه می گویند 
این آمریکا، غرب و ناتو است که ما را به 

سوی یک جنگ می کشاند.

وزیر امورخارجه اوکراین در مصاحبه با سی ان ان؛

عواقب جنگ احتمالی، دامن 
آمریکا را خواهد گرفت

منابع خبری شامگاه سه شنبه از حمله راکتی به محل میزبانی رئیس پارلمان عراق در استان االنبار خبر دادند.به گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فارس، خبرنگار شبکه خبری راشاتودی در عراق خبر داد که محل میزبانی از مهمانان »محمد الحلبوسی« رئیس پارلمان عراق 
در بخش الکرمة در اســتان االنبار هدف حمالت راکتی قرار گرفت.این شبکه خبری نوشت که دست کم ۴ موشک به این محل شلیک 
شده اما این حمله تلفات انسانی به همراه نداشته است.چند روز پیش نیز انفجار در یکی از مقرهای حزب محمد الحلبوسی رئیس پارلمان 
عراق در بغداد رخ داده بود.بر اساس گزارشها، این حمله با نارنجک های دستی به یکی از مقرهای ائتالف پیشرفت انجام شده بود.گروه های مقاومت عصائب اهل الحق و کتائب 
حزب اهلل طی روزهای اخیر با صدور بیانیه هایی تاکید کردند که این حمالت مشکوک با هدف سنگ اندازی در روند پیشبرد فرآیند سیاسی پس از انتخابات عراق انجام می شود.

جریان صدر به عنوان حزب سیاســی پیروز در انتخابات پارلمانی اخیر عراق طی هفته های گذشــته در حال رایزنی با دیگر گروه های شیعی عضو االطار التنسیقی)چارچوب 
هماهنگی( بود؛ اما به عقیده کارشناسان تالش های پشت پرده ای برای به انزوا کشاندن چارچوب هماهنگی و شریک نکردن آن در دولت آتی عراق جریان دارد. یک منبع عراقی 
از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در پی حمله شامگاه سه شنبه در بغداد به محل میزبانی رئیس پارلمان از میهمانانش در االنبار خبر داد.به گزارش ایسنا، به نقل از شفق نیوز، این 
منبع اعالم کرد دلیل تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت عراق بیم از حمالت احتمالی به دفاتر احزاب است.این اقدامات اندکی پس از آن صورت گرفت که محل میزبانی محمد 

الحلبوسی، رئیس پارلمان، با چهار موشک در شهرستان الکرمه استان االنبار هدف قرار گرفت.

بایدن تایید کرد که قصدی برای انتقال نیروهای آمریکایی و ناتو به اوکراین ندارد و اگر روســیه به اوکراین هجوم آورد، به طور 
مستقیم والدیمیر پوتین را تحریم خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا 
روز ســه شنبه تأیید کرد که هیچ قصدی برای اســتقرار نیروهای آمریکایی یا ناتو در اوکراین وجود ندارد.بایدن گفت: »ما هیچ 

قصدی برای استقرار نیروهای آمریکایی یا نیروهای ناتو در اوکراین نداریم… هیچ نیروی آمریکایی وارد اوکراین نخواهد شد.«
عالوه بر این، رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که تشدید درگیری اوکراین عواقب عظیمی برای جهان خواهد داشت.بایدن گفت: »اگر او ]پوتین[ وارد و به کل کشور 
]اوکراین[ حمله کند، عواقب عظیمی در پی خواهد داشت، چه حمله به کل اوکراین چه بخشی از این کشور، این حمله عواقب جدی برای روسیه خواهد داشت، نه 
تنها از نظر پیامدهای اقتصادی و سیاسی، بلکه پیامدهای عظیمی در سراسر جهان خواهد داشت. این بزرگترین تهاجم خواهد بود، اگر او ]پوتین[ با همه آن نیروها 
وارد شود، این بزرگترین تهاجم پس از جنگ جهانی دوم خواهد بود که دنیا را تغییر خواهد داد.«بایدن همچنین گفت که اگر روسیه به اوکراین هجوم آورد، به طور 
مستقیم والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را تحریم خواهد کرد.بایدن در پاسخ به این سوال که آیا می تواند مستقیماً پوتین را در صورت تهاجم ادعایی تحریم 
کند، گفت: »بله، این را می بینم.«رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که توسعه تنش های اوکراین و روسیه کاماًل به تصمیم گیری والدیمیر پوتین بستگی دارد، که به نظر 

بایدن هنوز تصمیم نهایی درباره پیشروی در اوکراین نگرفته است.

حمله راکتی به محل میزبانی رئیس پارلمان عراق

آغاز تحقیقات ارتش و پلیس
با اشاره به تهاجم احتمالی به اوکراین؛

بایدن شخص پوتین را به تحریم مستقیم تهدید کرد



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

پنج شنبه 7 بهمن 1400  24 جمادی الثانی 1443  27 ژانویه 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4833 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

 »AI Research SuperCluster« شرکت متا از ابررایانه جدید خود موسوم به
یا به اختصار »RSC«، رونمایی کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، 
این رایانه در دســته ی ســریع ترین رایانه های جهان قرار می گیرد و در 
حالی که سرعت آن دائما در حال افزایش است می تواند پایان سال رتبه 
اول را کسب کند و قدرت محاسباتی آن به اگزامقیاس می رسد.رایانش 
اگزامقیاس به انجام محاسبات با قدرت یک کوینتیلیون محاسبه بر ثانیه 
اشاره دارد.شــرکت متا که پیشتر با نام فیسبوک فعالیت می کرد چند 
سالی اســت که وارد حوزه هوش مصنوعی شده است و فهمیدن علت 
آن، کار دشواری نیست. این مجموعه از طریق فیسبوک، اینستاگرام و 
واتس اپ داده های بســیار زیادی تولید می کند که یک انســان قادر به 
پردازش آنها نیســت.رایانه شرکت متا وظیفه انجام این کار را بر عهده 
خواهد گرفت و از داده ها و قدرت محاســباتی باال برای آموزش هوش 
مصنوعی برای تشخیص بهتر اشیاء در تصاویر، کلمات در صدا، ترجمه 
سریع زبان ها و شناسایی محتوای مضر و اطالعات نادرست که نباید در 
رسانه های اجتماعی منتشر شوند، استفاده می کند و البته که در نهایت 
این رایانه به کمک دنیای متاورس می آید.در شــکل فعلی، این ابررایانه 
حاوی ۶۰۸۰ پردازنده گرافیکی Nvidia A۱۰۰ اســت که از طریق یک 
شبکه Quantum InfiniBand متصل شده و می تواند داده ها را با سرعت 
۲۰۰ گیگابایت بــر ثانیه منتقل کند.از نظر فضای ذخیره ســازی این 
سیستم ۱۷۵ پتابایت حافظه دارد. ۴۶ پتابایت آن حافظه نهان)cache( و 
۱۰ پتابایت آن حافظه سیستم فایل شبکه ای است. یک پتابایت معادل 

یک میلیون گیگابایت است.

پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدیدی که روی موش ها انجام 
شد، نشــان داده اند که ورزش کردن می تواند عضالت را تا ۱۰ درصد 
جوان تر کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، پژوهش هایی که در 
سال های اخیر انجام شده اند، به روشن کردن راه های سودمندی کمک 
می کنند که ورزش به واسطه آنها می تواند بر روند پیری تأثیر بگذارد 
و به مقابله با از دســت دادن بینایی، آسیب قلبی و همچنین، ترمیم 
عضله بپــردازد. یک پژوهش جدید از طریــق آزمایش هایی که روی 
موش های مســن انجام شده اند، داده هایی را به این مجموعه اطالعات 
اضافه کرده اســت. این اطالعات پس از یک رژیم شدید تناسب اندام، 
ویژگی  موش هایی را که هشــت هفته جوان تر بودند، در مقایســه با 
گروه کنترل شــده غیرفعال نشان دادند.این پژوهش، روی یک فرآیند 
 )DNA methylation( یا »DNA بیولوژیکی موســوم به »متیالســیون
متمرکز است که طی آن، خوشه هایی از اتم های موسوم به گروه های 
متیــل با مولکــول DNA تعامل می یابند و بیان ژن هــای ما را تغییر 
می دهند. این فرآیند، تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل محیطی مانند 
رژیم غذایی و اســترس قرار می گیرد و به همین دلیل، یک مکانیسم 
 DNA اپی ژنتیک مرتبط با پیری در نظر گرفته می شــود. متیالسیون
 ،)Kevin Murach(»با باال رفتن ســن، افزایش می یابد.»کوین مــوراک
پژوهشگر »دانشــگاه آرکانزاس«)UArk( آمریکا و از اعضای این گروه 
پژوهشــی گفت: تغییرات متیالســیون DNA طی عمر، به شیوه ای 
سیســتماتیک اتفاق می افتد. این تغییرات تا جایی است که می توان 
DNA یک شخص را از یک نمونه بافت مشخص شده به دست آورد و با 

درجه ای از دقت، سن تقویمی او را پیش بینی کرد.

 »متا« سریع ترین رایانه جهان 
را می سازد

ورزش کردن می تواند عضالت را 
تا 10 درصد جوان تر کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرکز بستری و قرنطینه بیماران کرونایی در شهر بمبئی هند/ رویترز

VZ کاپ جدید، گل سرسبد خانواده کوپرا لئون
کوپرا نســخه جدیدی از لئون با نام VZ کاپ را عرضه کرد. این خودرو از ظاهر متمایزتر و اســپورت تر سود می برد. پسرعموی 
اســپانیایی فولکس واگن گلف GTI به صورت بنزینی و پالگین هیبریدی در دسترس است درحالی که خریداران می توانند از بین 
مدل های هاچبک و اسپورت تورر یکی را انتخاب کنند. از نظر طراحی باید گفت لئون VZ کاپ دارای رینگ های ۱۹ اینچی جدید 
با عناصر کوپر است. رکاب های جانبی آلومینیومی تیره، اسپویلر عقب کربنی، ورودی های بزرگ روی سپر، چهار خروجی اگزوز و 
دیفیوزر گیرا جزو دیگر ویژگی های این خودرو محسوب می شوند.آنچه داخل کابین خودنمایی می کند صندلی های سطلی “سوپر 
اسپورت” هستند که با چرم مشکی یا آبی پوشانده می شوند. همچنین انتخاب گر حالت کوپرا روی فرمان دیده می شود که جلوه 
دیگری به این بخش داده است. از آنجایی که VZ کاپ به عنوان تریم فول این خانواده شناخته می شود بنابراین لیست تجهیزات 
اســتاندارد آن کاماًل پر و پیمان است و از جمله آن ها می توان به پشت آمپرهای دیجیتال ۱۰.۲۵ اینچی و نمایشگر مرکزی ۱۰ 
اینچی اشاره کرد.شما می توانید کوپرا لئون را با پیشرانه ۲ لیتری ۲۹۶ اسبی یا ۱.۴ لیتری هیبریدی ۲۴۲ اسب بخاری سفارش 
دهید. نسخه اول با گیربکس ۷ سرعته دوکالچه همراه می شود درحالی که همکار پیشرانه دوم گیربکس ۶ سرعته دوکالچه است. 

یوونتوس با 70 میلیون یورو به دنبال جانشین رونالدو
رسانه های ایتالیایی گزارش دادند یوونتوس به جذب دوسان والوویچ مهاجم ۲۱ ساله فیورنتینا نزدیک است.به گزارش ایسنا و به نقل از 
فوتبال ایتالیا، این بازیکن صرب که اغلب با زالتان ابراهیموویچ مقایسه می شود، ۱۷ گل در سری آ در این فصل به ثمر رسانده است و 
یوونتوس آماده است حدود ۷۰ میلیون یورو برای این بازیکن جوان بپردازد، زیرا آن ها به دنبال پر کردن شکاف گل های کریستیانو رونالدو 
هستند.تنها ۱۸ ماه از قرارداد والوویچ در فلورانس باقی مانده است، گمانه زنی ها در مورد سرنوشت او به میزان قابل توجهی افزایش یافته 
است. یوونتوس گل های رونالدو را در این فصل پس از انتقال او به منچستریونایتد از دست داد و به نظر می رسد والوویچ جانشین خوبی 
باشد.روزنامه ایتالیایی »گازتا دلو اسپورت« می گوید یوونتوس فقط ۷۰ میلیون یورو پیشنهاد داده است در حالی که »اسکای ایتالیا« 
رقم جهانی ۷۵ میلیون یورو را گزارش کرده است.دانیله پراد، مدیر فیورنتینا این هفته گفت: گردش مالی ساالنه ما حدود ۷۵ میلیون 
یورو است، بنابراین نمی توانیم ریسک از دست دادن او را در یک انتقال رایگان بعد از اتمام قراردادش داشته باشیم.در صورت پیوستن به 
یوونتوس، والوویچ گرانترین نقل و انتقال زمستانی لیگ ایتالیا می شود. رکورد فعلی زمانی به دست آمد که میالن در ژانویه ۲۰۱۹ مبلغ 

۴۰ میلیون یورو به باشگاه فالمنگو برزیل برای لوکاس پاکئتا پرداخت کرد.

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

من اینجا بودم
کتاب من اینجا بودم با عنوان اصلی I was here شاهکاری 
دیگر از نویسنده ی پرفروش نیویورک تایمز و خالق کتاب 
اگر بمانم – if I stay – یعنی گیل فورمن اســت. داستان 
رمان با مرگ مگان لوسیا گارسیا شروع می شود. مرگی 
که درک آن برای خانواده و آشــنایانش از آن رو دشوار 
اســت که یک خودکشی به حساب می آید. دختری که 
سرشــار از روح زندگی بود و تا پیش از این نشــانی از 
دلزدگی در او یافت نمی شــد، با بلعیدن ماده ی شوینده 
و ســمی به زندگی خــود پایان می دهد.در شــهر ما، 
مگ گل رزی بود که وســط بیابان شــکوفا شده. مردم 
را ســردرگم می کرد؛ و حاال که ُمــرده بود، این موضوع 
چندان افتخارآمیز به نظر نمی آمد. )کتاب من اینجا بودم 
– صفحه ۱۶(اما درک این مرگ خودخواســته از همه بیشتر برای دوست صمیمی و یار جدانشدنی او، 
کودی سخت و دشوار است. این دو که از کودکی در کنار هم بزرگ شده بودند و رازهای نهفته ی قلب 
یکدیگر را می دانستند حاال باید معمایی را پیش می بردند تا زوایای پنهان مرگ یکی از زبان دیگری فاش 
شود.کودی که در یک خانواده ی تک والد زندگی می کند، دنیای خانواده و صمیمت نهفته در آن را در 
کنار مگ تجربه کرده است. اندکی بعد خواننده در میابد مرگ مگ دلیلی بوده تا زندگی کودی را بهتر 
بکاویم. دختری که همیشه در سایه ی استعداد و برترِی دوستش مگ بوده، حاال نقش اول کشف معمای 
مرگ مگ را برعهده دارد. او که خود را همیشــه دست کم گرفته می کوشد تا با زیر و رو کردن بقایای 
زندگی مگ راز مرگ او را فاش کند.در مقام اول، این داستان نه صرفا یک داستان درباره ی خودکشی 
که داستانی گره خورده با واقعیت تلخ خودکشی است. چون اینجا مگ اسبابی است برای بیرون کشیدن 

روح کودی از پیله و این کودی است که در هر حرکت و هر تصمیم مورد قضاوت قرار می گیرد.

مجید وفادار
مجید وفادار )زادهٔ ۲۸ بهمن ۱۲۹۱ در تهران - درگذشتهٔ 
۹ اسفند ۱۳۵۴ در تهران(موسیقی دان، آهنگساز، نوازندهٔ 
ویلن و رهبر ارکســتر اهل ایران بود. ترانهٔ »مرا ببوس« 
با صدای حســن گل نراقی از معروفترین آثار او اســت. 
مجید وفادار به واسطه پدرش )میرزا محمدخان وفادار( 
که مدیریت کتابخانه مدرســه کالج را برعهده داشــت، 
در همان مدرســه به تحصیل پرداخــت و پس از اتمام 
دوره متوسطه به موســیقی عالقه مند شد و در محضر 
»حسین خان اسماعیل زاده« آموزش نواختن ویلن را فرا 
گرفت و پس از آن در محضر رضا محجوبی پیش درآمدها 
و ضرب هــا را آموخت و ردیف میرزا حســینقلی را نزد 
علی اکبر شهنازی به پایان رساند.برادر وی حمید وفادار 
نیز نوازنده سنتور بود که با همدیگر در رادیو برنامه همنوازی نیز داشته اند.او در سال ۱۳۱۵ اولین ترانهٔ 
خود را با نام »شــب جدایی« بر روی شعری از رهی معیری ساخت و بسیار مورد استقبال قرار گرفت.

وفادار در جوانی و پس از فراگرفتن موســیقی وارد انجمن موســیقی شــد و به اجرای تکنوازی ویولن 
پرداخت، طوری که ساز او مورد پسند »علینقی وزیری« قرار گرفت. این هنرمند تا سال ۱۳۳۹درعین 
نوازندگی و آهنگ سازی، رهبری ارکستر شــماره ۳ رادیو را برعهده داشت.وی در طول فعالیت هنری 
با هنرمندانی چون »حســین قوامی معروف به فاخته ای، دلکــش، داریوش رفیعی، مرتضی محجوبی، 
اسماعیل نواب صفا، رهی معیری و غیره همکاری داشت. آثار مجید وفادار حدود ۴۰۰ قطعه است که 
بخشــی از آن را برای فیلم و تئاتر ساخته اســت.در ۲۴ خرداد ۱۳۹۸ آیین نکوداشت »مجید و حمید 
وفادار« در فرهنگســرای ارسباران برگزار شد. مجید وفادار در ۹ اسفند ۱۳۵۴ در تهران درگذشت و 

در بهشت زهرا قطعه ۲، ردیف ۱۰۴، شماره ۳۴ به خاک سپرده شد.

فرهنگ

تغییر پایان بندی فیلم ســینمایی »باشگاه مشت زنی« 
ساخته »دیوید فینچر« در کشور چین با خشم طرفداران 
این فیلم سینمایی همراه شد.به گزارش ایسنا به نقل از 
گاردین، طرفــداران فیلم در چین در آخر هفته متوجه 
شدند که نســخه ای از فیلم »باشگاه مشت زنی« با بازی 
»برد پیت« و »ادوارد نورتون« که به تازگی در ســامانه 
نمایش آنالین »Tencent« در دسترس قرار گرفت تغییر 
پیدا کرده تا پیام آنارشیستی و ضد سرمایه داری این فیلم 
که آن را به یک موفقیت جهانی تبدیل کرد، حذف شود.

در صحنه های پایانی نسخه اصلی فیلم، شخصیت »ادوارد 
نورتون« )راوی( همزاد خیالی خود »تایلر داردن« با بازی 
»برد پیــت« را از بین می برد و ســپس انفجار چندین 
ساختمان را تماشا می کند که نشان می دهد نقشه شخصیت او برای نابود کردن تمدن مدرن در حال 
انجام اســت اما نسخه دستکاری شده این فیلم در چین کامال متفاوت است. در نسخه چینی راوی باز 
هم »داردن« را می کشد، اما صحنه انفجار ساختمان با یک صفحه سیاه و یک پیام جایگزین می شود: 
»پلیس به سرعت کل نقشه را کشف کرد و همه جنایتکاران را دستگیر کرد و با موفقیت مانع از انفجار 
بمب شد«.پایان بندی جدید این فیلم که در آن دولت پیروز می شود، خشم بسیاری از تماشاگران چینی 
را برانگیخته چرا که بســیاری از آنها پیش از این نســخه های اصلی فیلم را با دانلود غیرقانونی و بدون 
سانسور تماشا کرده بودند. استودیوهای هالیوودی برای این که آثارشان به بازار بزرگ مخاطبان چینی 
برسد معموال با ایجاد تغییراتی به میل مقامات چینی در فیلم هایشان موافقت می کنند.در سال ۲۰۱۹ 
نیز صحنه های زیادی از فیلم »راپسودی بوهمی« که درباره زندگی »فردی مرکوری« خواننده معروف 

بود برای اکران در سینمای چین حذف شد. 

تغییر پایان بندی »باشگاه مشت زنی«
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