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 شورش اُمیکرون
 و هشدار جان گیرِی دوباره

آغاز موج ششــم کرونا با شورش اُمیکرون و دوباره روز از نو روزی از 
نــو؛ آمار مبتالیان تصاعدی باال می رود، رنگ های قرمز و نارنجی به 
نقشه کشور بازگشتند و بخش های بیمارستانی هم در حال تبدیل 
شــدن به اورژانس های تنفسی هســتند؛ صحنه شهر اما همه چیز 
عادی اســت و کسی نگران تلخی مرگ نیســت...به گزارش ایسنا، 
اولین مورد ابتال به کرونای اُمیکرون در کشــور ۲۸ آذر ماه امسال 
شناســایی و اعالم شد؛ حاال بعد از حدود یک ماه، اُمیکرون بیش از 
نیمی از موارد بیماری در کشور را به خود اختصاص داده، جایگزین 
دلتا شده و وزیر بهداشت نیز رسما از غلبه اُمیکرون و ورود به پیک 

ششم کرونا خبر داده است.

پیک ششم کرونا شروع شد
غلبه اُمیکرون، پیک ششم کرونا را در ایران کلید زد و زنگ تفریحی 
که می توانســت با رعایت پروتکل های بهداشــتی و بازگشایی های 
هوشــمند ادامه یابد، تمام شد. متاســفانه علی رغم هشدار مداوم 
کارشناســان حوزه سالمت، تصور شد که اُمیکرون سویه ای خفیف 
است و با همین استدالل هم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی 
مردم کاهش یافت،  مترو و اتوبوس شلوغ تر شد و از طرف دیگر هم 
برخی بازگشــایی ها به صورتی یکباره صورت گرفت؛ به طوری که 
سالن های سینما، تئاتر، موسیقی و... با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعال و 
مدارس و دانشــگاه ها نیز بازگشایی شدند و خالصه کالم آنکه همه 
چیز به روال عادی زندگی بازگشت. اکنون هم برخی ساده انگاری ها 
تا جایی پیش رفته که مجددا بخش هایی از نقشه رنگ بندی کرونایی 
کشــور نارنجی و قرمز شده اســت؛ به طوری که بر اساس آخرین 
نقشه رنگ بندی کشور که امروز منتشر شد، هفت شهر در وضعیت 
قرمز، ۴۳ شــهر نارنجی، ۲۱۷ شــهر زرد و  ۱۸۱ شهر در وضعیت 

آبی قرار دارند.

اُمیکرون »جان« گرفت
البتــه گویا هنوز کســی باور نکرده کــه اُمیکرون در کشــورمان 
»جــان« گرفته و می تازد و متاســفانه علی رغم هشــدارهایی که 
از یک ماه گذشــته تاکنون از ســوی متخصصــان اپیدمیولوژی و 
وزارت بهداشــتی ها به طور مکرر داده شده، همچنان میزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی چنگی به دل نمی زنــد؛ به طوری که طبق 
آخرین اطالعات و آمارهای مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی 
که از سوی وزارت بهداشــت اعالم شده است، رعایت پروتکل های 
بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰، روی مرز 
۵۸ درصد قرار گرفته است که البته برای مقابله با کرونا آن هم سویه 
اُمیکرون که سرایت پذیری بسیار باالیی دارد، چندان مناسب به نظر 
نمی رسد.همچنین طبق ارزیابی های انجام شده از ۲۴ آذر تا ۲۹ دی 
ماه ۱۴۰۰، میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استان های 
کشــور ۵۷.۵۳ درصد، میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری 
در اماکن عمومی استان های کشور، ۵۶.۸۰ درصد، میانگین رعایت 
تهویه مناســب در اماکن عمومی استان های کشور، ۵۹.۹۰ درصد 
و میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناســیون در اماکن عمومی 
کشــور در فاز اول مدیریت هوشمند کرونا که از ۱۵ تا ۲۹ دی ماه 

ارزیابی شده است،   ۸۷.۰۷ درصد بوده است.

شوخی به نام »فاصله گذاری« و »استفاده از ماسک« در اماکن 
عمومی

همگام با روند کاهشــی پروتکل های بهداشتی،   برخی بازگشایی ها 
نیز در شــرایط شیوع سویه به شدت مســری اُمیکرون انجام شد؛ 
به طوری که مترو و اتوبوس های شــهری به شــدت شلوغ شده و 
رعایت فاصله گذاری فیزیکی در وسایل حمل و نقل عمومی اکنون 
بیشــتر به یک شوخی بدل شده است. در عین حال نه تنها توجهی 
به حفظ فاصله گذاری فیزیکی در این مکان های عمومی نمی شود، 
بلکه نظارت و جدیتی هم بر روی استفاده از ماسک که پیش از این 
اســتفاده از آن در اماکن عمومی اجباری و در صورت تخطی از آن 
واجد اخذ جریمه شــده بود، نیز وجود ندارد و به وفور شاهدیم که 
افراد بدون ماسک در اماکن عمومی مانند مترو، اتوبوس، سالن های 

سینما و تئاتر و ... رفت وآمد می کنند.

از سوار کردن 4 مسافر در تاکســی ها تا مسافرگیری 100 
درصدی هواپیماها

در عین حال با وجود افزایش نرخ تاکســی های درون شهری و الزام 
آن ها به سوار کردن سه مسافر و مشخص شدن کرایه آن، اما در این 
حوزه هم شــاهد تخطی برخی رانندگان تاکسی هستیم؛ به طوری 
که با وجود افزایش نرخ تاکســی، چهار نفر مسافر را سوار می کنند 
و متاسفانه هیچ نظارتی هم بر روی این اقدامات که می تواند منجر 
به گسترش بیشتر بیماری شود، وجود ندارد.  در وسایل حمل ونقل 
عمومی برون شــهری نیز وضعیت رعایت پروتکل های بهداشــتی 
چندان مناسب نیست؛ به طوری که در برخی خطوط هواپیمایی نیز 
حتی در اوج موج پنجم کرونا، مســافرگیری با ۱۰۰ درصد ظرفیت 
انجام می شد و انتقادهایی را هم در پی داشت اما متاسفانه هیچکس 
هم پیگیری مســئوالنه ای در این خصوص انجام نداد. در قطارهای 
مسافربری نیز مشاهدات خبرنگار ایســنا نشان می دهد که میزان 
مســافرگیری از ۵۰ درصد ظرفیت بــه ۸۰ درصد ظرفیت افزایش 
یافته اســت. به طوری که پیش از این به دلیل شرایط کرونایی، در 
یک کوپه شش نفره قطار، سه نفر و در یک کوپه چهار نفره دو نفر 
مسافر حضور داشــت،  اما در حال حاضر  در کوپه شش نفره، پنج 
نفر و در کوپه چهار نفره نیز سه نفر مسافر به مدت زیادی در کنار 
هم و در محیط بسته و بدون تهویه مناسب همسفر می شوند. اوضاع 
رعایت پروتکل های بهداشتی در اتوبوس های برون شهری نیز چندان 
بهتر از این موارد نیســت و نظارت چندانــی بر روی نحوه و میزان 

مسافرگیری آن ها وجود ندارد.
ادامه در همین صفحه

شورش اُمیکرون و هشدار جان گیرِی دوباره
محفل های کرونایی

همچنین رستوران ها،  کافه ها و فست فودها و ... که پیش از این به دلیل شرایط کرونایی ملزم به فعالیت 
به صورت بیرون بر بودند، اکنون با  ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت کرده و نه تنها بحث فاصله گذاری فیزیکی 
در این مکان ها که عمدتا مسقف هستند، رعایت نمی شود، بلکه ضدعفونی با الکل، استفاده از ماسک و 
چک کردن کارت واکســن افرادی که تمایل به حضور در این مکان های جمعی دارند هم دیگر چندان 
مورد توجه قرار نمی گیرد. حتی شاهدیم که برگزاری تولدها، دورهمی ها، جلسات و ... در کافه های شهری 
مجددا رونق گرفته و هیچ توجهی هم به رعایت پروتکل های بهداشتی در این محافل که می تواند یکی از 

علل  گسترش بی حد و مرز کرونا باشد، نمی شود.

فعالیت سالن های تئاتر، کنسرت و ... با 100 درصد ظرفیت
همچنین مشاهدات خبرنگار ایسنا از سالن های سینما، تئاتر و موسیقی نشان می دهد که دست اندرکاران 
فرهنگی کشور نیز علی رغم قربانیان فراوانی که کرونا در این حوزه داشته است،  توجه چندانی به رعایت 
پروتکل های بهداشتی ندارند. به طوری که علی رغم اینکه وزارت بهداشت اعالم کرده به هیچ وجه موافق 
اســتفاده ۱۰۰ درصدی از ظرفیت سالن های سینما، تئاتر و کنســرت نیست،   اما بلیت تئاتر، کنسرت 
موســیقی و... با ۱۰۰ درصد ظرفیت ســالن ها فروخته می شود و تمام تماشــاچیان در سالن و در کنار 
یکدیگر، بدون حفظ فاصله گذاری به مدت یک الی دو ســاعت می نشینند و نظارتی هم بر روی استفاده 
تماشــاچیان از ماسک و نگه داشتن ماسک بر روی صورت شان تا زمان پایان نمایش و برنامه و خروج از 
سالن و حتی کنترل کارت واکسن وجود ندارد.همه این عدم رعایت ها در حالی ادامه دارد که کشور وارد 
پیک ششــم شده و در شاخه باالرونده سویه اُمیکرون کرونا قرار داریم. هرچند که هنوز نمی توان درباره 
میزان و روند مرگ ومیر ناشی از اُمیکرون اظهارنظر کرد، اما تعداد موارد ابتال شروع به رشد تصاعدی کرده 
و تعداد موارد جدید ابتالی روزانه پنج رقمی شده است؛ موضوعی که نگرانی از افزایش بستری و بدحالی 
بیماران را قوت می بخشــد که می تواند به سرعت موجب افزایش مرگ های کرونایی شود. در این زمینه 
دکتر مسعود یونسیان- دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشوری مقابله با کووید۱۹ در 
گفت وگو با ایسنا، با هشدار نسبت به روند افزایشی ابتال به کرونا در کشور و شدت گرفتن آن در چند روز 
اخیر، اعالم کرده اســت که فعال در شاخه باالرونده موج امیکرون قرار داریم و بروز مجدد مرگ های سه 

رقمی کرونایی نیز دور از انتظار نیست.

نتیجه بازگشایی های بدون پشتوانه تا 2 هفته دیگر
در این میان کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا از زمان فروکش موج پنجم مکررا نسبت به بازگشایی ها 
و برخی عادی انگاری ها هشدار داده و بر ضرورت بازگشایی های هوشمند تاکید و عنوان داشت که تاثیر 
بازگشــایی های بدون پشتوانه  علمی در شرایط همه گیری یک بیماری را دو هفته دیگر خواهیم دید. در 
طول پاندمی ثابت شــده که صبر کرونا زیاد است، صبر می کند و بعد از دو هفته تاثیر مخرب خود را بر 
بستری و مرگ نشان می دهد. تاثیری که گویا اکنون با قرمز شدن یک شهر کشور در حال شروع است. 
دکتر یونســیان نیز در این زمینه تاکید دارد که »قطعا این بازگشایی ها اثرات نامطلوبی خواهند داشت. 
حتی اگر این بازگشایی ها همین امروز هم متوقف شده و تعطیل شوند، تا نیمه بهمن ماه نتیجه آنچه را 
که در یک ماه گذشته تاکنون انجام داده ایم، خواهیم دید. این بازگشایی ها منجر به این می شوند که در 
نیمه دوم بهمن ماه نه تنها کاهش ســرعت بیماری را نبینیم، بلکه افزایش سرعت ابتال به بیماری را هم 
شاهد باشیم.«بنابراین هرچند که طبق پیش بینی کارشناسان بهداشتی کشور شاهد اثر عدم رعایت های 
یک ماه گذشــته، در  نیمه دوم بهمن  ماه خواهیم بود، اما هنوز برای بازگشــت به شرایط هشدار کرونا 
دیر نیست و می توان جلوی مرگ و میرهای بسیاری را که ممکن است به وقوع بپیوندد، گرفت. بنابراین 
اکنون وقت تصمیم گیری است و نباید دوباره به کرونا فرصت جان گیری داد. باید توجه کرد که زمانیکه 
به اوج قله برســیم،   تخت های بیمارستان ها و آی سی یوهای ما پر شوند،   کمبود دارو، سرم، اکسیژن و... 
پیدا کنیم و... آن زمان برای تصمیم گیری خیلی دیر است.باید مجددا تاکید کرد که سویه اُمیکرون که 
گفته می شود، قدرت سرایتش بیش از ۵ برابر سویه دلتاست، خیلی زود توانست در جهان گردش کرده 
و خود را اثبات کند. به طوری که گفته شده در حال حاضر در کل دنیا ۷۲ درصد موارد ابتال به کرونایی 
که بررسی شده، از نوع  سویه اُمیکرون بوده است. طبیعتا کشور ما هم از قاعده پاندمی جهانی مستثنی 
نبوده و همگام با جهان، موارد اُمیکرون در ایران نیز در حال افزایش است. بنابراین خطر افزایش تصاعدی 
مبتالیان به اُمیکرون و به تبع آن افزایش بستری و مرگ ومیر ناشی از کرونا همچنان وجود دارد و بیم آن 

می رود که  تجربه تلخ پیک های چهارم و پنجم و بروز مرگ های ۷۰۰ تایی تکرار شود.

تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی برابر عراق به عنوان چهاردهمین تیم جهان نام خود را در فهرست تیم های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر ثبت کرد تا سریعترین 
صعود در شــش دوره را داشــته باشد.به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی از ساعت ۱۸ روز پنجشنبه در 
ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ملی عراق رفت که این دیدار با برتری یک بر صفر ایران به پایان رسید تا ملی پوشان کشورمان برای ششمین بار به 
جام جهانی صعود کنند. این سریعترین صعود ایران به جام جهانی است. در این دیدار که با حضور ۱۰ هزار تماشاگر برگزار شد و بانوان هم شاهد جدال 
ملی پوشان کشورمان بودند تیم ملی ایران با ترکیب امیر عابدزاده، شجاع خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان، امید نورافکن، صادق محرمی، سعید عزت 
اللهی)۸۷ کمال کامیابی نیا(، وحید امیری، علی قلی زاده، سامان قدوس)۷۷ میالد سرلک(، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی)۲+۹۰ کریم انصاریفرد( 
به میدان رفت.کریســتوفر جیمز از اســترالیا قضاوت این دیدار را برعهده داشت.  شــجاع خلیل زاده از ایران، سعدعبداالمیر و بشار رسن از عراق در این 
دیدار کارت زرد گرفتند. بازی با حمالت تیم ملی عراق شروع شد و این تیم با پرس کردن از زمین ایران به دنبال رسیدن به دروازه عابدزاده بود که در 

چند صحنه هم موفق به این کار شد اما پس از دقایقی سفیدپوشان ایران نبض بازی را در اختیار گرفتند و اجازه ندادند عراقی به حمالتش ادامه دهد.
ملی پوشــان ایران که یک بار توســط مهدی طارمی در موقعیت آفساید دروازه عراق را باز کردند در دقیقه ۱۰ این دیدار با شوت دیدنی کاپیتان علیرضا 

جهانبخش تیر دروازه عراق را به لرزه در آوردند.با این حال دو تیم بازی نزدیکی را تا دقیقه ۲۰ به نمایش گذاشتند و توپ بین بازیکنان در جریان بود.
دقیقه ۲۵ ؛ ایران تا آســتانه باز کردن دروازه عراق پیش رفت و در فاصله کوتاه دو بار گلر حریف را به دردســر انداخت. در اولین موقعیت شــوت علیرضا 
جهانبخش را دروازه بان حریف مهار کرد اما در برگشت توپ مقابل مهاجم ایران افتاد که ضربه او را بازهم دروازه بان عراق مهار کرد. حمالت ایران همچنان 
ادامه داشت و در دقیقه ۲۹ بازهم فرصت برای ایران فراهم شد و حرکت قلی زاده داخل محوطه جریمه موقعیت خوبی را برای ایران فراهم کرد اما ضربه 
جهانبخش را دروازه بان حریف مهار کرد و در برگشت محرمی در موقعیت آفساید به توپ ضربه زد.دقیقه ۳۸: علیرضا جهانبخش با دیدی عالی در جناح 
چپ علی قلی زاده را صاحب توپ کرد و این بازیکن تا ورود به داخل محوطه جریمه پیش رفت و با شوتی تماشایی دروازه حریف را هدف قرار داد اما فهد 
طالب دروازه بان عراق با نمایشی عالی این توپ را به بیرون فرستاد. شروع نیمه دوم برعکس ابتدای بازی بود و این شاگردان اسکوچیچ بودند که بازی را 
تهاجمی آغاز کردند و برای رسیدن به گل خیلی هم منتظر نماندند. در دقیقه ۴۸ مهدی طارمی با گرفتن توپ از میانه های زمین به سمت دروازه حریف 
حرکت کرد و با ورود به محوطه جریمه از بین دو بازیکن عراق دروازه را باز کرد تا قفل دروازه طالب باالخره باز شــود. دقیقه ۵۸: همکاری عالی مهدی 
طارمی با سامان قدوس یک موقعیت عالی برای ایران ایجاد کرد تا به گل دوم دست پیدا کند اما ضربه زمینی قدوس با اختالف بسیار کمی از کنار تیر 
عمودی دروازه به بیرون رفت.  دقیقه ۷۲: ایران برای ســومین بار دروازه عراق را باز کرد اما برای دومین بار اعالم آفســاید شد تا تنها گل مهدی طارمی 
پذیرفته شده باشد. در این دقیقه علی قلی زاده درون محوطه جریمه و در آستانه ورود توپ به دروازه با دروازه بان حریف برخورد کرد که هر چند توپ 
وارد دروازه شد اما داور اعالم آفساید کرد. دقیقه ۷۳: اشتباه وحید امیری تیم حریف را در موقعیت ضد حمله قرار داد و بازیکنان عراق تا درون محوطه 
جریمه پیش رفتند و در آستانه باز کردن دروازه ایران قرار داشتند اما مدافعان کشورمان اجازه ندادند ضربه نهایی زده شود.دقیقه ۸۵: خطای شجاع خلیل 
زاده روی بازیکن حریف موقعیت خوبی را از جناح چپ محوطه جریمه برای عراق ایجاد کرد تا ضربه ایستگاهی را روی دروازه عابدزاده ارسال کند که این 
ضربه هم ثمری برای عراق نداشت. در دقایق پایانی عراق فشار زیادی وارد کرد تا بتواند بازی را به تساوی بکشاند اما در نهایت این شیرمردان ایران بودند 
که برتری یک بر صفر را حفظ کردند و توانستند به عنوان چهاردهمین تیم در جام جهانی قطر حاضر شوند. این سریعترین صعود ایران به جام جهانی در 

شش دوره حضور تیم ملی کشورمان در این رویداد بزرگ است.

 در سال 2022

پیش بینی صادرات ۶ میلیون تنی ال پی جی ایران
رئیس کل بانک مرکزی:

نگاه اقتصادی کشور باید 
صادرات محور باشد

چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کشور و 
هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط 
عمومی بانک مرکزی، چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست های 
ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد. دکتر 
صالح آبادی در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه صادرات محور در حوزه اقتصادی کشورتصریح کرد: نگاه ارزآوری 
و صادرات محور یک نگاه مترقی در اقتصاد اســت و کشــورهایی در اقتصاد دنیا موفق بوده اند که بر ارزآوری از 

محل صادرات تکیه کرده اند....

چه خانه هایی مشمول مالیات می شوند؟
 شیرهای ایرانی تیم چهاردهم

ششمین صعود فوتبال ایران به جام جهانی
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سونامی زوال عقل با پیر شدن جمعیت کشور
تهران - ایرنا- شیوع بیماری زوال عقل )آلزایمر( در کشورهای در حال توسعه با توجه به رشد سریع جمعیت سالمند بیشتر از جوامع دیگر است و در ایران هم با 
رشد سریع تعداد این قشر در جامعه، احتمال ابتال به این بیماری افزایش بیشتری خواهد داشت.به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و سالمت ایرنا، گزارش سازمان 
جهانی بهداشت نشان می دهد در حال حاضر در جهان ۵۵ میلیون نفر با زوال عقل  زندگی می کنند و بحرانی در راه است و دولت ها در سراسر جهان باید به فکر 
باشند.انجمن جهانی آلزایمر نیز تخمین می زند که در جهان ۷۵درصد  افرادی که با زوال عقل  زندگی می کنند هنوز تشخیص داده نشدند و  این رقم، در کشور 
های کم درآمد و با درآمد متوسط به ۹۰ درصد هم  می رسد. باید توجه داشت که موانع جدی بر سر راه تشخیص وجود دارد مانند عدم آگاهی از این بیماری و 
شرم از ابراز بیماری.پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۳۰  تعداد مبتالیان به زوال عقل به ۷۸ میلیون نفر برسد، در دوران کووید ۱۹، سالهای  ۲۰۲۱- ۲۰۲۰، 
مقرارت سخت جلوگیری از شیوع بیماری باعث عدم دسترسی افراد با عالئم دمانس به خدمات درمانی شده است.  طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، در حال 
حاضر زوال عقل هفتمین علت مرگ و میر در سراسر جهان است و این بیماری بروز ناتوانی قابل توجه در افراد مسن را که هزینه های مرتبط با آن در سطح جهان 
به یک تریلیون دالر در ســال ۲۰۱۹ رســید، سرعت می بخشد.نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد اگر کشورها برای رسیدگی و جلوگیری از خطر زوال عقل 
جوامع خود به موقع اقدام نکنند، موارد جهانی ابتال به این بیماری تا سال ۲۰۵۰ سه برابر می شود.مطالعه پژوهشگران افزایش هایی را برای موارد ابتال به زوال عقل 
در مقیاس جهانی و نیز در سطح کشور پیش بینی می کنند و به سیاستگذاران و کارشناسان بهداشت عمومی بینش های جدیدی را برای درک عوامل این افزایش 
ها بر اســاس بهترین داده های موجود ارائه می دهند.بر اســاس یک مدل ریاضی جدید که برای این مطالعه استفاده شد، تخمین زده می شود که شیوع جهانی 
موارد ابتال به زوال عقل می تواند تا سال ۲۰۵۰ تقریباً سه برابر شود و از ۵۷ میلیون مورد ابتال به ۱۵۳ میلیون برسد و در آمریکا نیز از ۵.۲ میلیون مورد ابتال به 
۱۰.۵ میلیون افزایش یابد.معصومه صالحی رئیس انجمن آلزایمر ایران در این زمینه گفت: زوال عقل )آلزایمر( از جمله عوارض دوران کهنسالی است که با باال رفتن 
سن، سلول های بافت خاکستری مغز تخریب شده و حافظه فرد با مشکالتی مواجه می شود.وی افزود: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در ایران مبتال به 
بیماری آلزایمر وجود دارند که با توجه به پاندمی کرونا و عوراض ناشی از آن بی تردید این آمار بیشتر شده و  روند آسیب مغز در بیماری آلزایمر از حافظه کوتاه 
مدت شروع می شود و سپس با درگیر شدن قسمت های مختلف مغز، طیف وسیعی از عالئم متفاوت ایجاد می شود.صالحی، اختالالت شناختی، ضعف در حافظه 
و فراموش کردن مطالب، اختالل در زبان، اختالل در تفکر، ناتوانی در قضاوت و استدالل، اختالل در جهت یابی و آگاهی به زمان و مکان، کاهش توجه و تمرکز،  
آشفتگی و بی ثباتی خلق و تحریک پذیری، ترس و اضطراب و افسردگی، از دست دادن لذت ها و عالیق گذشته، ضعف تدریجی عواطف، شکاکی، سوءظن، بدبینی 
و بی اعتمادی، بی خوابی و آشفتگی خواب،  تغییر تدریجی شخصیت فرد مبتال،  مخفی و انبار کردن وسایل یا خوراکی ها، کاهش تعادل فیزیکی و مهارت های 

حرکتی و هماهنگی میان آنها در راه رفتن، غذاخوردن، لباس پوشیدن، استحمام، بروز رفتارهای ناپسند را از عالیم آلزایمر بیان کرد.

ترمز شوک های بورس چگونه کشیده می شود؟

خبر بد برای مشترکان پرمصرف

صدور قبوض برق بهمن ماه با قیمتهای جدید
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گزیده خبر
پورابراهیمی: 

 دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ 
هم نظر هستند

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان مجلس 
شــورای اسالمی با دولت در خصوص اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کار 
درستی نیست موافق هستند و هم اکنون موضوع حذف این ارز در کمیسیون 
تلفیق در حال بررســی اســت.»محمدرضا پور ابراهیمــی« در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص اینکــه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چه 
مرحله ای است، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در کمیسیون تلفیق مجلس 
شــورای اسالمی در حال بررسی است و جمع بندی نهایی هنوز انجام نشده 
اســت.این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: پس از گزارش کمیسیون 
تلفیق درباره حذف این ارز تصمیمات الزم اتخاذ می شــود.وی تصریح کرد: 
مجلس شــورای اسالمی با اصل این موضوع که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کار درستی نیست با دولت هم نظر است و معتقدیم که باید تخصیص این نوع 
ارز تغییر کند.پورابراهیمی بیان داشت: افزایش فاصله نرخ ارز ترجیحی و نرخ 
نیمایی موجب ایجاد رانت و فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آن که 
به دست مردم برسد، به دست دالالن رسید و ایجاد مشکالتی کرد که ما با 
این رویکرد مخالفیم.وی ادامه داد: آنچه نمایندگان مجلس را نگران می کند 
این است که چه چیزی جایگزین این طرح می شود و سیاست های حمایتی 
چه مواردی هســتند؟پورابراهیمی گفت: هم اکنون دغدغه ما ایجاد تورم با 
حذف ارز ترجیحی است و برای رفع آن باید سیاست های جایگزین مشخص 
شود.وی تاکید کرد: باید منتظر ماند تا جمع بندی نهایی در خصوص حذف 
ارز ترجیحی در کمیسیون تلفیق انجام شود.به گزارش ایرنا، تولد ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به سال ۹۷ بازمی گردد. اما در فاصله زمانی کوتاهی شاهد بودیم این 
قیمت گذاری نه تنها تاثیری بر قیمت ها نداشت بلکه رانت های گسترده ای 
را نیز در پی داشــت که موجب شد تا انتقادات فراوانی برای تخصیص دالر 
۴۲۰۰ تومانــی مطرح شــود.حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بارها در قانون بودجه 
سالیانه کشور مطرح شد و در قانون بودجه امسال نیز حداکثر هشت میلیارد 
دالر ارز برای واردات کاالهای اساســی اختصاص یافت که بر اساس آخرین 

آمار در ۶ ماه نخست امسال مصرف شده است.

کریمی:
توافق موقت را نمی پذیریم

نماینده مردم اراک در مجلس شــورای اسالمی گفت: ایران در مذاکرات 
ویــن توافق موقت را نمی پذیرد و حتماً باید از طرف مقابل تضامین الزم 
گرفته شــود.علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک در مجلس شــورای 
اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند مذاکرات وین، اظهار داشت: 
مهم ترین نکته ای که در مذاکرات باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که 
ما باید از تجارب گذشــته عبرت بگیریم.وی بیان کرد: یکی از مهم ترین 
مســائلی که در گذشته وجود داشت و باید از آن درس بگیریم، آن است 
که غربی ها بــه وعده های خود عمل نکردند و خلــف وعده های زیادی 
داشــتند.نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در 
عین حال نیاز است که هر توافقی که انجام می شود، قطعی و با ضامنت 
ها کافی باشــد و حتماً باید راستی آزمایی الزم انجام شود.کریمی تاکید 
کرد: به هیچ وجه نباید مرعوب فضای رسانه ای و حاشیه سازی هایی که 
حول و حوش مذاکرات انجام می شــود، قــرار گیریم و باید در مذاکرات 
حقوق ملت ایران را مورد توجه قرار دهیم.نماینده مردم اراک در مجلس 
شــورای اسالمی تصریح کرد: در عین حال که عزم و اراده جدی خود را 
برای حصول توافق در این مذاکرات به دنیا اعالم می کنیم، اما باید برای 
رسیدن به توافقی که دربرگیرنده منافع ملی مان باشد، جدیت و قاطعیت 
الزم را داشــته باشیم و حتماً الزم است ضامنت ها کافی را هم از طرف 
مقابل بگیریم تا آنان تعهدات خود را اجرایی کنند.کریمی با بیان اینکه 
توافقی که جنبه گذرا و موقتی داشــته باشــد به نفع ما نیست و آن را 
نمی پذیریم، گفت: در گذشته طرف غربی به توافق های دائمی پایبند نبود 
و ما هــم از آن توافقات نتیجه ای نگرفتیم. بنابراین اگر توافق با غربی ها 

موقت باشد، قطعاً سودی برای ما ندارد.

امیرعبداللهیان در گفتگو با دبیر کل سازمان ملل متحد:

وضعیت آوارگان افغانستانی نیازمند اهتمام و مشارکت جدی جهانی است
وزیر امور خارجه کشــورمان در گفتگو با دبیر کل سازمان 
ملــل متحد بر ضــرورت توجه خــاص به بحران انســانی 
و وضعیــت آوارگان افغانســتانی تاکیــد کرد.بــه گزارش 
خبرگزاری مهر، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
کشــورمان و آنتونیو گوترش دبیر کل ســازمان ملل متحد 
در خصوص تحوالت منطقه ای و بین المللی از جمله آخرین 
اوضاع در یمن و افغانســتان و همچنین روند مذاکرات وین 
گفتگو و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه کشــورمان در 
این گفتگو با اشــاره به وضعیت در یمن و تشــدید حمالت 
به مناطق غیر نظامی، بر رویکرد مستمر جمهوری اسالمی 
ایران در حمایت از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به 

جنگ در یمن تاکید کرد.
امیرعبداللهیان در ادامه با اشــاره به رویکرد ســازمان ملل 
برای پایان بخشــیدن به محاصره انسانی، تحقق آتش بس 
و انجام گفتگوهای سیاســی در یمن، خواستار ایفای نقش 
بیشتر دبیرکل در رفع محاصره انسانی و توقف بمباران های 
گسترده مناطق غیر نظامی شد.وزیر امور خارجه کشورمان 
همچنیــن بر ضــرورت توجه خــاص به بحران انســانی و 
وضعیــت آوارگان افغانســتانی تاکید کرد و خاطر نشــان 
کرد: جمهوری اســالمی ایران در چند ماه گذشته پذیرای 
حدود هشــتصد هزار آواره جدید از افغانســتان بوده است، 

موضوعــی که نیازمنــد اهتمام و مشــارکت جدی جهانی 
اســت.امیر عبداللهیان در ادامه بار دیگر بر ضرورت تشکیل 
دولت فراگیر در افغانســتان و آمادگی جمهوری اســالمی 

برای تســهیل ارسال کمک های انســانی کشورها و مجامع 
بین المللی از طریق ایران، تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به روند مذاکرات وین 

برای لغو تحریم ها، روند مذاکرات را مثبت خواند و بار دیگر 
بر اراده جدی جمهوری اسالمی ایران برای رسیدن به توافق 
خوب در کوتاه ترین زمان ممکن تصریح کرد.امیرعبداللهیان 
در ادامه بــا تاکید بر عدم اعتماد به حاکمان کاخ ســفید، 
بــر ضرورت انجام اقدامات عملی و ملموس و قابل راســتی 
آزمایی طرف غربی و آمریکا برای اثبات دســتیابی به توافق 
پایــدار و قابل اتکا تاکیــد کرد.آنتونیو گوتــرش دبیر کل 
ســازمان ملل نیز در این گفتگوی تلفنی از مواضع سازنده 
جمهوری اســالمی ایران در حمایت از روند دســتیابی به 
صلح، پایان حمالت نظامی، توجه به مباحث انسان دوستانه 
و آغاز گفتگوهای سیاســی برای حل مسائل و مشکالت در 
یمن قدردانی و اســتقبال کرد.دبیر کل سازمان ملل متحد 
همچنیــن به تداوم تالش ها برای تشــکیل دولت فراگیر و 
متشــکل از گروه ها و اقوام مختلف افغانســتان و همچنین 
ایجاد شــرایط مناســب برای برخورداری همه شهروندان 
افغانســتان و بخصوص زنان و کودکان از حقوق انســانی و 
امکان بهره مندی از آموزش تاکید نمود.گوترش در پایان از 
هرگونه پیشرفت در روند مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها 
در وین اســتقبال کرد و گفت، سازمان ملل همواره با تمام 
توان و امکانات خود برای دستیابی به توافق هسته ای و صلح 

بین المللی حمایت کرده است.

وزیر کشور گفت: بخش عمده معضالت شهری امروز در کشور ناشی از مهاجرت بی رویه از روستا به شهر است. باید روند مهاجرت یک 
طرفه از روســتا به شهر با تقویت هویت های روستایی اصالح شــود.به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی در اولین جلسه قرارگاه 
جهادی محرومیت زدائی روستاهای کشور گفت: رویکرد محرومیت زدائی اقدام  مقدس و ارزشمندی برای توسعه و آبادانی کشور است.

وی گفت: امروز در کشور انگیزه، توان، ظرفیت نیروهای انسانی، دانش مدیریتی و مادی برای تحقق امر مهم محرومیت زدانی در مناطق 
مختلف کشور وجود دارد و باید این کار به صورت جهادی و مردمی تحقق یابد.وزیر کشور تاکید کرد: بسیاری از معضالت و چالش های اجتماعی در شهرهای کشور ریشه در 
مهاجرتهای بی رویه از محیط های روستایی به حاشیه شهرها دارد.وزیر کشور در ادامه سخنان خود با اظهار این امر که باید جریان دو طرفه مهاجرت به شهر و شهر به روستا 
در یک روال عادی و منطقی شکل گیرد؛ گفت: این طور نیست که هیچ مهاجرتی از روستا به شهر نباید شکل بگیرد چالش اصلی در آنجاست که جریان مهاجرت یک طرفه از 
روستا به شهر باشد و هر فرد روستایی حس کند که باید مهاجرت کند.وی در این خصوص گفت: یکی از مکانیسم های کارآمد در اصالح  جریان مهاجرت از روستا به شهرها، 
تقویت هویتهای روستایی است.وحیدی در این خصوص گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت هویتهای روستایی اعم از فرهنگ دوستی، گذشت، در غم و شادی 
همدیگر شریک بودن، صدق و صمیمیت و مهربانی هستیم.وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که باید مورد توجه جدی در روستاهای کشور در جهت 

حفظ هویت روستایی اتفاق بیفتد همان معماری روستایی است که باید این معماری متناسب با فرهنگ و تاریخ و آداب و سنن روستا باشد.

رئیس جمهــور گفت: دولت تالش می کند تا حد امکان نســبت به آغاز پروژه های جدیــد اقدام نکند و طرح های نیمه تمام را با 
اولویت ضروری بودنشان برای زندگی مردم و میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز، تکمیل کند و در اختیار مردم قرار دهد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی صبح امروز پنج شنبه در دیدار مجمع نمایندگان استان های 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان با اشاره به اهمیت پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی، اظهارداشت: الزم است 

استانداران و معاونت اجرایی ریاست جمهوری با همکاری نمایندگان مجلس روند اجرای مصوبات را پیگیری کنند تا نتایج ملموسی برای مردم داشته باشد.
رئیسی وجود پروژه های نیمه تمام فراوان را از مشکالت استان های مختلف کشور دانست و خاطرنشان کرد: دولت تالش می کند تا حد امکان نسبت به آغاز پروژه های 
جدید اقدام نکند و طرح های نیمه تمام را با اولویت ضروری بودنشان برای زندگی مردم و میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز، تکمیل کند و در اختیار مردم 
قرار دهد.رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به صنایع تعطیل شده و نیمه تمام گفت: راه اندازی و فعال سازی این گونه صنایع با توجه به اینکه زیرساخت های آن 
آماده است می تواند در اشتغال و رونق تولید نقش بسزایی داشته باشد و دولت در این زمینه کارگروه فعالی در حوزه معاون اول تشکیل داده تا مشکالت این صنایع 
برطرف و فعال شود.رئیسی با استقبال از پیشنهاد تدوین سند توسعه استان ها گفت: بر مبنای این سند می توان مزیت ها و ظرفیت های هر استان، شهرستان و حتی 

روستا را مشخص و بر اساس آن برای توسعه و آبادانی مناطق مختلف برنامه ریزی و اقدام کرد.

وحیدی: 

اصالح روند مهاجرت یک طرفه از روستا به شهر 
رئیسی:

 تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت دولت است

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل نمایند :1-برابر رای شماره 
1400/2197 خانم معصومه کهزاد فرزند محمد صالح به شــماره ملی 3782472047 
نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 2942/20 متر مربع 
به شماره پالک 13012 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک 
رسمی آقای محمد رشید امینی 2- برابر رای شماره 1400/2416 آقای ماشاهلل فتحی 
فرزند رحمت اهلل به شــماره ملی 3859014757 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی زنگولی به مساحت 8776/07 متر مربع به شماره 
پالک 39 فرعی از 65 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک 
رســمی آقای رحمت اله فتحی 3- برابر رای شماره 1400/2418 آقای محمد رحیمی 
فرزند حاجی به شماره ملی 3859027220 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
زراعتی دیم به مســاحت 59329/19 متر مربع به شماره پالک 37 فرعی از 65 اصلی 
واقع در بخش 14 دیواندره قریه زنگولی خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله عبادی 
4-برابر رای شــماره 1400/2422 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی به شماره ملی 
3859029551 نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی کانی ذوالفقار به مســاحت 96540/04 متر مربع به شماره پالک 414 فرعی از 
66 اصلــی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رســمی آقای 
عباس امیری حسنی 5- برابر رای شــماره 1400/2472 آقای حبیب اله مرادی فرزند 
ســتار به شماره ملی 3858780340 نسبت به سه دانگ از ششدانگ عرصه یک قطعه 
زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی پشت قلعه یا کونا چالگه به مساحت 64143/87 
متر مربع به شــماره پــالک 136 فرعی از 11 اصلی واقع در بخــش 17 دیواندره قریه 
پنجه علیا خریداری از مالک رســمی آقای اسداله الوه 6-برابر رای شماره 1400/2466 
آقای معروف میراحمدی فرزند خداکرم به شــماره ملی 3859148141   نسبت به سه 
دانگ از ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت محلی پشت قلعه یا 
کونا چالگه به مســاحت 64143/87 متر مربع به شماره پالک 136 فرعی از 11 اصلی 
واقع در بخش 17 دیواندره قریه پنجه علیا خریداری از مالک رســمی آقای اسداله الوه     
7-برابر رای شــماره 1400/2424 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی به شماره ملی 
3859029551 نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی دیمه گوره به مســاحت 27343/68 متر مربع به شماره پالک 415فرعی از 66 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رسمی آقای سعید 
فرزامی 8-برابر رای شماره 1400/2420 آقای فرهاد رحیمی فرزند محمد علی به شماره 
ملی 3859029551 نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین زراعتی دیم با مشهوریت 
محلی جاده زرینه به مســاحت 25062/45 متر مربع به شماره پالک 414 فرعی از 66 
اصلی واقع در بخش 14 دیواندره قریه کســنزان خریداری از مالک رسمی آقای یحیی 
امینی 9-برابر رای شــماره 1400/2426 آقای فرشید کرمی فرزند یداله به شماره ملی 
3850073831 نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 74/15 متر مربع به 
شــماره پالک 13069 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش 14 دیواندره خریداری از مالک 
رســمی آقای میرزا دارابی.بدیهی ســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1400/10/25 تاریخ انتشار نوبت دوم  شنبه 1400/11/9 
برزگر رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دیواندره  ) م الف234(
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گزیده خبر

چه خانه هایی مشمول مالیات می شوند؟
رییس مرکز دادرســی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر فردی دارای 
چند باب آپارتمان، ویال یا باغ ویال باشــد که ارزش تک تک این مستغالت 
کمتر از ده میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خانه ای لوکس نخواهد 
شد.به گزارشز تسنیم، علی رستم پور رییس دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان 
امور مالیاتی در پاســخ به سوالی در مورد شــیوه محاسبه مالیات بر انواع 
خودروهای سواری و وانت دوکابین گرانقیمت گفت: براساس تغییراتی که 
در قانــون بودجه ســال 1400 رخ داد لفظ خودرو لوکس تغییر پیدا کرد. 
بر این اســاس در صورتی که مجمــوع ارزش خودروهای تحت تملک یک 
فرد و افراد تحت تکفل او به بیش از یک میلیارد تومان برســد، مشــمول 
مالیات خواهد شد.وی افزود: براساس نرخ های در نظر گرفته شده در قانون 
بودجه سال 1400، خودروها تا یک میلیارد تومان از پرداخت مالیات معاف 
هستند، در نتیجه از یک تا 1.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد 
تومان، یک درصد، از 1.5 تا سه میلیارد تومان نسبت به مازاد 1.5 میلیارد 
دو درصد، از ســه تا 4.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان 
سه درصد و نسبت به مازاد 4.5 میلیارد تومان چهار درصد مشمول مالیات 

خواهند شد.
رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اگر امروز 
ســازمان امور مالیاتی یک خودرو را 2.5 میلیارد تومان قیمت گذاری کند، 
یک میلیارد آن کنار گذاشته می شود، گفت: 500 میلیارد اول آن با نرخ یک 
درصد)پنج میلیون تومان( و مالیات یک میلیارد دیگر با نرخ دو درصد)20 
میلیون تومان( محاسبه می شود.وی در ادامه گفت: در نتیجه مالیات مالک 
این خودرو در مجموع به 25 میلیون تومان در ســال می رسد. این نرخ ها 
پلکانی اســت و براساس جدول تعیین مالیات نرخ نهایی چهار درصد است 

که به خودروهای باالی 4.5 میلیارد تومان ارزش تعلق می گیرد.

مالیات بر خانه های لوکس، مالیاتی بر ثروت نیست
رســتم پور در پاسخ به سوالی در مورد شــیوه محاسبه مالیات برخانه های 
لوکس گفــت: در اینجا قانون گذار نیز از لفظ خانه لوکس اســتفاده کرده 
اســت. مبنای نرخ های مالیاتی خانه های لوکــس مربوط به خانه، باغ ویال 
و چــه ویال با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان اســت. البته باتوجه به بازار 
امروز ملک کشور می توان گفت که این عدد پایین است چرا که قیمت هر 
متر از یک آپارتمان 100 متری در برخی محله های تهران به 100 میلیون 

تومان رسیده است.
وی افــزود: تفــاوت مالیات برخانه هــای لوکس با مالیات بــر خودروهای 
گرانقیمت این اســت که دیگر مجموعــه ارزش خانه های یک فرد در نظر 
گرفته نمی شود و هر خانه به صورت جداگانه مورد توجه قرار می گیرد. اگر 
فــردی دارای چند باب آپارتمان، ویال یا باغ ویال باشــد که ارزش تک تک 
این مســتغالت کمتر از ده میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات بر خانه ای 
لوکس نخواهد شد حتی اگر  مجموع ارزش آن ها بیش از ده میلیارد تومان 
شود.این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی گفت: در اینجا هدف قانون گذار 
وصول مالیات از خانه های لوکس بوده است، به همین دلیل تک واحد مورد 
توجــه قرار گرفته نه مجموع ارزش. در واقع این مالیات، مالیات بر ثروت و 
دارایی نیست بلکه مالیاتی بر یک کاالی خاص به نام خانه لوکس است اما 
مالیات بر انواع خودروهای ســواری و وانت دوکابین گرانقیمت یک مالیات 

بر ثروت است و در نتیجه مجموع ارزش خودروها در نظر گرفته می شود.

بررســی نرخ مالیات بر خانه های لوکس/در چه شرایطی یک خانه 
مشمول مالیات می شود؟

وی با بیان اینکه هر واحد مسکونی مستقل، مجزا و دارای سند که کاربری 
مســکونی، ویالیی و باغ ویال داشته باشد و قیمت آن از 10 میلیارد تومان 
عبور کند، مشول مالیات خواهد شد، گفت: نرخ مالیات این خانه ها به این 
صورت است که تا 10 میلیارد تومان معاف از مالیات، از 10 تا 15 میلیارد 
تومان نسبت به مازاد 10 میلیارد تومان که برابر پنج میلیارد تومان است، 
یک در هزار مالیات دارد.رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی 
در مورد نرخ های محاسباتی مالیات برخانه های لوکس گفت: ملک با ارزشی 
بین 15 تا 25 میلیارد تومان با نســبت مازاد 15 میلیارد تومان، نرخ دو در 
هزار دارد. در صورتی که ارزش ملک تا 40 میلیارد تومان باشــد نسبت به 
مازاد 25 میلیارد تومان نرخ ســه در هزار به آن تعلق می گیرد. در صورتی 
که ارزش ملک تا 60 میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد 40 میلیارد تومان 
نرخ آن برابر چهار درصــد خواهد بود.وی اظهار کرد: در صورتی که ارزش 
ملکی به بیش از 60 میلیارد تومان برسد، با نرخ پنج در هزار یا نیم درصد 
مشمول مالیات ساالنه خواهد شــد. اعدادی که در ایجا ذکر شد براساس 
قانون بودجه ســال 1400 است و در صورتی که قانون گذار در قانون الیحه 
بودجــه 1401 نرخ های مالیات را تغییر دهد ما برمبنای آن عمل خواهیم 
کرد.به طور مثال اگر ارزش یک ملک را 60 میلیارد تومان در نظر بگیریم، 
10 میلیارد تومان آن از پرداخت مالیات معاف است، پنج میلیارد آن با نرخ 
یک در هزار)پنج میلیون تومان(، 10 میلیارد با نرخ دو در هزار)20 میلیون 
تومان(، 15 میلیارد با نرخ سه در هزار)45 میلیون تومان( و 20 میلیارد آن 
با نرخ چهار در هزار)80 میلیون تومان( محاسبه خواهد شد.رستم پور تاکید 
کرد: در صورتی که افراد نســبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند قانون گذار 
این اجازه را به سازمان امور مالیاتی داده است که از طریق عملیات اجرایی 
مالیات را مطالبه کند و ادارات ثبت اسناد مجاز نیستند نقل و انتقال اینگونه 
امالک را انجام دهند مگر آنکه از سازمان امور مالیاتی گواهی وصول مالیات 

را گرفته باشند.
ادامه در همین صفحه

تمامی قیمت گذاری های سازمان امور مالیاتی از قیمت های موجود 
در بازار پایین تر است

وی در پاســخ به ســوالی در خصوص مبنای ارزش گذاری خودروها گفت: 
ارزشگذاری خودروها براساس جدول موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب سال 1387 و ماده 28 قانون ارزش افزوده مصوب سال 1400 
صورت می گیرد. این جدول مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال، مالیات و 
عوارض شــماره گذاری و عوارض ساالنه خودرو قرار دارد که به شهرداری ها 
پرداخت می شــود. این جدول خــود به دو بخش خودروهــای وارداتی و 
خودروهای داخلی تقسیم می شود.رییس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور 
مالیاتــی ادامه داد: این جدول مبنای اولیه ای برای تعیین ارزش روز خودرو 
بوده است. در جدول موضوع بند 42 قانون ارزش افزوده ما برای خودروهای 
داخلی قیمت کارخانه را در نظر می گیریم. این ارزش با قیمت ها در بازار آزاد 
اختالف دارد. در مورد خودروهای وارداتی نیز باید گفت که براساس قانون 
مبنا ارز ترجیحی اســت.وی افزود: در گمرکات کشور مبنای ارزش گذاری 
برای کاالهای وارداتی ارز 4200 تومانی بوده و برای وصول حقوق ورودی، 
عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزده همین نرخ مبنا قرار گرفته اســت. 
مبنای محاسبه قیمت خودروهای خارجی در جدول موضوع ماده 42 قانون 
ارزش افزوده نیز همان نرخ محاسبه عوارض گمرکی است.این مقام مسئول 
ســازمان امور مالیاتی گفت: وقتی بــا ارز 4200 تومانی ارزش خودرویی را 
محاســبه می کنیم قیمت یک خودرو وارداتی بــا ارزش 30 هزار دالر و با 
در نظــر گرفتن هزینه های جانبی به حدود 300 میلیون تومان می رســد 
اما در حال حاضر یک خــودرو وارداتی با چنین ارزش دالری بیش از یک 
میلیارد تومان قیمت دارد.در نتیجه جدول مورد اشاره مبنای قیمت گذاری 
قرار گرفته اســت اما براساس قانون ما باید مالیات خودروهای گرانقیمت را 
براســاس قیمت روز آنها محاسبه کنیم. برای آنکه ما به قیمت روز خودرو 
برسیم ضرایبی را متناســب وارداتی یا تولید داخل بودن خودروها در نظر 
گرفتیم.وی گفــت: با در نظر گرفتن این ضرایــب قیمت ها به قیمت های 
موجود در بازار نزدیک شده است اما همچنان تمامی قیمت گذاری های ما از 
قیمت های موجود در بازار پایین تر است.رستم پور در خصوص چرایی پایین 
بودن قیمت گذاری ها نســبت به قیمت روز بازار گفت: امسال، اولین سالی 
بوده که این قانون اجرا می شــود و هدف این بود که فشــار زیادی به مردم 
وارد نشود و دلیل دیگر این است که قیمت گذاری ما برمبنای سال ساخت، 
مدل و استهالک ساالنه بوده اما ممکن است خودرویی در این مدت تصادفی 
داشته و از ارزش آن کم شده باشد.در نتیجه ما سعی کردیم تا قیمت گذاری 
را کمتر از قیمت واقعی انجام دهیم تا مردم آن را ساده تر بپذیرند و مالیات 

را پرداخت کنند.

تغییر نرخ ورودی کاال چه تاثیر بردرآمدهای مالیاتی خواهد داشت؟
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تغییر نرخ ورودی کاالها به کشور 
از 4200 تومان به نرخ ETS و تاثیر احتمالی آن بر نرخ محاســبه مالیات ها 
گفت: در صورتی که این اتفاق رخ دهد مبنای محاســبه تمامی مالیات ها 
در خصوص کاالهای وارداتی تغییر پیدا خواهد کرد.رییس مرکز دادرســی 
مالیاتی ســازمان امور مالیاتی در پایان گفــت: البته در خصوص مالیات بر 
خودروهــای گرانقیمت باید گفت که در حال حاضر ضرایبی را براســاس 
تفاوت ارز 4200 تومانی مبنای محاســبه حقــوق گمرکی و برای نزدیک 
کــردن قیمت خودرو به ارزش روز در نظر گرفتیم که در صورت تغییر نرخ 
ورودی این ضرایب نیز تعدیل خواهند شد، در نتیجه به نظر نمی رسد این 
تغییر تاثیر چندانی در درآمدهای مالیاتی این پایه مالیاتی داشته باشد چرا 

که مبنای ضرایب  ما قیمت بازار است.

ترمز شوک های بورس چگونه کشیده می شود؟
دولت ســرانجام به دغدغه سهامداران بورسی پاسخ داد و قرار 
شــد برای قیمت گاز سقف تعیین شــود و بانک مرکزی نیز 
مکلف شد نرخ ســامانه نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار 
دهد و معــادل ۹0 درصد از آن را برای نرخ تســعیر در نظر 
بگیرد. موضوعی که یک تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است 
کــه تنها اگر عمر این تصمیمات بلندمدت باشــد، میتواند از 
شوک های این بازار جلوگیری کند. ند.به گزارش ایسنا، تبعات 
تصمیمات دولت در الیحه بودجه تا چهارشــنبه هفته جاری 
دامن بازار ســرمایه را گرفته بود و سهامداران هر روز بیشتر 
از روز قبل شاهد از دست رفتن سرمایه های خود بودند. این 
ماجرا تا جایی پیش رفت که حتی شاخص کل بورس به کمتر 

از یک میلیون و 250 هزار واحد نیز رسید.
در این میان اعالم شــد که با ابالغیه محمد مخبر، معاون اول 
ریاســت جمهوری، دو تصمیم مهم برای بازار سرمایه گرفته 
شده است. نخســت آنکه دولت  سقف 5000 تومانی را برای 
نرخ خوراک و سقف 2000 تومان را برای نرخ سوخت مصوب 
کرد که با حفظ فرمول سابق، در هیچ زمانی قیمت ها از سقف 
5000 تومان برای خوراک و 2000 تومان برای سوخت فراتر 
نخواهد رفت. دوم آنکه بانک مرکزی مکلف شــد نرخ سامانه 
نیما در شش ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹0 درصد 

از آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد.

بازار به دولت و مجلس بدبین شد
در این راستا، ولید هالالت، تحلیلگر بازار سرمایه،  در گفت وگو 
با ایســنا، با اشاره به اینکه مصوبات اخیر، چند هفته قبل هم 
تصویب شده بود، توضیح داد: قبل از اینکه بودجه به مجلس 
برود، قرار بود این مصوبات ابالغ شــود. یعنی در بازار سرمایه 

فرض بر این بود که همه مواردی که تصویب شده، ابالغ شده 
و اجرا هم می شود. اما با گذر زمان مشخص شد چنین ابالغی 
صورت نگرفته اســت و در بودجه سال آینده قیمت گاز بدون 
سقف اســت و همه 10 بندی که وعده داده شده بود، جنبه 

اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: این اتفاق باعث شــد بازار سرمایه هم نسبت به 

دولت و هم نســبت به مجلس بدبین شود. درحالی که هردو 
ادعای حمایت از بازار ســرمایه داشتند. به همین دلیل شاهد 
واکنش منفی بســیار شدید بازار سرمایه بودیم که هم جنبه 
بنیادی داشت و هم به دلیل خلف وعده ای که صورت گرفته 

بود، جنبه روانی داشت.

شرط ثبات در بورس
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صحبت های اخیر رئیس 
جمهور درمورد بازار ســرمایه، اظهار کرد: رئیس جمهور سه 
شنبه شــب در رسانه ملی به بورس اشاره کرد و وزیر اقتصاد 
هم تصمیمات جدید دولت را اعالم کرد و توانست فضای روانی 
بازار را بهتر کند.  اما اینکه بازار ســهام به تعادل برسد و جو 
روانی منفی برای همیشــه ازبین رود نیازمند این است که در 
متغیرهای اصلی ثبات ایجاد شود. اگر در این متغیرها نوسان 
شــدید ایجاد کنند واکنش بازار سهام منفی است اما اگر این 
اتفاق رخ ندهد، واکنش بازار ســهام برای چند هفته تعادل و 
برای چندماه جبران ریزش های اخیر خواهد بود.هالالت ادامه 
داد: دو تا از متغیرهای مهم نرخ بهره و نرخ حامل های انرژی 
است. الزمه اینکه شــوک های بازار تکرار نشود این است که 
متغیرهایی که مصوب شده است برای مدت طوالنی، حتی 10 

سال ثابت بماند و تغییر نکند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصالح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح است و فعاالن این بخش می توانند 
با ارائه پیشنهادها این موضوع را پربارتر کنند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، حجت اهلل عبدالملکی، در نشست تخصصی 
توانمندی های تعاونی زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور که با حضور »انسیه خزعلی »معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری برگزار شد بر اهمیت بخش تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.وی گفت: بهره مندی از تجارب زنان 
توانمند و انقالبی در سطح مدیرتی همواره مورد تاکید دولت سیزدهم و رئیس جمهور است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حوزه های بیمه ای و رفاهیات 
به دنبال امکانات ویژه ای برای مادران، متناسب با تعداد فرزندان هستیم.عبدالملکی افزود: با اصالح روند، دریافت حقوق مادران شاغل باردار با تاخیر نخواهد بود بلکه 

حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود.عبدالملکی تصریح کرد: خواهران ، مادران و خانواده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای جایگاه ویژه ای هستند.
وی اضافه کرد: با ظهور دین مبین اسالم، نگاه ویژه ای به مقام بانوان در جهان شکل گرفت و انقالب اسالمی نیز به نقش بانوان در جامعه تاکید فراوان داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر پیگیری موضوعات مرتبط با اشتغال، بیمه تامین اجتماعی بانوان جامعه  و همچنین حضور بانوان در رده های باالی مدیریتی 
در وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه تاکید داریم.در این نشست با حضور مهدی مسکنی معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانوان برتر کارآفرین 

تعاونی های کشور  تجلیل شد.

یک عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت؛ مبلغ یارانه جدید 110 هزار تومان تعیین شد که با یارانه نقدی و معیشتی دویست هزار 
تومان می شود.اقتصادآنالین - سیده زهرا محمودی؛ با جدی شدن موضوع حذف ارز ترجیحی، مساله یارانه های جدید به صورت 
جدی مطرح شــد؛ زیرا این سوال مطرح می شد که با گران شدن قیمت ها زندگی اقشار ضعیف جامعه چه خواهد شد؟ البته که 
تاکنون نیز فرضیه های متفاوتی مطرح شــده؛  از یارانه 110هزار تومانی گرفته تا یارانه 500هزار تومانی.هر یک از نمایندگان و 

مسئوالن در مورد یارانه جدید نظرات مختلفی می دادند؛ محسن رضایی، معاون اقتصادی رییس جمهور پیش از دی ماهه، از دو برابر شدن یارانه ها خبر داده بود؛ اما 
این موضوع محقق نشد؛ تا پیش از دی ماه تصور بر این بود که یارانه جدید پیش از سال نو واریز خواهد شد اما وقتی دی ماه بدون یارانه ای جدید پایان یافت، همه 
به این اطمینان رسیدند که تا سال آینده خبری از یارانه جدید نیست.نمایندگان مجلس نیز این موضوع را که یارانه جدید سال آینده واریز خواهد شد و امسال یارانه 
جدید نخواهیم داشت را تأیید کردند. با این اوصاف مساله زمان حل شده بود و مشخص بود که تا پایان سال نباید منتظر یارانه بود؛ اما مبلغ و شیوه پرداخت هم چنان 
مساله مجهول یارانه جدید بود.  برخی نمایندگان می گفتند این یارانه کوپنی است و برخی می گفتند نقدی. در مورد مبلغ یارانه نقدی هم هیچ اتفاق نظری وجود 
نداشت و حتی یکی از نمایندگان به اقتصاد آنالین از یارانه 26هزار تومانی خبر داده بود! از سویی دیگر نیز یکی از نمایندگان از یارانه 250هزار تومانی خبر می داد و 

مشخص نبود با حذف ارز ترجیحی سیاست حمایتی دقیقا به چه شکل است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

قانون کار تغییر می کند
یک نماینده مجلس اعالم کرد

مبلغ دقیق یارانه نقدی
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گزیده خبر
خبر بد برای مشترکان پرمصرف

 صدور قبوض برق بهمن ماه
 با قیمتهای جدید

علی رغم اینکه تا کنون اعالم می شــد که از بهمــن ماه تنها ۱۵ درصد 
مشترکان شامل افزایش تعرفه برق می شوند، اما پیامک های اخیر به تعداد 
زیادی از مشــترکان تهرانی این موضوع را نقص می کند. در همین رابطه 
سخنگوی صنعت برق اقدام به شفاف سازی و توضیحات مفصلی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، بر اســاس بند “ی” تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، 
آییــن نامه جدید تعرفه برق مشــترکان خانگی با هدف اصالح مصرف به 
تصویب هیئت وزیران رســید و قرار شــد که از بهمن امســال در قبوض 
مشترکان پر مصرف تغییراتی ایجاد شود؛ موضوعی که به اعتقاد بسیاری از 
کارشناسان امری مطلوب بود، اما با شروع پیامک های وزارت نیرو به طیف 
زیادی از مشــترکان در راســتای پرمصرف بودن آنان، ماجرا کمی شبهه 
برانگیز شــد و این شــائبه به وجود آمد که تعداد مشترکان پرمصرف می 
بایست بیش تر از ۱۵ درصد اعالمی باشد.پیگیری های ایسنا به اینجا ختم 
شد که با این پیامکها جمع کثیری از مشترکان تهرانی در دسته مشترکان 
پرمصــرف قرار گرفته اند و احتماال از بهمن ماه با تغییراتی در قبوض برق 
خود مواجه می شــوند؛ حتی مشترکانی که عمدتا در منزل حضور ندارند 
و از وســایل پر مصرفی نیز اســتفاده نمی کنند!در این رابطه توضیحات 
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق مشخص کرد که مصرف 
برق بیش از ۲۵ درصد مشترکان استان تهران بیش از الگو است و از بهمن 
ماه قبوض جدیدی را دریافت خواهند کرد؛ هرچند که این مشترکان می 
توانند با رعایت نکاتی، میزان مصرف خود را کاهش دهند.وی با بیان اینکه 
در تهران و شهرهای بزرگ، درصد مشترکان پرمصرف بیشتر بوده ولی به 
طور متوسط در کل کشور مصرف برق ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو و ۲۵ 
درصد بیش از الگو اســت، به ایســنا گفت: زمانی که اعالم می کنیم ۷۵ 
درصد مشترکان شامل حال افزایش تعرفه نمی شوند، یعنی اینکه متوسط 
را در نظر گرفته ایم.رجبی مشهدی با بیان اینکه مصرف برق بیش از ۳۰ 
درصد مشترکان تهران بزرگ بیش از الگو بوده و جزو مشترکان پر مصرف 
به حساب می آیند، اظهار کرد: برخی مشترکان تهرانی مصرف برق باالیی 
دارند و دلیل این مساله نیز این است که در منازل با متراژ باال و چند طبقه 
زندگی می کنند و مصرف برق دســتگاه های گرمایشی و سرمایشی آنها 
در این شرایط بیشتر است. حتی در برخی ویالها از گرمایش برای استخر 
یا سونا اســتفاده می کنند و قطعا یارانه بیشتری دریافت می کنند. البته 
اطراف تهران برق کمتری مصرف می کنند.به گفته وی، این مشــترکان 
اگرچه هزینه باالتری در قبوض خود می پردازند ولی یارانه بیشــتری هم 
دریافت می کنند. مصرف برق این دسته از مشترکان بیش از دو برابر الگو 
بوده که این نحوه مصرف مشــکالت تامین برق را برای ســایر مشترکان 
به دنبال خواهد داشت.رجبی مشــهدی ادامه داد: مشترکی که در منزل 
ماینر داشته باشــد و بیش از ۱۰۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف کند، به 
حقوق سایر مشــترکان تجاوز می کند و به صورت غیرمستقیم دست در 
جیب دیگران می کند چون از برق یارانه ای اســتفاده  می کند. البته در 
صورت شناسایی ماینر، برق این مشترکان قطع خواهد شد.وی افزود: البته 
مردم هم نخواهند پذیرفت که تعرفه این مشترکان برابر با تعرفه مشترکان 
با مصرف متعارف باشد.مشــترکان تهرانی می توانند با مراجعه به سایت 
tbtb.ir.https://billing۲/  و درج شناسه قبض از جزییات کامل قبوض 

خود مطلع شوند.

نمایندگان اوپک پالس پیش بینی کردند
تصویب افزایش تولید اوپک پالس 

در جلسه هفته آینده
نمایندگان اوپک پالس پیش بینی کردند که تولیدکنندگان 
این گروه به برنامه خود پایبند می مانند و هفته آینده یک دور 
دیگر افزایش تولید را برای تامین تقاضای رو به رشد تصویب 
کنند.به گزارش ایسنا، نمایندگان اوپک پالس که مایل نبودند 
نامشــان فاش شــود، اظهار کردند: این گروه که در راس آن 
عربستان سعودی و روسیه قرار دارند، احتماال افزایش تولید 
به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز را برای مارس تصویب می 
کنند. این ائتالف به برنامه خود برای افزایش تدریجی تولید 
ماهانه که از ژوییه تصویب شــد، پایبند مانده است.مشخص 
نیست آیا اوپک پالس قادر خواهد بود به حجم عرضه به بازار 
اضافه کند یــا خیر. احیای تولیدی که در دوران اوج پاندمی 
متوقف شــده بود، با محدودیت ظرفیت تولید مواجه شــده 
است و بسیاری از اعضای اوپک پالس به دالیلی همچون عدم 
سرمایه گذاری و ناآرامی های داخلی نتوانستند اهداف تولید 
را محقق کنند. کشــورهای اوپک پالس ماه میالدی گذشته 
موفق شــدند تنها دو ســوم از افزایش تولید تصویب شده را 
محقق کنند و نیجریه، آنگوال و روســیه پایین تر از ســهمیه 
تصویب شده، نفت تولید کردند.با بهبود مصرف جهانی نفت 
و بازگشت آن به سطح پیش از شیوع پاندمی ویروس کرونا، 
افزایش کندتر تولید اوپک پالس به صعود قیمتها به مرز ۹۰ 
دالر در هر بشــکه در معامالت بازار لندن نقش داشته  است. 
افزایش قیمتها مشکالت کشورهای مصرف کننده را با افزایش 
هزینه های و تشدید فشارهای تورمی مضاعف کرده است. جو 
بایدن، رئیس جمهور آمریکا تالش کرده است قیمت سوخت 
را کنترل کند اما موفقیت چندانی نداشــته و این مسئله در 
انتخابات میان دوره ای برای وی مشــکل آفرین می شود.بر 
اساس گزارش بلومبرگ، نشســت وزیران اوپک پالس برای 
تصمیم گیری درباره سیاست تولید مارس، دوم فوریه برگزار 
می شود. این گروه از اوت هر ماه افزایش تولید به میزان ۴۰۰ 
هزار بشکه در روز را تصویب کرده است.با این حال تحلیلگران 
می گویند اوپک پالس از اوت نتوانســته است هر ماه طبق 
وعــده تولیدش را به این میزان افزایش دهد و تولید گروهی 
این تولیدکنندگان پایین تر بوده که باعث محدود شدن عرضه 
در بازار شده است. حتی بعضی از مقامات اوپک اذعان کرده 
اند که این گروه برای افزایش عرضه به سختی تالش می کند 
و ممکن است قیمتها به ۱۰۰ دالر در هر بشکه صعود کنند.
آژانــس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه ژانویه اعالم کرد 
عرضه جهانی نفت در دسامبر به دلیل اختالل عرضه در لیبی 
و اکوادور و افزایش کمتر از میزان برنامه ریزی شــده اوپک 
پالس، تنها ۱۳۰ هزار بشــکه در روز رشــد کرد و به ۹۸.۶ 
میلیون بشکه در روز رســید.تولید اوپک پالس ماه میالدی 
گذشــته ۲۵۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافت که بســیار 
پایین تر از میزان تصویب شــده بود و به دلیل تولید پایین تر 
در نیجریه، آنگوال و مالزی ۷۹۰ هزار بشــکه در روز کمتر از 
هدف تولید این گروه بود. برای نخســتین بار از زمان اجرای 
محدودیت عرضه در ماه مه ســال ۲۰۲۰، روسیه پایین تر از 

سهمیه خود نفت تولید کرد.
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پیش بینی صادرات ۶ میلیون تنی ال پی جی ایران
منابع تجــاری پیش بینی می کنند صــادرات ال پی جی ایران 
در ســال جاری میالدی تا حــدود ۶ میلیون تن افزایش یابد و 
چین همچنان اصلی ترین خریدار این محموله ها باشد.به گزارش 
خبرگزاری تســنیم به نقل از اس پی گلوبال پلتس، پیش بینی 
می شــود ایران در ۲۰۲۲ حدود ۶ میلیون تن ال پی جی صادر 
کند و اصلی ترین خریدار این محصول ایران، چین باشــد. اگر 
آمریکا تحریم های اعمال شده توسط ترامپ بر بخش انرژی ایران 

را بردارد، این مقدار می تواند باالتر از این رقم هم باشد.
طبق پیش بینی برخی منابــع، میزان صادرات ال پی جی ایران 
با توجه به در دســترس بودن نفت کش های الزم، حدود ۴۵۰ 
تا ۵۳۰ هــزار تن در مــاه خواهد بود.تولید ال پــی جی ایران 
روبه افزایش اســت اما مشــکل تعداد نفت کش های موجود در 
بنادر ایران است. چین اصلی ترین واردکننده ال پی جی ایران در 
۲۰۲۲ خواهد بود.صادرات ال پی جی ایران در آخرین ماه سال 
گذشته میالدی به ۵۳۱۰۰۰ تن رسید. این کشور در ماه نوامبر 
۵۳۹۵۰۰ تن و در اکتبر سال گذشته ۳۶۳۵۰۰ تن ال پی جی 
صادر کرده بود. محموله های صادراتی ایران ترکیبی از پروپان و 
بوتان بودند.صادرات ال پی جی ایران در ســپتامبر سال گذشته 
میالدی به اوج ۵۵۶ هزار تن رســیده بــود و در دو ماه قبل از 

آن هم حدود ۵۰۰ هزار تــن بود.برخی منابع تجاری صادرات 
ال پی جی ایران در ســال جاری میالدی را حدود ۵.۶ میلیون 
تن و باالتر از ۵.۵ میلیون تن ســال گذشــته تخمین می زنند، 
اما تحلیلگران عقیده دارنــد ایران صادرات خود را ۱.۹ میلیون 
تن در ۲۰۲۲ افزایش می دهد.طبق گفته محسن خجسته مهر، 
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران، این کشور قصد دارد ۱۳۰ 
میلیون مترمکعب ظرفیت تولید گاز خود در سال جاری میالدی 
افزایش دهد که شامل تولید گاز از فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی 
و افزایــش تولید از میادین ســاحلی به دنبال باال رفتن مصرف 
داخلی می شود.اطالعات صنعتی نشــان می دهند چین ۴.۹۴ 
میلیون تــن ال پی جی ایــران را در ۲۰۱۹، ۳.۸۵ میلیون تن 
در ۲۰۲۰ و ۱.۹۶۵ میلیــون تن از ژانویه تا ماه مه ۲۰۲۱ وارد 
کرده بود.اصلی ترین مانــع افزایش صادرات ال پی جی ایران به 
آسیا محدودیت هایی است که شرکت های بین المللی تجارت و 
کشتیرانی به خاطر تحریم ها با آن مواجه هستند.اطالعات تجاری 
نشان می دهند صادرات ایران در دسامبر سال گذشته میالدی 
حــدود ۳۱۶ هزار تن پروپان و ۲۱۵ هزار تن بوتان بوده  و بنادر 
بارگیری این محموله ها بیشتر عسلویه و گاهی بندر سیراف در 

استان بوشهر بوده اند.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شــنبه 
بــازار جهانی تحت تاثیر ارزش قوی دالر، 
با کاهش روبرو شــد.به گزارش ایســنا، 
معامالت نفت افت گسترده بازارهای مالی 
را که تحت تاثیر ســیگنال بانک مرکزی 
آمریکا بــرای افزایش نرخهــای بهره در 
ماه مارس و صعــود ارزش دالر روی داد، 
دنبال کرده و کاهــش پیدا کرد. نفت به 
دالر قیمــت گــذاری می شــود و قوی 
شــدن ارزش دالر معامالت نفت را برای 
خریداران غیرآمریکایی گران تر می کند.

بهای معامالت نفت برنت ۵۷ سنت معادل 
۰.۹ درصد کاهــش یافت و به ۸۹ دالر و 
۱۸ ســنت در هر بشکه رسید. نفت برنت 
روز چهارشنبه دو درصد صعود کرده بود.

اینترمدیت  بهای معامالت وست تگزاس 
آمریکا با ۸۳ ســنت معــادل ۰.۹ درصد 
کاهــش، به ۸۶ دالر و ۵۲ ســنت در هر 
بشــکه رسید. شــاخص نفت آمریکا روز 
گذشــته دو درصد افزایش داشت.ویویک 
دهــار، تحلیلگر بانک کامــن ولث گفت: 
پــس از این که کمیته بــازار آزاد فدرال 
بانک مرکــزی آمریکا ســیگنال افزایش 
نرخها را مخابره کرد، دالر قوی معامالت 
را تحت تاثیر قرار داد.دالر با رشــد بازده 

اوراق خزانه صعود کرد و شاخص دالر به 
۹۶.۶۰۴ واحد رســید که باالترین حد در 
پنج ماه گذشــته بود.قیمتهای نفت روز 
چهارشــنبه افزایش یافتند و نفت برنت 
برای نخســتین بار در هفت سال اخیر در 
بحبوحه تنشها میان اوکراین و روسیه که 
دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان 
است و نگرانیها نســبت به مختل شدن 
تامین انرژی اروپا را برانگیخته اســت، به 

۹۰ دالر صعود کرد.
نگرانیهای  ولــث  بانــک کامن  تحلیلگر 

مشابه به همراه تاثیر مالیم شیوع واریانت 
اُمیکرون بر تقاضا و محقق نشدن اهداف 
افزایش تولید اوپک پالس را عامل افزایش 
قیمتها عنوان کرد.اوپک موفق نشــد به 
هدف افزایش تولید در دسامبر برسد که 
منعکــس کننده محدودیتهــای افزایش 
ظرفیت تولید و تشدید کمبود عرضه در 
بــازار جهانی همزمان با بهبود تقاضا پس 
از دوران پاندمی کووید ۱۹ اســت.اوپک 
پالس سرگرم تســهیل تدریجی کاهش 
تولیدی اســت که ســال ۲۰۲۰ در اوج 

پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشته بود اما 
بســیاری از تولیدکنندگان کوچکتر قادر 
به افزایش تولید نبــوده اند در حالی که 
سایرین نگران افزایش بیش از حد تولید 
و ایجاد اشــباع عرضه بوده اند.هووی لی، 
اقتصاددان بانک OCBC در سنگاپور اظهار 
کرد: ادامه چالشــهای عرضــه و افزایش 
تنشها میان روسیه و اوکراین از قیمتهای 
نفت پشتیبانی می کنند. نفت امروز کمی 
کاهش قیمت داشــت اما تصور می کنم 
تنها یک حرکت فنی بوده است.بر اساس 
گزارش رویترز، افزایش ذخایر نفت خام و 
بنزین در آمریکا بخشی از نگرانیها نسبت 
به کمبود عرضه را رفع کرده اســت. اداره 
اطالعــات انرژی آمریکا روز چهارشــنبه 
اعالم کرد ذخایر نفــت در هفته منتهی 
به ۲۱ ژانویه، به میزان ۲.۴ میلیون بشکه 
رشــد کرده و به ۴۱۶.۲ میلیون بشــکه 
رســید. تحلیلگران در نظرسنجی رویترز 
کاهش ذخایر به میزان ۷۲۸ هزار بشــکه 
را پیش بینی کــرده بودند. ذخایر بنزین 
آمریکا هفته گذشته به میزان ۱.۳ میلیون 
بشکه رشد کرد و به ۲۴۷.۹ میلیون بشکه 
رسید که بیشــترین میزان از فوریه سال 

۲۰۲۱ بود.

قیمت نفت نزولی شد

بعضی از بزرگترین شرکت های آمریکایی از جمله گروه البی صنعت نفت آمریکا از دولت بایدن خواستند در وضع تحریمهای جدید علیه 
روسیه که ممکن است به تولیدکنندگان آمریکایی و توان رقابتی آنها صدمه بزنند، محتاطانه عمل کند.به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا سه شنبه هفته جاری تهدید کرد در صورت حمله نظامی مسکو به اوکراین، شخص والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه 
را هدف تحریم قرار می دهد.بن بست میان روسیه و غرب در خصوص اوکراین در بحبوحه افزایش حضور نظامی روسیه در مرز با اوکراین، 
ادامه دارد. با تداوم تهدید حمله روسیه به اوکراین، دولت بایدن در تالش است اروپا را درباره تامین گاز طبیعی در شرایطی که قیمتها به 
رکورد باالیی صعود کرده اند، ذخایر گاز این منطقه به سطح اندکی نزول کرده و عرضه روسیه کمتر از حد انتظار مانده است، مطمئن کند.با این حال موسسه امریکن پترولیوم 
که گروه البی صنعت نفت آمریکاست، به رویترز اعالم کرد دولت در وضع دور جدید تحریم های احتمالی باید محتاطانه عمل کند تا تاثیر آنها بر شرکتهای آمریکایی را محدود 
کند.جیک کالوین، رئیس شورای ملی تجارت خصوصی به رویترز گفت: دولت و کنگره در صورتی که بخواهند تهدیدهایشان برای وضع تحریم ها را عملی کنند، جزییات را باید به 
درستی دریافت کنند.سخنگوی موسسه امریکن پترولیوم در گفت و گو با رویترز اظهار: تحریم ها باید در حد ممکن هدفمند باشند تا آسیب احتمالی به رقابت پذیری شرکتهای 
آمریکایی را محدود کنند.در دور قبلی تحریم ها علیه روسیه، ابرغول نفتی آمریکایی »اکسون موبیل« مجبور شد از پروژه ای در آرکتیک روسیه خارج شود.بر اساس گزارش اویل 
پرایس، پس از تحریم هایی که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ تصویب کردند، »اکسون موبیل« طرحهای خود برای مشارکت 

در اکتشاف و بهره برداری ذخایر هیدروکربن در فالت قاره آرکتیک روسیه را مسکوت گذاشت. این شرکت برآورد کرد بیش از یک میلیارد دالر به دلیل تحریم ها ضرر کرد.

اپراتور شبکه  ملی برق قزاقستان تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی را به خاطر شرایط بی ثبات تامین برق در سراسر 
کشــور قطع کرده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یوراسیانت، شرکت دولتی برق قزاقستان اعالم کرد عرضه برق به 
اســتخراج کنندگان ارز مجازی را حداقل تا پایان ژانویه قطع می کند .اپراتور شبکه  ملی برق قزاقستان اعالم کرد این تصمیم به 
خاطر شرایط بی ثبات تامین برق در سراسر کشور گرفته شده است.میلیون ها نفر در سراسر قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در 
۲۵ ژانویه به خاطر مشــکالت فنی که دلیل آن هنوز کاماًل مشــخص نشده است با قطعی برق مواجه بودند. شبکه های برق این ۳ 

کشور توسط یک شبکه مشترک در زمان شوروی سابق به هم متصل شده بودند. قطعی برق در این سه کشور برطرف شده اما هنوز هم شبکه های برق بی ثبات هستند.  
استخراج کنندگان ارز مجازی که پردازش کامپیوترهای آن ها مصرف برق بسیار باالیی دارد خود را مسئول این خاموشی ها نمی دانند.رییس انجمن ملی بالک چین 
و مراکز اطالعاتی در قزاقستان گفت اپراتور شبکه  ملی برق این کشور تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی در قزاقستان را از هفدهم ژانویه قطع کرده است.

وی گفت:»هر زمانی که شبکه های برق کشور با مشکل مواجه می شوند، انگشت اتهام به سمت استخراج کنندگان ارز مجازی گرفته می شود«.عدم فعالیت این استخراج 
کنندگان روزانه ۱ میلیون دالر به آن ها خســارت می زند.قزاقســتان در اوایل زمستان جاری در فکر واردات برق از روسیه افتاد چون تقاضا برای برق توسط استخراج 
کنندگان ارز مجازی باال رفته بود.معاون اول وزیر انرژی قزاقســتان گفت مصرف برق این کشور از اوایل سال گذشته میالدی ۸ درصد افزایش یافته است. درحالی که 

قباًل ساالنه تنها ۲ درصد افزایش داشت.

قزاقستان برق دستگاه های استخراج رمزارزها را قطع کردشرکت های نفتی آمریکا به دولت بایدن هشدار دادند

اســتاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: مادامی که به معنی واقعی 
 WTO کلمه به شــبکه تجارت بین المللی متصل نباشــیم و در
عضویت نداشته باشــیم در درازمدت نباید روی تجارت انرژی 
حســاب کنیم، از ســوی دیگر باتوجه بــه محدودیت هایی که 
داریم مسلما کشــورهای دیگر سعی می کنند جای خالی ما را 
در بازارهای منطقه پر کنند از جمله این کشــورها عربســتان 
است.هاشم اورعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره 
صادرات برق و جایگاهی که ایران دارد، اظهار داشــت: ســهم و 
حجم صادرات برق ما نســبت به برق مصرفی بسیار ناچیز است 
و بیشــتر به عنوان دکور مطرح می شود، بنابراین ما به دو دلیل 
حجم چندانی برای صادرات نداریم؛ دلیل اول اینکه ما در برخی 
مواقع ســال حتی نمی توانیم نیاز خودمــان را تامین کنیم چه 
برسد به اینکه صادرات داشــته باشیبم، وقتی قرار است برق و 
گاز صادر کنیم یکی از مباحث مهم امنیت تامین انرژی اســت 
یعنی باید قول بدهیم که در همه طول سال انرژی کشور مقصد 
را تامین کنیم نه این که هر زمان خودمان نیاز داشــتیم، صادر 
کنیــم. بنابراین به طور کلی یکــی از دالیل اصلی که صادرات 
برق ما به هیچ کشــوری پا نخواهد گرفت این اســت که اصال 
به میزانی برق تولید نمی کنیم که بتوانیم با امنیت کافی صادر 
کنیم. وی افزود: موضوع دومی که مانع پا گرفتن صادرات ایران 
شــده اینکه در صحنه بین الملل کشور ما در شرایطی است که 
نه می توانیم چیزی بخریم و نه بفروشــیم مثال آن اینکه فلفل 

ایران را از روســیه برگرداندند. بعبارت دیگر واقعیت این اســت 
که ما بــه نظام جهانی و تجارت بین المللی متصل نیســتیم و 
بــه همین دلیل وقتی برق را به عراق صــادر می کنیم پول آن 
را به ما نمی دهند، مادامی که به معنی واقعی کلمه به شــبکه 
تجارت بین المللی متصل نباشیم  و در WTO  عضویت نداشته 
باشــیم در درازمدت و به مقدار قابــل توجه نباید روی تجارت 
انرژی حساب کنیم، از سوی دیگر باتوجه به محدودیت هایی که 
داریم مسلما کشورهای دیگر سعی می کنند جای خالی ما را در 
بازارهای منطقه پر کنند از جمله این کشــورها عربستان است.

این کارشناس حوزه برق تصریح کرد: کشور عربستان برنامه های 
درازمدتی در حوزه بــرق دارد به طوری که خط ارتباطی خود 

را تقویت می کند و بــه راحتی جای ایران را در بازارهای انرژی 
کشورهایی مثل عراق اشغال می کند، همان کاری که ترکیه هم 
انجام می دهد، یعنی نه کشــورهای صادرکننده و نه واردکننده 
منتظر نمی شــوند که شرایط ما فراهم شود که بتوانیم صادرات 
انرژی داشته باشیم.وی گفت: اکنون ما می توانیم به افغانستان، 
پاکستان، ترکمنستان، ارمنســتان، ترکیه و عراق صادرات برق 
داشته باشیم، به کشــورهای حاشیه خلیج فارس مثل امارات و 
عمان هم از طریق کابل زیردریایی می توانیم ارتباط انرژی برقرار 
کنیم، در هر حال ما ظرفیت زیادی برای تبادل انرژی داریم کما 
اینکه چند دهه اســت که هاب انرژی شــدن ایران و تبدیل به 
مرکز تبادل انرژی در منطقه مطرح اســت، ظرفیت را هم داریم 
اما الزامات حداقلی را نداریم.استاد دانشگاه صنعتی شریف یادآور 
شد: فرض کنیم تا ما بخواهیم یک خط ارتباطی با ظرفیت باال 
بین ایران و پاکستان و یا هر کشور دیگری که نیاز به برق دارد، 
ایجاد کنیم زمان می برد و بالفاصله یک کشــور دیگر جای ما را 
می گیرد و یا موضوع سیاســی می شود. در هر حال ما نه سریع 
و نــه خوب عمل می کنیم.وی افزود: واقعیت اینکه به ســختی 
می توانیــم بازارهای برق منطقه را بدســت بیاوریم، کما اینکه 
تاکنون هم موفق نبوده ایم، امــا در هر حال می توانیم با خیلی 
کشــورها خط ارتباطی داشــته و ظرفیت ها را با سرمایه گذاری 
بخــش خصوصی باال ببریــم که البته منوط بــه حل مباحث 

بین الملل و تولید و مصرف داخلی است.

دالیل عدم موفقیت ایران در صادرات برق
فراخوان آگهـي مناقصه عمومي فراخوان آگهـي مناقصه عمومي 

شناسه آگهی:1267980

                   شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع: انجام خدمات كنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـتركین ، وصـول 
مطالبات ، اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان لنجان و توابع

به شــماره فراخوان ) 2000091138000208 ( مورخ )1400/11/02( را از طریق سامانه 
تــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گــران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان 

در پایگاه ملی مناقصات 53107498 می باشد.
* تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 00:15 شنبه تاریخ 1400/11/02 می باشد.

* مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از سایت : تا ســاعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 
1400/11/13 می باشد.

*مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/11/23 می باشد.
*زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/11/24 می باشد. 

* مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,683,000,000 ریال می باشد. 
* به منظور شــرکت در این مناقصه، داشــتن کد 4  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

الزامی می باشد.
*  ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت 

اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9
* اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شــرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ 

باال- روبروی مجتمع پارک 
امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 031-38132

 * اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه : 
 مرکز تماس : 021 41934 دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

ول
ت ا

نوب

رشکت گاز استان اصفهان
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گزیده خبر

تامین مالی زنجیره ای با اقتصاد چه می کند؟ 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است: به دلیل 
تورم باال و تحریم، چالش دسترسی به سرمایه در گردش تشدید شده است و 

بنابراین طرح تامین مالی زنجیره ای می تواند تحول آفرین باشد. 
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در 
گفت وگو با خبرنگار ایِبنا اظهار کرد: اصوال به طور کلی، تامین مالی جزو مسائل 
عمده صنایع کشورمان است و حتی بنگاه هایی که در فضای کسب وکار خود 
وضعیت بهتری دارند نیز با چالش کمبود ســرمایه در گردش مواجه هستند.

وی با اشاره به تسهیالت بانکی که برای سرمایه در گردش بخش های مختلف 
اقتصادی پرداخت شده است، گفت: این میزان در بخش صنعت و معدن حدود 
۸۰ درصد، کشاورزی ۷۰ درصد و بخش بازرگانی ۵۰ درصد بوده است. رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: در روش های مرسوم 
تامین ســرمایه در گردش بنگاه ها که عمدتا با اعطای تسهیالت نقدی انجام 
شده است، هر کدام از حلقه های زنجیره تولید به صورت مجزا درخواست منابع 
را داشــته و دارند که در این شرایط فشار تقاضا بر وجوه نقد در شبکه بانکی 
باال می رود. ضمن اینکه با توجه به افت نظارت بر هزینه کرد این تســهیالت، 
شاهد انحراف تسهیالت از بخش مولد به بخش غیرمولد خواهیم بود. مستوفی 
تصریح کرد: فقدانی که درباره ابزارهای مالی مناســب برای تهاتر مطالبات و 
بدهی های بنگاه های تولیدی وجود داشت، پیچیدگی های بسیاری را در تامین 
مالی این بنگاه ها ایجاد کرده بود که برهمین اساس دستورالعمل بانک مرکزی 
در خصوص تامین مالی زنجیــره ای تامین و در قالب برات الکترونیکی ابالغ 
شــد. به گفته وی ، هدف اصلی این طرح، رفع موانع و تسهیل بیشتر تامین 
ســرمایه در گردش با جایگزین کردن ابزارهای اعتباری به جای وجه نقد در 
شبکه بانکی اســت. ضمن اینکه تامین مالی زنجیره ای تولید باعث شفافیت 
در پرداخت تســهیالت بانکی و سرعت دهی آن خواهد شد. رئیس کمیسیون 
بازار پول و ســرمایه اتاق بازرگانی تهــران با بیان اینکه با اجرای طرح تامین 
مالی زنجیره ای، فشــار از بخش نقدینگی شبکه بانکی کم می شود و موضوع 
اعتبارســنجی و وثیقه سپاری به طور جدی دنبال خواهد شد، اظهار کرد: در 
بازه بلندمدت نسبت تسهیالت پرداختی ساالنه توسط بانک ها به بخش های 
مختلف اقتصادی و نســبت مانده تســهیالت بانکی به تولید ناخالص داخلی 
همیشه روند افزایشی داشته است در صورتی که در بخش واقعی ظرفیت های 
رشد و ستانده اقتصاد روند نزولی داشــتند. مستوفی ادامه داد: این ناکارایی 
نظام مالی و سیاســت های اعتباری کشور باعث تشدید ناترازی و عدم تعادل 
مالی در اقتصاد شده است که ادامه این موضوع تولید را به تنگنا می کشاند و 
منجر به توقف تولید خواهد شــد. در کشور ما اصوال کل این زنجیره تولید به 
وسیله شرکت ها انجام نمی شود و با بسیاری از بنگاه های غیرشرکتی و خانواری 
روبرو هستیم که ممکن است شفافیت درستی نداشته باشند. وی در پایان با 
تاکید بر اینکه اعتبارسنجی باید در نظام بانکی اجرایی شود چرا که در همه 
دنیا مهم ترین موضوع مالی است، گفت: در کشورهای دیگر تضامین اهمیت 
چندانی ندارد و وقتی شــما فرد خوش حســاب و با رتبه بندی باالیی باشید 
تسهیالت به شما تعلق می گیرد در حالی که در کشور ما تاکنون به این صورت 

نبوده است و مردم درگیر تضامین متعدد و مختلف هستند.

معاون بین الملل اتاق ایران:
افزایش تجارت ایران و اوراسیا در 

ماه های اخیر
تهران- ایرنا- معــاون بین الملل اتاق ایران گفــت: از زمان انعقاد 
موافقت نامــه تجارت ترجیحی بین ایران و اوراســیا، حجم روابط 
گسترش یافته است.به گزارش روز پنجشــنبه ایرنا از اتاق ایران، 
»محمدرضا کرباســی« در نشست نمایندگان اتاق، گمرک ایران و 
روسیه اظهار داشــت: آمار صدور گواهی مبداهای صادره از زمان 
انعقــاد این موافقت نامه، رقم ۷۸ هزار گواهــی مبدا )CT۳( را به 
مقصد کشورهای اوراسیا نشان می دهد که از این میزان بیش از ۷۰ 
درصد گواهی مبداهای صادراتی به مقصد روســیه بوده است.وی 
ابراز امیدواری کرد: با رفع موانع و مشکالت صدور و به ویژه پذیرش 
این اسناد در ارتباط با کشورهای عضو اوراسیا در کوتاه مدت بتوانیم 
ســطح روابط را تقویت کنیم.کرباســی تاکید کــرد: اگرچه روند 
پذیرش گواهی مبداهای کشورهای اوراسیا در ایران بدون مشکل 
چندانی انجام می شــود؛ اما صادرات ایران به این کشورها به ویژه 
روسیه و بهره گیری از ترجیحات تعرفه ای ذیل توافق تجاری امضا 
شده با این اتحادیه با مشکالت و سخت گیری هایی مواجه است و 
امیدواریم با پیگیری هایی که صورت گرفته در کوتاه مدت شــاهد 
حل این مشــکالت باشــیم.معاون بین الملل اتاق ایران با توجه به 
حساسیت کشــورهای عضو اوراسیا از تدوین دستورالعملی جامع 
توســط اتاق ایران با هدف مشخص شدن قواعد مرتبط با تکمیل 
فرم CT۳ خبر داد و گفت: این دســتورالعمل برای صادرکنندگان 
و اتاق های سراســر کشور ارسال شد. با این حال با توجه به اعمال 
برخی ســخت گیری های قانونی این پروسه از طرف مقابل، نیاز به 
بررسی و اعمال دقیق تر قواعد دارد.وی ادامه داد: اتاق ایران با توجه 
به سامانه های موجود که به استعالم آنالین تایید گواهی های مبدا 
می پردازند، آمادگی دارد کل پروســه صدور، پذیرش و اســتعالم 
اسناد را به صورت الکترونیک و آنالین انجام دهد.نمایندگان اتاق و 
گمرک ایران در این نشست با مسئوالن گمرک روسیه به بررسی 
مشکالت و پیشــنهادات درباره چگونگی صدور و پذیرش گواهی 
مبدا مربوط به توافق تجارت ترجیحی اوراسیا پرداختند.بر اساس 
این نشست راهکارهایی برای تسریع و همچنین اصالح روند صدور 
و پذیرش اســناد مذکور در دســتورکار دو طرف قرار گرفت.طبق 
توافق های صورت گرفته قرار شــد الکترونیکی شدن کلیه مراحل 
صدور، پذیرش و استعالم های بعدی گواهی های مبدا در دستورکار 
نشســت بعدی اعضای اتحادیه اوراسیا قرار گیرد. در ادامه با توجه 
به شناســایی مهم ترین موانع در برابر صدور و پذیرش گواهی های 
مربوطه قرار شد این مشــکالت با همکاری گمرکات دو کشور به 

فوریت مرتفع شود.

پیکر بی جان فرش دستباف و ادامه بی توجهی ها
در حالی که در سال جاری بارها نسبت به افت شدید صادرات و ریزش اشتغال در صنعت فرش 
دستباف هشدار داده شــده، اما هنوز بخی از موانع داخلی مهم صادرات برطرف نشده است.به 
گزارش ایســنا، آذر ماه امسال معاون امور گمرکی طی نامه ای به قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( نســبت به کاهش صادرات فرش هشدار داد.طبق اعالم گمرک، صادرات این 
کاالی ایرانی در سال ۱۳۷۲ با افزایش نزدیک به ۲ میلیارد دالر به اوج خود رسید و برای ۵ تا 
۷ میلیون نفر اشــتغال ایجاد کرده بود، اما بعد از این دهه شاهد کاهش تدریجی صادرات این 
کاال بودیم؛ به طوری که صادرات فرش دســتباف در ســال ۱۳۹۷ به ۲۴۰ میلیون دالر و پس 
از اعمال تحریم ها در ســال ۱۳۹۸ به ۷۰ میلیون دالر رسید. در سال جاری هم ارزش صادرات 
این کاال حدود ۵۰ میلیون دالر بوده اســت. اشتغال مســتقیم این صنعت نیز در حال حاضر 
معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اســت.گمرک ایــران از جمله دالیل کاهش صادرات فرش 
را وجود رقبای جدی مانند کشــورهای هند، نپال و پاکســتان اعالم کرده که با برنامه ریزی و 
حمایت موثر از بافندگان و رعایت ســلیقه بازار ســهم عمده ای از فروش بازار فرش را به خود 
اختصاص داده اند. تحریم های متعدد علیه صادرات که باعث دشــواری دسترســی به بازارهای 
صادراتی هدف شده، ارائه نشدن تسهیالت صادراتی به صادر کنندگان از جمله جوایز صادراتی، 
وام با بهره کم جهت تأمین بخشــی از هزینه حمل و نقل و شــرکت در نمایشگاه بین المللی، 
وضعیــت پیمان ارزی، قوانین و مقررات بــاز دارنده و گرانی مواد اولیه تولید فرش نیز از جمله 
دیگر عوامل کاهش صادرات فرش عنوان شــده است.معاون گمرک در ادامه هم پیشنهاد کرده 
که برای توسعه و تقویت صادرات فرش، صادرات فرش دستباف ایرانی از برگشت ارز حاصل از 
صادرات معاف شود. همچنین با توجه اینکه فرش دستباف، یک کاالی سرمایه ای است، پس از 
صادرات  نیاز به خدمات پس از فروش از جمله عملیات رفو، شســت وشو و رنگ برداری دارد، 
اما به دلیل مشکالت لزوم اخذ تضمین جهت ورود موقت اینگونه فرش ها، عمال صرفه اقتصادی 
برای اســتفاده از این ظرفیت بالقوه از بین رفته اســت اما در صورت ارائه تسهیالت الزم برای 
تعداد زیادی از افراد مجرب که سالیان متمادی به این حرفه اشتغال داشته و حاال در کشورهای 
ترکیه و پاکســتان از توان و تجربه آنها استفاده می شود، امکان استمرار فعالیت در ایران فراهم 
خواهد شد. همچنین با ایجاد این تســهیالت امکان ورود موقت فرش های خارجی نیز میسر 
می شــود که درآمد ارزی مناسب و ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از اقشار جامعه را به دنبال 
خواهد داشــت.در این رابطه قبال پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده ۷۵ آئین نامه اجرایی 
قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیون 
اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شد، اما تاکنون نتیجه ای 
نداشته است.  گمرک در این زمینه پیشنهاد کرده که برای نهایی شدن اصالح قانون یاد شده 
پیگیری های الزم صورت گیرد.فعاالن صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده اند که 
اصالح نشدن این قانون و هزینه باالی ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر 
و خدمات پس از فروش با مشــکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه 
شود. این مســئله حدود شش سال است که حل نشده و نیاز به اصالح قانون در مجلس دارد.

همچنین گمرک پیشتر هم هشدار مشابهی درباره افت شدید صادرات فرش نسبت به دهه ۷۰ 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود و فعاالن این صنعت هم بارها موانع داخلی صادرات 
فرش از جمله همین مشکالت ارائه خدمات پس از فروش برای فرش دستباف را اعالم کردند، 
اما تاکنون شاهد گشایشی حداقل در حوزه تسهیل مرمت و خدمات پس از فروش نبودیم. البته 

یک اقدام مثبت در این حوزه افزایش مهلت رفع تعهد ارزی فرش به یک سال بود.

تجارت خارجی ایران ۸۰ میلیارد دالر شد
تجارت خارجی کشــور در ده ماهه امسال به ۱۳۳ میلیون تن و به ارزش 
۸۰ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دالر رسیده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
در ده ماهه امسال ۳۳ میلیون تن کاال به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۷۳ میلیون 
دالر کاال وارد کشــور شــده که به لحاظ وزن ۱۷ درصد و از لحاظ ارزش 
۳۴ درصد افزایش داشــته اســت و در مجموع ۲۳۴ هزار فقره اظهارنامه 
وارداتی داشتیم.در ده ماهه امسال به میزان ۱۰۰ میلیون تن کاال به ارزش 
۳۸ میلیارد و ۷۶۳ میلون دالر صادر شــد که بــه لحاظ وزن ۷ درصد و به 
لحاظ ارزش ۳۸ درصد رشــد داشته است.کشور های عمده مقصد صادراتی 
در مدت یاد شــده به ترتیب شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان 
بوده است.همچنین کشــور های عمده مبدا واردات کاال به کشورمان در ده 
ماهه ســال جای به ترتیب شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، آلمان 

و سوئیس بوده است.

چرا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شکست خورد؟ 
پژوهشــگر موسســه مطالعات بازرگانی با بیــان اینکه اجرای 
سیاســت دالر ۴۲۰۰ تومانی به هدف اصابت نکرد و خروجی 
مورد نظر را نداشــت، گفت: اصالح این سیاست باید به تدریج 
و در زمان و با راهکار مناســب انجام شود.حسن ولی بیگی در 
گفت وگــو با ایِبنا اظهار کرد: دولت در فروردین ماه ســال ۹۷ 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان را برای تمام کاالها اعالم کرد اما در 
مرداد ماه به دلیل تنگناهای ارزی و همچنین مسائل مرتبط با 
تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، به این جمع بندی رسید که 
عمال امکان تامین دالر ۴۲۰۰ تومانی برای همه کاالها مقدور 
نیست و تعداد محدودی از اقالم که کاالی اساسی بودند و تاثیر 
زیادی در معیشت خانوارها داشتند را مشمول کرد. وی با اشاره 
به اینکه اجرای این طــرح به هدف اصابت نکرد، افزود: قاعدتا 
دولــت باید نظارت بر ورود کاالهــا را به صورت جدی و دقیق 
انجــام می داد تا فرآیند اجرا و رســیدن کاال به جامعه هدف و 
مخاطب اصلی به درستی انجام گیرد. این مهم به ویژه در بخش 
نهاده های دامی و روغن خام نمود بیشتری داشت چرا که شاهد 
تخلفاتی در این بخش ها بودیم.پژوهشــگر موسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت گذشته 
در زمان اجــرای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانــی نظارت قوی و 
دقیقی نداشت، گفت: باید به این امر نیز توجه کنیم که عوامل 
مختلفی در قیمت کاالها مانند نهاده های دامی تاثیر می گذارد. 
عواملی مانند دستمزدها، اجاره ، برق و آب و گاز و سایر هزینه ها 
که البته منطقی هم نبود که دولت روی اینها نظارت داشــته 
باشــد اما به هر حال کم و بیش همســو با نــرخ تورم افزایش 
پیــدا کردند و در نهایت روی کاالهای نهایی اســتفاده کننده 
از نهاده های دامی اثر گذاشــتند و قیمــت کاالها را باال بردند. 
ولی بیگی تصریح کرد: طبق محاسباتی که انجام دادیم از ابتدای 
فروردین ســال ۹۷ تا اواسط امســال با افزایش بیش از ۳۰۰ 
درصدی نرخ تورم روبرو بودیم و این در حالی است که در گروه 
کاالهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند نیز با افزایش حدود ۲۵۰ 
درصدی روبرو بودیم. قیمت بخشــی از کاالها هم اگر متناسب 

با تورم افزایش پیدا نکردند به موضوع تامین ارز ترجیحی برای 
نهاده های اولیه کاالهای مذکور مرتبط است اما انتظار می رفت 
افزایش قیمت ها اندک باشد که البته تحریم ها نیز بی تاثیر نبود 
و بحث خشکسالی در کشور نیز قیمت نهاده ها را در دو سه سال 
گذشته افزایش داد.وی گفت: اگر بخواهیم سیاستی به درستی 
اجرا شــود قاعدتا ۳ مورد را باید به طــور دقیق رعایت کنیم 
تا سیاســت مورد نظر به هدف اصابت کند. در همین موضوع 
تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید ایــن ارز ترجیحی به میزان 
کافی اختصاص داده می شــد، در زمان مناسب اختصاص داده 
می شــد و در زمان مناسب هم وارد بازار می شد. البته به دالیل 
تنگناهای ارزی و تحریم ، این ۳ مولفه رعایت نشد و در نتیجه 

عامل اثرگذار بر افزایش قیمت ها بود.این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه دولت پشتیبانی الزم از این سیاست را نداشت و به 
همین دلیل به نتیجه درستی هم نرسید، تاکید کرد: تامین ارز 
۴۲۰۰ تومانــی برای کاالها می تواند در حوزه یارانه های پنهان 
باعث کســری بودجه هم شود و اگر این ارز دولتی حذف شود 
قطعا منجر به کاهش فساد و رانت های ناشی از آن خواهد شد. 
ضمن اینکه اصالح این سیاست می تواند اثرات مثبت خود را در 
اقتصاد به جا بگذارد. وی تورم را عامل بسیار مهمی در این میان 
دانست و گفت: تورم مستقیمی که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به همراه دارد به این دلیل است که سهم کاالهای مشمول در 
شاخص مصرف کننده برای محاسبه نرخ تورم تاثیرگذار است. 

شاید در وهله نخست، تورم ناشی از آن نیز عدد باالیی نباشد. 
ولی بیگی اظهار کرد: نکته مهم اینجاست که در شرایط کنونی 
کــه نرخ تورمی باالیی را تجربه می کنیــم نباید اجرای اصالح 
سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی را به یکباره انجام دهیم چرا که تورم 
بیشتری را ممکن است تجربه کنیم بنابراین باید تدابیر الزم را 
در این خصوص مد نظر قرار داد.این پژوهشگر موسسه مطالعات 
و پژوهش هــای بازرگانــی گفت: دولت باید در سیاســت های 
جبرانی خود رقم های مناســبی را برای مردم تخصیص دهد تا 
بتواند آثار اصالح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را جبران 
کند. هرچند به دلیل مشــکالتی که دولت دارد ممکن اســت 
رقم جبرانی خیلی نباشــد. به هر حال به نظر می رسد اجرای 
این سیاســت اصالحی باید در زمان مناسبی صورت گیرد و به 
عنوان نمونه زمانی باشد که مذاکرات به نتیجه رسیده و آرامش 
و ثباتی به اقتصاد کشور بازگشته است که در ان صورت تبعات 
حذف ۴۲۰۰ تومانی می تواند کمتر از شرایط کنونی باشد.وی 
افزود: اگر دولت واقعا درصدد تغییر این سیاســت است باید به 
صورت تدریجی کار را جلو ببرد و نرخ را از ۴۲۰۰ تومان کم کم 
باال ببرد تا به نرخ روز برســد. ضمن اینکه باید بتواند به نحوی 
ذخائر استراتژیک خود را افزایش دهد چرا که در ماه های اولیه 
ممکن است فشار بیشتر باشد و آثار روانی افزایش قیمت ها را به 
دنبال داشته باشد و در این صورت بتواند با تزریق کاالهای مورد 
نظــر به بازار افزایش قیمت و همچنین کمبود احتمالی کاالها 
را کنترل کند. ممکن اســت به دلیــل انتظار تورمی و افزایش 
قیمت ها در آینده نزدیک، برخی واســطه ها و ســودجویان به 
احتکار و انبار کاالها دست بزنند.ولی بیگی معتقد است: نظارت 
ها باید به شــدت قوی و جدی باشــد تا با شوک کمبود کاال و 
احتکار مواجه نشــویم. ضمن اینکه دولت باید هرچه سریع تر 
با راهکارهایی که کمترین آســیب را به جامعه وارد کند، این 
موضوع را تعیین تکلیف کند.این کارشناس اقتصادی در پایان، 
پرداخت یارانه نقدی را مناســب تر از پرداخت غیرنقدی یارانه 

ناشی از حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی دانست.

چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و 
تولیدی کشور تشکیل شد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست های 
ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد. دکتر صالح آبادی در این جلسه با اشاره به اهمیت نگاه صادرات 
محور در حوزه اقتصادی کشــورتصریح کرد: نگاه ارزآوری و صادرات محور یک نگاه مترقی در اقتصاد اســت و کشــورهایی در اقتصاد دنیا موفق بوده اند که بر ارزآوری از 
محل صادرات تکیه کرده اند. در این راستا وزارتخانه ها و سازمان ها باید در جهت سیاست ها و برنامه هایی گام برداند که منجر به ورود ارز به کشور شود. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اظهار امیدواری 
در خصوص افزایش درآمدهای ارزی در سال آتی افزود: حمایت از تولید داخل و سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد و از هدررفت منابع ارزی برای واردات کاالهای 
غیرضرور و لوکس جلوگیری شود.دکتر صالح آبادی با اشاره به شروع اجرایی شدن فرآیند تامین مالی زنجیره تولید در شبکه بانکی اظهار داشت: در تامین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی از ظرفیت های این 
طرح و همچنین اوراق گام با هماهنگی وزارت صمت استفاده می کنیم تا بتوانیم بیشترین بهره وری را از منابع پولی کشور داشته باشیم.دکتر فاطمی امین؛ وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز در این جلسه بر 
هماهنگی و کارایی سیاســت های ارزی و تجاری تاکید کرد و افزود: با هماهنگی دســتگاه های مرتبط رویه های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشــویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و 
تولیدی کشور و همچنین تامین مالی زنجیره تولید تسهیل خواهد شد.تامین مالی واحدهای تولید ی و صنعتی، برنامه ریزی تامین ارز کاالهای وارداتی با توجه به درآمدهای ارزی کشور در سال ۱۴۰۱، اصالح 

فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل رویه های مربوطه و همچنین برنامه اقدام واردات از طریق رمز دارایی ها از موضوعات مورد بحث در چهارمین جلسه کارگروه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت بود.

هنوز چند هفته از انتشار اخبار جوانه زدن جوهای دامی وارداتی در یکی از بنادر کشور نگذشته 
که اخیرا ویدویی مبنی بر فاسد شدن چند صد تن سویای دامی در بندر امام منتشر شده است.به 
گزارش ایسنا، چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که در آن نشان می داد بخشی 

از جوهای وارداتی به جای اینکه به دست تولیدکنندگان برسد، به دلیل عدم ترخیص به موقع در بندر چابهار جوانه زده و سبز شده 
اند.این موضوع بالفاصله از سوی گمرک تایید و اعالم شد که این محموله ۱۳۵ هزار تنی جو از طریق شرکت پشتیبانی امور دام وارد 
شــده اســت که ۹۰ درصد آن )حدود ۱۲۰ هزار تن( ترخیص شده و حدود ۱۰ درصد آن یعنی ۱۵ هزار تن در بندر باقی مانده است 
که باید با صدور کد رهگیری بانک ترخیص می شد ولی با گذشت دوماه هیچ اقدامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام برای ارائه به 
گمرک و ترخیص باقی مانده انجام نشده است .شرکت پشتیبانی امور دام نیز در واکنش به این موضوع اعالم کرد که باقی مانده این 
محموله ها به وزن حدود ۱۵ هزار تن بخاطر پر بودن ظرفیت انبارها در  داخل بندر قرار داده شد و با توجه به پیش بینی هایی که از 
قبل شده بود، برای محافظت از باران روی آن چادر کشیده شد که بعد از پایان بارندگی چادرها کنار زده شد و محموله هوادهی شد.

رئیس کل بانک مرکزی:

ماجرای فاسد شدن چندصد تن سویای نگاه اقتصادی کشور باید صادرات محور باشد
دامی در بندر امام چیست؟
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اعطای وام بر اساس اعتبارسنجی؛ اجرای یک مطالبه پس از سال ها انتظار
ایده اعطای تسهیالت خرد بر اساس اعتبارسنجی که سال ها در دولت های مختلف خاک می خورد، سرانجام به 
مرحله اجرا رسیده است.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ دولت سیزدهم کالن پروژه ای با موضوع تحول در نظام بانکی به 
نفع مردم و تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده که تاکنون بخش هایی از آن مصوب و وارد اجرا شده است. 
یکی از این موارد، تسهیل دسترسی مشتریان خوش حساب به وام های خرد در قالب روش اعتبارسنجی است؛ این 
روش که ده ها سال در دنیا قدمت دارد و در بسیاری از کشورها وام های مختلف را بر این اساس پرداخت می کنند، 
مطالبه ای اســت که از ســال ها قبل وجود داشت اما پاسخ مناسبی به آن داده نشده بود. در دولت سیزدهم این 
درخواست پیگیری شد و دی ماه در جلسه ای که رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها داشت، یکی از ۵ فرمان 
سیدابراهیم رئیسی به نظام بانکی تسهیل دسترسی به وام های خرد بر اساس اعتبارسنجی بود.این موضوع که 
یکی از برنامه های مهم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم بوده با استقبال سیداحسان خاندوزی و علی 
صالح آبادی مواجه و به سرعت در دستور کار قرار گرفت و قرار شد بخشی از بانک ها از ابتدای هفته آینده و بخشی 

هم تا پایان سال، مقدمات برنامه جدید را فراهم نمایند.

پیش داوری رسانه ای
همانطور که بیان شــد، بخشی از بانک ها که زیر نظر وزارت اقتصاد هستند قرار است از ابتدای هفته آینده این 
طرح را اجرایی کنند. پس از رسانه ای شدن این طرح، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک های دولتی، اعالم 
کرد که بانک ها در حال تنظیم و ابالغ بخشــنامه های مربوطه آن هستند و از ابتدای هفته آینده )۹ بهمن ماه( 
این تصمیم در شعب بانک های دولتی اجرایی خواهد شد و وزارت اقتصاد هم بر این موضوع نظارت خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی هم در این زمینه با اشــاره به تدوین دســتورالعمل های کلی اعطای وام های خرد برای 
مجموعه نظام پولی و بانکی گفت که مقررات آن در حال بازنگری اســت و تا پایان سال به سیستم بانکی ابالغ 
می شــود.با این حال برخی رسانه ها به محض رسانه ای شدن این طرح، سعی کردند آن را شکست خورده نشان 
بدهند. این رسانه ها قبل از آنکه بخشنامه ای به نظام بانکی ابالغ شده باشد، گزارش دادند که ما به بانک ها رفته ایم 
ولی مسئوالن شعب از ماجرا خبر نداشتند و اظهار کردند که این مسائل در تلویزیون مطرح شده و هنوز به ما 

چیزی نگفته اند! در پایان هم با یک جمع بندی جهت دار، نوشتند که پرداخت تسهیالت بدون بانک ضامن وعده 
خاندوزی، وزیر اقتصاد بود اما بانک ها هنوز آمادگی پرداخت وام به این شیوه را ندارند.هر چند پیش بینی مقدمات 
تصمیم فوق خواسته درستی است، اما عجله برخی جریان های سیاسی-اقتصادی برای مطالبه از دولت جدید و 
پیش داوری برای شکست خورده نشان دادن ایده مذکور در حالی است که همین طرح سال ها در دولت های قبل 
خاک می خورد و با وجود مطالبه کارشناســان حتی مجال بروز نمی یافت، با این حال چنین هجمه هایی علیه 

آن ها صورت نمی گرفت.

جزئیات حذف ضامن و سنجش اعتبار
بر خالف تقاضای کاذبی که در بخشی از جامعه رواج داده شده، طرح اعطای وام های خرد قرار است متقاضیان 
خوش حســاب و دارای رتبه اعتباری خوب را هدفگیری کند. گام نخســت اجرای آن هم با محوریت بانک هایی 
که زیر نظر وزارت اقتصاد هســتند آغاز شده است.ســیدعباس حسینی؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت اقتصاد در این زمینه توضیح داده است که متقاضیان تسهیالت خرد شامل شاغلین، بازنشستگان 
و مستمری بگیران دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی )حتی سازمان تأمین 
اجتماعی(؛ همچنین شــاغالن و بازنشســتگان نهادهای عمومی و نیز شرکت های بزرگ بخش خصوصی که از 
شــعبات ذیربط بانک های خودشــان، دریافت حقوق داشــته و رتبه اعتباری آنها A، B و C می باشد، می توانند 
بدون ضامن نسبت به اخذ وام اقدام کنند.وی افزود: این امر در هیئت مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده 
و بخشــنامه های آن از ســوی دفاتر مرکزی به تمام شعب در حال ابالغ اســت.بر اساس دستورالعمل مربوطه، 
متقاضیان وام تا سقف ۵۰ میلیون تومان می توانند، بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق خود و نیز برای 
دریافت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز هم بدون نیاز به ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق به همراه یک 
سفته یا چک، اقدام کنند.البته برای سایر کارکنان بخش های خصوصی کوچک که در زمره مشموالن گروه اول 
قرار ندارند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هســتند نیز این امکان وجود دارد 
که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند. البته این 

دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.معاون وزیر اقتصاد، نحوه 
ارزیابی و رتبه بندی افراد را بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها 

گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرده است.

دغدغه های مردم
البته ضمانت اجرای این طرح یکی از دغدغه های مهم مردم است که وزیر اقتصاد در این زمینه معتقد است این 
بخشنامه با همکاری خود بانک ها تنظیم شده و همین موضوع بهترین ضمانت اجرای آن است. بر اساس اعالم 
وزارت اقتصاد، پس از تاکید رییس جمهوری مبنی بر تســهیل پرداخت وام به آحاد جامعه، ۱۳ مدیر بانکی با 
امضای صورتجلسه ای که برای اعالم جزئیات و شرایط پرداخت تسهیالت خرد برگزار شد متعهد به انجام این کار 
شدند.موضوع دیگر به میزان شمولیت اعتبارسنجی ها برمی گردد. معاون وزیر اقتصاد در این زمینه معتقد است 
بخش زیادی از کارکنان و مستمری بگیران در دستگاه های اجرایی در همین رتبه A، B و C قرار خواهند گرفت 

و می توانند به راحتی از تسهیالت استفاده کنند.

توسعه موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی
نهادهایی که به اعتبارسنجی می پردازند، مجموعه ای از اطالعات اعم از سن، قومیت، مذهب و سایر ویژگی های 
شخصی و حتی مواردی همچون سابقه پرداخت قبوض و وام های ریز و درشت مانند وام دانشجویی را جمع آوری 
نموده و بر اساس روش های مختلف به تحلیل آن می پردازند تا جایگاه اعتباری فرد استخراج گردد. این رتبه بندی 
برای مجموعه های حقوقی نیز قابل انجام است که در دنیا اتفاقی مرسوم است.با افزایش تقاضا برای اعتبارسنجی 
افراد و رتبه بندی اعتباری شرکت ها، نیاز به موسسات مربوطه هم بیشتر می شود که باید برای آن پیش بینی های 
الزم برای آن انجام شود. در دنیا شرکت ها و موسسات مختلفی این کار را انجام می دهند. در ایران هم اکنون یک 
شرکت اعتبارسنجی وجود دارد که نیاز است با نظارت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این قبیل شرکت ها افزایش 

یابند تا فضای رقابتی بهتری در این حوزه شکل بگیرد.

به گفته تحلیل گران، فروش باالی بیت کوین، سقوط بزرگ رمزارزها در سال ۲۰۱۸ را تداعی کرده است.به گزارش ایِبنا به نقل از 
راشاتودی، فروش چشمگیر سکه های دیجیتال که باعث شد قیمت بیت کوین در روزهای گذشته به زیر ۳۴ هزار دالر سقوط کند 
و بیش از ۱.۴ تریلیون دالر از ارزش کل بازار رمزارزها از ماه نوامبر پاک شــود، نگرانی ســرمایه گذاران را از اینکه بدترین وضعیت 
هنوز در راه است افزایش داده است.سرمایه گذاران با اشاره به بازارهای نزولی در تاریخ رمزارزها، در مورد زمستان احتمالی رمزارزها 
صحبت می کنند. آخرین بار چنین اتفاقی در اواخر سال ۲۰۱۷ و اوایل سال ۲۰۱۸ رخ داد که بعد از یک رونق بی سابقه، بیت 
کوین بیش از ۸۰ درصد سقوط کرد و به ۳۱۰۰ دالر رسید. این سقوط بزرگ رمزارز بدتر از سقوط ۷۸ درصدی در ماه مارس ۲۰۰۰ بود. در دوره های ریزش/زمستان 
رمزارز است که کارآفرینان شرکت های بهتری را می سازند. دیوید مارکوس، رئیس سابق بخش رمزارزهای متا/ فیسبوک، در توییتی نوشت: این زمان، فرصت مجددی 
برای تمرکز بر حل مشکالت واقعی در مقابل پمپاژ کردن توکن ها است.به گفته یو بی اس، سقوط رمزارزها این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است این وضعیت برای 
چندین ماه ادامه داشته باشد. جیمز مالکوم، رئیس تحقیقات ارز خارجی در یو بی اس گفت: این سوال وجود دارد که چطور این وضعیت را تشخیص دهیم و احتماالً 
نزدیک ترین قیاس مربوط به سال ۲۰۱۸ و زمستان رمزارز است. او گفت: به نظر می رسد که این دوره نسبتاً دشوار و طوالنی تر باشد و بنابراین، تشبیه زمستان رمز 
ارز بسیار خوب است و افزود: به یاد داشته باشید، زمستان رمزارز در سال ۲۰۱۸ فقط در ماه های زمستانی نیمکره شمالی نبود و اساساً یک سال کامل تمدید شد و 

طول کشید.

قیمت طال در معامالت روز پنج شــنبه بازار جهانی تحت تاثیر رشد ارزش دالر که نگرانیها نسبت به منازعه نظامی در اوکراین را تحت 
تاثیر قرار داد، به روند کاهشــی خود ادامه داد.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۸۱۲ 
دالر و ۸۷ ســنت رســید. بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه با ۱.۶ درصد کاهش بسته شده بود که بزرگترین کاهش قیمت از ۲۲ 
نوامبر بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۹ درصد کاهش، به ۱۸۱۳ دالر و ۴۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز 
چهارشنبه ۲۲ دالر و ۸۰ سنت معادل ۱.۲ درصد کاهش یافته و در ۱۸۲۹ دالر و ۷۰ سنت بسته شد.برایان الن، مدیرکل شرکت »گلد 

سیلور سنترال« گفت: پس از نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا، مقامات بانکی تایید کردند که نرخهای بهره را افزایش می دهند و به همین دلیل بازده اوراق خزانه 
صعود کرد. و البته همه طال فروختند. همچنین قوی ماندن ارزش دالر، قیمت طال را تحت فشار کاهشی قرار داد.جروم پاول، رییس بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه لحن 
موافق تحکیم سیاست پولی داشت و به افزایش نرخهای بهره در مارس اشاره و اعالم کرد کهفضا برای تحکیم سیاست پولی بدون آسیب دیدن اشتغال وجود دارد.بازده اوراق 
خزانه دو ساله آمریکا در آغاز معامالت روز پنج شنبه آسیا به باالترین حد در ۲۳ ماه گذشته صعود کرد در حالی که بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در باالترین حد یک هفته اخیر 
ایستاد.بازده باالتر و افزایش نرخهای بهره هزینه نگهداری طال را افزایش داده و جذابیت سرمایه گذاری در آن را کمتر می کند.شاخص دالر در برابر سبدی از ارزهای رقیب به 
باالترین سطح از ۲۲ نوامبر صعود کرد.سوکی کوپر، تحلیلگر استاندارد چارترد گفت: تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی عالقه به طال به عنوان دارایی امن را تجدید کرد اما قیمت طال 

در بحبوحه هجوم سرمایه گذاران برای حفظ دارایی، به جای این که به میزان قابل توجهی صعود کند ارزش خود را حفظ می کند.

طال ارزان تر شدزمستان رمزارزها در راه است
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گزیده خبر

تماس تلفنی بایدن و زلنسکی
  سی ان ان: بایدن حمله روسیه 

را قطعی دانست
رئیــس جمهور آمریــکا در تمــاس با همتای 
اوکراینی خود ضمن تکرار حمایت واشــنگتن 
از کی یــف در برابــر هرگونه تهاجــم خارجی، 
گفت کاخ ســفید در حال بررسی حمایت های 
اقتصادی بیشــتر از این کشور است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، کاخ ســفید 
بامداد جمعــه از تماس تلفنــی »جو بایدن« 

رئیس جمهور آمریکا با »ولودیمر زلنســکی« همتای اوکراینی وی خبر داد.در 
این بیانیه آمده اســت: »بایدن بار دیگر بر آمادگی آمریکا و متحدان و شرکای 
خود برای پاسخ قاطع در صورت تجاوز بیشتر روسیه به اوکراین تاکید کرد. وی 
همچنیــن بر تعهد ایاالت متحده به حاکمیــت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید 
کرد«.بر این اساس، بایدن درباره کمک های آمریکا به اوکراین گفت: »آمریکا در 
سال گذشته بیش از نیم میلیارد دالر کمک های توسعه ای و انسانی به اوکراین 
ارائه کرده است و در حال بررسی حمایت های کالن اقتصادی بیشتر برای کمک 
به اقتصاد اوکراین در میان فشارهای ناشی از انباشت نظامی روسیه است«.کاخ 
سفید توضیح داد: »بایدن تصریح کرد که با وجود خروج اعضای خانواده پرسنل 
ســفارت آمریکا، این ســفارتخانه در کی یف همچنان باز و کاماًل فعال است. دو 
طرف در مورد تالش های دیپلماتیک برای هماهنگی در مورد امنیت اروپا بحث 
کردند و بر اصل »هیچ چیزی در مورد اوکراین بدون اوکراین نخواهد بود« تاکید 
کردند«.بر اساس این بیانیه، بایدن همچنین حمایت آمریکا از تالش ها برای حل 
اختالفات در چارچوب نرماندی را تکــرار و ابراز امیدواری کرد که تعهد مجدد 
طرفین در ۲۶ ژانویه به مفاد آتش بس ژوئیه ۲۰۲۰ به کاهش تنش ها و پیشبرد 
اجرای توافق نامه های مینســک کمک کند.با این حال، یک مقام ارشــد دولتی 
اوکراین در گفتگو با شــبکه »سی ان ان«، جزئیات بیشتری از این تماس تلفنی 
ارائه کرد.»متیو َچنس« خبرنگار سی ان ان به نقل از این مقام اوکراینی که نامش 
فاش نشد، گزارش داد: »بایدن به زلنسکی گفت که حمله روسیه به محض ایجاد 
شرایط مناسب قطعی است. بایدن گفت که روسیه تالش خواهد کرد تا کی یف 
را اشغال کند و از زلنسکی خواست برای این امر آماده شود«.دقایقی بعد »امیلی 
هورن« سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید طی بیانیه ای در واکنش به این 
گزارش ســی ان ان، گفت: »این ]خبر[ درست نیســت. بایدن گفت که احتمال 
مشــخصی وجود دارد که روس ها در مــاه فوریه به اوکراین حمله کنند. او قبال 
هم این حرف را علناً گفته و ما هم ماه هاســت که درباره آن هشــدار داده ایم«.

بامداد جمعه همچنین نماینده آمریکا در سازمان ملل خواستار برگزاری جلسه 
علنی شــورای امنیت درخصوص اوکراین برای روز دوشنبه شد. از حدود دو ماه 
قبل رسانه های آمریکایی جوسازی و خبرسازی درباره احتمال حمله روسیه به 
اوکراین در اوایل ســال جاری میالدی را آغاز کرده و موجب تشــدید تنش در 
شرق اروپا شده اند. روسیه قویا چنین ادعاهایی را رد کرده اما تأکید کرده تداوم 
حمالت توپخانه ای نیروهای اوکراینــی علیه مناطق خودمختار روس زبان این 
کشور واکنش مســکو را در پی خواهد داشت.مسکو همچنین به منظور کاهش 
تنش ها پیرامون مسائل اوکراین، پیشنهاداتی در راستای تضمین امنیتی غربی ها 
به روسیه از جمله عدم گسترش پیمان نظامی ناتو به سمت مرزهای این کشور 
و خروج نیروهای ناتو از این منطقه را مطرح کرد. هفته گذشته نماینده روسیه 
با همتایان آمریکایی و ناتو جلســه ای برگزار کردند تا این پیشنهادات را بررسی 

کنند اما در نهایت طرف غربی این پیشنهادات را رد کرد.

اردوغان:
انتقال اس-۴۰۰ ادامه دارد

ترکیه در مصاحبه ای جدید  رئیس جمهوری 
به بررسی مسائل مختلف از جمله سفر خود 
به امارات، ســفر رئیس رژیم صهیونیستی به 
پرداخت. ترکیــه و ســامانه های اس-۴۰۰ 
به گــزارش ایســنا، رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه با شبکه ان 
تی وی اعالم کرد: اســحاق هرتزوگ، رئیس 

رژیم صهیونیستی در سفری رسمی ابتدای فوریه آتی به ترکیه خواهد رفت.
اردوغان تاکید کرد: این سفر می تواند فصلی جدید در روابط اسرائیل و ترکیه 
باز کند.او ادامه داد: آماده برداشــتن گام هایی به ســمت اســرائیل در تمام 
زمینه ها هستیم.رئیس جمهوری ترکیه در این گفت وگوی تلویزیونی درباره 
توقف صادرات گاز ایران ادعا کرد: ما به هیچ عنوان به ایران بدهی نداریم. این 
ادعاها دروغ است.وی در ادامه در رابطه با تنش میان اوکراین و روسیه گفت: 
اگر رهبران هر دو کشــور مایل باشند می توانیم از آنها در کشورمان میزبانی 
کرده و فضای صلح را دوباره ایجاد کنیم.اردوغان افزود: امیدوارم روســیه به 
حمله مسلحانه و اشغال اوکراین متوسل نشود. چنین اقدامی نمی تواند رفتار 
منطقی برای روسیه و منطقه ما باشد.رئیس جمهوری ترکیه همچنین ادامه 
داد: فعالیت آنکارا و مسکو در زمینه وارد کردن سامانه های دفاع هوایی اس-

۴۰۰ روسه ادامه دارد.اردوغان با بیان اینکه هیچ تردیدی در این زمینه وجود 
ندارد، گفت: ما تصمیم می گیریم از چه کسی بخریم و خرید اس-۴۰۰ ناشی 
از درکی درونی ماست.روسیه از ۱۲ ژوئیه ۲۰۱۹ انتقال اس-۴۰۰ به ترکیه 
را آغاز کرده اســت. توافقنامه مذکور در دسامبر ۲۰۱۷ بسته شد و براساس 
آن ترکیه وامی را از روســیه برای تامین بخشی از خرید اس-۴۰۰ دریافت 
می کند.رئیس جمهوری ترکیه در ادامه گفت که مذاکرات آنکارا و واشنگتن بر 

سر تامین جنگنده های اف-۳۵ در مسیر مثبتی پیش می رود.

ترامپ:  
بایدن آمریکا را با سر به جهنم 

می برد
رئیس جمهور ســابق آمریکا گفت مردم کشورش شاهد فقدان 
رهبری از سوی کاخ سفید هستند و رئیس جمهور فعلی، آمریکا را 
با سر به سمت جهنم می برد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری 
فارس،  »دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریکا پنجشــنبه 
شب بار دیگر از سیاست های »جو بایدن« در حوزه های مختلف 
انتقاد کرد.به نوشته وبگاه »پایونیر پست«، ترامپ در مصاحبه ای 
رادیویی ادعا کرد بسیاری از مشکالتی که آمریکا در حال حاضر 
در زمینه سیاست خارجی دارد قابل اجتناب بودند.رئیس جمهور 
ســابق آمریکا که حضورش در کاخ سفید به حمله هوادارانش به 
ساختمان کنگره ختم شد افزود، آمریکا با نحوه رهبری بایدن »با 
ســر به ســمت جهنم می رود« و مردم این کشور شاهد »فقدان 
رهبری« از ســوی کاخ سفید هستند.ترامپ در ادامه مدعی شد: 
»آنچه اکنون در مناســبات با روســیه در حال رخ دادن اســت، 
همچنین اتفاقاتی که پیرامون چین و کیم جونگ اون رهبر کره 
شمالی رخ می دهد، در صورت ریاست جمهوری من رخ نمی داد«.

او با اشاره پرواز مکرر هواپیماهای جنگی چین بر فراز حریم هوایی 
تایوان ادعا کرد: »آن ها بسیار تهاجمی هستند. بایدن می داند که 
نمی تواند مسئله تایوان را حل کند«.رئیس جمهور سابق آمریکا 
افــزود: »این اتفاقات به این دلیل رخ می دهند که آن ها به ایاالت 
متحده احترام نمی گذارند. آن ها به او )بایدن( و کشــور ما احترام 
نمی گذارند«.این مصاحبه ترامپ در حالی منتشــر شــده که در 
ویدئویی که دو روز پیش در رسانه های مختلف پخش شد، ترامپ 
حین بازی گلف خــود را چهل و هفتمین رئیس جمهور آمریکا 
خطــاب می کند. در حال حاضر بایدن چهل و ششــمین رئیس 

جمهور آمریکا است.

در روز بیستم مذاکرات چه گذشت؛

اختالف در تیم آمریکایی در آستانه تصمیم گیری های سیاسی
تهران- ایرنا- مذاکرات وین این روزها در حالی در مسیر پیشرفت 
حرکت می کند که خروج ســه نفر از اعضای هیئت آمریکایی در 
وین به علت جدیت جمهوری اســالمی ایــران، کار آمریکا را در 
آســتانه تصمیم گیری های سخت سیاسی دشــوارتر کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، جلسه دو جانبه علی 
باقری مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران با انریکه مورا 
هماهنگ کننده گفت وگوها روز گذشته در جریان مذاکرات وین، در 
ادامه رایزنی ها و دیدارهای دیپلماتیک در برگزار شد.رئیس هیئت 
مذاکره کننده کشورمان همچنین روز گذشته )پنجشنبه( نیز به 
صورت دو جانبه با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات 
وین، دیدار و گفت وگو کردند. همچنین جلســات کارشناسی نیز 
به موازات این گفت وگوها در جریان بود.این گفت وگوها به منظور 
تکمیل پیش نویس متن توافقات و تصمیم گیری در مورد برخی 
موضوعات اختالفی برگزاری می شــود و به گفته مذاکره کننده 
ارشــد چین، هیئت های مذاکره کننده طی دو روز گذشــته در 
قالب های مختلف دوجانبه و چندجانبه در مورد مســائل اساسی 
دیــدار کردند تا اختالفــات در مورد رفــع تحریم ها، تضامین و 
راستی آزمایی را بیشــتر کاهش دهند.قریب به اتفاق هیئت های 
مذاکره کننــده اذعان دارند که مذاکرات به رغم پیچیدگی برخی 
موضوعات و ضرورت تصمیم گیری های سیاســی، رو به پیشرفت 
است.به گزارش پایگاه خبری آکسیوس، برت مک گرک هماهنگ 
کننده امور خاورمیانه کاخ سفید گفت که ایران و آمریکا در آستانه 
یک توافق احتمالی برای بازگشت به برجام هستند.این مقام کاخ 
سفید برغم خوشبینی نسبت به مذاکرات مدعی شد که واشنگتن 
آماده این احتمال است که مذاکرات بدون دستیابی به یک توافق 
شکست بخورد.اما این در حالی است که طی روزهای گذشته، سه 
نفر از اعضای تیم آمریکایی حاضر در وین، به دلیل اختالفات به 
وجود آمده با رابرت مالی سرپرســت هیئت آمریکایی و نماینده 
ویــژه آمریکا در امور وین، از ادامه حضور در وین خودداری کرده 

و برای ادامه مســئولیت های خود، به آمریکا بازگشته اند.رســانه 
آمریکایی ان بی ســی نیوز در گزارشی از روند مذاکرات وین، با 
اشــاره به تغییراتی در ترکیب تیم مذاکره کننده آمریکا در وین، 
از وجود اختالفــات در این تیم خبر داد. این رســانه آمریکایی 
گزارش داد: تیم مذاکره کننده آمریکا در وین اخیرا تغییر کرده و 
ریچارد نفیو به عنوان یک عضو کلیدی هیات آمریکایی، به دلیل 
اختالف نظر با رابرت مالی، این تیم را ترک کرده است.روزنامه وال 
استریت ژورنال روز سه شنبه گزارش داد که عالوه بر ریچارد نفیو 
به عنوان یک عضو کلیدی هیات آمریکایی در مذاکرات وین، دو 

نفر دیگر به علت اختالف نظر از تیم مذاکره کننده خارج شدند.
بر اســاس این گزارش، برخی از اعضای تیم آمریکا پس از اصرار 
به رویکرد سخت گیرانه تر در مذاکرات رفع تحریم های ایران، تیم 
را ترک کردند یا از مذاکرات کنار کشــیدند.تغییرات غیرمنتظره 
در تیم آمریکایی نشــان از آشــفتگی این تیم از جدیت و ابتکار 
ایــران در مذاکرات وین دارد وبه نظر می رســد که این خروج ها 
از تیم مذاکره کننده نشــان می دهد کــه آمریکایی ها تا به امروز 
نتوانسته اند مذاکرات را به جایی که می خواهند برسانند.ند پرایس 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی 

در نشستی خبری در واشنگتن همزمان با پیشرفت مذاکرات وین 
که توپ در زمین آمریکا برای انجام تعهداتش و تضمین به ایران 
اســت، افزود: ما آماده ایم با ایران به صورت مستقیم دیدار کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که ما به صورت دائم این 
موضع را داشــته ایم که تعامل مستقیم با ایران در مورد مذاکرات 
برجام و سایر مســائل از جمله قالب های دوجانبه و چند جانبه 
مفیدتر خواهد بود.اما جمهوری اســالمی ایران توســط مقامات 
مختلف بارها اعالم کرده است که مذاکره مستقیم ایران و آمریکا 
در صورتی میســر خواهد بود که تمامی تحریم ها به طور کامل و 
موثر لغو شود.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 
روز پنجشنبه در حســاب کاربری خود در توییتر نوشت: تاریخ، 
تجربه و رفتارشناسی آمریکا نشان داده است که به سیاستمداران 
و حاکمــان آمریکا نمی توان اعتماد کرد.وی در ادامه تاکید کرد: 
برای ما مالک هرگونه قضاوتی، مشاهده رفتار عملی آمریکا خواهد 
بود. در موضــوع لغو تحریم ها نیز باید منافع کامل ایران محقق 
شود و بر روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد.طرف های غربی طی 
دو ماه گذشته تالش کردند تا با ایجاد ضرب االجل های ساختگی 
و ارائــه برخی وعده ها، ایران را تحت فشــار قرار دهند اما موضع 
اصولی جمهوری اســالمی ایران در مذاکرات برای دست یابی به 
توافقی که منافع مردم ایران را تامین کند، همچنان پابرجا است.
میخائیل اولیانوف روز یکشــنبه با انتشار پیامی در توئیتر اظهار 
داشت که نمایندگان گروه ۱+۴ و ایران در جلسه امروز )دوشنبه( 
بــه تدوین بخش مهمی از متن پایانی مذاکرات وین ادامه دادند.
دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از ششم دی ۱۴۰۰ آغاز شده 
و مذاکره کنندگان این روزها ســرگرم تبدیل ایده ها به کلمات و 
جمالت هستند. راستی آزمایی لغو تحریم ها و ارائه تضمین هایی 
که ایران بر آن تاکید دارد، دو موضوع مهم در روند مذاکرات وین 
است و اما رسیدن به یک توافق خوب به تصمیمات خاص سیاسی 

واشنگتن درباره مسائل باقی مانده و رفع تحریم ها بستگی دارد.

نیویورک تایمز در گزارشــی نوشت که پاســخ ایاالت متحده و ناتو به درخواست 
تضمین های امنیتی روســیه باعث می شــود که پوتین با دو انتخاب مذاکره و یا 
مواجهه با تحریم های اقتصادی روبرو شــود.به گزارش ایســنا، نیویورک تایمز در 

گزارشــی نوشــت که ایاالت متحده و متحدانش روز چهارشنبه به طور رسمی 
درخواست روسیه مبنی بر عقب نشینی از شرق اروپا و ممانعت پیوستن اوکراین به 
این ائتالف را رد کردند؛ اما پیشنهاد دادند که حاضرند در برخی حوزه ها از جمله 
کنترل تسلیحات هسته ای و محدود کردن مانورهای نظامی به گفت وگو بپردازند.

پاســخ مکتوب که به صورت مجزا توسط دولت بایدن و ناتو منتشر شده است به 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه حق انتخاب می دهد: اینکه روسیه یا وارد 
مذاکره با آمریکا و متحدانش از جمله اوکراین شود و یا برنامه تهاجمش را پیش 
ببرد و با آنچه تحریم های اقتصادی خردکننده خوانده شــده، مواجه شود.مقامات 
اطالعاتی آمریکا می گویند که پوتین تاکنون تصمیمی نگرفته است و این تصمیم 
ممکن اســت تا چند هفته نیز اتخاذ نشــود.به گفته مقامات آمریکایی و اروپایی، 

این پاســخ های کتبی مواضعی که ایاالت متحده و ناتو از زمان طرح درخواســت 
تضمین های امنیتی توســط روسیه داشتند را به طور رسمی ابراز می کنند.پوتین 
خواسته بود تا »تضمین هایی« درخصوص عدم عضویت اوکراین در ناتو ارائه شود 
و همچنین درخواست کرده بود تا متحدان ناتو نیروها و تسلیحات هسته ای شان را 
از کشورهایی که قبال عضو اتحاد جماهیر شوروی و همچنین کشورهایی که زمانی 
عضو پیمان ورشو بوده اند خارج کنند. پوتین در ماه دسامبر درخواست کرده بود تا 
»فورا« به درخواست هایش پاسخ داده شود.سندی که در روز چهارشنبه ارائه شده 
برخی از درخواست های پوتین را »نشدنی« خوانده بود و برخی از نگرانی های غرب 
درخصوص رفتارهای روســیه را مطرح کرده بودند که بایستی جزئی از »توافقات 

دوطرفه« باشند.

سخنگوی کرملین )پنج شنبه( اعالم کرد، به دنبال تماس های کاری میان روسیه و آمریکا، روسای جمهوری این دو کشور تصمیم 
خواهند گرفت که آیا نیاز به برگزاری یک نشست است یا خیر و چه زمانی این نشست برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت: ارتباطات در سطح کاری به احتمال زیاد ادامه خواهند یافت 
و سپس والدیمیر پوتین و جو بایدن، روسای جمهوری روسیه و آمریکا تصمیم خواهند گرفت که آیا نیاز به ادامه مذاکرات است 
یا خیر و اگر نیاز است چه زمانی باید این نشست برگزار شود.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: صحبت درباره موشک های کوتاه برد در خارج از بحث معماری 
امنیتی رایج بی معناست.پسکوف تصریح کرد: بدون شک شما می توانید به طور جداگانه حرفی درباره پیمان منع موشک های هسته ای میان برد بزنید؛ اما مذاکره درباره 
این موضوع جدای از مشکالت معماری کلی امنیتی و امنیت استراتژیک بی معناست.وی گفت: اشاره های آمریکا درباره خروج احتمالی آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در 
آمریکا تهدیدی جدی است.   آناتونوف روز چهارشنبه اعالم کرد، وزارت امور خارجه آمریکا به دیپلمات های روس اطالع داده که اگر مسکو به شرایط واشنگتن برای 
صدور ویزا برای محافظان سفیر آمریکا در روسیه عمل نکند، مجبور خواهند بود تا آوریل کشور را ترک کنند.وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: هنوز هیچ زمان 
مشخصی برای دیدار سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه و آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی اش تعیین نشده است.سخنگوی کرملین افزود:  تاکنون آنها به هیچ 

توافقی دست پیدا نکرده اند. در واقع آنها معتقدند که برگزاری یک نشست منطقی است؛ اما زمان آن هنوز مشخص نیست.

تهران - ایرنا - طبق هشدار سازمان جهانی بهداشت، مشخص شد که در یک هفته گذشته، کره زمین یکی از بدترین هفته های خود را 
از نظر شیوع ویروس کرونا به عنوان عامل همه گیری کووید ۱۹، پشت سر گذاشته است.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، سازمان جهانی 
بهداشت اعالم کرد: جهان با ثبت بیش از ۲۱ میلیون موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در هفته گذشته، بدترین آمار هفتگی را از زمان 
شروع همه گیری نشان داد.آمار و داده های بهداشتی نشان می دهد که در طول هفت روز بین ۱۷ تا ۲۳ ماه جاری )۲۷ دی تا ۳ بهمن(، 

حدود ۵۰ هزار نفر بر اثر پاندمی فوت کردند و بیش از ۲۱ میلیون نفر مبتال به ویروس شناسایی شدند.این رقم نسبت به هفته قبل پنج درصد افزایش داشته است و »بیشترین 
تعداد مبتالیان ثبت شده در طول هفت روز از آغاز همه گیری« بوده است.افزایش شیوع ویروس کرونا به ویژه در سه منطقه مدیترانه شرقی، آسیای جنوب شرقی و اروپا )از 
میان شش منطقه تعیین شده از سوی سازمان جهانی بهداشت( گزارش شده است.در خصوص شمار فوتی ها، آمار هشداردهنده تری در آمریکا، آسیای جنوب شرقی و مدیترانه 
شرقی ثبت شده است.  این افزایش آمار بخصوص بر اثر شیوع سویه اومیکرون بوده که در ۸۹.۱ درصد آزمایش ها در سراسر جهان تشخیص داده شده است.سازمان جهانی 
بهداشــت تاکید کرد که داده های موجود، در حال حاضر نشــان می دهد که خطر جهانی اومیکرون همچنان بسیار باالست.به گزارش ایرنا، »تدروس ادهانوم« رئیس سازمان 
جهانی بهداشت دوشنبه گذشته در نشستی خبری اظهار داشت: همه گیری کرونا اکنون وارد سال سوم می شود و ما در مقطع حیاتی قرار داریم. باید با همکاری یکدیگر مرحله 

حاد را به پایان برسانیم؛ نباید با سرگردانی بین نگرانی و غفلت باعث طوالنی شدن این مرحله شویم.   

کرملین:

اخراج سفیر روسیه در آمریکا تهدیدی جدی است
سازمان جهانی بهداشت:

 بدترین هفته های کرونایی جهان

پاسخ های آمریکا و ناتو به 
پیشنهادات روسیه، پوتین را با 
دو انتخاب روبه رو می کند
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دانشــمندان می گویند قاره جنوبــگان احتمــاالً دارای ۳۰۰ هزار 
سنگ فضایی کشف نشــده است و آنها اکنون فکر بهتری در مورد 
یافتن مکان آنها دارند.به گزارش ایســنا و به نقل از اســپیس، یک 
مطالعه جدید نشان می دهد که یک برنامه هوش مصنوعی تخمین 
زده اســت که ممکن اســت صدها هزار شهاب سنگ کشف نشده 
در زمین های یخ زده قطب جنوب وجود داشــته باشــد. این برنامه 
همچنین محتمل ترین مکان ها برای کشف این سنگ های فضایی را 
نشان می دهد.»جنوبگان«)Antarctica( قاره ای در قطب جنوب زمین 
است. این قاره سردترین جای زمین است و کمابیش همه سطح آن 
با یخ پوشــیده شده  است. جنوبگان پنجمین قاره بزرگ زمین پس 
از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است، ولی با این 
وجود کمترین جمعیت را میان همه قاره ها دارد. همچنین بلندترین 
میانگین بلندی، کمترین میانگین رطوبت و پایین ترین میانگین دما 
در میان همــه قاره های جهان به این قاره تعلــق دارد. بالغ بر ۸۰ 
درصد از ذخایر آب شیرین کره زمین در جنوبگان قرار دارد. در این 
قاره، نزدیک به ۳۰ کشــور نزدیک به ۷۰ پایگاه پژوهشی دارند که 
۴۰ پایگاه ساالنه یا همیشگی و ۳۰ پایگاه تابستانی هستند.نزدیک 
به دو سوم شهاب سنگ های کشــف شده روی زمین در جنوبگان 
یافت شــده اند. طبیعت سرد و خشک این قاره یخ زده به حفظ این 
ســنگ های فرازمینی کمک می کند و رنگ های تیره این سنگ ها، 
آنهــا را در برابر یخ و برف متمایز می کند. شهاب ســنگ ها در اصل 

بخشی از اجرام سیاره ای بوده اند.

محققان »دانشگاه پیتسبرگ« روش جدیدی را برای درمان بیماری 
دردناک پا به نام »التهاب غالف کف پا«)plantar fasciitis( توســعه 
داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از اس تی دی، روش جدید محققان 
بدین گونه اســت که طی آن چربی خود بیمار به صورت شبکه ای 
از طریق ده ها تزریق کوچک به پا تزریق می شــود.به گفته محققان 
دانشــکده پزشکی دانشگاه پیتســبرگ، روش جدیدی که طی آن 
چربی خــود بیمار را به کف پای او پیونــد می زنند، می تواند برای 
کســانی که از یک بیماری شــایع و دردناک به نام »التهاب غالف 
کف پا« )plantar fasciitis( رنج می برند، مفید باشــد.دکتر »جفری 
گوســنوف«)Jeffrey Gusenoff( جراح پالستیک دانشگاه پیتسبرگ 
گفت: ما این روش را برای استفاده از خواص بازسازی کننده چربی 
توســعه دادیم. در این مطالعه اثبات مفهومی، ما نشــان دادیم که 
تزریق چربی به پا، درد پاشنه پا را کاهش می دهد، به بیماران کمک 
می کند تا بتوانند مجدد به فعالیت های روزمره و ورزش خود بپردازند 
و در کل کیفیت زندگی آنها را افزایش می دهد.التهاب غالف کف پا 
یکی از شایع ترین علل درد پاشنه پا است که حدود دو میلیون نفر 
 )Beth Gusenoff(»در ایاالت متحده از آن رنج می برند.»بث گوسنوف
از دیگر محققان این مطالعه گفت: التهاب کف پا درد بسیار شدیدی 
را ایجاد می کند و به گونه ای است که وقتی فرد از حالت نشسته یا از 
حالت خواب بلند می شود، درد شدیدی را تجربه می کند که برخی 
افراد آن را مانند میخی توصیف می کنند که درســت از پاشنه آنها 
می گذرد. شکل حاد التهاب غالف کف پا را می توان با کشش، کفش 

طبی یا تزریق کورتیزون درمان کرد. 

300 هزار سنگ فضایی کشف 
نشده در قطب جنوب

درمان یکی از بیماری های 
دردناک پا با تزریق چربی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

ساختمان های مرکز تجارت بین المللی در شهر مسکو روسیه

تولید اولین خودروی الکتریکی بنتلی در سال 2025 
شایعات زیادی درباره اولین خودروی الکتریکی تولید انبوه بنتلی وجود داشته است. ما به اطالعات غیررسمی متنوعی درباره این 
پروژه دست یافته ایم اما ابتدا باید بگوییم این برند بریتانیایی به صورت رسمی تائید کرده است اولین خودروی بدون آالیندگی اش 
در ســال ۲۰۲۵ خط تولید را ترک می کند. البته بنتلی اشــاره ای به ابعاد و شکل اولین خودروی الکتریکی خود نکرده است اما 
جزئیات مهم و جالبی درباره این خودرو وجود دارد.بنتلی در طول ۱۰ ســال ســرمایه گذاری حدود ۳.۳۷۵ میلیون دالری روی 
تأسیســات خود خواهد داشت. این رقم سنگین باعث می شود اولین قدم بنتلی در مسیر الکتریکی سازی محکم برداشته شود. 
اولین محصول الکتریکی برند موردبحث در بریتانیا توسعه می یابد و تولید می شود و کار مونتاژ آن در همان کارخانه ای که تمامی 
محصوالت کنونی بنتلی مونتاژ می شوند انجام خواهد شد. حدود ۴ هزار نفر در تأسیسات بنتلی مشغول بکار هستند تا استراتژی 
ورای ۱۰۰ جدید این خودروســاز تحقق یابد.آدریان هالمارک مدیرعامل بنتلی گفته است:ورای ۱۰۰ برجسته ترین برنامه تاریخ 
بنتلی و کالس خودروهای لوکس اســت. این برنامه ای جاه طلبانه و نقشــه راهی قابل اعتنا برای دستیابی به اهداف کربن خنثی 

ماست و بنتلی در عرض هشت سال به برندی تمام الکتریکی تبدیل خواهد شد

اسکوچیچ: مسیر پراسترسی را تا صعود طی کردیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می گوید تیمش مشکالت زیادی قبل از بازی با عراق داشت اما این مسائل، شیرینی برد را دو چندان کرد.

به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران امشب )پنجشنبه( در چارچوب هفته هفتم مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مقابل 
عراق به پیروزی رسید و دو هفته زودتر در صعودی تاریخی به جام جهانی رسید.دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران در نشست 
خبــری پــس از این دیدار اظهار کرد: به بازیکنانم تبریک می گویم. آن ها خیلی خوب بازی کردند. این عملکرد خوب مختص این بازی 
نبود و در همه بازی های انتخابی ثبات خوبی داشتیم. ما بازی های پر استرسی تا اینجای کار پشت سر گذاشتیم. در ۱۵ دقیقه ابتدایی 
چند دقیقه ای طول کشید تا هماهنگ شویم اما در ادامه می توانستیم گل های زیادی به ثمر برسانیم. اگر توانسته باشیم مردم ایران را 
مقداری هم خوشحال کنیم، باعث افتخار ماست.او افزود: هم تیم رقیب و هم ما مشکالت زیادی قبل از بازی داشتیم. بازیکنان اروپایی 
ما خیلی دیر به ما اضافه شدند. مثال مهدی طارمی که بازی فوق العاده ای انجام داد، پنج یا شش صبح به ما اضافه شد. مشکالتی که بود 
شیرینی برد را دو چندان کرد.سرمربی تیم ملی فوتبال درباره سخت ترین قسمت مسیر صعود تیمش به جام جهانی گفت: من باید راجع 

به این مساله فکر کنم چون موقعیت های سخت زیادی داشتیم. ما مشکالت زیادی از کرونا تا فشارهای دیگر را پشت سر گذاشتیم. 

می ددم صبح و کله بست سحاب
الصبوح الصبوح یا اصحاب

می چکد ژاهل رب رخ الهل
المدام المدام یا احباب

می وزد از چمن نسیم بهشت
اهن بنوشید دم هب دم می انب

تخت زرمد زده است گل هب چمن
راح چون لعل آتشین ردیاب

رد میخاهن بسته اند درگ
افتتح یا مفتح االبواب

لب و دندانت را حقوق نمک
هست رب جان و سینه اهی کباب

این چنین موسمی عجب باشد
هک ببندند میکده هب شتاب

پیشنهاد

چهره روز

خاطرات سیلویا پالت
تد هیوز، همســر ســیلویا پالت، درباره کتاب خاطرات 
ســیلویا پالت می گوید: »این زندگی نامه ی خودنوشت 
اوســت. بســیار کامل، پیچیده و دقیق. اینجاست که او 
می کوشد با خودش روراست باشد. در برابر صورت سازی 
از خود مقاومت می کند. ســیلویا پالتــی که در این جا 
می بینیم نزدیک ترین فرد به چهره ی واقعی او در زندگی 
روزمره اش اســت.« این سخنان شاید دقیق ترین تعریف 
ممکن از کتاب باشد.ســیلویا پالت، نویســنده و شاعر 
آمریکایی بود در بوســتون به دنیا آمد. در سال ۱۹۵۶ با 
شاعری دیگر – تد هیوز – ازدواج کرد و در ایاالت متحده 
و سپس در انگلستان زندگی کردند. رابطه آنها پرآشوب 
بــود و پالت در نامه های خود ادعا می کند که هیوز با او 
بدرفتاری کرده است. آن ها قبل از جدایی در سال ۱۹۶۲ دارای دو فرزند بودند. پالت در بیشتر دوران 
بزرگ سالی خود از نظر بالینی افسرده بود و چندین بار تحت شوک درمانی قرار گرفت. در سال ۱۹۵۳ 
وقتی مادر سیلویا پالت به او اطالع داد که در کالس نویسندگی فرانک اوکانر پذیرفته نشده به شدت 
افســرده شد. در ۲۴ اوت همان سال با بلعیدن ۵۰ قرص خواب برای اولین بار اقدام به خودکشی کرد. 
ولی برادرش از آن اطالع پیدا می کند و او را به بیمارستان منتقل می کند. در آن جا شش ماه تحت درمان 
و روان کاوی قرار داشــت و تحت مداوا با شوک الکتریکی و شوک درمانی با انسولین قرار گرفت. شرح 
وقایع این روزهای او بعدها دســت مایهٔ تنها رمان او یعنی حباب شیشه قرار گرفتند. او نهایتاً در سال 
۱۹۶۳ خودکشــی کرد. فرانسیس مک کالو، ویراستار کتاب نیز درباره این اثر می نویسد:آنچه در درست 
دارید همچون زندگی نامه های معمولی فقط شرح زندگی نویسنده نیست. بلکه سرچشمه و منشأ غالب 

آثار اوست. برای نویسنده ای که کارش تا این حد بر جزئیات و ظرایف زندگی نامه اش متمرکز است...

گالیلئو گالیله
گالیلئــو دی وینچنزیو بنایتــی دو گالیله ۱۵ فوریهٔ 
۱۵۶۴ – ۸ ژانویهٔ ۱۶۴۲( یک اخترشناس، فیزیک دان 
و مهنــدس ایتالیایی اهل پیزا بــود، که گاهی اوقات 
یک همه چیزدان توصیف می شــود.]گالیلئو به »پدر 
اخترشناســی رصدی«،[ »پدر روش علمی«،و »پدر 
علم مدرن« ملقب شده اســت.عمدهٔ شهرت گالیله به 
دفاع علمی او از نظریهٔ کوپرنیک برمی گردد. کوپرنیک 
مدتی پیش از گالیله گفته بود که خورشــید به گرد 
زمین نمی چرخد. رّد فرضیهٔ زمین مرکزی کلیسا که 
صدها سال بود همچون سخنی آسمانی تلقی می شد 
منجر به محکوم شدن گالیله در دادگاه تفتیش عقاید 
شد؛ و اگر بموقع توبه نکرده بود ممکن بود زنده زنده 
در آتش سوزانده شود. گالیله همچنین با تلسکوپی که خود ساخته بود به رصد آسمان ها پرداخت 
و توانست جزئیات سطح ماه را مشاهده نموده و مورد مطالعه قرار دهد. همچنین در زمان او فکر 
می کردند که برای ادامه حرکت جسم به نیرو نیاز است. اما او با آزمایشی نشان داد که این دیدگاه 
اشتباه است و این موضوع بعدها منجر به قانون اول نیوتن شد.]همچنین گالیلئو گالیله از دوستان 
یوهانس کپلر بود. گالیله در ۱۵ فوریه ۱۵۶۴ در شهر پیزای ایتالیا به دنیا آمد. پدر گالیله، وینچنزو 

)Vincenzo Galilei( از موسیقیدانان به نام ایتالیا بود. گالیله دارای پنج خواهر و برادر دیگر بود.
ابتدا قرار بود در کلیســا برای کشیش شدن مشغول شــود اما پدرش وی را به تحصیل در رشته 
پزشکی در دانشگاه پیزا فرستاد. گالیله طب را نیاموخت اما به جای آن به مطالعه ریاضیات پرداخت 
و به آن عالقه مند شد به گونه ای که در سال ۱۵۸۸ توانست به عنوان مدرس ریاضیات در همان 

دانشگاه به کار مشغول شود.

فرهنگ

تهران- ایرنا- فیلم کوتاه گالو در بخش های بهترین 
فیلم، بهترین فیلمبــرداری و بهترین کارگردانی 
نامــزد دریافت جایــزه در جشــنواره بین المللی 
Cannes world film festival شد که جایزه بهترین 
فیلمبرداری را دریافت کرد.بــه گزارش خبرنگار 
ســینمایی ایرنا، فیلم کوتاه گالو به نویســندگی 
اشــکان شــریعت و تهیه کنندگــی و کارگردانی 
کسری تیرســحر درباره مردی روستایی است که 
به صورت اتفاقی تکه گوشــتی را می یابد و پس از 
طبخ آن، متوجه مزه غریبی می شود. او در جست 
و جویی جنون آمیز به دنبال گوشــت دیگری می  
رود که مزه ای مشابه داشته باشد و این جست وجو 
ســرآغاز زنجیرهایی از فجایع می شــود.فیلم کوتاه گالو با بازی رامین یحیی زاده در نقش 
اســحاق و دنیا نصر در نقش ساره، منتخب و برنده جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره بین 
المللی Cannes world film festival شــد که در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۲ برگزار شــد و تا ۲۵ ژانویه 
۲۰۲۲ ادامه داشــت. این فیلم همچنین در بخش های بهتریــن فیلم، بهترین فیلمبرداری 
و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جایزه شــده بود، برنده جایزه بهترین فیلمبرداری شــد.  
از جمله عوامل این فیلم کوتاه می توان به تدوین رها واســعی، مدیر فیلمبرداری، کســری 
تیرســحر، مدیرتولید و سرمایه گذار، حسین ســقازاده، برنامه ریز، کیمیا بختیاریان، طراح 
صحنه و لباس، یاســمین حریری، دســتیار اول فیلمبردار، رضا امیری و عکاس، امیرپارسا 

بنی عامریان اشاره کرد.

فیلم گالو نامزد دریافت جایزه در سه 
بخش یک جشنواره بین المللی شد
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