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سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی نشست اخیر اعضای این کمیسیون با رئیس تیم مذاکره کننده برجامی کشورمان 
را تشــریح کرد.محمود عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تســنیم، با بیان اینکه اعضای کمیسیون روز گذشته جلســه فوق العاده ای با آقای دکتر علی باقریـ  رئیس تیم مذاکره با اعضای 1+4ـ  داشتند، گفت: در 
این جلســه باقری درباره روند مذاکرات گزارشــی را ارائه کرد و به سؤاالت مطرح شده از سوی نمایندگان نیز پاسخ داد.وی با ابراز »در این جلسه رئیس تیم 

مذاکره کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و بر حسن نیت و جدیت جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد...

www.sobh-eqtesad.ir

علی باقری در مجلس:

روند مذاکرات مثبت است
info@sobh-eqtesad.ir

عضو کمیته علمی کشوری کووید 1۹ مطرح کرد؛
احتمال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بیمار 

اومیکرون در روز
عضو کمیته علمی کشــوری کووید 1۹ ، با اشــاره به قدرت سرایت 
اومیکــرون، گفت: این احتمــال وجود دارد کــه در روزهای آینده 
آمار روزانه اومیکرون به ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار نفر برســد، به شــرطی 
که تســت انجام شــود.به گزارش خبرنگار مهر، پیام طبرسی، ظهر  
دیروز چهارشــنبه 1۳ بهمن 14۰۰ در الیو اینســتاگرامی دانشگاه 
علوم پزشــکی شــهید بهشتی، در مورد وضعیت شــیوع اومیکرون 
در کشــور، توضیحاتی ارائه داد.وی با عنــوان این مطلب که قدرت 
ســرایت اومیکرون قائل مقایسه با ســویه های قبلی نیست، افزود: 
ســرعت انتقال اومیکرون باعث می شود که تعداد مبتالیان بیشتر از 
پیک های قبلی باشد.رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری 
ادامه داد: این احتمال هست که در صورت انجام تست کافی، تعداد 
مبتالیــان به ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار نفر در روز برسد.طبرســی افزود: با 
افزایش موارد ابتــالء، قطعاً تعدادی از بیماران نیاز پیدا می کنند در 
بیمارســتان بستری شــود که این موضوع می تواند به چالشی برای 
نظام ســالمت کشور تبدیل شــود.وی با عنوان این مطلب که دوره 
پیک اومیکرون بین یک ماه تا 4۵ روز خواهد بود، گفت: بایســتی با 
اتخاذ تدابیری، جلوی شدت پیک را بگیریم.طبرسی تاکید کرد: هر 
گونه عالئم سرماخوردگی را اومیکرون می دانیمرئیس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری افزود: در اواسط دی ماه تعداد مراجعات 
به اورژانس بیمارســتان ۳۰ نفر بود که االن تا ۲۵۰ نفر هم رسیده 
و از این تعداد، یک ســری نیاز به بســتری پیدا می کنند.طبرســی 
گفت: ما نگران کســانی نیستیم که ۳ دوز واکسن زده اند و بیماری 
زمینه ای ندارند، بلکه نگران واکسن نزده ها هستیم.وی با اعالم اینکه 
مرگ و میر کرونا در ســنین باال خیلی بیشتر است، ادامه داد: طول 
دوره اومیکرون ۵ روز اســت و ۵ روز بعد حتماً باید با ماســک تردد 
کنند.طبرســی در ارتباط با درمان اومیکــرون، گفت: مصرف قرص 
استامینوفن، شربت دیفن هیدرامین و قرنطینه در منزل، برای درمان 
اومیکرون کافی اســت.وی افزود: کودکان زیر ۵ سال بیشتر درگیر 
اومیکرون می شــوند و به دلیل اینکه نمی توانند خوب دارو بگیرند، 
مراجعات به بیمارســتان ها افزایش می یابد به طوری که بخش های 
اطفال پر شــده و این موضوع ما را برای آینده نگران کرده اســت.

طبرســی ادامه داد: محیط مدرســه برای بچه ها خطرناک است و 
ستاد ملی کرونا بهتر است تعطیلی ها را زودتر اعمال کند.وی افزود: 
آمار اومیکرون صعودی خواهد شــد و باید با اعمال محدودیت ها، به 
کنترل بیماری کمک کنیم.عضو کمیته علمی کشــوری کووید 1۹ 
گفت: مــردم در حال حاضر برای اعمال جراحی غیر اورژانســی به 

بیمارستان ها مراجعه نکنند.

ادامه روند افزایشی کرونا در کشور؛
شناسایی ۳۸۱۶۰ ابتال و ۵۹ فوتی 
جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در شــبانه روز گذشته ۳۸هزار و 1۶۰ 
بیمار جدید مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۵۹ 
تن نیز به دلیل این بیماری جان باختند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 1۳ 
بهمن ماه 14۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۳۸ هزار و 
1۶۰ بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در کشور شناسایی شد که یک 
هزار و ۹۷۵ نفر از آنها بســتری شدند.مجموع بیماران کووید1۹ در 
کشــور به ۶ میلیون و 44۶ هزار و 4۰4 نفر رسید.متاسفانه در طول 
۲4 ســاعت گذشته، ۵۹ بیمار کووید1۹ جان خود را از دست دادند 
و مجموع جان باختگان این بیماری به 1۳۲ هزار و ۵۶۳ نفر رسید.

خوشــبختانه تا کنون ۶ میلیون و 11۵ هزار و 1۳4 نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند.یک هزار و ۸1۹ 
نفر از بیماران مبتــال به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنــون 44 میلیون و ۹۸۸ 
هزار و ۹4۰ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر 4۲ شهرســتان در وضعیت قرمز، 14۲ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۲۳۰ شهرستان در وضعیت زرد و ۳4 شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

وزارت بهداشت هشدار داد
 هوای ۱۶ ایستگاه تهران 

در شرایط اضطرار
رئیس گروه ســالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت، گفت: هوای 
1۶ ایستگاه تهران در شرایط ناســالم برای همه گروه ها قرار دارد و 
با توجه به ارتباط موارد ابتال و مرگ ناشــی از کووید 1۹ و آلودگی 
هوا، تصمیم گیری جدی کارگروه شرایط اضطرار در خصوص کاهش 
میزان مواجهه مردم با آلودگی هوا در کالنشــهرها و بخصوص شهر 
تهران ضروری اســت.دکتر عباس شاهســونی در گفت وگو با ایسنا، 
گفت: 1۶ ایستگاه در تهران در وضعیت »ناسالم برای همه گروه ها« 
قرار دارند و این مناطق با شــاخص باالی 1۵۰ در وضعیت اضطرار 
هســتند. در مناطق 11، 1۹ و ۲۰ کیفیت هــوا در وضعیت خیلی 
ناسالم قرار دارد.او تاکید کرد: گروه های حساس، سالمندان، بیماران 
تنفســی و قلبی، زنان باردار و کودکان  تا حد امکان در سطح شهر 
تردد نکنند. همچنین ورزشکاران از ورزش در فضای باز پرهیز کنند 
و افرادی که باید در محل کار حاضر شوند کمتر در فضای باز حضور 
داشــته باشند.وی افزود: در این شرایط افزایش بیماری های قلبی یا 
ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی و سالمندان و افزایش عالئم 
تنفســی در کل جمعیت وجود دارد. شاهســونی در خاتمه با اشاره 
بــه ارتباط موارد ابتال و مرگ ناشــی از کوویــد 1۹ و آلودگی هوا، 
خواســتار تصمیم گیری جدی کارگروه شرایط اضطرار در خصوص 
کاهش میزان مواجهه مردم با آلودگی هوا در کالنشهرها و بخصوص 

شهر تهران شد.

رویه تخصیص ارز ترجیحی باید تغییر کند
ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به رانت در اقتصاد کشور شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:بخش اعظمی از ارز 4۲۰۰ تومانی که قرار بود با آن کاالهای 
اساســی وارد شــود تبدیل به رانت در اقتصاد کشور شــد که باید این رویه تغییر کند.محمدرضا پور 
ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، با بیان اینکه دولت در الیحه بودجه سال 14۰1 منابعی برای تامین کاالهای اساسی با نرخ ارز 
ترجیحی در نظر نگرفته است، گفت: عمال با تخصیص ندادن ارز به این موضوع از نگاه دولت ارز 4۲۰۰ 
تومانی در ســال آینده حذف شــده است.وی با بیان اینکه ابعاد مختلف موضوع حذف ارز برای تامین 
کاالهای اساسی در سال آینده در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی شدن است، ادامه داد: البته 
در این زمینه نیز کمیسیون مصوبه ای داشته که با حذف این ارز برای سال آینده مخالفت شده است 
که طبیعتاً این موضوع باید در صحن علنی مجلس نیز بررسی شود.نماینده کرمان در مجلس با تاکید بر 
اینکه رویه ای که در سال های گذشته درباره ارز ترجیحی وجود داشته به هدف های اقتصادی نائل نشده 
است، افزود: بخش اعظمی از ارز 4۲۰۰ تومانی که قرار بود با آن کاالهای اساسی وارد شود تبدیل به 
رانت در اقتصاد کشور شد که باید این رویه تغییر کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
اگر می خواهیم ارز ترجیحی را حذف کنیم باید مشخص شود سیاست های جبرانی چگونه خواهد بود 
تا آثار تورمی بر سر سفره مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه نداشته باشد، اظهار کرد: آنچه برای مجلس 

در حذف ارز 4۲۰۰ تومانی قابل توجه است این است که سفره مردم کوچکتر نشود.

کارنامه کاالهای اساسی در آذر
 رشد ۶۰ درصدی قیمت برنج در یک سال

روند قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته علیرغم وعده های مسئوالن افزایشی بوده، به گونه 
ای که در آذر 14۰۰ نســبت به آذر ۹۹،قیمت برنج ایرانی ۶۰ درصد، شــکر ۷۶ درصد و گوشت 41 
درصد افزایش یافته است.به گزارش خبرنگار مهر، روند قیمت کاالهای اساسی طی یک سال گذشته 
علیرغم وعده های مکرر مســئوالن همچنان افزایشی بوده، به شکلی که موجب کاهش تقاضا به ویژه 
در اقالمی همچون گوشت و برنج شده است.در این بین، بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت 
از قیمت کاالهای اساســی در آذر ماه سال 14۰۰ نشان می دهد که نرخ انواع کاالهای اساسی نسبت 
به آذر 1۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه های قبل شیب مالیم تری داشته 
است.بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 14.۹ درصد افزایش از ۲4 
هزار و 4۵۹ تومان در آذر ماه 1۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان در آذر ماه 14۰۰ افزایش یافته است.همچنین 
قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال آذر 14۰۰ نسبت به آذر 1۳۹۹، ۵۹.۵ درصد افزایش داشته و از ۳۳ 
هزار و 44۹ تومان به ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کاال در آبان 14۰۰ نیز ۵۰ هزار 
تومان بود که به همین ترتیب رشــد ۶.۷ درصدی در یک ماه )آذر نسبت به آبان 14۰۰( یافته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۶.۶ درصد افزایش یافته و از ۳۲ 
هزار و ۸۷۵ تومان به ۵1 هزار و 4۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آبان 14۰۰، 4۸ 
هزار و ۶14 تومان بود که به همین ترتیب رشــد ۵.۹ درصدی در یک ماه )آذر نسبت به آبان 14۰۰( 
یافته است.قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۹ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و 4۷4 تومان در 
آذر ۹۹ به 14 هزار و ۹1۰ در آذر 14۰۰ افزایش یافته است.قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در 
آذر ماه 14۰۰ نســبت به آذر ماه 1۳۹۹ به میزان 41 درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۹۵ هزار و ۹۳1 
تومان به 1۳۵ هزار و ۲41 تومان رســیده اســت.قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد 
شده 1۹.۵ درصد افزایش یافته و از 11۰ هزار و 4۷۳ تومان به 1۳۲ هزار تومان رسیده است.قیمت هر 
کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در آذر ماه 14۰۰ نسبت به آذر ماه 1۳۹۹ به میزان ۲4.۸ درصد افزایش 
یافته و از هر کیلوگرم ۲4 هزار و ۵۸۹ تومان به ۳۰ هزار و ۶۸۸ تومان رسیده است.شکر یک درصد، 
برنج پاکستانی 1.4 درصد، برنج طارم ۶.۷ درصد، برنج هاشمی ۵.۹ درصد، گوشت گوساله ۰.۷ درصد 
و گوشت گوسفندی ۰.1 درصد طی یک ماه افزایش قیمت خورده اند.همچنین بررسی قیمت این اقالم 
اساسی طی یک ماه نیز نشان می دهد، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در آذر 14۰۰ نسبت به آذر 
1۳۹۹ با ۷.۲ درصد کاهش از 1۷ هزار و 1۹۲ تومان به 1۵ هزار و ۹4۶ تومان رسیده است.همچنین 
قیمت این کاال در آذر ماه نســبت به آبان ماه نیز )طی یک ماه( یک درصد کاهش داشته است.قیمت 

گوشت مرغ نیز طی یک ماه ۰.۳ درصد کاهش داشته است.

رئیس جمهور گفت: نگاه امام)ره( به مردم تشریفاتی نبود بلکه ایشان به قدرت 
و مشــارکت مردم باور داشــت.به گزارش خبرنگار مهر، حجت االسالم سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز )چهارشنبه( در مراسم تجدید میثاق 
با آرمان های امام )ره(، ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر و تسلیت درگذشت آیت 
اهلل صافی گلپایگانی، گفت: امیدوارم خداوند متعال او، امام )ره( و همه شهدای 
گرانقدر را سر سفره امام علی )ع( میهمان کند و عاقبت همه ما را ختم به خیر 
کند.وی با بیان اینکه برای مصلحان دینی، دو محور توکل بر خدا و همراهی 
با مردم، محور اصلی برای حرکت مصلحانه است، گفت: امام )ره( نیز در قرن 
حاضر به عنوان یک مصلــح بزرگ، هم توکل بر خدا و هم همراهی کردن با 

مردم را برای ایجاد یک تحول عظیم، اصل قرار داده اند.

نگاه امام )ره( به مردم تشریفاتی نبود
رئیس جمهور تاکید کرد: ترجمان جمهوری اســالمی به مردم ساالری دینی، 
نشــان دهنده نقش محوری مردم در تفکر امام اســت، اگر امام )ره( از مردم 
دم می زد، مثل بســیاری از سیاسیون که دم از مردم می زنند، اما توجهی به 
خواســت و اراده مردم ندارند، نیســت، زیرا نگاه امام به مردم، نگاه تشریفاتی 
و سیاســی مصطلح نبود، بلکــه امام، مردم و حضور و مشــارکت آنها را باور 
داشت.رئیســی تاکید کرد: امام )ره( به ما و همه مســئوالن سفارش می کرد 
به فقرا و کوخ نشــینان توجه کنیم، در نگاه امام، توجه به خواست مردم، یک 
حقیقت و نشأت گرفته از یک باور بود.وی با اشاره به این که نگاه امام به مردم، 
جلوه های مختلفی داشته و دارد، تاکید کرد: امروز هم هر کجا به مردم میدان 
داده ایم، موفق بوده ایم و مشــکالت ما نیز همان جایی است که مردم حضور 

پیدا نکرده اند.

دولت مردمی به دنبال رفع مشکالت است
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مردم آمادگی دارند در هر میدانی حضور پیدا 
کنند، افزود: در مکتب امام بزرگوار توجه به مردم اصل محوری است و ما در 
دولــت مردمی موفقیت خود را در حضور و مشــارکت مردم تعریف کرده ایم 
و بر این اســاس به دنبال رفع مشــکالت هستیم.رئیسی اضافه کرد: تحول و 

عدالت با حضور مردم شــکل می گیرد، عدالت با حضور مردم اجرا می شــود 
و مــا در این زمینه، کارگزار و خادم مردم هســتیم. در دولت مردمی، مردم 
باوری و اجرای عدالت که هم خواســت مردم و هم پیــام امام )ره( بوده، دو 
موضوع محوری اســت.وی همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقالب اسالمی 
در دیدار فعاالن اقتصادی، گفت: وقتی رســماً آمریکایی ها اعالم می کنند که 
در فشار حداکثری شکستی مفتضحانه خوردند، این نقطه پیروزی برای ملت 
ماست و نشان دهنده آن است که مقاومت حداکثری در مقابل فشار حداکثری 
پیروز شد.رئیس جمهور افزود: هر جا که ما مقاومت کردیم، مثل دوران دفاع 
مقدس و همچنین در توطئه ها و فتنه ها نصرت الهی همراه ما شد و امروز نیز 
همــکاران ما در دولت برای خدمت به مردم مشــکالتی پیش رو دارند که بر 

اساس آموزه های امام )ره( هیچ مانعی نباید مانع کار ما شود.

حرف زدن درباره عدالت آسان و اجرای آن دشوار است
رئیســی با بیان اینکه تأکید بر اجرای عدالت در حرف و ســخن آسان است، 
اما در عمل کار راحتی نیســت، اظهار داشــت: میدان اجرای عدالت نیازمند 
مردان و زنانی اســت که خود انسان های عادلی باشند و از محوری ترین نکات 
تحول خواهی عادالنه در جامعه آن است که افراد عادل باشند، قانون عادالنه ای 
در دست داشته و داوری عادالنه ای انجام دهند.وی، هدف امام )ره( از انقالب را 
دست یافتنی بودن عدالت دانست و تاکید کرد: خواست امام این بود که بگوید 
در ایــن قرن و در ایــن زمان که همه در عمل از عدالت گریزانند، به نام دین 
می شــود تحول و عدالت ایجاد کرد.رئیس جمهور اظهار داشت: حضرت امام 
)ره( پرچم عدالت خواهی برافراشت و فریاد عدالت زد و امروز بعد از 4۰ سال، 
خدمات بسیاری در حوزه های مختلف انجام شده است.رئیسی تاکید کرد: هر 
چند مسیر اجرای عدالت فراهم است، اما دشمنان نمی گذارند که این کار به 
سادگی انجام شود و آنان نمی خواهند به نام دین، نظامی برقرار باشد، چه در 
زمان انقالب که دوران تثبیت بود و چه حاال که زمان توسعه است، در هر دو 
موفق نبودند و بعد از این هم نخواهند توانست.وی نجات کشور، رفع مشکالت 
و رونــق گرفتن زندگی مردم را در عمل به راه نورانی امام )ره( دانســت و از 

خداوند برای موفقیت در خدمت رسانی به مردم، طلب مسألت کرد.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

ارائه کارت یارانه ای جدید از ابتدای ۱۴۰۱
شامخ دوباره افت کرد

خطر رکود دوباره در اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

توضیح وزیر اقتصاد درباره پرداخت وام بدون 
ضامن به متقاضیان

اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش شاخص مدیران خرید)شامخ( را منتشر کرده که نشان از افت آن و 
رســیدن به پایین ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد.به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شامخ در دی ماه و 
ارزیابی هایی که از فعاالن در بنگاه های اقتصادی منتشــر شده، عدد شامخ به پایین ترین حد در پنج ماهه 
اخیر رسیده است. این شاخص در طیفی میان صفر تا 1۰۰ تعریف می شود و هر چه عدد باالتر از ۵۰ باشد 
به معنی حرکت در مســیر رونق و هر چه پایین تر باشد به معنی خطر رکود است.مرکز پژوهش های اتاق 
ایران در گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد موسوم به شامخ، اعالم 
کرده اســت که رقم این شــاخص در دی ماه 14۰۰ به 4۶.۹4 واحد رسیده که کمترین نرخ در ۵ ماه اخیر 

است. در این ماه به جز شاخص سرعت....

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

نرخ رشد تورم کنترل شده است
رئیسی در حرم امام)ره( :

به دنبال رفع مشکالت هستیم
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6

6

3

3
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چگونه مانع قبوض نجومی برق شویم؟
بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده و طبق مصوبه هیات دولت که پنجم دی ماه تصویب شد، اعضای دولت نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را تعیین کردند؛ اتفاقی که 
به موجب آن قرار است الگوی مصرف برق مبنای محاسبه هزینه برق مصرفی خانوار باشد.به گزارش ایسنا، در قانونی که مورد اشاره قرار گرفت، الگوی مصرف برای مناطق معتدل 
و عادی مثل تهران، مشهد، شیراز و اصفهان در فصل های سرد سال  الگوی مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت در ماه دیده شده و در ماه های گرم با توجه به نیاز به وسایل سرمایشی 
الگو به ۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش داده شده، همچنین میزان الگوی مصرف برق در مناطق گرمسیری با توجه به میزان و پایداری گرما تا 1۰ برابر الگوی مصرف مناطق عادی، 
یعنی ۳۰۰۰ کیلووات ساعت ماهیانه در ماه های گرم سال تدوین شده و این در حالی است که طبق اعالم مسووالن به طور میانگین بیش از ۷۵ درصد شهروندان این الگوها را 
رعایت می کنند.البته  تعداد مشترکان پرمصرف در تهران و شهرهای بزرگ بیش از این رقم است و طبق گفته های مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق، مصرف برق 
بیش از ۳۰ درصد مشترکان تهران بزرگ بیش از الگو بوده و جزو مشترکان پر مصرف به حساب می آیند. برخی مشترکان تهرانی مصرف برق باالیی دارند و دلیل این مساله نیز 
این بوده که در منازل با متراژ باال و چند طبقه زندگی می کنند و مصرف برق دستگاه های گرمایشی و سرمایشی آنها در این شرایط بیشتر است. حتی در برخی ویالها از گرمایش 
برای استخر یا سونا استفاده می کنند و قطعا یارانه بیشتری دریافت می کنند. البته اطراف تهران برق کمتری مصرف می کنند.به گفته وی، این مشترکان اگرچه هزینه باالتری 
در قبوض خود می پردازند ولی یارانه بیشتری هم دریافت می کنند. مصرف برق این دسته از مشترکان بیش از دو برابر الگو بوده که این نحوه مصرف مشکالت تامین برق را 
برای سایر مشترکان به دنبال خواهد داشت.با این  حال بر اساس این مصوبه بخش از مشترکان در مناطق مختلف به واسطه مصرف کمتر از سقف الگوی مصرف، اساساً مشمول 
هیچ گونه افزایش هزینه ای در حوزه برق نخواهند شد، اما آن دسته از شهروندان که میزان مصرف انرژی برق آن ها باالتر از الگوی مصرف است، می توانند با رعایت دستورالعمل 
هایی میزان مصرف خود را تا سقف الگوی مصرف کاهش دهند و مشمول کاهش هزینه برق شوند.همچنین شهروندانی که تاکنون الگوهای مصرف برق را رعایت می کردند، می 
توانند با رعایت برخی نکات ساده ضمن کاهش میزان مصرف خود مشمول بسته های تشویقی برق شوند. از جمله روش هایی که برای کاهش میزان مصرف برق مناسب است 
و متخصصان این حوزه روی آن تأکید دارند، استفاده از المپ های LED  و روشنایی موضعی منزل )خاموش کردن المپ های غیرضروری( است.مشترکان می توانند با خودداری 
از باز و بسته کردن بی مورد در یخچال و تعویض نوار فرسوده دور یخچال، استفاده از ظرفیت کامل ماشین ظرف شویی در هر بار شست و شوی ظروف، گرم کردن آب به اندازه 
کافی توسط سماور و یا کتری برقی و خاموش کردن تلویزیون در صورت عدم استفاده موجب کاهش هزینه های برقی خود شوند.عالوه بر این، مشترکان می توانند با کاهش دفعات 
اتوکشی در هفته با هدف اتو کردن لباس های بیشتر در هر بار گرم شدن اتو، خارج کردن دو شاخه لوازمی بدون استفاده از پریز برق، تنظیم دمای آب ماشین لباسشویی روی 
درجه 4۰ درجه سانتی گراد و استفاده از ظرفیت کامل در هر بار شست و شو، آبگیری کامل موها با حوله پیش از استفاده از سشوار، تخلیه کامل پاکت جارو برقی و خاموش 

کردن لپ تاپ و کامپیوتر به هنگام عدم استفاده در کاهش هزینه های سبد خانوار خود شوند.

افق ۱۴۰۱ بازار مسکن
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گزیده خبر

 رئیس اندیشکده دفاع و امنیت ملی الگوی اسالمی ایرانی
 پیشرفت مطرح کرد

استفاده از گنجینه تجربه های دفاع مقدس در 
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: تجربه های دفاع در دوران هشت ساله جنگ 
تحمیلی و موفقیت های بسیار ارزشمند امنیتی در عمر پر برکت انقالب اسالمی، 
گنجینه ای است که سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به نحوه شایسته ای به 
آنها توجه کرده اســت.به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد تجارب دفاعی 
امنیتی هر کشور، بهترین راهنما در تنظیم الگوی پیشرفت دفاعی امنیتی است، 
بنابراین تجربه های دفاع در دوران هشــت  ساله جنگ تحمیلی و موفقیت های 
بسیار ارزشــمند امنیتی در عمر پر برکت انقالب اسالمی، گنجینه ای است که 
سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به نحوه شایسته ای به آنها توجه کرده است.

دکتر مصطفی ایزدی رئیس اندیشــکده دفاع و امنیت ملی الگوی اسالمی ایرانی 
پیشــرفت، به تبیین جایگاه دفاع و امنیت ملی در ســند الگوی اسالمی ایرانی 
پیشــرفت پرداخت.دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: یکی از اصول و مبانی 
مهم سند الگوی اسالمی  ایرانی پیشرفت، حاکمیت ابعاد ارزشی و فرهنگی مبتنی 
بر اسالم بر الگوست.وی ادامه داد: پارادایم الگو اصالتا برآمده از تفکرات ارزشی  و 
اسالمی و هدف آن، دستیابی به شاخص های فرهنگی و ارزشی در کنار شاخص ها 
و اهداف مادی است. از سوی دیگر سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای نقش 
آفرینی بیشتر خود نیازمند آن است که میان تمامی نیروهای اجتماعی و سیاسی 
و نخبگانی جامعه، هماهنگی و هم راســتایی ایجاد کند و اگر میان نیروی های 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نخبگانی جامعه و آحاد مردم، وحدت و هماهنگی 
برقرار نشود، برای تحقق سند الگو با مشکل روبرو خواهیم شد. پس برای نیل به 
این هدف، مسؤوالن باید از وحدت اجتماعی  و سرمایه اجتماعی موجود حراست 
نمایند. بنابراین می توان گفت پیشرفت و ترقی جامعه در سایه امنیت اجتماعی 
و فرهنگی محقق می شود.ایزدی با بیان اینکه امنیت ملی موضوعی چند وجهی و 
حوزه خاصی از روابط بین الملل است، گفت: یکی از گام های مهم برای حرکت به 
سوی الگوی پیشرفت ، داشتن امنیت در داخل و استقالل از خارج است.  پیشرفت 
دفاعی  امنیتی  به معنای آن اســت که دو فرایند مکمل و مرتبط ایجابی )میزان 
توانمندی در مدیریت امنیتی - سیاسی با شاخص رضایتمندی( و سلبی )میزان 
قدرتمندی و تاب آوری در مدیریت تهدیدات( با یکدیگر شــرایط دفاعی امنیتی 
اثر بخش و پایداری را ســامان دهند و تا زمانی که امنیت سیاسی حاکم نباشد 
هیچ طرح و برنامه ای موفق اجرا نمی شــود. بر این اساس هر الگو و مدلی برای 
پیشرفت، با امنیت سیاســی، پیوند عمیقی دارد و هرچه درجه امنیت سیاسی 
بیشتر باشد، نیل به پیشرفت و اهداف مد نظر نیز دست یافتنی تر خواهد بود.رئیس 
اندیشکده دفاع و امنیت ملی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  درادامه یکی از ابعاد 
ارتقای امنیت ملی را پیشرفت اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از 
ابعاد امنیت ملی، اقتصاد اســت که بعد اصلی امنیت اقتصادی را رشد اقتصادی 
دانش بنیان، درون زا و مبتنی بر عدالت اجتماعی تشکیل می دهد. هدف امنیت 
در اینجا، ارتقای مســتمر ســالمت اقتصاد ملی ازطریق بهبود نسبی اقتصاد در 
مقایسه با عملکرد سال های گذشته و همچنین بهبود وضع فعلی آن در مقایسه 
با وضع اقتصادی دیگر دولت هاست.دانشــیار دانشگاه عالی دفاع ملی ادامه داد: از 
دیگر عوامل قدرت ملی، امنیت ملی و بازدارندگی دفاعی دانش بنیان و توجه به 

پیشرفت علم و فناوری در حوزه دفاعی است. 

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع:
مهمترین جبهه ایستادگی مقابل استکبار جبهه 

فرهنگی است
تهران- ایرنا- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: امروز مهمترین 
جبهه ای که ما می توانیم در مقابل اســتکبار و نظام ســلطه بایســتیم، جبهه 
فرهنگی و هنری اســت که هنرمندان در آن نقش بســزایی دارند.به گزارش 
خبرنگار سیاســی ایرنا حجت االسالم و المســلمین سید ضیاالدین آقاجانپور 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیروز 
چهارشنبه در اولین همایش تجلیل از هنرمندان این وزارتخانه گفت: در دوران 
رژیم ستم شاهی، حاکمان و ظالمان و زورگویان در این کشور و مملکت حکومت 
مــی کردند و به مردم خود ظلم و ســتم می کردند اما در عین حال در مقابل 
بیگانگان سر ســپرده بودند که امام آمد و در مقابل نظام ستمشاهی ایستاد و 
مقابله کرد.وی با بیان  اینکه استقبال بی نظیر چند میلیونی مردم از امام در دنیا 
بی نظیر بود، افزود: هنر امام این بود که با مردم صحبت کرد و آنها را وارد صحنه 
کــرد و این در حالی بود که بعضی ها به امام می گفتنــد با این مردم که از آن 
سخن می گوید، نمی شود اعتماد و تکیه کرد، اما امام اعتماد کرد و بواسطه این 
اعتماد مردم وارد صحنه شدند و بدین  ترتیب  با قدرت مردم، نظام شاهنشاهی 
سرنگون شد و انقالب اسالمی به پیروزی رسید.رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
وزارت دفاع، ادامــه داد: هنر امام این بود که برای اولین بار در ایران،  نظامی را 
تحت عنوان نظام جمهوری اسالمی مستقر کرد؛ جمهوری اسالمی یعنی اینکه 
تمام قوانینی که در این کشور باید اجرا شود مبتنی بر قوانین دینی و اسالمی 
و قرآنی باشــد به  عبارت دیگر جمهوری یعنی این مردم هستند که حاکمان و 
مسئولین خود را انتخاب می کنند.حجت االسالم آقاجانپور ادامه داد: جمهوری 
اســالمی مستقر شد اما دشمنان دست از دشمنی خود بر نداشتند و امروز هم 
که چهلمین و ســومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هست این دشمنی ها 
ادامه دارد.وی گفت: هنر امام این بود که برای حفظ این انقالب و نظام از مردم 
استفاده کرد همان مردمی که برای پیروزی اسالم به صحنه آمدند و در مقابل 
گلوله های توپ و تانک و اسلحه های رژیم ستم شاهی ایستاند؛ زمانی هم که 

جنگ شد امام با دستور تشکیل بسیج از ظرفیت مردم استفاده کرد.

متن نامه رئیسی به قالیباف برای اعمال اصالحات 
در بودجه ۱۴۰۱

رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس شــورای اســالمی اصالحات انجام شده در 
برخی از بندهای الیحه بودجه ۱۴۰۱ را اعالم کرد.

به گزارش ایسنا، متن نامه آیت اهلل ابراهیم رئیسی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی در مورد اصالحات در چند بند از الیحه بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

»جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

با سالم، پیرو ارسال الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین وسیله اصالحات الیحه 
یاد شده که در جلسه ۶/۱۱/۱۴۰۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، به شرح زیر 

برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:
۱-متن زیر به عنوان جزء )۵( به بند )و( و تبصره )۵( الحاق می شود:

۵-در راســتای صیانت از ثبات بازار ســرمایه، دولت موظف است جهت انتشار اوراق 
مالی اسالمی توســط صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی از سهام متعلق به خود در 
شرکت های پذیرفته شــده در بورس یا فرابورس را با رعایت مقررات مربوط به توقیق 
اوراق بهادار در بازار ســرمایه، به مدت سه سال نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار ســرمایه، مجاز است نسبت به 
انتشــار اوراق اسالمی به پشتوانه سهام توثیق شده دولت اقدام نماید. سود اوراق مالی 
اسالمی منتشره توسط صندوق تثبیت، از محل منابع این صندوق، به دارندگان اوراق 
پرداخت می شــود. تعداد،  نوع و نحوه ارزش گذاری سهام تعلق به دولت که به موجب 
این حکم در وثیقه قرار می گیرد، توســط کمیته بند )و( تبصره )۵( این قانون، تعیین 

می گردد.
۲- متن زیر به عنوان بند )م( به تبصره )۵( الحاق می شود:

م- دولت مجاز است معادل ده درصد )۱۰درصد( از کل وجوه حاصل از عرضه اولیه هر 
سهم متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در بازار سرمایه در روز عرضه اولیه را )بعد 
از ایفای تعهد بودجه( به منظور انجام عملیات بازارگردانی همان سهم، توسط شرکت 

سپرده گذاری مرکزی در صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار کارسازی نماید.
۳- عنوان ردیف )۵( قسمت دریافتی ها )منابع( جدول تبصره )۱۴( به شرح زیر اصالح 

می شود:
منابع حاصل از اصالح نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی 
و مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ 
گاز صادراتــی )حداکثر پنجاه هزار )۵۰.۰۰۰( ریال( و نرخ گاز ســوخت معادل چهل 
درصد )۴۰درصد( خوراک گاز پتروشــیمی ها )حداکثر به مبلغ بیست هزار )۲۰.۰۰۰( 
ریال و قیمت سوخت صنایع سیمان ها ده درصد )۱۰درصد( نرخ پتروشیمی ها )حداکثر 

به مبلغ پنج هزار )۵.۰۰۰( ریال(.
۴- مبلغ یکصد و هفتاد هزار میلیارد )۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از مبلغ ردیف 
)۵( قســمت دریافتی هــا )منابع( جدول تبصره )۱۴( و مبلــغ چهارصد هزار میلیارد 
)۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از ردیف )۲۴( قسمت پرداختی ها )مصارف( کاهش 

می یابد.«

محسنی اژه ای در مراسم تجدیدمیثاق با آرمان های امام راحل:

فکری و سیاسی حضرت امام خمینی ، صداقت با مردم، شرط اساسی حکمرانی مطلوب بود
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی: سابقه طوالنی 
حضور حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در قوه قضائیه 
و شــناخت وی از چالش ها، مشــکالت و موانع دستگاه قضا، 
سبب شده که در این دوره هم شاهد حرکت به سمت عدالت 
و هم وجود احساس عدالت در جامعه باشیم.به گزارش ایسنا 
به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین 
محسنی اژه ای و مسئوالن عالی قوه قضائیه دیروز )چهارشنبه 
ســیزدهم بهمن( و همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر 
با حضور در حرم امام خمینــی )ره( با آرمان های امام راحل 
)ره( و انقالب اسالمی تجدید میثاق کردند.رئیس قوه قضائیه 
و مسئوالن عالی قضایی با قرائت فاتحه یاد و خاطره امام راحل 
)ره( را گرامی داشتند.محســنی اژه ای در ادامه، طی سخنانی 
با بیان اینکه دهه مبارک فجر و انقالب شــکوهمند اسالمی 
نوری بود که بر اساس اخالص و مجاهدت حضرت امام)ره( از 
اسالم ساطع شد و حیات مجددی برای اسالم عزیز بود، اظهار 
کرد: به تعبیر حضرت امام )ره( انقالب ما ، انفجار نور بود؛ در 
انفجار نور، شب پرستان و اشرار غافلگیر و متواری می شوند و 

حق خواهان و عدالت گستران و مردم باوران منزلت می یابند.
 رئیس قوه قضائیه با اشــاره به ابعاد وجودی بی نظیر حضرت 
امام خمینی و عظمت روحی و معنوی ایشان، گفت: برای امام 
عظیم الشأن ما هر آنچه غیر خدا بود، بی ارزش و بی اعتبار جلوه 
می کــرد ؛ امام ما با اتکال بــه خداوند متعال و تکیه و اعتماد 
به مردم و انجام جهاد اکبر و جهاد اصغر وارد میدان شــدند و 
تحولی شگرف و انقالبی بزرگ را بنیان نهادند.رئیس دستگاه 
قضا با اشــاره به وجوه تمایزبخش انقالب حضرت امام )ره( با 
سایر انقالب هایی رخ داده در دنیا، گفت: انقالب حضرت امام 
در شاخصه ها و ویژگی های متعددی از جمله هدف، انگیزه و 
روش با سایر انقالب ها متفاوت بود و بر آنها رجحان داشت و این 
ارجحیت و تفوق بواسطه خداگونه بودن و مردمی بودن انقالب 
امام بود.محسنی اژه ای در ادامه با بیان اینکه امام خمینی با 
بنیان نهادن انقالب اسالمی، امری غیرممکن از منظر بسیاری 
از مدعیان را ممکن ساخت، تصریح کرد: حضرت امام خمینی 
با جهاد و انقالبی که تحقق بخشــیدند بر بسیاری از تفکرات 

و دیدگاه ها و تحلیل هایی که مبتنی بر نگرش های مادی بود، 
خط بطالن کشیدند و به همه جهانیان ثابت کردند که می توان 
بواســطه عنصر متعالی دین و تکیه بر مردم و عدالت خواهان 
، بساط طاغوتیان و مســتکبران را برچید.رئیس قوه قضائیه 
بــا تاکید بر اینکه هنوز ابعاد وجــودی بی نظیر و افکار بلند و 
متعالی حضرت امام خمینی به درستی شناخته نشده است، 
اظهار کرد: حرکــت و جهاد و انقالب امام پدیدآورنده دورانی 
جدیــد در دنیا بود و از این منظــر کاری که امام )ره( کردند 
مشــابه با بعثت انبیاء بود. محســنی اژه ای در ادامه با بیان 
اینکه برای  بزرگداشت و تبجیل راه و انقالب امام باید نسبت 
به ارزش هایی که حضرت امام خمینی به تأسی از آنها انقالب 
اسالمی را رقم زد، وفادار باشیم، یکی از این ارزش ها را تحقق 

حداکثری عدالت اجتماعی دانست و گفت: امام برای تحقق و 
گسترش عدالت قیام و انقالب کرد؛ لذا ما نیز باید پیوسته در 
مسیر عدالت گستری ثابت قدم باشیم و رفع مشکالت مردم 
بویژه مستضعفین و محرومین را در اولویت قرار دهیم.رئیس 
قوه قضائیه مردم باوری را از دیگر شــاخصه های ممتاز انقالب 
اســالمی به رهبری حضرت امام خمینی دانست و گفت: امام 
عظیم الشأن ما مردم را محرم می دانستند و بسیاری از امور را با 
متن مردم در میان می گذاشتند؛ در منظومه فکری و سیاسی 
حضرت امام خمینی ، صداقت با مردم، شرط اساسی حکمرانی 
مطلوب بود.محسنی اژه ای تصریح کرد: حضرت امام خمینی 
که در برابر امت خود ، مردم خود ، رزمندگان، مســتضعفین 
، محرومــان و ایتام در نهایت فروتنی و تواضع بودند، در برابر 

ظالمان و گردنکشان بین المللی در اوج اقتدار و صالبت عمل 
می کردند و مســتکبران غربی و شرقی را هیچ می انگاشتند.

رییس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه اســالمی بودن و مردمی 
بــودن در ذات انقالب امام بود، گفــت: حضرت امام خمینی 
همواره می فرمودند که پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت 
و انقالب آســیبی وارد نشود، لذا ما نیز در مقام بزرگداشت و 
تکریم امام باید تبعیت از ولی فقیه را ســرلوحه اعمال و رفتار 
خود قرار دهیم. رئیس دستگاه قضا در پایان با تشکر از حجت 
االســالم و المسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر 
امام راحل، به روح بلند شیخ المراجع حضرت آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی درود فرستاد و پیشاپیش حلول ماه پرفضیلت 
رجب المرجــب را تبریک گفت. پیش از ســخنان رئیس قوه 
قضائیه، حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی تولیت 
حــرم مطهر امام خمینی)ره( با بیان اینکه اگر عدالت در یک 
نظام شکل بگیرد می توان آن را یک نظام صالح دانست، گفت: 
صدور احکام عادالنه، بخشــی از مسیر تحقق عدالت است و 
بخش مهم دیگری از تحقــق عدالت در جامعه، منوط به آن 
است که مردم نسبت به عادالنه بودن این احکام اقناع شوند.

وی با اشــاره به ویژگی های ممتاز و متمایز دوره مســئولیت 
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در راس قوه قضائیه، 
گفت: سابقه طوالنی حضور حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در قوه قضائیه و شــناخت وی از چالش ها، مشکالت و 
موانع دســتگاه قضا، سبب شــده که در این دوره هم شاهد 
حرکت به سمت عدالت و هم وجود احساس عدالت در جامعه 
باشیم.گفتنی است، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
و مســئوالن عالی قضایی پس از تجدید میثاق با آرمان های 
معمار کبیر انقالب اســالمی، بر ســر مزار شهدای هفتم تیر 
حاضر شــدند و علو درجات را برای ارواح طیبه این شهیدان 
مسئلت کردند.همچنین رئیس عدلیه به همراه اعضای شورای 
عالی قوه قضائیه با حضور در گلزار شــهدای بهشت زهرا)س( 
تهران، به مقام شــامخ شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

ادای احترام کردند.

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان انرژی اتمــی ایران هم زمان با 
ایام اهلل دهه مبارک فجر و چهل و ســومین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اســالمی، با خانواده شهید هســته ای دکتر محسن فخری زاده 
دیــدار کرد و به گفت وگوی صمیمانه با خانواده معزز شــهید پرداخت.

به گزاش ایســنا، محمد اســالمی در این دیدار با تبریک ایام فرخنده 
فجر انقالب اســالمی و گرامیداشــت یاد و خاطره امام راحل و شهدای 
انقالب اســالمی اظهار داشــت: دهه فجر یادآور غرورآفرینی ها و ایام 
بیداری و اقتدار ملت بزرگ ایران اســت که توانســتند با ساقط کردن 
رژیم ســراپا وابســته و تحت سلطه استکبار، کشــور را در مسیر عزت 
و اســتقالل قرار دهند.اسالمی ادامه داد: شــهدای واالمقام ما از جمله 
شــهید فخری زاده در مســیر ایجاد عزت و اقتدار ایران اسالمی گام بر 
می داشتند. اقتداری که در پرتو آن برای ایرانیان عزت، آسایش و امنیت 
رقــم زد و هم اکنون هموطنان ما بدون تاثیر از نفوذ و قدرت بیگانگان، 
در پیشــبرد اهداف عالیه کشــور و انقالب، حرکت رو به جلو و استوار 
دارند.رییس ســازمان انرژی اتمی ایران افزود: ما امروز برای عرض ادب 
خدمت خانواده شــهید فخری زاده رســیدیم تا هم به مقام شهدا ادای 
احترام کرده باشــیم و همچنین با آرمان های شهیدان واالمقام تجدید 
میثاق نماییم. از خداوند متعال می خواهم که در این راه ما را ثابت قدم 
نگه دارد؛ امیدوارم دعای خانواده شــهدا و مردم بدرقه راه ما در مسیر 
انقالب اســالمی و اهداف عالیه کشور باشــد. معاون رئیس جمهور در 
خصوص دستاوردهای انقالب اســالمی و فعالیت های صنعت هسته ای 
ایران در خودکفایی کشــور و بی اثر کردن تحریم ها خاطرنشــان کرد: 
حــوزه فناوری های نویــن در زمره اقتدار و قدرت قلمداد می شــود. از 
منظر مستکبران جهانی حضور ایران اسالمی در بین کشورهای مقتدر 
ممنوع تلقی می گردد؛ زیرا دســت یابی بــه فناوری های نوین به دلیل 
ثروت ســازی و همچنین قدرت سازی برای کشورمان، ما را از سلطه و 
سیطره استکبار خارج می کند و این چیزی نیست که آنها می خواهند. 
اسالمی افزود: دانشــمندان جوانان ما با جانفشانی، تالش های عاشقانه 
و مخلصانــه و بدون هیچگونه چشم داشــتی به بیگانــگان، در عرصه 
فناوری های نوظهور به دســتاوردهای بســیار مهمی رسیدند و یکی از 
این موارد، هسته ای شناخته شدن ایران در بین کشورهای جهان است.

وی ادامه داد: استکبار اقتدار ایران را نمی پسندید و دست به هر اقدامی 
زدند تا مانع پیشــرفت جوانان ما باشند و مســیر را ناهموار کنند. اما 
جوانان انقالبی ما با بینشی جهادی در مسیر توسعه کشور و حق طلبی 
گام برداشتند و امروز انقالب ما چهل و سومین سالگرد پیروزی خود را 

با جوانانی غیور جشن می گیرد.
اسالمی درباره توسعه ی فناوری هسته ای و تاثیر این فناوری در زندگی 
روزمــره مردم گفت: نکته حائز اهمیت این اســت کــه امروز فناوری 
هســته ای یک پیشــران برای توسعه کشور اســت و تاثیر گذاری این 
فناوری در ســایر صنایع و بخش های مختلف زندگی مردم ان شــاءاهلل 
جلوه گــر خواهد شــد.وی ادامــه داد: در گســتره فعالیت های صنعت 
هســته ای و بخش قــدرت آن، تولید برق را در دســتور کار داریم که 
ان شاءاهلل در تالشــیم با سرعتی باال به این هدف برسیم. موضوع دیگر 
تسهیل اســتفاده از پرتوها در بهبود کیفی بخش سالمت با بهره گیری 
از رادیوداروها اســت که در حوزه های درمان و بخش تشــخیصی بطور 
گســترده قابل اســتفاده می باشد. گستره دیگر اســتفاده از پرتوها در 
صنعت کشاورزی، غذایی و محیط زیست است که در این زمینه  هم به 
لحاظ اقتصادی و هم از جهت ســالمت، تاثیر مستقیم بر زندگی مردم 
را ان شــاءاهلل مشاهده خواهیم کرد.در بخش دیگری از این دیدار فرزند 
شــهید فخری زاده با تبریک ایام دهه مبارک فجر، درباره اهداف واالی 
شهدای هسته ای در توسعه علمی و اقتدار کشور گفت: مسیر پیشروی 
دانشمندان ما در حرکت پرشتاب به سمت فناوری های نو نباید متوقف 
شــود. دانشمندان ما ثابت کردند که بدون هیچگونه وابستگی، قله های 
پیشــرفت دانش را که برای جهانیان غیرقابــل تصور بود، فتح خواهند 
کــرد.وی ادامه داد: مســئولین ما باید دقت داشــته باشــند که بدون 
هراس و با اعتماد به نفس، مســیر توســعه علم و دانش علی الخصوص 
فناوری های نوین را هموار کنند؛ هر زمانی تصمیم گرفتیم در حوزه ای 

وارد شویم و فعالیت کنیم، موفق و سربلند بودیم.

اسالمی:

 امروز فناوری هسته ای یک پیشران برای توسعه کشور است

ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی نشست اخیر اعضای این کمیسیون با رئیس تیم 
مذاکره کننده برجامی کشــورمان را تشــریح کرد.محمود عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اعضای کمیسیون روز گذشته جلسه فوق العاده ای 
با آقای دکتر علی باقریـ  رئیس تیم مذاکره با اعضای ۱+۴ـ  داشتند، گفت: در این جلسه باقری درباره روند مذاکرات گزارشی را 
ارائه کرد و به سؤاالت مطرح شده از سوی نمایندگان نیز پاسخ داد.وی با ابراز »در این جلسه رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و بر 
حسن نیت و جدیت جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد«، افزود: باقری اعالم کرد که »تابه حال هیچ گفتگوی مستقیمی با آمریکایی ها نداشته ایم«.نماینده مشکین شهر 
در مجلس تصریح کرد: بر اساس آنچه از مباحث مطروحه در این جلسه می توان جمع بندی کرد این است که در شرایط موجود اساساً نتیجه داشتن و مابه ازای عینی 
مذاکره مســتقیم با آمریکا روشن نیست.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: با وجود مثبت و روبه جلو بودن روند مذاکرات، هنوز 
مسائل مهمی باقی مانده است که باید بر سر آن مذاکره و توافق شود.عباس زاده اظهار کرد: حق ماست که تمام تحریم ها لغو شود لیکن تا امروز طرف مقابل لغو بخشی 
از آنها را پذیرفته است، مجموعه قراین و شواهد و واقعیت ها از جمله برگه هایی که جمهوری اسالمی ایران در دست دارد نشان می دهد شرایط برای یک توافق خوب 

و بردـ  برد آماده است به شرط اینکه غربی ها هم حسن نیت و جدیت داشته باشند.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروز جایگاه نیروی پدافند هوایی ارتش در عرصه بین المللی به پشتوانه انسجام ملی، 
وحدت، یکپارچگی و همدلی مردم از صیانت هوایی به ســیادت هوایی رســیده اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا 
صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش صبح دیروز )چهارشــنبه( طی بازدیدی که به صورت سرزده از مواضع پدافندی 
مستقر در جزایر سیری، تنب بزرگ و بوموسی داشت توان رزم و آمادگی دفاعی این یگان های پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در جمع کارکنان پایور و وظیفه این مواضع پدافندی، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت اهلل صافی گلپایگانی، گفت: انقالب اسالمی در طول ۴۳ سال 
گذشته حرکت های عظیم و دستاوردهای بسیاری داشته است که تبیین این دستاوردهای ارزنده و ارزشمند برای نسل جوان به ویژه کارکنان وظیفه بسیار حیاتی و 
حائز اهمیت است.فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تفاوت صالبت و اقتدار نیروهای مسلح و والیی امروز کشور با دوران پیش از انقالب که نیروهای نظامی 
کاماًل مطیع و فرمان بر بیگانگان و مستشاران بودند اظهار داشت: توانمندی و قدرت نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و به ویژه نیروی پدافند هوایی ارتش به برکت 
حضور همیشه در صحنه مردم، انقالب اسالمی و پیروی از فرمایشات مدبرانه مقام معظم رهبری است.امیر صباحی فرد با بیان اینکه در دوران ستم شاهی یک خانواده 
صرفاً برای مملکت تعیین و تکلیف می کرد، اما امروز مردم کاماًل در تعیین سرنوشت خود و مملکت شان دخیل هستند گفت: امروز هموطنان عزیزمان با حضوری فعال 

و با بصیرت در انتخابات شوراها، نمایندگان مجلس، رئیس جمهوری، مجلس خبرگان و… می توانند منشأ خیر و برکت برای ایران اسالمی باشند.

علی باقری در مجلس:

روند مذاکرات مثبت است
در بازدید از مواضع پدافندی جزایر جنوب کشور؛

امیر صباحی فرد: به مرحله سیادت هوایی رسیده ایم
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گزیده خبر

افق ۱۴۰۱ بازار مسکن
کاهش انتظارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هســته ای و ثبات 
بازار ارز در آرامش بازار مســکن تاثیرگــذار بوده و برخی افراد منتظر افت 
قیمت مســکن هستند اما اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته افزایش 
محسوســی نداشته، با کاهش نیز مواجه نشده است. از طرف دیگر رشد تا 
۵۰ درصدی قیمت ساخت می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش 
قیمت خانه عمل کند.به گزارش ایســنا، قیمت مســکن در شهر تهران از 
میانگین ۱۵ میلیون تومان در هر متر مربع شروع می شود و تا ۷۰ میلیون 
تومان می رســد. البته در آگهی ها نرخهای پایین تــر از متری ۱۵ میلیون 
تومان اغلب در جنوب تهــران و باالتر از متری ۷۰ میلیون تومان غالبا در 
شمال پایتخت دیده می شود.اگرچه قیمت مسکن در چهار سال اخیر رشد 
سنگینی داشته و همین مساله به رکود معامالت، بخصوص در سال گذشته 
انجامید، از شش ماهه دوم سال جاری تا حدودی بازار خرید و فروش گرم 
شده اســت؛ به طوری که در ماههای آذر و دی ۱۴۰۰ به ترتیب ۹۷۷۲ و 
۹۸۱۶ معامله مسکن در شهر تهران منعقد شده که به ترتیب ۲۸۲ و ۱۷۹ 
درصد افزایش را در مقایسه با ماههای آذر و دی سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.

معامالت در مقایسه با پارسال سه تا چهار برابر شده است
در واقع معامالت به حدود ۱۰ هزار فقره رســیده که با سطح نرمال حدود 
۱۵ هزار معامله فاصله چندانی ندارد. همانطور که آمار روایت می کند، خرید 
و فروش ملک در تهران نســبت به ســال گذشته ســه تا چهار برابر شده 
و این در حالی اســت که قیمتها کاهش چندانی نداشته، هرچند افزایش 
محسوســی نیز ایجاد نشده است.بررسیها از علت رونق نسبی بازار مسکن 
بــه عواملی همچون ثبات بازارهای موازی، تثبیت قیمت طال و ارز در یک 
محدوده مشــخص، ریزش بورس و نگاه به مســکن به عنوان یک دارایی 
امن در برابر تورم می رســد. این در حالی است که به دلیل انجام مذاکرات 
هســته ای، چشم انداز بازار مسکن با ابهاماتی مواجه شده و احتمال می رود 
با انجام توافق هســته ای قیمت خانه تا حدودی کاهش پیدا کند.اما قیمت 
ساخت که انبوه ســازان رشد آن را طی یک سال گذشته حدود ۵۰ درصد 
عنوان می کنند می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت خانه 
عمل کند. افزایش نرخ دســتمزد و مصالح، حتی بر روی قیمت واحدهای 
نهضت ملی مسکن نیز تاثیرگذار بوده است. سال گذشته دولت قیمت هر 
متر واحدهای مسکن دولتی را ۲.۷ میلیون تومان تعیین کرده بود که اخیرا 

به ۴.۷ میلیون تومان افزایش یافته است.

افت محسوس سرعت رشد قیمت مسکن
از ســوی دیگر گزارش ها نشان می دهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز 
محسوســی کاهش پیدا کرده است. طی سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه 
قیمت مسکن در تهران به تدریج ۱.۲ درصد، ۱.۸ درصد و ۱.۱ درصد بوده و 
رشد سالیانه آن به ۲۰ درصد رسیده است؛ در حالی که نرخ افزایش سالیانه 
قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به ترتیب ۹۱، ۴۱ و ۹۹ درصد بود. 
البته با وجود آنکه میزان بازدهی بازار مســکن در یک سال گذشته حدود 
۲۰ درصد بوده، این رقم برای بازار ارز ۸ درصد و برای سکه ۴.۲ درصد بوده 

است. همین مساله در ترغیب برخی افراد برای خرید ملک تاثیرگذار بود.
کارشناســان معتقدنــد طی ۳۰ ســال گذشــته بــازار مســکن یکی از 
کم ریســک ترین بازارها بوده و به همین دلیل زمانی که ریســک بازارهای 
دیگر در پی نوســانات اقتصادی افزایش پیدا می کند، تقاضای ســرمایه ای 
در بازار مســکن باال می رود. به نظر می رسد افزایش تمایل برای خرید در 
ماههای اخیر نیز ناشی از همین مساله باشد؛ چرا که طرف تقاضا قصد دارد 
خــود را در برابر انتظارات تورمی مصون نگــه دارد. حتی کاهش احتمالی 
قیمت مســکن در آینده می تواند به نوعی منعکس کننده شرایط عمومی 
اقتصاد باشــد. بنابراین نگرانی بابت خرید ملــک وجود ندارد.مصطفی قلی 
خسرویـ  رییس اتحادیه مشاوران امالکـ  با بیان اینکه مسکن یک دارایی 
امن محسوب می شود به ایسنا گفت: عبارات و جمالت معروفی درخصوص 
ارزشمندی زمین و مســکن وجود دارد. مثال می گویند »خانه را بخر پنج 
ســال نگه دارد، بعد از آن خانه تو را ۵۰ سال نگه می دارد«. یا »زمین بخر 
کــه دزد روی آن راه برود اما نتواند آن را بــدزدد«. جمله معروف دیگری 
می گوید »اگر مسکن را گران بفروشی، ارزان فروخته ای و اگر گران بخری، 
ارزان خریده ای«. این عبارات از یک طرف امن بودن کاالیی به نام مسکن را 
نشان می دهد و از طرف دیگر حاوی این نکته است که ملک همواره سپری 

در برابر انتظارات تورمی است.
خسروی درباره پیش بینی آینده بازار مســکن در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: 
اگر ثبات بازارهای موازی مسکن که هم اکنون وجود دارد ادامه پیدا کند، 
مذاکرات هسته ای به نتیجه برسد و از طرف دیگر دولت بتواند طرح احداث 
چهار میلیون مسکن در چهار سال آینده را به نتیجه برساند شاهد آرامش 
بازار مسکن خواهیم بود و نگرانی بابت رشد قیمت وجود ندارد. کما اینکه 
در یک سال گذشته تورم بازار مسکن تقریبا صفر بوده و پیش بینی ما این 

است که در سال آینده ثبات نسبی این بازار ادامه پیدا کند.

متوسط قیمت خانه در تهران 32.9 میلیون تومان
بنابراین گزارش، طبق اعالم بانک مرکزی، در دی ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت 
یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹۴۰هزار تومان بوده که 
نســبت به ماه قبل و مدت مشابه ســال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۲۰.۳ درصد 
افزایش یافته اســت. تعداد معامالت انجام شده در این ماه ۹۸۱۶ فقره بود 
که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۰.۵ 

و ۱۷۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد:
الزامی برای حداقل تراکنش برای کارت خوان ها 

وجود ندارد 
مدیرعامل شرکت شاپرک با تاکید بر اینکه مقررات یا آیین نامه ای برای کارت خوان های 
کم تراکنش تعیین نشــده تاکید کرد که فشار بر پذیرندگان برای ایجاد تراکنش اضافی 
غیر قانونی اســت.به گزارش ایســنا، ســید کاظم دهقان اظهار کــرد: اقتصادی نبودن 
کارت خوان های کم تراکنش مبحثی اســت که همیشه مورد توجه شرکت های پرداخت 
و بانک ها قرار داشته اما این موضوع نباید به ایجاد تراکنش اضافه منجر شود.وی با بیان 
اینکه گزارش های دریافت شــده نشان می دهد که از سوی برخی شرکت های پرداخت، 
پذیرندگان ملزم به ایجاد حداقل تراکنش شــده اند، تصریح کرد: شــرکت های پرداخت 
تحت هیچ شــرایطی نباید پذیرندگان را مجبور یا تشــویق به ایجاد تراکنش صوری به 
دلیل اقتصادی نبودن تحویل امانی دستگاه کارت خوان کنند.مدیرعامل شرکت شاپرک 
همچنین تصریح کرد: شرکت ها می توانند با توافق پذیرندگان، هزینه کارت خوان های کم 
تراکنش خود را متناســب با عملکرد و عمر آنهــا دریافت کنند.دهقان با تاکید بر اینکه 
شرکت شاپرک آمادگی دریافت شکایات در این زمینه را دارد، خاطرنشان کرد: پذیرندگان 
و صاحبان کسب و کار جهت اعالم شکایت خود از عملکرد شرکت های پرداخت می توانند 

به سایت شرکت به نشانی shaparak.ir مراجعه و آن  را ثبت کنند.

ایرانی ها چقدر تراکنش بانکی دارند؟
مبلغ تراکنش های شــبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشــور در دی ماه سال جاری به 
بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رســید که نســبت به آذر مــاه کاهش ۵.۲۳ درصدی 
در تعداد و کاهش ۶.۱۶ درصدی نیز در ارزش ریالی داشــته اســت.به گزارش ایسنا، بر 
اساس تازه ترین گزارش اقتصادی منتشرشده از سوی شاپرک، مجموع تعداد تراکنش های 
انجام شــده شاپرک در دی ماه سال جاری به ۳۰۹۴ میلیون عدد رسیده که ارزش این 
تراکنش ها در مجموع به بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان می رســد که نسبت به آذر ماه 
معــادل ۵.۲۳ درصد کاهش در تعداد و ۶.۱۶ درصد کاهش نیز در ارزش ریالی داشــته 
است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در دی سال جاری نسبت به 
ماه گذشــته معادل منفی ۶.۱۶ درصد بوده است.همچنین در دی ۱۴۰۰ سهم ابزارهای 
پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شــده ۵.۲۴ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۳ 
درصد بوده و این در حالی اســت که کارت خوان های فروشــگاهی ۹۱.۳۳ درصد از کل 
تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.اما از تعداد تراکنش های انجام شده 
۸۷.۸۴ درصد مربوط به خریــد کاال و خدمات، ۷.۷۴ درصد مربوط به پرداخت قبض و 
خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۴۱ درصد مربوط به مانده گیری بوده است. همچنین، 
از مجموع کل تراکنش های انجام شــده در دی ماه معــادل ۹۲.۷۶ درصد موفق و ۷.۲۴ 
درصد ناموفق بوده، البته تراکنش هایی که با ســوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد 
موفق بوده است.از سوی دیگر از مجموع تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۸۰ 
درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۳۵ درصد به 
دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۰۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۴ درصد به علت 
خطای کسب وکار بوده است.بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به 
نقدینگی در دی ماه ســال جاری نیز ۱۵.۴۷ درصد بوده و این در حالی است که نسبت 
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۱ درصد بوده است.

بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در دی ماه سال  جاری، ابزار کارت خوان فروشگاهی با ۲۸۶ 
تراکنش به ازای هر کارت خوان در مکان نخست قرار می گیرد و پذیرش اینترنتی با ۹۹ 
تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب 
در مکان های بعدی قرار می گیرند. افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی 
در ماه مذکور معادل ۲۳۷  تراکنش اســت که این تعداد نســبت به مقدار مشابه در ماه 
گذشته کاهش ۱۴.۵۸ واحدی )۵.۷۸ درصدی( را تجربه کرده است. همچنین بیشترین 

کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به پذیرش اینترنتی بوده است.

معاون وزیر اقتصاد خبر داد:

ارائه کارت یارانه ای جدید از ابتدای ۱۴۰۱
معاون وزیر اقتصاد اعالم کرد: با زحمات و همکاری های دســتگاه های مختلف تا انتهای 
امســال کارت اعتباری و یارانه ای آماده خواهد شد و می توان از سال آینده این کارت های 
اعتبــاری و یارانه ای را شــارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قــرار داد، بنابراین با وجود 
کارت هــای اعتباری و یارانه ای معتقدیم حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد 
بود.هادی ســبحانیان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تصمیم مجلس مبنی 
بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ســال آینده اظهار داشــت: مجلس و دولت برای ارز 
ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی باید به یک تصمیم مشــترک برسد. طبق اخبار منتشر شده تا 
به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دالر در 
بودجه سال آینده بماند.وی با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا به این لحظه 
پیشنهاد مجلس اســت و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده 
است اما در صورت تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۹ میلیارد دالر در بودجه سال آینده، 
دولت برای تامین این عدد و رقم مشــکلی ندارد.معاون وزیــر اقتصاد ادامه داد: هر چند 
که دولت از نظر تامین مالی مشــکلی برای تامین ۹ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای 
ســال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهمترین شرط حذف ارز ۴۲۰۰ وجود کارت های 
اعتباری و یارانه ای است. با زحمات و همکاری های دستگاه های مختلف تا انتهای امسال 
کارت اعتباری و یارانه ای آماده خواهد شد و می توان از سال آینده این کارت های اعتباری 
و یارانه ای را شــارژ کرد و در اختیار مخاطب هــدف قرار داد، بنابراین با وجود کارت های 
اعتباری و یارانه ای معتقدیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.وی در پاسخ 
به این سوال که امسال میزان استفاده مازاد از ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده است؟ گفت: 

قانون بودجه به دولت اجازه داده بود که برای سال ۱۴۰۰ تا سقف هشت میلیارد دالر از 
ارز ترجیحی اســتفاده کند اما با اتمام هشت میلیارد دالر مصوب در بودجه ۱۴۰۰ دولت 
توانست مجوز استفاده از ارز ترجیحی تا سقف حدود ۱۴ میلیارد دالر را بگیرد البته اعداد 
دقیق در این باره را بانک مرکزی باید اعالم کند.ســبحانیان با بیان اینکه معتقدم حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی معنای دقیقی از برنامه  دولت برای حمایت از قشــرهای هدف و ضعیف 
را منعکس نمی کند گفت: قرار نیست چیزی از یارانه و حمایت های مردمی کم شود بلکه 
فقط دولت به دنبال تغییر روش حمایت از مردم و حمایت به صورت مســتقیم اســت، 
معتقدیم این شیوه فعلی غیرموثر بوده و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کاالها نه 
تنها نتوانست مانع از افزایش قیمت ها شود بلکه به ایجاد تورم پایدار در اقتصاد کشور دامن 
زد.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: قرار نیست تغییر شیوه حمایت از مردم و 
ارایه کارت اعتباری و یارانه ای باعث افزایش قیمت ها شود.وی در پاسخ به این سوال که در 
صورت تصویب ابقای ۹ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده، این تصمیم 
آیا اثرات تورمی خواهد داشــت اظهار داشــت: اگر ۹ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی 
تامین نشود و منجر به کسری بودجه نباشد، آثار تورمی نخواهد داشت اما آنجایی که به 
تورم دامن می زند که از ذخایر بانک مرکزی برای تامین آن استفاده شود و تخصیص آن به 
کاالهای اساسی باعث کسری بودجه سال آینده باشد.سبحانیان  با بیان اینکه با حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی می توانیم منافعی را به دست بیاوریم که این منافع مستقیما به قشر مورد 
حمایت اصابت کند گفت: از طریق این روش نه تنها به صورت مستقیم می توانیم از مردم 
حمایت کنیم و جلوی تورم پایدار را در کشور بگیریم بلکه به تولید داخل برخی از اقالم 

مانند دانه های روغنی کمک خواهیم کرد.

یک عضــو اتاق بازرگانی ایران گفت: در حالی که بازار عراق ۲۰ تا ۳۰ 
میلیارد دالری است، ما در حال از دست دادن این بازار هستیم تنها به 
دلیل اینکه مسئولین نگاه شان با بخش خصوصی فرق دارد.حمیدرضا 
صالحــی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، دربــاره اجرای پروژه 
نیروگاهی توسط ایران در دیگر کشورها از جمله روسیه اظهار داشت: 
امــروزه در دنیا عالوه بر تکنولوژی موضوع فاینانس بر اجرای پروژه ها 
اهمیت دارد، با توجه به این مسئله ممکن است در قلب اروپا هم بتوانیم 
پروژه اجرا کنیم به شرطی که مسئله فاینانس حل شده باشد و به لحاظ 
کمی و رقابت در مناقاصات بتوانیم برنده شویم، بعبارت دیگر باید بتوانیم 

در بعد فاینانس برای شرکت سرمایه پذیر مزایایی ایجاد کنیم. 

پروژه نیروگاهی؛ از افریقا تا روسیه
وی با بیان اینکه ایران به لحاظ فنی و ساخت نیروگاه مشکل ندارد و 
خوشبختانه در جایگاه خوبی قرار دارد، افزود: ما نیروگاه آبی در آفریقا 
و کشــورهای مختلف و هم نیروگاه حرارتی در عراق و سوریه عمان 

داشته ایم، در روسیه هم یک شرکت ایرانی موفق شده پروژه ساخت 
نیروگاه داشته باشد. صالحی خاطرنشان کرد: شرکت های ایرانی هم 
توان فنی دارند و هم  قیمت تمام شــده بــا نرخ پایین تر پروژه اجرا 
می کنند، ممکن اســت از لحاظ تجهیزات همتراز با شرکت خارجی 
باشــند اما به لحاظ اجرا پایین تر هســتند. در کل به لحاظ موقعیت 
رقابتــی که داریم، می توانیم پروژه های زیادی در خارج از کشــور از 
جمله کشورهای همســایه عراق، افغانستان و پاکستان که برق نیاز 

دارند اجرا کنیم. 

قیمت تمام شده اجرای پروژه ایران 20 درصد از بقیه پایین تر 
است

وی یادآور شــد: اگر کمبودهــای داخلی را با روش های درســت و 
بهینه سازی حل کنیم، می توانیم اضافه تولید را صادر کنیم و از طرف 
دیگر این توان فنی را هم داریم که در رقابت با شــرکت های بزرگ 
نیروگاهی پروژه اجرا کنیم زیرا قیمت های رقابتی ما حتی ۲۰ درصد 

هم نسبت به دیگر کشورها پایین تر است.

نگاه دولت به بازار منطقه ای صادرات حداقلی است
ایــن عضو اتاق بازرگانی در ادامه به موضوع صادرات برق و از دســت 
رفتن بازارهای ایران از جمله عراق توسط کشورهایی مثل عربستان و 
مصر پرداخت و گفت: نگاه دولت ها به بازار منطقه ای صادرات حداقلی 
است برخی معذوریت ها هم ایجاد می شود که نمی توانند استراتژی های 

بلندی را طراحی کنند؛ بنابراین به مشکل می خورند. در مورد بازار عراق 
در ابتدا مشخص بود که دولت به تنهایی نمی تواند برق بفروشد و پول را 

هم بازگرداند چون با مانعی به نام تحریم مواجه است. 

اولین نیروگاه عراِق بعد از صدام را ایران ساخت
وی تاکید کرد: در عراق و یا هر کشور دیگری که ما مزیت داریم نباید 
حضورمان حداقلی باشــد، بعد از صدام بخش خصوصی ایران بدون 
هیچ حمایت دولتی در مناقصه نیروگاه الصدر عراق در رقابت با اروپا 
برنده شد و اولین نیورگاه بعد از سقوط صدام را ایران در عراق ساخت، 
اگر این مســیر ادامه پیدا می کرد و شــاید هماهنگی بین دولت ها و 
بخــش خصوصی صورت می گرفت، به این ترتیــب که بازار عراق را 
در حوزه انــرژی به خوبی تعریف می کردیم، یعنی یک برنامه ۲۰ تا 
۳۰ ســاله طراحی و دولت بسترسازی و ایجاد زیرساخت و ارتباطات 
را انجام داده و ســوی دیگر بخش خصوصی را هم حمایت می کرد، 

موقعیت بسیار بزرگی فراهم می شد. 

بازار 30 میلیارد دالری عراق را واگذار می کنیم
صالحــی ادامه داد: مثال از پولی که دولت در عراق دارد و نمی تواند 
بازگردانــد از بخــش خصوصی حمایت کند، اگــر اینگونه بود ما 
اکنون در عراق نشســته بودیم و حضورمان در حوزه انرژی عراق 
می توانســت پایگاه بزرگی برای نظام سیاسی کشور باشد، چراکه 
حضور اقتصادی می تواند از حضور نظامی و روش های دیگر قوی تر 
باشد. ما اکنون عراق را در حد فروش حداقلی برق داریم که پول آن 
را هم نمی توانیم دریافت کنیم و این موضوع باعث شده بازار بزرگ 
عراق را به مصر و عربســتان تحویل دهیم. در حالی که بازار عراق 
۲۰ تا ۳۰ میلیارد دالری اســت ما در حال از دست دادن این بازار 
هستیم تنها به دلیل اینکه مسئولین نگاه شان با بخش خصوصی 
فرق دارد. در صورتی که هدف باید حفظ منافع ملی باشد و منافع 
ملی در گرو این است که بتوانیم در این کشور پایگاه داشته باشیم و 
این پایگاه از طریق ایجاد زیرساخت انرژی و افزایش درآمد صادراتی 

امکان پذیر است. 

یک عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: 

بازار۳۰میلیارددالریعراقراواگذارمیکنیم



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 14 بهمن 1400  1 رجب 1443  3 فوریه 2022آگهی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4839  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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



5روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 14 بهمن 1400  1 رجب 1443  3 فوریه 2022آگهی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4839  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران پنج شنبه 14 بهمن 1400  1 رجب 1443  3 فوریه 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4839  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

یک مدرس دانشگاه گفت: پروژه سرزمین ایرانیان )آیلند( نمونه ای از یک گردشگری 
مدرن و پایدار اســت.به گزارش ســتاد خبری گروه مالی گردشگری در پانزدهمین 
نمایشــگاه گردشگری و صنایع وابســته ، ســارا اردو در کارگاه آموزشی با عنوان » 
اکوتوریسم با رویکرد گردشگری مدرن« که در غرفه بانک گردشگری برگزار شد، افزود: 
در »آیلند« تمام ابعاد گردشــگری پایدار و مدرن شامل بعد محیطی، بعد اقتصادی و 
بعد اجتماعی رعایت شده است.وی با بیان اینکه اکوتوریسم، گردشگری مسئوالنه در 
طبیعت است، افزود: حرکت در جهت توسعه پایدار، دوستی با فرهنگ بومیان و کمک 

به حفظ میراث فرهنگی از جمله مسئولیت های  یک گردشگر در سفر را تشکیل می 
دهد.اردو تصریح کرد: گردشــگر باید از منابع موجود در طبیعت به گونه ای حفاظت 
کند که نسل های آینده هم بتوانند استفاده کنند. همان گونه که از میراث فرهنگی 
حفاظت می کنیم، باید از میراث طبیعی هم حفاظت شود.وی با بیان اینکه گسترش 
شهرنشینی و پیامدهای آن از جمله آلودگی هوا از جمله علل اکوتوریسم مدرن است، 
گفت: سازمان جهانی گردشگری ســازمان ملل متحد، گردشگری پایدار را با عنوان 
»رجوع به زوایای زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی توسعه گردشگری« 
تعریف کرده است.این مدرس دانشگاه گفت: اقدامات مهمی در جهت حفاظت از محیط 
زیست در سرزمین ایرانیان )آیلند( انجام شده که از جمله آنها پوشش گیاهی سازگار با 
محیط و اقلیم، مدیریت آب ، ایجاد شبکه فضای سبز بر اساس سرانه جمعیت و مدیریت 
پساب و فاضالب است.به گفته مسئوالن پروژه آیلند، تمام طرح های زیست محیطی 
و دیگر طرح های اجرا شده در سرزمین ایرانیان )آیلند( با کمک مشاوران مجرب بین 

المللی ارزیابی و به اجرا درآمده است.

گزیده خبر

جزییات یک خدمت جدید در نسل سوم 
پیشخوان مجازی بانک آینده

بانــک آینده بــا هدف بهبود تجربه مشــتریان و بهره مندی آســان از خدمات 
بانکی، خدمت جدید »گزارش مســدودی حســاب« را در ســامانه نسل سوم 
»پیشخوان مجازی« خود، پیاده سازی کرد.ارائه اطالعات اولیه مسدودی حساب 
https://www. که از مهرماه امسال در ســامانه »پیشخوان مجازی« به نشانی

abplus.ir  راه اندازی شد، از مسیر »خدمات حساب/ گزارش مسدودی و رفع 
مسدودی حساب« قابل بهره برداری است.»پیشخوان مجازی« بانک آینده، تمام 
خدماتی را که در شــعب بانک ها ارائه  می شود، برای مشتریانی که به هر دلیل، 
امکان حضور در شعب را ندارند، فراهم کرده و بدین ترتیب، مشتریان را از مراجعه 

به شعب بانک ها، بی نیاز می سازد.

 فصل جدید همکاری بانک تجارت 
و شرکت پاکشوما

آییــن انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک تجارت با شــرکت پاکشــوما با موضوع 
گســترش همکاری های دوجانبه برگزار شــد.به گزارش روابــط عمومی بانک 
تجارت، تفاهم نامه ای با موضوع گسترش همکاری  بانک تجارت با شرکت پاکشوما 
دوازدهم بهمن ماه با هدف مشــارکت در طرح »زوج مهر« و تامین مالی خرید 
کاالی بادوام برای زوج های جوان به امضا رســید.بانک تجارت در قالب زوج مهر 
کــه با هدف حمایت از تولیدکنندگان کاالی ایرانی و کارآفرینان داخلی به اجرا 
درآمده با امضای تفاهمنامه با شــرکت پاکشــوما فصل جدیدی را در همکاری 
با این شــرکت تولیدکننده آغاز کرد.تفاهمنامه با هدف تامین اعتبار مورد نیاز 
شرکت پاکشوما و فراهم آوردن امکان فروش اقساطی محصوالت این شرکت با 
هدف رونق کسب و کار و چرخه تولید کاالی داخلی و اشتغال زایی منعقد شده 
اســت.بانک تجارت با به کارگیری ظرفیت های مالی و تســهیالت خود تا کنون 
همکاری های گسترده ای را با فعاالن صنایع مختلف از جمله تولیدکنندگان لوازم 

خانگی، خودروسازان و صنایع پتروشیمی و فوالد به عمل آورده است.

مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
رشد 191 درصدی صدور حواله های ارزی 

در ده ماهه نخست سال جاری
مدیرعامل صرافی توسعه صادرات ایران گفت: طی ده ماه گذشته، تعداد سه هزار 
و ۷۶۵ فقره حواله به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون یورو توســط این صرافی صادر 
شده که این میزان در مقایسه با یک هزار و ۲۹۶ حواله صادره دوره مشابه سال 
قبل، رشــد ۱۹۱ درصدی نشان می دهد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، محسن بوالحسنی در گفتگو با خبرنگاراگزیم نیوز ضمن تبریک 
آغاز دهه مبارک فجر و فرارسیدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: 
با پیگیری های صورت گرفته، صورتجلســه افزایش سرمایه این شرکت مصوب 
مجمع عمومی فوق العاده سال ۱۳۹۷ از میزان ۶۰ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد 
ریال در مرجع ثبت شــرکت ها، به ثبت رسیده اســت.وی یادآور شد: شرکت 
صرافی توســعه صادرات به عنوان اولین صرافی بانکی کشــور است که از سال 
۱۳۸۳ به مشــتریان خدمات ارائه می دهد.به گفته وی، این صرافی پاسخگوی 
نیازهای ارزی واردکنندگان کشور به ارز نیز است و به واردکنندگان پس از انجام 
مراحل اخذ ثبت سفارش و تایید گواهی ثبت آماری ارز ارائه می کند.بوالحسنی 
ادامه داد: با توجه به ایجاد شــبکه تراستی و کارگزاری وسیع در اغلب کشورها، 
این شــرکت قادر خواهد بود تمام ارزهــای صادراتی صادرکنندگان را در اقصی 
نقاط دنیا دریافت و در چارچوب ضوابط موجود نســبت به خرید، پرداخت مابه 

ازای ریالی و همزمان رفع تعهدات صادراتی اقدام کند. 

تکریم مشتریان؛ مهم ترین وظیفه امروز 
کارکنان بانک سپه

دکتر ابراهیمی: پاسخگویی دقیق، سریع و توام با احترام به مشتریان، مهم ترین 
وظیفــه کارکنان این بانک در شــرایط کنونی اســت مدیرعامل بانک ســپه 
مشــتری مداری را یکی از مؤلفه های مهم وفادارسازی مشتریان خواند و تأکید 
کرد: پاسخگویی دقیق، ســریع و توام با احترام به مشتریان در سراسر شعب و 
واحدهای ستادی را مهم ترین وظیفه کارکنان این بانک در شرایط کنونی است.

آیت اله ابراهیمــی در بازدید از مرکز ارتباط با مشــتریان )۱۵۵۷( با قدردانی 
از تالش شــبانه روزی کارکنان این مرکز گفت: تجمیع مشــتریان شش بانک و 
موسســه مالی در قالب یک بانک واحد به نام ســپه و اجرای طرح های توسعه 
در حوزه فناوری، نیاز به پاســخگویی مشــتریان را در این مقطع چندین برابر 
کرده اســت.وی پاسخگویی به مشتریان با شکیبایی و احترام را وظیفه تک تک 
کارکنان بانک در سراســر کشــور دانست و خاطرنشــان کرد: در چند ما اخیر 
بانک ســپه به پشتوانه حمایت مشــتریان و تالش کارکنان توانست پروژه های 
مهمــی در حوزه فنــاوری اطالعات را عملیاتی کند و همکاران ما در شــعب و 
مرکز ۱۵۵۷ با پاسخگویی مناسب به مشتریان در این زمینه نقش مهمی را ایفا 
کردند.مدیرعامل بانک سپه به اهمیت باالی پاسخگویی مطلوب به مشتریان در 
ارتقای جایگاه بانک اشــاره کرد و گفت: با رعایت اصول مشــتری مداری ضمن 
حفظ مشتریان وفادار بانک سپه باید زمینه جذب مشتریان جدید را مهیا کنیم.

ابراهیمــی تواضع و رفتار متعهدانه همکاران در خدمت به مشــتریان را موجب 
تقویت دلگرمی و ترغیب حس وفاداری در آنها دانست و افزود: تکریم ارباب رجوع 
و عرضه خدمات و محصوالت مطلوب بانک سپه را به بزرگ ترین و کارآمدترین 

بانک کشور تبدیل خواهد کرد.

در راستای عمل به فرمان ریاست جمهوری صورت گرفت؛
نظارت میدانی مدیرعامل بانک مسکن بر حسن 

اجرای طرح تسهیالت بدون ضامن
مدیرعامل بانک مســکن به طور ســرزده از برخی شعبه های این بانک به منظور 
بررسی حسن اجرای طرح ارایه تسهیالت خرد بدون ضامن بازدید به عمل آورد.به 
گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ، صبح امروز محمود شایان مدیرعامل 
بانک مســکن همزمان با اجرای طرح ارایه تسهیالت خرد بدون ضامن از شعب 
ســی متری جی، وزراء و میدان ولیعصر این بانک بازدید به عمل آورد.این بازدید 
به طور سرزده و در راســتای نظارت بر حسن اجرای طرح ارایه تسهیالت بدون 
ضمانت انجام شــد.مدیرعامل بانک مسکن در بازدید از شعب مذکور از نزدیک با 
کارکنان گفت وگو و بر تکریم بیش از پیش مشتریان و اجرای صحیح طرح ارایه 
تسهیالت خرد بدون ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تاکید کرد.طبق دستور 
رییس جمهوری سهولت تامین مالی برای اقشار مختلف جامعه، با همکاری وزارت 
اقتصاد، بانک مرکزی و شــبکه بانکی کشور، به تازگی در دستور کار قرار گرفته 
است.در این باره، با دستور رییس جمهوری و ابالغ وزیر اقتصاد به ۱۳ بانک دولتی، 
طرح پرداخت وام بدون ضامن تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از روز شنبه نهم بهمن 

ماه اجرا شده است.

پیام تسلیت مدیر عامل بانک سینا در پی 
رحلت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

متن پیام دکتر ایمانی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم یا أَیَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمِئنَُّه اْرِجِعی إِلی َربِِّک راِضَیًه َمْرِضیًَّه 

َفاْدُخلِی فِی ِعباِدی َو اْدُخلِی َجنَِّتی
»متاســفانه امروز، ایران اســالمی در فقدان یکی از بزرگتریــن مراجعه تقلید و 
علمای جهان تشــیع حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به سوگ نشسته 
است.این عالم جلیل القدر، فقیه و مجتهد از شاگردان برجسته آیت اهلل العظمی 
بروجردی بودند که ســالیان متمادی به تدریس، تحقیــق و تالیف آثار فقهی و 
کالمی پرداختند. تالیفات متعدد ایشان که بیش از ۸۰ عنوان کتاب در باب والیت، 
مهدویت و اصول فقه را شامل می شود، منشاء آثار و برکات در بسط و گسترش 
متون دینی و اصول الهی و اسالمی است.مبارزه با کفر و طاغوت و نشر علوم دینی 
از طریق پرورش طالب فاضل و گسترش مکتب جعفری از بارزترین خصوصیات 
ایشان در چند دهه مجاهدت در راه ترویج دین مقدس اسالم، احیای علوم دینی 

و مذهب شیعه است.

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

نرخ رشد تورم کنترل شده است
صالح آبادی گفت: تعادل بازار ارز و روند باثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت ها 
در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه شکوه ایران رادیو 
اقتصاد با اشــاره به منویات مقام معظم رهبری درباره سیاست هدایت اعتبار گفت: 
مقام معظم رهبری فرمودند که رشد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل 
مالحظه ای داشــته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و 
تشکیل ســرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد 
شده است. برهمین اســاس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات 
باید به ســمت تولید و فعالیت های مولد اقتصادی باشد. وی ادامه داد: این از برنامه 
های جدی ما در بانک مرکزی اســت که اعتبارات را به بخش های مولد اقتصادی 
هدایت کنیم و سرمایه هایی که بانک ها در اختیار مشتریان قرار می دهند به سمت 
فعالیت هــای غیرمولد نرود. صالح آبــادی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: 
بخشــی از این امر مربوط به بانک مرکزی اســت که با نظارت هوشمند بر مصرف 
صحیح تسهیالت محقق می شود؛ یعنی از طریق سامانه هایی که داریم و همچنین 
رصد جریان وجوه به گونه ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به ســمت بخش 
واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه ها به سمت فعالیت های غیرمولد نرود. رئیس 
کل بانک مرکزی اظهار کرد: بخش دیگر هم به ســازمان امور مالیاتی مرتبط است 
که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشند. یعنی اگر فردی 
اعتبار و ســرمایه را به ســمت فعالیت های غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود 
شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در 
کمیســیون اقتصادی مجلس نیز مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است و در صورت 
تصویب خیلی کمک کننده خواهد بود. وی ادامه داد: در الیحه بودجه ســال آینده 
از ۲۵ درصد مالیاتی که در حوزه تولید بود به ۲۰ درصد کاهش یافت اما این الیحه 

مالیات بر عایدی سرمایه اگر تصویب شود,  مالیات بر فعالیت های سفته بازانه افزایش 
پیدا می کند و اتصال با ســامانه بانکی می تواند هدایت اعتبار به ســمت تولید را به 
دنبال داشته باشد. صالح آبادی همچنین از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: 
خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه های اخیر کنترل و کاهشی شده است 
به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماه های گذشته به ۱.۳ درصد در دی ماه 
رسیده است. در ماه آذر ۱.۸ درصد, در آبان ماه ۲.۴ درصد و مهر ماه ۳.۱ درصد و در 
شهریور ماه نیز ۳.۳درصد بود. به گفته او, تعادل بازار ارز و روند باثبات سامانه نیما و 
روند کاهشی قیمت ها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم 
داشته است. روندهایی که طی می شود امید بخش است و امیدواریم این روند مثبت 
در اقتصاد ما تداوم داشــته باشد.صالح آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول 
ملی و تقویت آن اظهار داشت: یک بخشی از کنترل ارزش پول ملی مربوط می شود 
به بازار ارز و تعادل در این بازار و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته 
باشد. بنابراین تعادل در این بازار خیلی می تواند به حفظ ارزش پول ملی کمک کند. 
بخش دوم نیز مربوط به تورم می شود که در بخش واقعی اتفاق می افتد. البته همان 
طور که اشــاره شد کنترل رشد تورم در ماه های اخیر اتفاق افتاده و ما برای اینکه 
انشاهلل بتوانیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم بایستی اصالح نظام بانکی را در برنامه 
داشته باشیم که این مساله را به صورت جدی دنبال می کنیم.وی افزود: اصالح در 
نظام بانکی به این معناست که بانک ها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع 
نظارت بانک مرکزی بر بانک ها هوشــمند و سیستمی خواهد شد و اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد. بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال 
حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال می کنیم که تصویب شود. 
به گفته صالح آبادی اصــالح نظام بانکی یکی از محورهای کنترل تورم خواهد بود 
تا بتوان اضافه برداشــت بانک ها را از بانک مرکزی کنترل کنیم و در نهایت یکی از 

ریشه های پایه پولی را در واقع کنترل کرده ایم. موضوع دوم نیز اصالح رابطه مالی 
دولت و بانک مرکزی اســت. یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از 
ریشــه های دیگر تورم است که به دنبال اصالح آن هستیم.رئیس کل بانک مرکزی 
در پایان افزود: با توجه به اینکه ما در دولت بر الیحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع 
بندی داشتیم تا به گونه ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها 
انتظارمان از مجلس این است که الیحه بودجه را به گونه ای تصویب کنند که بدون 
کســری بسته شود. وی تاکید کرد: منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا 
هزینه ها معموال اتفاق می افتد ولی بعضا درآمدها اتفاق نمی افتد و این باعث کسری 
بودجه می شــود. لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجه ای بدون کسری 
ببندند تا یکی دیگر از ریشــه های تورم که اضافه برداشت یا استقراض دولت ها از 

بانک مرکزی است را کنترل کنیم.

وزیر اقتصاد گفت: ممکن اســت زمان ببرد تــا نوبت گیرنده 
تسهیالت فراهم بشــود، اما هر زمان که نوبت متقاضی رسید 
و اگر حائز شــرایط بود بانک ها حق اخذ ضامن برای تسهیالت 
زیــر ۱۰۰ میلیون تومان را نخواهند داشــت.به گزارش ایِبنا، 
سید احســان خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم 
تمکیــن بانکها به پرداخت وام بــدون ضامن و همچنین الزام 
برخــی از بانک ها به مشــتریان برای ســپرده گذاری پیش از 
دریافت این وام گفت: درخواســت سپرده گذاری برای دریافت 
وام بدون ضامن تخلف از ســوی بانک ها محســوب می شود.

خانــدوزی افزود: در این خصوص بایــد نکته ظریفی را عرض 
کنم، خارج از ابالغیه و بخشنامه ای که وزارت امور اقتصادی و 

دارایی به بانک ها ابالغ کرده است و خود هیئت مدیره بانک ها 
هم آن را به شــعب بانک ها در سراسر کشور ابالغ کرده اند، هر 
شــرط اضافی دیگری تخلف از این قانون محســوب می شود. 
وزیر اقتصاد گفت: دوســتان ما در بازرسی های بانک ها مکلف 
هستند، در ۴۸ ساعت نخست و بعد خود ما در درگاه بازرسی 
وزارت اقتصــاد، نحــوه اجرای این بخشــنامه را تحت نظارت 
داشته باشیم.وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه در این خصوص، 
تاکنون بیش از ۴۰۰ مورد شــکایت ارسال شده است، افزود: 
برای رســیدگی به این شــکایات تیم های رسیدگی به محل 
شــعب و بانک ها اعزام می شوند که مشخص شود که آیا واقعاً 
تخلف محرز شــده اســت یا خیر و مدیران عامل بانک ها هم 

اعــالم کرده اند که تاکنون چند نفر از مدیران شــعب به دلیل 
این تخلف ها جریمه شــده اند.وی در ادامه با توضیح این نکته 
مهم که مصوبه وزارت اقتصاد و دولت در خصوص رفع یکی از 
شــروط اخذ وام است، افزود: اگر شما حقوق بگیر یا مستمری 
بگیر از همان بانک باشــید و خوش حساب نیز باشید بانک ها 
شــرط ضامن را باید از وام شــما بردارند، اما اگر بانکی در این 
ماه تعداد کمتری بخواهد تسهیالت بدهد، یا در ماه های پایانی 
سال نوبت تســهیالت دهی را به یک ماه یا دو ماه بعد موکول 
کند، این بر اساس سیاست های متعارفی است که شبکه بانکی 
خواهد داشــت و با همکاری خوب بانک مرکزی نیز ابالغ شده 
اســت که بانک ها حق هیچ گونه مسدود کردن و متوقف کردن 

اعطای تســهیالت را ندارند.وی در ادامه گفت: ممکن اســت 
زمان ببرد تا نوبت گیرنده تسهیالت فراهم بشود، اما هر زمان 
که نوبت متقاضیان رســید و اگر حائز آن شــرایط بود بانک ها 
حق اخذ ضامن برای آن تسهیالت را نخواهند داشت.خاندوزی 
در پاسخ به ســوال دیگری در خصوص زمان اجرای این طرح 
نیز گفت: این طرح از هفته گذشــته و با ابالغ دســتورالعمل 
وزارت اقتصاد به بانک ها در حال اجراســت، فرایند کار شروع 
شده است و نظارت های جدی نیز در حال اجراست و همانطور 
که مطلع هســتید، با تمام ۳۱ استان از طریق وبیناری جلسه 
داشتیم و بعد از جلسه مدیران عامل بانک های سراسر کشور با 
وزیر اقتصاد، خود آنها مجدداً با مدیران سطح استان ها جلسه 
داشــتند و نکات مهم و اساســی در این خصوص ابالغ و مورد 
تأکیــد قرار گرفت و امیدواریم که با فراگیر شــدن این طرح، 
شــاهد این باشیم که تخلفات شــعب در این زمینه به شدت 

کاهش یابد.

وزیر اقتصاد اعالم کرد:

توضیح وزیر اقتصاد درباره پرداخت وام بدون ضامن به متقاضیان

در کارگاه آموزشی غرفه بانک گردشگری مطرح شد:

آیلند نمونه ای از یک 
گردشگری مدرن و پایدار است
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گزیده خبر

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در آستانه دهه مبارک فجر خبر داد؛
6 طرح بزرگ آب و فاضالب با هزینه 331 

میلیارد تومان آماده بهره برداری است
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان مــی گوید: 6 طرح 
بزرگ این شــرکت آماده افتتاح و بهره برداری در ایام 
ا... دهه مبارک فجر است. هاشم امینی افزود: این طرح 
ها شــامل چهار طرح آبرسانی شهری و روستایی، یک 
آزمایشــگاه آب و یک آزمایشــگاه فاضالب است که با 

صرف هزینــه ای بالغ بر 331 میلیارد تومان به اجرا درآمده اســت. وی گفت: 
خط اضطراری آبرســانی به اصفهان بزرگ به طول 12/3 کیلومتر و قطر 1400 
میلیمتر، مرحله اول طرح آبرسانی به شهرهای باغبهادران و باغشاد و روستاهای 
مسیر به طول 18 کیلومتر و قطر 200 و 500 میلیمتر، طرح آبرسانی دهاقان به 
طول 47 کیلومتر و قطر 300 میلیمتر و طرح آبرســانی مورچه خورت به طول 
44 کیلومتر و قطر 200 و 300 میلیمتر، مهم ترین این پروژه هاست که با هدف 

تامین آب شرب پایدار مشترکین ساکن در این مناطق اجرا شده است. 

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد؛
بهره برداری از 114پروژه در حوزه توزیع 

برق مازندران 
سرپرست شــرکت توزیع برق مازندران از بهره برداري 
114 پروژه با اعتبار 298 میلیارد و 462 میلیون ریال 
هم زمان با ایام مبارک دهه فجر در سطح امورهای 18 
گانه برق شهرستان های استان  خبر داد.مهندس سید 
کاظم حسینی کارنامی گفت : این پروژه شامل کاهش 

تلفات ، مقاوم سازی شبکه ، رینگ و توسعه فیدر ، رفع ضعف ولتاژ ، تامین برق 
مسکن مهر ، نصب کابل خودنگهدار ، احداث ساختمان  اداری ، اصالح و بهینه 
سازي و توسعه و احداث شبکه هاي توزیع برق مي باشد .وي افزود : در این ایام ، 
در امور برق بابل 25 پروژه ، امور برق آمل 18 پروژه ، امور برق بابلسر 13 پروژه ، 
سوادکوه 12 پروژه ،  ساری 11 پروژه ، میاندرود 10 پروژه ، سیمرغ و جویبار  هر 
کدام 6 پروژه ، نکا 5 پروژه ، امور برق قائمشهر 4 پروژه ، امور برق فریدونکنار 3 
پروژه  و در بهشهر 1پروژه  به بهره برداری مي رسد .سرپرست شرکت توزیع برق 
مازندران  خاطرنشان کرد :  برای بهره برداری از این پروژه ها تعداد 96 دستگاه 
پست هوایی نصب و 26 کیلومتر شبکه فشار متوسط و حدود 50 کیلومتر شبکه 

فشار ضعیف احداث شده است .

با گذشت  42 سال  از عمر انقالب اسالمي
90 درصد تجهیزات شركت پاالیش نفت 

اصفهان بومي شده است
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهــان همزمان با  
ســالروز ورود رهبر کبیر انقالب به سرزمین جمهوري 
اســالمي ایران، در مراســم  بزرگداشت این روز که در 
محل یادمان شــهداي عزیــز دوران دفاع مقدس این 
شــرکت برگزار شد، گفت: خوشــبختانه پس از فراز و 

نشیب هاي فراوان در طول این سالها،  از یک کشور وابسته به استکبار تبدیل به 
یک کشــور مستقل تبدیل شده ایم،  به طوري که 90 درصد تجهیزات به ویژه 
تجهیزات حیاتي شــرکت، بومي سازي شده اســت.دکتر محسن قدیري اظهار 
داشــت: در این ســالها افزایش ظرفیت خوراک و کیفیــت محصوالت با تالش 
و حمیت و هم افزایي حاصل شــده اســت به طوري کــه در حال حاضر بیش 
از 32 نوع محصول در شــرکت پاالیش نفت اصفهان تولید مي شــود.وي تفکر 
شیعي، بســیجي و ایثارگري را عامل پیشرفت کشور دانست و افزود: تحریم ها 
و بي عدالتي ها نســبت به  جمهوري اسالمي ایران نه تنها نتوانسته  آسیبي به 
توانمندي و تخصص ما وارد کند بلکه موجب پیشرفت بیش از پیش شده است.

در راستاي صیانت از حقوق شهروندان و مشترکان آبفا اجرایی شد؛
مالقات مردمی مدیرعامل شركت آب و 

فاضالب استان آذربایجان شرقی
آذربایجان شــرقی – صبح اقتصاد: مالقات مردمی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به 
منظور رسیدگی به مشکالت ارباب رجوع و مراجعه 
کنندگان با رعایت پروتکل های بهداشــتی برگزار 
شد.علیرضا ایمانلو، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی ضمن دیدار صمیمی و 
چهره به چهره با مردم، از نزیک در جریان مســائل و درخواســت های آن 
ها قرار گرفت و دســتورات الزم را برای حل مشکالت موجود به معاونان و 
مدیران واحدهای مربوطه صادر کرد.دیدارهای مســتقیم و چهره به چهره 
سبب آشنایی بیشتر با نیازها و درخواست های ارباب رجوع و افزایش سطح 
کیفیت خدمت رســانی به مردم و رسیدگی به مســائل و مشکالت آن ها 
برگزار می شــود که این امر یکی از مهم ترین اهداف شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی در راستاي صیانت از حقوق شهروندان است.علی ایحال 
جلســات مالقات مردمی به صورت ) هفتگی و ماهانه ( و به شکل مستمر 
برگزار می شــود.الزم به ذکر است در تمامی مناطق 6 گانه ادارات شرکت 
آب و فاضالب شهرســتان تبریز و همچنین شهرستان های استان نیز میز 

خدمت دایر می باشد

رکود در بازار شب عید لوازم خانگی
مردم به دنبال تعمیرات هستند نه خرید!

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از رکود در بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت که مردم قدرت خرید ندارند و بیشتر به 
دنبال تعمیرات هستند.به گزارش ایسنا،  دومین جشنواره فروش فوق العاده نوروزی با عنوان »نمایشگاهی به وسعت ایران«  با 
محوریت اتاق های اصناف سراسر کشور و اتحادیه های صنفی از اول بهمن 1400 تا 20 فروردین 1401 برگزار می شود.  کاالها 
و خدمات دارای اولویت برای شرکت در این طرح شامل پوشاک، کیف و کفش و محصوالت چرمی، آجیل و خشکبار، شیرینی 
و شــکالت، میوه قالیشویی و لوازم خانگی است. البته مشارکت سایر رسته های صنفی با رعایت شرایط دستورالعمل جشنواره 
فروش فوق العاده نوروزی بالمانع است.اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا، درباره استقبال این صنف در جشنواره فروش فوق العاده 
نوروزی، اظهار کرد: با توجه به نوسانات قیمت لوازم خانگی و مشخص نبودن خرید و فروش ها، تاکنون در این بخش استقبال 
زیادی از برگزاری جشــنواره فروش فوق العاده نوروزی نشده است.  وی با بیان اینکه جشنواره نوروزی در حوزه پوشاک، کیف 
و کفش، آجیل و سایر اقالم مصرفی کاربرد بیشتری دارد، تصریح کرد: به شرکت های تولیدی اعالم شده در صورت حضور در 
جشنواره باید از بیلبورد استفاده کنند و در فروشگاه ها هم مشخص باشد.  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از رکود در 
بازار لوازم خانگی خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت یک یخچال فریزر معمولی حداقل شــش میلیون تومان اســت و قابل 
قیاس با بازارهای دیگر که خرید از آن ها زیر یک میلیون تومان تمام می شود، نیست.  به گفته وی صنف لوازم خانگی کامال در 
رکود اســت، چرا که مردم قدرت خرید ندارند و بیشتر به دنبال تعمیرات هستند. به طور کلی طی سال های اخیر تقاضا برای 

تعمیرات بیشتر شده است.

اونس طال در مرز 1۸00 دالر ایستاد
قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی که افت ارزش دالر و بازده اوراق خزانه آمریکا ریسک پذیری تازه 
سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داد، ثابت بود و نزدیک مرز 1800 دالر ایستاد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال 
برای تحویل فوری ثابت بود و در 1798 دالر و 21 ســنت ایســتاد. اونس طال در معامالت روز گذشته تا مرز 1805 
دالر و 43 ســنت صعود کرده بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با 0.2 درصد کاهش، به 1798 دالر و 
60 سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با 0.3 درصد افزایش، در 1801 دالر و 50 سنت بسته شده 
بود.نیکالس فراپل، مدیرکل جهانی شــرکت »ای بی سی بولیون« در این باره گفت: تغییر رویکرد سرمایه گذاران و 
ریســک پذیری بیشــتر آنها احتماال برای طال منفی است اما ضعف ارزش دالر به طال کمک می کند و کاهش بازده 
اوراق خزانه آمریکا از قیمت این فلز ارزشمند پشتیبانی خواهد کرد. اظهارات جیمز بوالرد، رییس بانک فدرال رزرو 
ســنت لوئیس درباره افزایش 50 واحدی نرخهای بهره، در راســتای تمایل مقامات بانک مرکزی آمریکا برای مالیم 
کردن انتظارات بازار درباره روند و گســتردگی تحکیم سیاســت پولی اســت.بوالرد که موافق تحکیم سیاست پولی 
است، روز سه شنبه گفت: وی موافق افزایش نرخهای بهره در مارس، مه و ژوئن است اما از افزایش 50 واحد نرخها 
حمایت نکرد.اگر چه طال پناهگاه امن دارایی در برابر تورم به شــمار می رود اما افزایش نرخها هزینه نگهداری این 
فلز که دارایی بدون بازدهی است را کمتر می کند.هر سه شاخص وال استریت روز سه شنبه صعود کردند و شاخص 
انرژی در باالترین حد چند ســال اخیر بسته شد با این حال نوسان معامالت منعکس کننده ابهامات سرمایه گذاران 

درباره چگونگی واکنش به شرایط فعلی بازار است.

با حضور استاندار و همزمان با دهه فجر صورت گرفت:
افتتاح پروژه پوشش مخابرات 

دریایی سواحل استان سیستان 
و بلوچستان

  همزمان با اولین روز دهه مبارک 
پــروژه پوشــش مخابرات  فجر 
دریایی ســواحل استان با حضور 
حسین مدرس خیابانی استاندار 
سیســتان و بلوچســتان افتتاح 
و بــه بهره برداری رســید.به گزارش روابــط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان، بهروز آقایی 
افزود: با افتتاح و بهره برداری از این پروژه، پوشــش کامل 
رادیویی )VHF,AIS(  در آب های ســاحلی استان فراهم و 
موجب افزایش ایمنی کشتیرانی و دریانوردی در چارچوب 
کنوانسیون بین المللی )SAR,SOLAS( و تسریع در واکنش 
به پیام های اضطراری دریایی در دریای عمان می شود.مدیر 
کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: عملیات 
اجرایی این پروژه دی ماه سال گذشته با اعتبار 110 میلیارد 
ریال و با ایجاد پنج سایت رادیویی پسابندر، بریس، چابهار، 
گوردیم و بندر شهید رضایی زرآباد اجرا و پیاده سازی شده 
اســت. آقایی خاطرنشــان کرد: پس از اجرای موفق تست 
ســایت های پروژه، و با بهره گیری از روزآمدترین تکنولوژی 
و تجهیزات و احداث سایت های بدون نیرو این پروژه به طور 
کامل آماده بهره بــرداری و همزمان با اولین روز دهه فجر 

انقالب اسالمی افتتاح شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی شهرداری و 
شورای اسالمی شهر صدرا:  

نیاز شهر صدرا به 1200 میلیارد 
تمان اعتبار،برای رسیدن به 

شرایط مطلوب
دکتر جعفری معــاون وزیر راه و 
شهرســازی و سرپرست شرکت 
کشور  جدید  شــهرهای  عمران 
در صدرا حضــور یافت تا ضمن 
بازدیــد از پروژه های در دســت 
اجرای شرکت عمران صدرا از جمله جاده قره پیری و پروژه 
های طرح نهضت ملی مسکن از مشکالت موجود در شهر 
صدرا نیز مطلع گردد.در شهر صدرا از اوایل دهه هفتاد پایه 
گذاری شد و شهرداری این شهر هم از سال 1389 تاسیس 
شــده است و مدیریت این شــهر مدت 11 سال در اختیار 
مجموعه شهرداری بوده است.دکتر پرنیان اظهار داشت: در 
سال 1400 با حضور شــورای جدید برای جبران کاستی 
های گذشته و نیازهای زمان حال برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدت طراحی شد تا نواقص شهری صدرا 
مدیریت و برطرف شود. وی افزود: مجموعه مدیریت شهری 
و کارشناسان شهرداری در طی یک ماه تمام پروژه هایی که 
می بایست در شهر صدرا انجام شود را جمع آوری و برآورد 
ریالی آن را اعالم نمودند و مشــخص گردید در حال حاضر 
شــهر صدرا بودجه ای معادل  1200 میلیارد تومان برای 
رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه خدمات شهری نیاز دارد.

تاكید جدی شهردار پرند بر 
پیگیری مطالبات مردمی و 

ایجاد رضایتمندی حداكثری 
شهروندان

جلسه شورای معاونین شهرداری پرند، به ریاست دکتر 
اله یاری و حضور کلیه معاونین و مدیران شــهرداری، 
ظهر امــروز برگزار شــد. به گــزارش روابط عمومی 
شــهرداری پرند؛ دکتر اله یاری در ابتدای این جلسه 
ضمن تســلیت به مناسبت رحلت عالم ربانی آیت اهلل 
صافی گلپایگانی و گرامیداشت ایام اهلل فجر، بر تالش 
مضاعف معاونین و پرسنل شهرداری در راستای تحقق 
مطالبات شهروندان گرامی و همچنین پیشبرد برنامه 
های مدیریت شهری در حوزه های مختلف تاکید کرد.

دکتر اله یاری در این جلســه با بیان اینکه مردم ولی 
نعمتان مسئوالن هستند، اظهار داشت: از همه نیروهای 
شهرداری پرند انتظار دارم که تمام توان و ظرفیت خود 
را در جهت خدمت به مردم فهیم پرند بکار بگیرند و از 
هیچ کوششی برای جلب رضایت شهروندان و اجرای 
صحیح و دقیق برنامه های شهرداری دریغ نکنند. در 
این جلسه هر یک از معاونین گزارشی از عملکرد حوزه 
ی تحت مدیریت خود ارائه داده و در خصوص اقدامات 
پیش روی شهرداری گفتگو به عمل آمد.شهردار پرند 
نیز دستورات الزم جهت پیگیری و اجرای دقیق برنامه 
های شــهرداری را به معاونین و مدیران مربوطه صادر 

نمود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:
مشکالت عمده ما در نقش 

آفرینی های مدیریتی حادث می شود
آذربایجــان شــرقی – شــیعه نواز: 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی بــا بیــان اینکه 
دســتگاه های ملی بر استراتژی های 
معیــن مدیریتی تمرکــز می کنند، 
افزود: مشــکالت عمده مــا در نقش آفرینی هــای مدیریتی 
حادث می شود.محمد فرشــکاران در دیدار مدیرکل پزشکی 
قانونی استان اظهار کرد: تجربیات نشان می دهد استان هایی 
که جدل های درون حزبی و گروهــی زیادی در داخل دارند، 
به تدریج به ســمت انفعال می روند و برعکس استان هایی که 
اختالفات داخلی را به حداقل می رسانند کامال موفق هستند 
و برنامه های خود را به خوبی پیش می برند که بســیار تالش 
شــده آذربایجان شرقی جزو استان های دسته دوم باشد. وی 
افزود: با وحدت رویه هرچه بیشتر بین مسئوالن و نمایندگان 
استان بسیاری از مسائل قابل حل است؛ ما هم در حال تدارک 
زمینه هایی هســتیم که بتوانیم به استان در جهت رسیدن به 
توسعه پایدار نفع برسانیم. فرشکاران یادآور شد: تاکید دولت 
سیزدهم تمرکززدایی از تهران است و بر همین اساس تالش 
می شود در بودجه سال 1401 استان ها، هم از نظر قدرت عمل 
و هم از جهت اعتبارات تقویت شوند.رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه معموال دستگاه های 

ملی بر استراتژی های معین مدیریتی تمرکز می کنند.

شامخ دوباره افت کرد

خطر رکود دوباره در اقتصاد ایران
اتــاق بازرگانی ایــران جدیدترین گزارش شــاخص مدیران 
خرید)شامخ( را منتشــر کرده که نشان از افت آن و رسیدن 
به پایین ترین عدد در پنج ماه گذشته دارد.به گزارش ایسنا، بر 
اساس گزارش شامخ در دی ماه و ارزیابی هایی که از فعاالن در 
بنگاه های اقتصادی منتشر شده، عدد شامخ به پایین ترین حد 
در پنج ماهه اخیر رســیده است. این شاخص در طیفی میان 
صفر تا 100 تعریف می شود و هر چه عدد باالتر از 50 باشد به 
معنی حرکت در مسیر رونق و هر چه پایین تر باشد به معنی 
خطر رکود است.مرکز پژوهش های اتاق ایران در گزارش دوره 
بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد 
موســوم به شامخ، اعالم کرده اســت که رقم این شاخص در 
دی ماه 1400 به 46.94 واحد رســیده که کمترین نرخ در 5 
ماه اخیر است. در این ماه به جز شاخص سرعت انجام و تحویل 

سفارش، سایر مؤلفه های اصلی زیر 50 واحد ثبت شده اند.
طبق نظرســنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی کشور، 
شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد 
ایران در دی 46.94 به دســت آمده اســت و شاخص کل به 
کمترین نرخ 5 ماه اخیر رسیده است. در این ماه به جز شاخص 
ســرعت انجام و تحویل سفارش، ســایر مؤلفه های اصلی زیر 
50 ثبت شــده اند. دلیل اصلی کاهش شاخص کل در دی ماه 
آن اســت که اکثر فعاالن اقتصادی در بخش های ساختمان، 
خدمات و کشاورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کرده اند.

شاخص میزان فعالیت های کسب وکار در آذرماه )47.07( در 
دی ماه کاهش داشته و کمترین مقدار را طی 5 ماه گذشته از 
مردادماه به ثبت رسانده است. این شاخص در بخش خدمات و 
کشاورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید تقاضا و نقدینگی 

با رکود بیشــتری همراه بوده است.شاخص میزان سفارشات 
جدید مشتریان )43.14( در دی ماه کاهش داشته و طی 6 ماه 
اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رسانده است. در دی ماه 
بسیاری از فعالیت های کسب وکار به دنبال کاهش قدرت خرید 
و نقدینگی با کمبود شدید تقاضای مشتریان روبرو بوده اند که 
البته بخشــی از آن ناشی از سردرگمی در مورد نوسانات نرخ 

ارز متأثر از فضای توافقات سیاســی کشور بوده است.شاخص 
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )43.81( در دی ماه 
طی 9 ماه گذشــته از فروردین ماه )تعطیالت و اوج شــیوع 
کرونا( به کمترین میزان رســیده است. این شاخص به دلیل 
کمبود نقدینگی، تورم و نااطمینانی نرخ ارز متأثر از تصمیمات 

سیاسی، در همه بخش های اقتصادی کاهش یافته است.

شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )49.91( 
در دی ماه با نرخ کمتری نسبت به آذر کاهش یافته است. به 
عقیده بسیاری از فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش ساختمان 
و خدمات و کشــاورزی، به دنبال کاهش میزان سفارشــات، 
افزایش فشــار هزینه ها و کمبود نقدینگــی با حداقل نیروی 
ممکن به فعالیت ادامه می دهند.شاخص میزان صادرات کاال 
یــا خدمات )47.14( همچنان در دی ماه به کمترین مقدار 3 
ماه اخیر رسیده اســت. بخشی از کاهش تقاضای خارجی به 
دلیل تعطیالت ژانویه و همچنین شــرایط آب و هوایی بوده 
اســت. بر اســاس آخرین آمار گمرک، صادرات و واردات در 
دی ماه هم به لحاظ ارزشی و هم به لحاظ وزنی نسبت به آذر 
کاهش داشته اند.شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده 
یا خدمات ارائه شــده )58.25( نسبت به ماه قبل )55.39( تا 
حدودی افزایش داشــته و بیشترین نرخ افزایش این شاخص 
در بخش ســاختمان بوده است. ادامه روند افزایش قیمت ها و 
فشار هزینه های تولید باعث شده علیرغم کاهش قیمت مواد 
اولیــه و تقاضا، قیمت فروش محصــوالت و خدمات افزایش 
یابد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت 
مصرف کننده در دی 1400، برای خانوارهای کشور به 388. 2 
رسید که نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش نشان می دهد.

شــاخص میزان مصرف حامل های انــرژی )69.83( طی 28 
دوره از ابتدای شــروع طرح )مهر 1398( به بیشترین مقدار 
خود رســیده اســت که البته به دلیل بروز سرمای شدید در 
ابتدای زمســتان تشدید شــده با این حال بسیاری از فعاالن 
اقتصادی با معضل چند برابر شدن قیمت سوخت و باال رفتن 

هزینه تولید نیز روبرو هستند.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه اظهار 
داشــت:  همیــن االن بین ما و تجار روســیه دالری رد و بدل 
نمی شــود چراکه نه آنها می توانند دالر بــه ایران حواله کنند 
و نه ما می توانیم از ایران به روســیه ایــن کار را انجام دهیم.

جلیل جاللی فر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد 
اظهارات رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه مبنی بر 
حذف دالر از مبادالت ایران و روســیه اظهار کرد: این مطلب 
اتفاق خوبی است اما اینکه مکانیسم حذف دالر چگونه خواهد 
بود مشخص نیست و نمی توانیم بگوییم که عملیاتی می شود. 
خوب اســت که ابتدا مکانیسم را مشــخص می کردند، همین 
االن بین ما و تجار روســیه دالری رد و بدل نمی شــود چراکه 
نــه آنها می توانند دالر به ایران حواله کنند و نه ما می توانیم از 
ایران به روســیه این کار را انجام دهیم و از طریق یورو و روبل 
انجام می شود.وی افزود: حذف کامل دالر در مبادالت تجاری 
امکان پذیر نیست. پایه پولی تجارت در کشورهای مختلف دنیا 

بر اســاس دالر و یورو است. در مبادالت تجاری بین دو کشور 
ممکن اســت به این نتیجه برسند که تسویه های مالی با پول 
ملی باشد، اما سوال این است که نوسانات ارزش پول را چگونه 
قرار اســت ببینیم و لحاظ کنیم؟جاللی فر گفت: من به عنوان 
یک تاجر ایرانی با روسیه براساس روبل کار می کنم. مکانیسم 
برخــورد بانک مرکــزی که می خواهد روبل را بــه ارزان ترین 
قیمت حتی کمتر از ارز نیمایی بخرد، باعث می شود که نتوانم 
تجارت کنم. بنابراین مذاکرات ما با طرف های تجاری بر قاعده 
و مبنای دالر بوده ولی تســویه پولی می تواند با روبل، یورو یا 
تهاتر نباشــد چراکه دالر از روسیه و بالعکس حواله نمی شود. 
بنابراین نرخ گذاری بر اســاس دالر و تسویه به شیوه های دیگر 

است.عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه 
تصریح کرد: اگر یک تاجر تعهد ارزی داشته باشد بانک مرکزی 
روبل را از او ارزان می خرد و اگر تعهد ارزی نداشــته باشــد، 
می گوید روبل نمی خواهم و بــه درد ما نمی خورد. از آنجا که 
روبل را نمی توانیم جای دیگری بفروشــیم مجبور به فروش به 
بانک مرکزی هستیم و روبلی را که 410 تومان است به قیمت 
305 تومان یعنــی 25 درصد کمتر از قیمــت بازار می خرد. 
به جــای اینکه بگویند دالر را حذف می کنیم این مشــکالت 
که باعث کاهش تجارت می شــود را برطــرف کنند.وی افزود: 
مکانیــزم مالی این کار که باید مطابــق مقررات بانک مرکزی 
ایران و روســیه باشــد را مشــخص کنند. ما  مشکل FATF و 

تحریم ها را داریم و اصال دالری بین دو کشور جابجا نمی شود 
و بعد از تحریم ها کســی نتوانسته چنین حواله ای صادر کند. 
اگر می توانند ایــن کار را انجام دهند یا مکانیزم آن را بگویند 
که ما هم انجام دهیم.این عضو اتاق بازرگانی ایران و روســیه 
اظهار داشــت: مبادالت پولی ایران و روســیه مشکل ندارد و 
حجم مبــادالت تجاری هم افزایش یافته بوده و رو به رشــد 
اســت. اگر قوانین بانک مرکزی صادرات محور باشد، صادرات 
هم افزایش می یابد. ما می توانیم بــا صادرات خود منابعی در 
مســکو ایجاد کنیم تا برای واردات روغن و غالت از این کشور 
مشکلی نباشد. اگر تا 10 میلیارد دالر هم تجارت با این کشور 

داشته باشیم در مبادالت پولی مشکلی ایجاد نمی شود.

 بانک مرکزی روبل را ارزان می خرد

مکانیسم حذف دالر از مبادالت ایران و روسیه هنوز مشخص نیست
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بر طبق یک مطالعه، پســر بچه هایی که دســت کم دو ساعت در روز را 
صرف تماشــای تلویزیون می کنند ســه برابر بیشتر در معرض ابتال به 
اوتیسم قرار دارند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، محققان ژاپنی 
ارتباط میان زمان تماشــای تلویزیون ۸۴ هزار کودک یک ســاله را با 
میزان ابتالی آنها به اوتیســم در سه ســالگی مورد بررسی قرار دادند.

میزان ابتال به اوتیسم در بین پسرانی که به مدت دو تا چهار ساعت در 
روز در معرض صفحه نمایش ها بودند ۳.۵ برابر بیشتر از پسرانی بود که 
اصال به صفحه نمایش ها نگاه نکرده بودند.اگرچه هیچ ارتباط مشــابهی 
 )Yamanashi(در میان دختران یافت نشد.متخصصان دانشگاه یاماناشی
می گوینــد که یافته های آنها از محدود کردن زمان اســتفاده از صفحه 
نمایش ها در میان کودکان حمایت می کند.دانشــمندان به طور دقیق 
نمی دانند که علت ایجاد اوتیسم چیست اما گاهی این بیماری از والدین 
به کودکان به ارث می رسد و عالوه بر آن مطالعات نشان می دهد که این 
موضوع در والدینی که سن بیشتری دارند و مادرانی که دچار اضافه وزن 
هســتند و بیشتر از عوارض بارداری رنج می برند شایع تر است.از هر ۵۰ 
جوان یک نفر در این طیف قرار می گیرد.کودکان مبتال به اوتیســم در 
برقرار کردن ارتباط چشمی، درک احساسات دیگران و یا داشتن عالقه 
شــدید به موضوعات خاص با مشکل مواجه می شوند. جوانان مبتال به 
این عارضه نیز ممکن است برای درک اطالعات نیازمند زمان بیشتری 
باشــند یا کارهایی را دائما تکرار کنند.مطالعه اخیر به کشف ارتباطی 
میان مدت زمان تماشای صفحه نمایش ها و ویژگی های ناشی از اوتیسم 

انجامیده است.

یک »ســازمان غیر متمرکز مســتقل«)DAO( اعالم کرده می تواند 
بیت کوین را از طریق یک ویروس اصالح شــده ژنتیکی به دی ان ای 
یک موش تزریق کند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، یک سازمان 
 )BitMouseDAO(»غیر متمرکز مستقل جدید به نام »بیت ماوس دائو
مدعی شــد می توانــد یک موش را مهندســی ژنتیکی کند تا یک 
بیت کویــن را درون آن قرار دهــد و ارزش آن را همراه با ارزش این 
ارز دیجیتال افزایش دهد.یکی از سرمایه گذاران این پروژه می گوید 
این یک ایــده دیوانه وار است.ســازمان غیرمتمرکز مســتقل یک 
سازمان مستقل دیجیتالی است که با کار غیرمتمرکز به نوعی برای 
فعالیت های تبلیغی و انتفاعی و صندوق ذخیره ارزی که فاقد هیئت 
مدیره و ســاختار مدیریت متعارف است، ســرمایه گذاری می کند.

راه اندازی یک سازمان غیرمتمرکز مستقل برای دستیابی به چیزی 
بزرگ و دیوانه کننده قباًل دیده شده است، اما »بیت ماوس دائو« یک 
ســطح جدید است.مانند سایر ســازمان های غیر متمرکز مستقل، 
هویت ســازندگان اصلی این سازمان غیرمتمرکز مستقل نیز پنهان 
اســت، اما می توان حدس زد که یک دانشــجوی زیست شناســی 
مولکولی باشــد که عالقه زیادی به هنر رمزنگاری دارد.همانطور که 
در وبسایت این ســازمان ذکر شده است، الهام بخش این کار، یک 
خرگوش زنده است که از نظر ژنتیکی اصالح شده است تا پروتئین 
فلورسنت سبز منتشر کند.ســازندگان »بیت ماوس« می خواهند از 
یک کلید خصوصی برای خرید بیت کوین اســتفاده کنند و سپس 
آن را با استفاده از بلوک های سازنده دی ان ای شامل A,T,G,C دوباره 

کدگذاری کنند و این کد را درون آن موش قرار دهند.

افزایش احتمال به اوتیسم در 
پسران  با تماشای تلویزیون

 تزریق بیت کوین به دی ان ای
 یک موش!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

اردوگاه آوارگان جنگی در عفرین سوریه/ خبرگزاری آناتولی

  450e RZ اولین تصاویر رسمی از کراس اوور برقی لکسوس
لکسوس برای افزایش تنوع در محصوالت تالش می کند. این برند، به زودی از کراس اور تمام الکتریکی جدید به نام ۴۵۰e RZ رونمایی 
خواهد کرد.ســال قبل، خودروی تمام برقی تویوتا bZ۴x معرفی شد. مدتی بعد، سوبارو هم از این مدل استفاده کرد تا محصولی جدید 
به نام ســولترا متولد شــود. این روند به زودی با رونمایی لکسوس ۴۵۰e RZ ادامه پیدا خواهد کرد.لکسوس ۴۵۰e RZ  براساس پلتفرم 
e-TNGA تولید می شود. این مدل، از رنگ سیاه برای ستون C استفاده می کند و با این ترفند، تفاوت واضحی نسبت به تویوتا bZ۴x دارد. 
خالقیت در طراحی ۴۵۰e RZ با حجم دهی نمای پشت و چراغ های باریک پیوسته، فراتر از محصوالت معمول در سبد لکسوس است. 
برش های عمیق در انتهای بدنه و پشت چرخ های عقب هم، حس اسپرت این کراس اوور را تقویت می کنند. جایگاه مخصوص پالک، فرم 
کوپه همراه برآمدگی به شکل اسپویلر روی درپوش صندوق و کشیدگی های تیز مثلثی در انتهای سقف، دیگر المان های مهم در طراحی 
۴۵۰e RZ هستند.پیش تر، تصاویر نمای روبرو از ۴۵۰e RZ منتشر شده بود. این خودروی برقی، به جای جلوپنجره ی معمول در مدل های 
 RZ مدرن لکسوس، از پوشش تمام فلزی و بسته استفاده می کند. حجم دهی جسورانه با خطوط تیز و برش های واضح، در نمای اصلی
۴۵۰e دیده می شوند. سبک چراغ ها و جلوپنجره، این خودرو را اسپرت و تهاجمی جلوه می دهد.اطالعات فنی از لکسوس ۴۵۰e RZ هنوز 
منتشر نشده است. تویوتا bZ۴X و سوبارو سولترا از دو موتور برقی روی دو محور با مجموع قدرت ۲۱۵ اسب بخار استفاده می  کنند. این 
شرایط مسلما برای یک کراس اوور ساخت لکسوس مناسب نیست و برای مدل نهایی، تغییر خواهد کرد.لکسوس در سال ۲۰۲۱، موفق 
به فروش ۷۶۰ هزار خودرو شده است. این آمار، ۶ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می دهد. تقریبا نیمی از تولیدات لکسوس در 
امریکا و کانادا فروخته می شود. حدود ۳۰ درصد از کل فروش لکسوس هم متعلق به چین است. دیگر نکته ی مهم اینکه، ۳۴ درصد از 

خودروهای تولیدی لکسوس در سال ۲۰۲۱، هیبریدی بودند.

نیمار بهترین بازیکن برزیلی در اروپا شد
ستاره پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن برزیلی سال ۲۰۲۱ در فوتبال اروپا شد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، نیمار 
باوجود آسیب دیدگی های زیادی که داشت فصل خوبی را با پاری سن ژرمن تجربه کرد.او به عنوان بهترین بازیکن برزیلی سال 
۲۰۲۱ در فوتبال اروپا انتخاب شد و جایزه ای را با این عنوان کسب کرد.نیمار مدت ها است که به خاطر آسیب دیدگی نتوانسته 
برای پاری ســن ژرمن به میدان رود. او تقریبا آماده بازی شــده است و به احتمال خیلی زیاد در دیدار حساس برابر رئال مادرید 

شاهد بازگشت او به میادین باشیم.

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

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

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

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

پیشنهاد

چهره روز

درمان شوپنهاور
اروین د. یالوم – استاد بازنشسته ی روانپزشکی دانشگاه 
استنفورد، روان درمانگر اگزیستانسیال و گروه درمانگر – 
در کتاب درمان شوپنهاور مانند دیگر رمان های خود، با 
زبانی سحرآمیز به معرفی اندیشه های پیچیده ی فلسفی 
می پردازد و در کنار آن فنون روان درمانی و گروه درمانی 
را نیز شرح می دهد. یالوم در رمان درمان شوپنهاور تصور 
می کند فیلسوف معاصری به نام فیلیپ که فردی منزوی 
و به نوعی شــبیه شوپنهاور اســت، به یکی از گروه های 
درمانی روان درمانگر مشــهوری به نــام جولیوس وارد 
می شــود که خود به دلیل رویارویی ناگهانی با سرطان 
– و مــرگ خویش – به مرور دوبــاره ی زندگی و کارش 
نشسته است.فیلیپ آرزو دارد به به کار گیری اندیشه های 
شوپنهاور، به یک مشاور فلسفی تبدیل شود و برای این منظور نیازمند سرپرستی جولیوس است. ولی 
جولیوس می خواهد به کمک اعضای گروه به فیلیپ/شــوپنهاور بقبوالند که این ارتباط انسانی ست که 
به زندگی معنا می بخشــد؛ کاری که هیچ کس برای شــوپنهاور تاریخی نکرد.درمان شوپنهاور از سری 
کتاب هایی بود که ذهن من را به شدت درگیر خودش کرد. البته همه کتاب هایی که از یالوم خوانده ام 
این ویژگی را داشتند. در واقع یالوم مسائلی را در کتاب هایش مورد بحث قرار می دهد که همه ما به نوعی 
با این مسائل در ارتباط هستیم و دغدغه آن ها را داریم.زبان یالوم زبانی شیرین و ساده است اما مسائل 
که به آن ها پرداخته شــامل تمام وجوه علمی است. تاکید یالوم در اکثر آثاری که من از او خوانده ام بر 
ارتباط اصیل انسان هاست. ارتباط آن ها با دنیای فردی و اجتماعی و همین طور تاثیر اندیشه ها در این 
ارتباطات. به همین دلیل یالوم به موازات آن به اهمیت فیلسوفان و اندیشه های آن ها پرداخته است. او 

معتقد است فالسفه به نحوی درمان گر هستند، ولی درمان گرانی که شیوه ای تلخ دارند.

کریستیانو رونالدو
کریســتیانو رونالدو دوس ســانتوس آویــرو )پرتغالی: 
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro؛ زادهٔ ۵ فوریــهٔ 
۱۹۸۵( بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که برای باشگاه 
منچستر یونایتد و تیم ملی پرتغال در پست مهاجم بازی 
می کند. او اغلب به عنوان یکی از بهترین بازیکنان جهان 
و یکی از بزرگترین بازیکنان تمام ادوار نیز یاد می شــود. 
رونالــدو پنج جایزهٔ توپ طال و چهار جایزهٔ کفش طالی 
اروپا دریافت کرده اســت که بــرای یک بازیکن اروپایی، 
رکورد محســوب می شود. او در طول دوران حرفه ای اش 
۳۲ جام کسب کرده که شــامل ۵ لیگ قهرمانان اروپا، 
یک قهرمانی جام ملت هــای اروپا و یک لیگ ملت های 
اروپا می شــود. رونالدو دارای بیشترین گل زده )۱۳۶( و 
بیشــترین پاس گل )۴۲( در لیگ قهرمانــان اروپا، بیشــترین گل زده )۱۴( در جام ملت های اروپا و 
بیشــترین گل ملی در فوتبال مردان )۱۱۵( است. او از معدود بازیکن هایی است که در بیش از ۱۱۰۰ 
بازی رسمی حضور داشته و بیش از ۸۰۰ گل برای باشگاه و تیم ملی اش به ثمر رسانده است. او در مادیرا 
پرتغال به دنیا آمد و بزرگ شد و فوتبالش را در ردهٔ بزرگساالن در اسپورتینگ آغاز کرد. در سال ۲۰۰۳ 
و در ۱۸ سالگی به منچستر یونایتد پیوست و در اولین فصلش در این تیم، قهرمان جام حذفی انگلستان 
شد. او در ادامه با این تیم، در سه فصل متوالی قهرمان لیگ برتر شد و سپس لیگ قهرمانان اروپا و جام 
باشگاه های جهان را نیز فتح کرد و در ۲۳ سالگی، برندهٔ اولین توپ طالیش شد. رونالدو در هنگام انتقال 
۹۴ میلیون یورویی )۸۰ میلیون پوند( به باشگاه فوتبال رئال مادرید در سال ۲۰۰۹، به گران قیمت ترین 
بازیکن فوتبال در آن زمان تبدیل شد. رونالدو در رئال مادرید ۱۵ جام کسب کرد که شامل ۲ ال لیگا، ۲ 
کوپا دل ری و ۴ جام لیگ قهرمانان اروپا بود و به بهترین گلزن تاریخ باشگاه رئال مادرید نیز تبدیل شد. 

فرهنگ

جشنواره فیلم برلین در حالی که کمتر از ۱۰ روز دیگر 
در آلمــان به صــورت حضوری برگزار می شــود که در 
مجموع میزبان ۵ فیلم ایرانی در بخش های مختلف است.

به گزارش ایســنا، هفتاد و دومین جشنواره فیلم برلین 
از ۱۰ تــا ۲۰ فوریه )۲۱ بهمن تا ۱ اســفند( به صورت 
حضوری در آلمان کلید خواهد خورد و ســینمای ایران 
که امسال نماینده ای در بخش رقابتی اصلی ندارد اما با 
آثاری در بخش های پانوراما، نسل، مواجهه و فوروم این 
رویداد سینمایی حاضر است. فیلم سینمایی »تا فردا« به 
کارگردانی علی عسگری و تهیه کنندگی نیکی کریمی که 
به بخش پانورامای جشنواره فیلم »برلین« دعوت شده، 
اولین نمایش خود را روز ۱۴ فوریه )۲۵ بهمن( ســاعت 
۲۲ در ســالن »Zoo Plast ۱« خواهد داشــت و در ادامه در ۶ نوبت دیگر طی روزهای ۱۵، ۱۸، ۱۹ و 
۲۰ فوریه )۲۶، ۲۹، ۳۰ بهمن و اول اســفند( به روی پرده خواهد رفت.  »تا فردا« محصول مشــترک 
ایران، فرانسه و قطر است و به صورت مشترک توسط علیرضا خاتمی و علی عسگری نوشته شده است. 
همچنین فیلم سینمایی»روز سیب« به کارگردانی محمود غفاری و تهیه کنندگی الهه نوبخت، در اولین 
نمایش جهانی خود به بخش رقابتی» نسل ها« در هفتاد و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم برلین 
راه یافته است. این فیلم نیز نخستین نمایش خود را روز ۱۴ فوریه )۲۵ بهمن( از ساعت ۱۳ در سالن 
»Urania« پشــت سر خواهد گذاشــت و در ادامه نیز در چهار نوبت دیگر تا روز ۱۹ فوریه به روی پرده 
خواهد رفت. »گوزن« ساخته هادی بابایی فر هم در بخش فیلم های کوتاه »نسل« دیگر اثر سینماگران 
ایرانی در برلین ۲۰۲۲ است و فیلم های این بخش نیز ۵ نوبت از ۱۵ تا ۲۰ فوریه )۲۶ بهمن تا ۱ اسفند( 

برنامه نمایش فیلم های ایرانی در 
جشنواره برلین
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