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تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه، یکی از موضوعات اساسی تیم مذاکره کننده کشورمان را گرفتن تضمین  عنوان کرد و گفت: درباره تضمین در حوزه های اقتصادی و 
سیاسی اعالم کردیم که در بخشی هایی از آن موافقت هایی صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان دیروز شنبه در حاشیه 
تجدیدمیثاق وزیر و مدیران ارشد وزرات امور خارجه با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در مرقد مطهر امام خمینی)ره(، در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات 
وین، گفت: یکی از موضوعات اساسی ما برای لغو تحریم ها، گرفتن تضمین ها است. درباره تضمین در حوزه های اقتصادی و سیاسی، اعالم کردیم که در بخشی هایی 

از آن موافقت هایی صورت گرفته است.وزیر امور خارجه افزود: آنچه هیات مذاکره کننده ایران....
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الزامات کنترل نرخ تورم
 برقراری ثبات در بازار ارز تا کنترل 

فعالیت های سوداگرانه
تقویت و ثبات در بازار ارز و ســایر بازارهــای مالی و دارایی، 
کنترل فعالیت های ســوداگرانه و سفته بازانه از طریق پایش 
جریان وجــوه و وضع مالیات بر آنها و نهایتاً، تعدیل انتظارات 
تورمــی می تواند به کاهش بار تورمــی و ایجاد تعادل در بازار 
منجر شــود.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 
مقــام معظم رهبری در دیدار اخیر بــا تولیدکنندگان عنوان 
کرده اند که رشــد نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش 
قابل مالحظه ای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد 
تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی متناسب 
با آن رشد نکرده است. لذا این امر موجب ایجاد تورم در اقتصاد 
شده است. برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند 
که هدایت اعتبارات باید به ســمت تولید و فعالیت های مولد 
اقتصادی باشد.صالح آبادی نیز اخیراً اشاره کرده است که تورم 
ماهانــه در آذرماه 1.8 درصد، در آبان ماه 2.4 درصد، در مهر 
ماه 3.1 درصد و در شــهریور مــاه نیز 3.3 درصد بوده و روند 
کاهشــی نرخ تورم همچنان ادامه دارد. براین اساس نرخ تورم 
ماهانه از 3.3 درصد ماه های گذشته به 1.3 درصد در دی ماه 
رسیده است.اما با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس 
کل بانک مرکزی، چه مواردی موجب کند شدن روند رشد نرخ 
تورم بوده است؟شاید نکته کلیدی در این باره را باید در روند 
تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمت 
ها در بازار متشکل ارزی جست وجو کرد و آن را کمک خوبی 
به کاهش و کنترل نرخ تورم دانســت. چراکه آنچه در بازار ارز 
حائز اهمیت اســت، حفظ تعادل و نیز حاکمیت ثبات در بازار 
اســت.به بیان بهتر تقویت و ثبات در بازار ارز و سایر بازارهای 
مالی و دارایی، کنترل فعالیت های ســوداگرانه و سفته بازانه 
از طریــق پایش جریان وجوه و وضــع مالیات بر آنها و نهایتاً، 
تعدیل انتظارات تورمی از محل ایجاد آرامش نسبی در فضای 
اقتصادی کشور نیز می تواند به کاهش بار تورمی و ایجاد تعادل 
در بازار منجر شود.از طرفی درخصوص یکی دیگر از عواملی که 
در عین افزایش انضباط پولی در شــبکه بانکی موجب کاهش 
تورم می شــود؛ کنترل روند اضافه برداشت بانک ها به عنوان 
یکی از شــاخصه های کلیدی در رشد پایه پولی است. بانک 
مرکزی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت بانکها همچنان 
باید در تالش باشــد تا ضمن افزایش سرمایه بانکها و رساندن 
نرخ کفایت ســرمایه بانکها به حد مطلوب؛ مقررات نظارتی را 
در ایــن باره اعمال کند. از جمله این موارد می توان به نظارت 
بر بانک ها و تقویت ســالمت مالی آنها با اعمال سیاست های 
احتیاطی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک ها و افزایش نسبت 
کفایت سرمایه آنها اشاره کرد.از طرف دیگر رشد نرخ نقدینگی 
از دیگر عواملی اســت که منجر به افزایش نرخ تورم می شود؛ 
از این رو ضروری اســت کنترل رشد نقدینگی در دستور کار 
دولت باشــد، تا تناســب الزم میان عرضه کاالها و خدمات و 
تقاضای آنها در جامعه برقرار شود و رشد باالی تقاضا از محل 
رشــد نقدینگی منجر به افزایش شــدید قیمت ها نشود. در 
همین راســتا بیش از هر زمان دیگری دولت باید تمرکز خود 
را بر برقراری توازن بودجه و حداقل شــدن بار مالی کســری 
بودجه و تکالیف وضع شده بر نظام بانکی و تامین آنها از محل 
پایه پولی و خلق پول قرار دهد. در همین باب؛ کم شــدن بار 
تسهیالت تکلیفی بر نظام بانکی از شاه کلیدهای اصلی موضوع 
فوق الذکر اســت.البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
انضباط پولی دولت می تواند راهگشای کاهش نرخ تورم باشد. 
چراکه اســتقراض از یانک مرکزی می تواند از محل پایه پولی 
به افزایش نرخ تورم منجر شــود. البته براســاس آمار خالص 
مطالبات بانک مرکزی از دولت آبان ماه امسال نسبت به آبان 
سال 1399 معادل 6.6 دهم واحد درصد کاهش داشته است 
و این امر مؤید کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و انضباط 
پولی دولت است.اما آنچه متاسفانه همچنان خودنمایی می کند 
رشد مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات اعتباری است؛ در 
همین راستا الزم است همچنان اقدامات کنترلی مدنظر قرار 
گیرد، چراکه نظام بانکی در کشــور ما مهمترین تامین کننده 
مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک است.در این میان، 
یکی از مواردی که پیش کشیده می شود، افزایشی شدن نرخ 
تورم ماهانه در دی ماه ســال جاری از سوی مرکز آمار ایران 
اســت. براین اساس و حتی در صورتی که آمار آنتشار یافته از 
ســوی مرکز آمار ایران در دی ماه 1400 را مالک عمل قرار 
دهیــم که به موجب آن نرخ تورم ماهانــه و نقطه ای افزایش 
و نرخ تورم ســاالنه کاهش یافته اســت. به دلیل اینکه تورم 
ســاالنه متوســط تورم نقطه ای دوازده ماه اخیر است و تورم 
نقطــه ای چند ماه در حال نزول بوده اســت، افزایش مختصر 
تورم نقطه ای دی ماه نمی تواند سبب افزایش تورم ساالنه شود.

لذا تنها افزایــش نرخ تورم نقطه ای یا ماهانه ضرورتاً به معنی 
برگشت تورم به سمت باال نیست و کند بودن کاهش تورم در 
ماه های اخیر هم ناشی از سرایت تورم جهانی به اقتصاد ایران 
و عدم اطمینان مربوط به وضعیت تحریم ها بوده است واال نرخ 
تورم ماهانه، نقطه ای و ســاالنه اندکی سریع تر دچار کاهش 
می شدند.از طرفی همانطور که در گزارش مرکز آمار نیز اشاره 
شد، نرخ تورم ساالنه کاهشی است، اما نباید فراموش کرد که 
کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شــدن و حتی ثبات قیمت ها 
نیست بلکه بدین معناست که شتاب افزایش قیمتها نسبت به 

گذشته کاهش یافته است.

نگـــاه

رکوردشکنی فرار مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا 
و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده است، اعالم کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود 
در کشــور 100 هزار میلیارد تومان اســت که ۵0 درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی 
اســت.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، امید علی پارسا در همایش نقد و بررسی طرح قانونی 
مالیات بر عایدی ســرمایه که امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شــد، اظهار کرد: اصالح و 
تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی 
فرق می کند.تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری 
کشــور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی توان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در ســامانه مالیاتی 
کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت نام نکنید، صورت حساب های شما قبول نمی شود. وی با بیان اینکه 
نرخ سود بانکی باید بیشــتر از نرخ تورم باشد،  افزود: مسایل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانه های 
فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه ها برای آگاهی بخشی 
و همکاری اصناف نیاز دارد.در کشــوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، 
میانگین نرخ 3۵ درصدی تورم در ســال گذشته و نرخ سود بانکی 20 درصد وجود دارد، نمی توان به 
راحتی اصالحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از ســوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی 1۵ درصد 
منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته می شود، مبنای تیوریک ندارد درحالیکه،  
در دنیا زمانی که تورم 4 درصد باشد، سود بانکی ۵ درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است. 
پارســا با اعالم اینکه ســال قبل کل درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب 
ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، ادامه داد: پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم 
است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی های موجود در کشور ایراد دارد، 
اجرای مالیات هم به مشکل برمی خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می کند.محاسبات ما 
نشــان می دهد که باید بتوانید 18 درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا 1 درصد سهم مالیات نسبت 
به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید. رییس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه های 
فروشــگاهی گفت: قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور، 
ردیف اعتباری و نیروی اســتخدامی در سال گذشته نداشــت که من از نیروهای خود سازمان در 
این زمینه اســتفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان می رسانیم 
و امیدواریــم افتتاح آزمایشــی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم.اکنون یک میلیون دســتگاه 
کارتخوان ســاماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، 320 هزار پرونده 
مالیاتی که متعلق به 840 هزار دســتگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطالعات 
آن در اختیار این سازمان قرار می گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان ها و تکمیل 
زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری است. وی با اشاره به 3۷0 هزار میلیارد تومان معوقات 
مالیاتی گفت: تنها 20 هزار میلیارد تومان از این میزان قابلیت تحقق طی دو سال را دارد زیرا، اگر 
فرهنگ و ساختار مالیاتی مربوطه در این زمینه وجود داشت، حتما باالی 3۷0 هزار میلیارد تومان 
محقق می شــود درحالیکه این امکان در حال حاضر وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاســبات 
ســازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی 100 هزار میلیارد تومان است که ۵0 هزار میلیارد تومان 
آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵0 هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می شود. پارسا با 
بیان اینکه اکنون تمام فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی است، بیان کرد: در سال گذشته، ۵0 درصد 
درصد خود اظهاری مردم بدون حسابرســی تایید شد که باعث شد تا ارتباطات فیزیکی مودیان و 
ماموران مالیاتی بسیار کاهش پیدا کرد. در روزهای اخیر، یک میلیون و 600 هزار نفر اظهارنامه های 
خود را پر کردند و نهایت همراهی اصناف را مشاهده کردیم. وی افزود: در حال حاضر، در راستای 
طرح جامع مالیاتی تمام اطالعات دستگاه های مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد. 
رییس کل ســازمان امور مالیاتی درباره رابطه بین درآمدهای مالیاتی و تورم گفت: در حال حاضر، 
۵0 درصد درآمدهای مالیاتی تحقق یافته را می توانید به حســاب تورم بگذارید و باقی آن حاصل 
تالش های صورت گرفته و تغییر سیاست ها و اقدمات الزم است. پارسا با تاکید براینکه درآمدهای 
مالیاتی باید دو برابر تورم باشد، بیان کرد: اگر درآمدهای مالیاتی تحقق یافته در سال گذشته بیش 
از میزان تعیین شــده در بودجه صورت نمی گرفت، حدود 10 درصد به تورم اضافه می شد. وی در 
پایان ســخنانش مطرح کرد که نظام مالیاتی در دو ســال گذشته تحوالت زیادی داشت و در این 
مدت، 30 درصد رسیدگی ها بیشتر شده و ورودی هییت های مالیاتی و قرارهای اجرا نشده هر یک 

به ترتیب 2۵ و 90 درصد کاهش یافته است. 

رشــد 1۵۷ درصدی مراجعات ســرپایی کرونا در 
تهران / وضعیت ابتال در مدارس در حال بررسی

فرمانده ســتاد عملیات مقابله با کرونا در اســتان 
تهــران از تصمیم گیــری بــرای ادامــه فعالیت 
غیرحضوری دبستان ها در تهران پس از آنالیز آمار 
ابتال در مدارس خبر داد.به گزارش ایســنا، دکتر 
علیرضا زالی در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان 
تهران گفت: متاســفانه در گزارش های آمار کرونا 
ویروس مشاهده می کنیم ســیر فزاینده و شتاب 
قابل توجهی در افزایش مبتال و بستری ها داشته ایم. 
مطالعات نشان داده این سویه از وخامت برخوردار 
اســت و نباید در خصوص آن ســاده انگاری انجام 
شود. تقریبا دامنه پیک شکل گرفته از امیکرون در 
دنیا نسبت به دلتا بیشتر است.وی ادامه داد: اولین 
موضوع در راهبردهای مقابله ای با امیکرون موضوع 
تزریق واکسن است. بی تردید آسیب ساده انگاری را 
نباید گرفتارش شویم. تجربه جهانی نشان می دهد 
سویه امیکرون سیستم های بهداشتی را به چالش 
سختی کشــیده است. برهمین اساس در روزهای 
اخیر بر میزان آمادگی بیش از پیش در سیســتم 
بهداشتی استان تهران افزوده ایم.زالی اظهار کرد: با 
حضور 108 رئیس بیمارستان سمیناری برگزار شد 
و شرایط استان مورد بررسی قرار گرفت و سمینار 
دیگری به زودی در همین خصوص برگزار خواهد 

شــد.وی تاکید کرد: موضوع دیگر بحث گسترش 
تخت هــای کودکان در بیمارســتان های اطفال و 
بیمارســتان های عمومی اســت که رشد بستری 
کودکان در بخش مراقبت های ویژه کودکان را نیز 
شاهد هستیم. لذا آمادگی بخش های کودکان باید 
افزایش پیدا کند.فرمانده عملیات مقابله با کرونا در 
استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود 
بر لزوم تزریق دوز ســوم واکسن کرونا تاکید کرد 
و افزود: پوشــش دوز سوم در اکثر کشورهایی که 
میزان مرگ و میر آنها کمتر بوده را شاهد هستیم 
لذا راحت ترین مداخله ترغیب مردم به دریافت دوز 
سوم است. در حال حاضر حدود سه میلیون و 600 
هزار نفر در تهران دوز سوم را دریافت کرده اند. اما 
هنــوز فاصله زیادی با میزان تزریق دوز اول و دوم 
در تهران داریم. خوشــبختانه در چند روز گذشته 
استقبال بیشتری برای تزریق واکسن در تهران را 
شاهد بوده ایم؛ به شکلی که روز گذشته 111 هزار 
دز واکسن تزریق شــده که از این تعداد 99 هزار 
واکسن دز ســوم و ۷000 دز اول تزریق شده لذا 
تزریق دز ســوم افزایش چشمگیری داشته است.

زالی بر لزوم فعالیت مراکز تزریق واکسن در تهران 
تا پایان سال تاکید کرد و افزود: سبد واکسن برای 
تزریق دز سوم در روزهای اخیر افزایش یافته است. 
از ســوی دیگر همه دســتگاه های اجرایی هرچه 

بتوانند از میزان تجمع و ازدحام در دســتگاه های 
خود کم کنند قطعا به نفع سیستم بهداشت است؛ 
لذا دستگاه ها باید این موضوع را در دستور کار خود 
قرار دهند.فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونای 
استان تهران در تشــریح آمار سویه امیکرون نیز 
گفت: در هفته اخیر افزایش میزان بستری و ابتال 
را در اســتان شــاهد بوده ایم و در حوزه مراجعات 
ســرپایی رشــد 1۵۷ درصدی را شــاهد بوده ایم 
بســتری در بخش مراقبت های ویژه نیز در ســه 
هفته اخیر ۵1 درصد رشــد داشــته است. در 24 
ساعت گذشــته در بخش ســرپایی 16 هزار نفر 
مراجعه داشــته ایم که از میزان مراجعین در هفته 
گذشــته 20 درصد افراد هفت تا 12 سال بوده اند. 
افراد صفر تا یکســال یعنی نوزادان نیز میزان ابتال 
در ســویه امیکرون شــدیدتر بوده و نیاز است که 
زودتر مراجعه انجام شود. لذا نیاز است که والدین 
اقدام به واکســن برای کودکان خود در دســتور 
کار قــرار دهند.وی در خصوص ادامه غیرحضوری 
بودن مدارس ابتدایی در اســتان تهران گفت: در 
حال آنالیز ابتال در مدارس هســتیم که پس از آن 
تصمیم گیری الزم انجام خواهد شــد. در اســتان 
تهران ۷900 مدرســه وجود دارد که آمار آنها در 
حال ثبت اســت. با گزارش به ستاد استان در این 

حوزه تصمیم گیری  های بعدی انجام خواهد شد.

فرمانده ستاد عملیاتی ستاد مقابله کرونا در استان تهران خبر داد

رشد ۱۵۷ درصدی مراجعات سرپایی کرونا در تهران 

بررســی وضعیت تولید در آذر ماه سال جاری نشان می دهد که از 36 کاالی 
منتخب صنعتی و معدنی 13 کاال روند منفی تولید را تجربه کرده اند که اغلب 
آنها نیز مواد اولیه صنایع دیگر محســوب می شــوند.به گزارش خبرنگار مهر، 
مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نهمین ماه ســال جاری 
نشــان می دهد که از 2۵ کاالی صنعتــی ۷ کاال و از 11 کاالی معدنی 6 کاال 
نســبت به مدت مشابه پارسال روند نزولی را تجربه کرده و 18 کاالی صنعتی 
و ۵ کاالی معدنی نیز افزایش تولید داشــته اند.بر این اســاس تولید کامیون، 
کامیونت و کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در 9 ماه اول سال 
1400 با ۷۵.3 درصد رشد قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن 
نباتی با 38.۷ درصد، چرم با 33.3 درصد، ماشــین لباسشویی با 26.1 درصد، 
شمش آلومینیوم با 24.۷ درصد، اتوبوس، مینی بوس و ون با 21.۷ درصد، دوده 
با 19.8 درصد، شیشه با 19.1 درصد، کمباین با 16.4 درصد، نخ فیالمنت پلی 
استر با 16 درصد، ظروف چینی با 11 درصد، یخچال و فریزر با 10.3 درصد، 
نئوپان با ۷ درصد، کاتد مس با 6.۵ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۵.۷ درصد، 
تراکتور با ۵.6 درصد، الیاف پلی اســتر بــا 4.4 درصد، کولر آبی با 3.2 درصد، 
پتروشیمی با 2.3 درصد، کارتن 1.۵ درصد، انواع پاپوش و کفش با 1.4، انواع 

سواری 2.1 درصد و ظروف شیشه ای 0.3 درصد به چشم می خورد.

امــا در طرف دیگر ترازو، فوالد خام بــا 2.2 درصد، محصوالت فوالدی با ۵.8 
درصد، الستیک خودرو با 3.۷ درصد، آلومینا با 0.1 درصد، نخ سیستم پنبه ای 
با 1۵.8 درصد، کنسانتره ذغالسنگ 11.۷ درصد، سیمان با 9.1 درصد، وانت با 
۵.4 درصد، پودر شوینده با 1۵.1 درصد، فیبر با ۷.9 درصد، الکتروموتور با 16.6 
درصد، چینی بهداشــتی با 16.4 درصد و الیاف اکریلیک با 69.3 درصد قرار 
دارند که با کاهش تولید مواجه شده اند.از سویی دیگر مقایسه آمارهای وزارت 
صمت برای دو ماه آبان و آذر نشان می دهد که این وزارتخانه برای ماه آذر آمار 
چند محصول شــامل تلویزیون، کاغذ و سموم دفع آفات را اعالم نکرده است.

نکته قابل توجه آنکه مشــابه آبان ماه کاهش تولید بیشتر در مواد اولیه برخی 
صنایع رخ داده آن هم در شرایطی است که اغلب تولیدکنندگان محصول نهایی 
از قیمــت باالی مواد اولیه گالیه دارند؛ به عنوان نمونه در حوزه هایی همچون 
سیمان، فوالد، الیاف و فیبر که مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می شوند تولید 
کاهش یافته که همین امــر می تواند توازن بازار و قیمت کاالها را بر هم بزند 
و در حوزه ارزآوری نیز دولت را با مشــکل مواجه کند.بنابراین الزم اســت که 
دولت سیزدهم با سیاست گذاری دقیقی، ضمن آسیب شناسی شرایط، سطح 
تولیداتی که به شــدت منفی شده است را ســرپا نگاه دارد و به وضعیت آنها 

رسیدگی کند.

نبض تولید در آذر چگونه زد؟

 تولید مواد اولیه باز هم کاهش یافت

معاون سازمان امور مالیاتی

شناسایی ۱۲ هزار خانه لوکس برای اخذ مالیات
رویترز مدعی شد؛

چین 4 میلیون بشکه نفت از ایران خرید

تعیین حداقل دستمزد بر مبنای حفظ قدرت خرید کارگران

قدرت خرید از دست رفته کارگران بازگردد

به نظر می رسد با توجه به تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و شرق اروپا قیمت نفت در بازارهای جهانی 
همچنان صعودی باشــد.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در یک ماه اخیر قیمت نفت 1۵ درصد 
افزایش یافت و تنش های ژئوپلیتیکی در سرتاســر جهان نیز باال گرفت، با این حال اعضای اوپک تنها 16 
دقیقه زمان الزم داشــتند تا تصمیم بگیرند که به افزایش تولید خود طبق برنامه ریزی های قبلی پایبند 
باشند.ظاهراً در نشست روز چهارشنبه ســران اوپک هیچ بحث طوالنی در مورد شکست کشورهای عضو 
گروه تولیدکننده در رسیدن به اهداف خود صورت نگرفت.این در حالی است که این ماه یکی از شلوغ ترین 
ماه ها در عرصه ژئوپلیتیک در سال های اخیر بوده است به طوری که تنش و جنگ احتمالی بین روسیه و 

اوکراین باالگرفته، در قزاقستان....

نامه رئیسی به قالیباف درباره بودجه ۱۴۰۱ 

بازگشت بخشی از معافیت تحریمی برنامه 
هسته ای ایران

سرلشکر سالمی:

 آثار خطرناک تحریم ها را خنثی کرده ایم
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گزیده خبر

شمخانی: حق هسته ای ایران با هیچ توافقی 
قابل محدود شدن نیست

دبیر شــورای عالی امنیت ملی به خبر معافیت تحریمی برنامه هسته ای ایران 
توســط آمریکا واکنش نشان داد.به گزارش حوزه سیاست خارجی خبرگزاری 
تســنیم، یک مقام بلندپایه دولت آمریکا اعالم کرد که واشــنگتن بخشی از 
معافیــت تحریمی برنامه هســته ای ایران را که در دوران ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ لغو شــده بود، بازگردانده است. این معافیت تحریمی مربوط به 
نیروگاه بوشهر، رآکتور اراک و راکتور تحقیقاتی تهران است که در سال 2020 
توســط دولت قبلی آمریکا لغو شده بود.خبرگزاری فرانسه به نقل از این مقام 
آمریکایی گفته است که این تصمیم »برای اطمینان از پایبندی سریع ایران به 
تعهداتش در صورت حصول توافق در مذاکرات وین ضروری خواهد بود«.علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به این خبر در توییتر 
نوشــت: »حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی ها و 
دستاوردهای صلح آمیز هسته ای در کنار تامین امنیت آن در برابر شرارت های 

حمایت شده با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست.«

حسینی:
»الیحه اصالح به کارگیری سالح توسط 
نیروهای مسلح« به مجلس ارسال شد

معــاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: الیحه اصالح قانون به کارگیری ســالح 
توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری در نوبت بررسی است و دولت آمادگی 
دارد برای بررسی سریع تر این الیحه تقاضای اولویت کند.به گزارش خبرگزاری 
مهر، ســید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در پیامی در صفحه 
شــخصی خود نوشت: »الیحه اصالح قانون به کارگیری سالح توسط نیروهای 
مســلح در موارد ضروری، در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است که با 
اتفاقات اخیر به ویژه جنایت یکی از اراذل نســبت به شــهید علی اکبر رنجبر 
انتظار است، سریع تر تصویب شود، دولت هم آمادگی دارد که برای این الیحه 
تقاضای اولویت کند.براساس این گزارش، در روزهای گذشته سرهنگ دوم علی 
اکبر رنجبر در منطقه بیدزرد فارس در درگیری با اراذل و اوباش به شــهادت 
رسید. شــهادت این مأمور وظیفه شناس در فضای مجازی واکنش هایی را به 

همراه داشته است.

حجت االسالم خطیب:
دولت تمام تالش خود رابرای رفع مشکالت 

معیشتی مردم به کار گرفته است
وزیــر اطالعات گفت: این دولت، تمام همت و تالش خود را در جهت رشــد 
اقتصادی و اشــتغال مردم این استان و رفع مشــکالت معیشتی و اجتماعی 
سیستان و بلوچستان به کار گرفته اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت 
االســالم خطیب وزیر اطالعات در جلسه شورای تأمین سیستان و بلوچستان 
با بیان اینکه دهه فجر انفجار نور بــود، افزود: امام راحل )ره( با قدرت الهی و 
با نفس قدســی اش توانســت با تکیه به قدرت الیزال الهی پرچم الاله االاهلل را 
در سراسر دنیا برافراشته کند.وی تاکید کرد: این انقالب و این نهضت مدیون 
خون شهدا و مرهون حضور موثر مردم، استقامت، صبوری، تالش و جهاد همه 
قشــرها، اقوام و مذاهب این کشور اســت.وزیر اطالعات افزود: ما امروز شاهد 
هستیم که با همه فتنه ها و توطئه ها و تجزیه طلبی ها و فعالیت های تروریستی 
و دسیســه های گروهک ها، و بخصوص فتنه گری های رژیم صهیونیســتی و 
همچنین اقدامات وسیع و گسترده آمریکا، به لطف الهی و با رهبری های رهبر 
حکیم مان سربلند، در ایران، منطقه و دنیا هستیم.وی ادامه داد: علی رغم اینکه 
دشمن تالش داشــت این انقالب و نهضت را از درون و در کشور ما پر هزینه 
کند و با فتنه هــا و توطئه ها روبرو کند، محور مقاومت گســترش پیدا کرده 
و شکل گرفته است.حجت االســالم خطیب گفت: امروز با افتخار نمایندگان 
نظام جمهوری اســالمی در مقابل تمامی قدرتمندان مدعی دنیا می نشینند 
و به عنوان کشــوری که در امنیت جهانی و در تصمیمات جهانی و در قدرت 
جهانی حضور مؤثری دارد.وی تاکید کرد: این قدرت، افتخارات و سربلندی ها 
مرهون تدابیر مقام معظم رهبری، امام راحل )ره( و شهدا و حضور ملّت همیشه 
در صحنه انقالب اسالمی است.وزیر اطالعات بابیان توطئه ها و فتنه گری های 
دشمنان در استان سیستان و بلوچستان افزود: اگر امروز در استان سیستان و 
بلوچستان امنیت داریم و توانستیم در برابر توطئه ها و فتنه های امنیتی مختلف 
مقابله کنیم، نتیجه وحدت شیعه و سنی و همکاری مردم این استان و تالش 
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است.حجت االسالم خطیب افزود: هر روز 
شــکل و راه و روش و تاکتیک دشــمن تغییر می کند ولی این دشمنی تمام 
نخواهد شــد، بنابراین این انسجام باید در جهت حفظ رضایت مردم باشد، اگر 
بتوانیم این انسجام را داشته باشیم و تالش کنیم که رضایت مردم، اقشار و اقوام 
و مذاهب مختلف به دســت بیاید، موفقیت های مضاعفی را نصیب این کشور 
خواهیم کرد.وزیر اطالعات تاکید کرد: باید برای آسایش این مردم و بخصوص 
مردم غیور و شــهید پرور استان سیستان و بلوچســتان و در جهت اشتغال، 
معیشت، اقتصاد و آنچه که نیاز امروز جامعه است تالش کنیم.وی با بیان اینکه 
دولت سیزدهم، دولتی مردمی است، افزود: این دولت، تمام همت و تالش خود 
را در جهت رشد اقتصادی و اشتغال مردم این استان و رفع مشکالت معیشتی 
و اجتماعی سیســتان و بلوچستان به کار گرفته است.همچنین در این جلسه 
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با همه تهدیدهای مختلف، از طریق مرز 
سیســتان و بلوچستان، امروز با انسجامی که در تمامی مجموعه ها وجود دارد 

این استان از لحاظ شاخص های امنیتی در حد قابل قبولی است.

رئیس مجلس شورای اسالمی:
بنایی نو در حکمرانی باید ایجاد شود

تبریز- رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بنایی نو در حکمرانی باید ایجاد شود، گفت: 
عدالت و معنویت باید اصل حاکم در این حکمرانی باشــد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر 
قالیباف ظهــر دیروز در ارتباط تصویری با همایش همیاری نخبگان مردم، نهادهای انقالبی و 
دولت سیزدهم در گام دوم انقالب در تبریز گفت: انقالب اسالمی ایران به رهبری امام راحل و 
همراهی مردم به پیروزی رسید.وی با تاکید بر اینکه انقالب اسالمی نوعی پیمان بین مردم و 
امام راحل بود، افزود: امام راحل )ره( خداباور و مردم باور بودند و به مردم اعتماد به نفس دادند 

تا انقالب اسالمی به پیروزی برسد.قالیباف با اشاره به اینکه کارآمدی در صورتی حاصل می شود که از ظرفیت های تمامی آحاد 
مردم استفاده شود، ادامه داد: در زمان پیروزی انقالب اسالمی امام راحل از این ظرفیت مردمی استفاده کردند.رئیس مجلس 
شــورای اسالمی با تاکید بر ضرورت استفاده از توان مردم گفت: باور به مردم در حل مشکالت اقتصادی و معیشتی می تواند 
مؤثر باشد.وی با بیان اینکه بنایی نو در حکمرانی باید ایجاد شود، گفت: در این حکمرانی حل مشکالت مردم یک اولویت است. 
مردمی سازی، هوشمند سازی، شفاف سازی، نوگرایی و استفاده از ابزارهای نوین در این حکمرانی یک ضرورت است.قالیباف 
با تاکید بر اینکه عدالت و معنویت باید اصل حاکم در این حکمرانی باشد، ادامه داد: حکمرانی نو جز با گزینش افراد شایسته 
و انقالبی ممکن نیســت. همین اســتفاده از افراد شایسته باعث شد ما در جنگ تحمیلی برابر قدرت و ثروت غرب و شرق و 
کشــورهای عربی پیروز شویم.رئیس مجلس شورای اســالمی ابراز داشت: وحدت در راستای کارآمدی باید باشد و کارآمدی 
بدون وحدت نیز اثری برای مردم ندارد.قالیباف با اشاره به اینکه میدان باید برای عاملیت و فعالیت مردم باز شود، گفت: مردم 
ایمان دارند که می توانند برای تحقق ایران قوی نقش آفرینی کنند. دشــمن می خواهد محاســبات ما را تغییر دهد و در این 
خصوص از جنگ رسانه ای و فشار اقتصادی استفاده می کنند.وی افزود: دشمن می خواهد القا کند که ما ضعیف هستیم، آنها 
به دنبال ایجاد فاصله بین امت و امام و دولت و مردم هستند. تمام فشارهای اقتصادی و جنگ رسانه ای در این ۴0 سال برای 
رســیدن به این هدف است.رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب گفت: بیانیه گام دوم انقالب یک 

چراغ راهنما برای آینده انقالب اسالمی است.

عزیزی:
همه تحریم ها باید لغو شود

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: آمریکایی ها باید 
تفاوت بین لغو و تعلیق تحریم ها را بفهمند و بدانند که ما تعلیق تحریم ها را نمی پذیریم.ابراهیم 
عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت لغو همه تحریم ها، گفت: کشورهای اروپایی 
عضو برجام و آمریکا ثابت کردند که به تعهدات خود پایبند نیســتند. آنان حتی به معاهدات و 
توافقنامه هایی که امضا می کنند، پایبند نیســتند و بدقول هستند.وی با بیان اینکه کشورهای 
غربی عضو برجام ثابت کردند که نمی توان به آنان اعتماد کرد، افزود: جمهوری اســالمی ایران 
بارها آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام را مورد آزمون قرار داده است اما در اکثر مواقع آنان نقض عهد کردند و به تعهدات 
خود پایبند نبودند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سابقه بد غربی ها در برجام 
و حتی پیش از برجام به خوبی نشان می دهد که آنان به تعهدات خود عمل نمی کنند. غربی ها و به ویژه آمریکا باید بدانند که 
با وعده های تو خالی، پوچ و کم اثر خود راه به جایی نمی برند و نمی توانند ایران را راضی کنند.عزیزی با اشــاره به اینکه وزارت 
خارجه آمریکا از بازگشت چند معافیت تحریمی در حوزه فنی هسته ای مرتبط با نیروگاه بوشهر، رآکتور اراک و رآکتور تحقیقاتی 
تهران خبر داده اســت، ادامه داد: مقامات آمریکا باید بدانند که نمی توانند با وعده های پوچ و بی حاصل خود چون تعلیق بخش 
کمی از تحریم های ایران گذشته سراسر منفی خود را کتمان کنند. جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه به این وعده های توخالی 
توجه نمی کند.وی تأکید کرد: چارچوب و سیاست جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات کاماًل روشن است و ما بارها گفته ایم همه 
تحریم ها باید لغو شود. آمریکایی ها باید تفاوت بین لغو و تعلیق تحریم ها را بفهمند و بدانند که ما تعلیق تحریم ها را نمی پذیریم.

نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی متذکر شد: سیاست جمهوری اســالمی ایران در مذاکرات آن است که همه 
تحریم های کشــورمان لغو شود، باید لغو تحریم ها راستی آزمایی شود و از سوی دیگر غربی ها باید تضمین دهند که این بار به 
تعهدات خود پایبند خواهند بود.عزیزی با بیان اینکه تعلیق چند تحریم هسته ای فایده ای برای ما ندارد و همه تحریم ها باید به 
طور کامل لغو شود، گفت: ما هیچ مذاکره مستقیمی با آمریکایی ها نداریم و ملت ما هم پذیرای وعده های توخالی غربی ها نیست. 

بهتر است آمریکایی ها این آبنبات چوبی ها را به جو بایدن دهند تا خوابش نبرد!

سرلشکر سالمی:

آثارخطرناکتحریمهاراخنثیکردهایم
گروه استان هاـ  فرمانده کل سپاه پاسداران در کنگره بزرگداشت 
ســرداران و ۳۷۳ شــهید شهرســتان گلپایگان گفت: تدابیر و 
حکمت های رهبر معظم انقالب و صبر ملت و مجاهدت اقتصادی 
آنان به تدریج آثــار خطرناک تحریم ها را خنثی کرد و امروز از 
مخاطرات تحریم  عبور کرده ایم.به گزارش خبرگزاری تسنیم از 
گلپایگان، و به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین 
سالمی فرمانده کل سپاه در کنگره بزرگداشت سرداران و ۳۷۳ 
شهید شهرستان گلپایگان و شصتمین سالگرد شهادت آیت اهلل 
صدوق گلپایگانی، اظهار کرد: گلپایگان شهر علما و فقهای عالی 
مقام همچون حضرت آیــت اهلل جمال الدین گلپایگانی، آیت اهلل 
ســید محمدرضا موســوی گلپایگانی، آیت اهلل شــهید صدوق 
گلپایگانی و آیت اهلل صافی گلپایگانی و بسیاری از علمایی است 
که از یاران دیریــن امام)ره(  و مقام معظم رهبری بودند.وی با 
بیان اینکه گلپایگان شــهر مردمان مومن، متقی و والیی است، 
گفت: در کنار علمای بزرگ، اندیشمندان و دانشمندان و اساتید 
برجســته و نخبگان فرزانه و آموزگارانی هستند که به ما ادب، 
اخالق، معرفت، ایمان، نماز و... را آموختند و همه آن ها به گردن 
ما حق دارند.سرلشکر سالمی با اشاره به خاطراتی از دوران دفاع 
مقــدس و نقش آفرینی رزمندگان گلپایگانی، گفت: من در این 
شــهر و در میان شما بزرگ شــده ام و خاطرات فراوانی از دفاع 
مقــدس در کنار همرزمانمان از این منطقه دارم، این شــهر و 
مردمانش برای ما افتخار هستند و بر این مردم بزرگ و باغیرت 
درود می فرســتم.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
ادامه با بیان اینکه فجر انقالب نقطه ای مثل بعثت اولیه اســالم 
بود، گفت: این بار خورشــید اســالم از افق ایران طلوع کرد و 
هر وقت این خورشــید آسمانی می شــود و طلوع می کند همه 
مستکبران علیه او صف آرایی می کنند چرا که اسالم دین عدالت 
و پیامش مبارزه با ظلم، استکبار، تکبر و غرور است، همان گونه 
که در صدر اســالم مقابل اسالم آرایش جنگی گرفتند اما صبر 
مسلمانان آن قدر زیاد بود که اســالم در اندک زمانی توانست 
بخش هایی از ســیاره زمین را تحت سیطره خود قرار دهد.وی 
افزود: زمانی خورشید اسالم در این سرزمین طلوع کرد که ۴0 
هزار مستشــار برای سرنوشــت این ملت از سوی آمریکایی ها 
برنامه ریــزی می کردند و زمانی بود کــه ایران بزرگ با آن همه 
عظمــت به تدریج بر اثر خیانت پادشــاهان وابســته، به ایالت 
منفصلی از پنجاه ایالت آمریکا تبدیل شده بود.سرلشکر سالمی 
گفت: ثروت های مادی ما را به غارت می بردند و با آن ســالح 
می ســاختند و سالح ها را با چند برابر قیمت به ما می فروختند 
تا ما به عنوان ژاندارم منطقه حافظ منافع حیاتی آمریکا باشیم 
و این زنجیره ادامه داشــت تا اینکه امام طلوع کرد و امامت بر 
این سرزمین درخشید تا استقالل، آزادی، اسالم و کرامت انسان 
دوبــاره به این ملت برگردد و این مردم شــان و جایگاه خود را 

پیدا کنند.

دشمنان برای شکستن انقالب با یکدیگر متحد شدند
فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه دشمنان باوجود اختالف 
و دشــمنی با هم اما علیه کشور ما متحد شــده بودند، گفت: 
آمریکایی ها و شوروی سابق علیه هم بودند ولی برای شکستن 

انقالب ما مثل تیغه های یک قیچی با هم عمل می کردند.سرلشکر 
سالمی گفت: نظام سلطه که در اختیار طواغیت بود نمی توانست 
بپذیرد که یک ایران بزرگ در صفحه قدرت جهان ظاهر شــده 
است و می خواهد استقالل، اسالم و آزادی را تحقق ببخشد چرا 
که دشمنان می دانستند این مدل و این الگو اگر تکرار شود تمام 
جغرافیای سیطره استکبار را در هم می نوردد؛ اتفاقاتی که امروز 
بعد از ۴۳ سال در بخش مهمی از جهان اسالم روی داده است.

فرمانده کل ســپاه پاسداران با بیان اینکه ما سختی های زیادی 
را متحمل شده ایم، عنوان کرد: سازندگان اصلی سرنوشت یک 
کشور کسانی هســتند که در مقابل دشمن می ایستند و تاریخ 
اسالم هم با شمشیر مجاهدان شناخته می شود، بنابراین راهی 
جر قوی شــدن وجود ندارد چرا که دشــمن تالش می کند در 
عرصه هــای مختلف ایران را وارد جنــگ کند.وی با بیان اینکه 
توطئه دشــمن یک طرح جامع بود و هنــوز ادامه دارد، افزود: 
دشمنان تالش می کنند تا ملت ایران سرافرار و برافراشته نماند 
و اساسا در منطق دشمنان مسلمانان باید نسل عقب مانده جامعه 
جهانی باشــند، نسلی که فقط مصرف می کنند و قدرت تفکر و 
آزاداندیشــی ندارند و از دید آن ها چنین ملتی باید ارزش های 
فرهنگی او را بپذیرد.سرلشــکر ســالمی تصریح کرد: دشمن 
می خواهد مسلمانان با مدل اقتصادی او زندگی کنند و در رشد 
علمی آن قدر که آنان می خواهند به پیش  بروند و آرایش نظامی 
آن ها بر اساس سیاســت کالن قدرت های بزرگ طراحی شود.

سردار سالمی در بیان دلیل مخالفت دشمنان با ایران اسالمی، 
گفت: دشمنان از طریق سیطره اقتصادی و موقعیت سیاسی و 
بازار مصرف و پرکشــش اقتصادی جهان اسالم قدرتمند شدند 
و حاال حاضر نیســتند این ســیطره را از دست بدهند لذا الزم 
اســت با قدرت افزایی  آن قدر قوی شویم تا آنان یارای مقاومت 
نداشته باشند. فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: در دوران 

جنگ تحمیلی خمپاره های دشمن اهواز و دزفول و اندیمشک 
و ســایر مناطق غرب و جنوب و مرکز کشور را بمباران می کرد 
و اگر جوانان ایران  ســینه سپر نمی کردند و پدران و مادرانشان 
در مصیبت این ها صبور نبودند و همسران شان نجابت به خرج 
نمی دادند آن گاه این ســرزمین سرنوشت کشــورهایی را پیدا 

می کرد که وضعیت آن ها را می بینیم.

قدرت جمهوری اسالمی برای همه آشکار است
وی با بیان اینکه ایران ۴۳ سال است در مقابل فشار حداکثری 
آمریکایی ها و هم پیمانان عربی و اروپایی او باعظمت ایســتاده 
اســت، افزود: امروز دشــمنان به قدرت جمهوری اسالمی در 
منطقه پی برده اند و در حال عقب نشــینی هستند، آن ها همه 
ابزارها را به کار گرفتند اما شاهکار والیت و هنر امامت این بود 
که انرژی دشــمن را ظرف ۴۳ سال تخلیه کرد و شکست را بر 
امپراتوری بزرگ آمریکا تحمیل کرد.سردار سالمی گفت: تحریم 
اقتصــادی یک طراحی قدرتمند جهانی بــود که من به جرات 
می گویم هیچ کشــوری و حتی خود آمریکا قادر نیست در برابر 
این نوع تحریم دوام بیاورد اما تدابیر و حکمت های رهبر معظم 
انقــالب و صبر ملت و مجاهدت اقتصادی آنــان به تدریج آثار 
خطرنــاک این توطئه جهانی را خنثی کرد و امروز از مخاطرات 
تحریم  عبور کرده ایم و اثرات آن را کاهش داده ایم اما هنوز برخی 
مشکالت پا برجاست ولی از گردنه های سخت آن عبور کرده ایم.

دشمن به شکست تحریم ها اعتراف کرد
 فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: دشمنان چند روز پیش اعالم 
کردند ما در سیاست فشار حداکثری مفتضحانه شکست خوردیم 
و این چیزی جز اراده و نصرت الهی نیست.وی افزود: دشمن به 
دنبال این بود در عرصه های مختلف، سیمایی از ایران را که خود 

دوست داشت ترسیم کند و می گفت ایرانی ها فلج می شوند، در 
مقابل نظام می ایســتند، کم می آورند و نمی توانند ادامه بدهند 
اما با گذشت زمان و در حالی که آن ها تمام ابزارهای تهاجم را 
به کار گرفتند جوانان و فرزندان این کشور دشمن را زمین گیر 
و ذلیل کردند.ســردار سالمی در بیان نمونه هایی از اقتدر ایران 
اسالمی گفت:گاهی جلوه هایی از شــکوه جوانانتان را دیده اید؛ 
مثل نبرد آنان برای تصرف کشــتی نفتی که دیدید جوانان این 
کشــور چگونه با اعتماد به نفس دشمن را به ذلت کشاندند یا 
تفنگداران که وقتی وارد آب های کشور ما شده بودند بدون هیچ 
مقاومتی تسلیم نیروهای ما شدند؛ این ها نمونه هایی از اقتدار و 
غیرت فرزندان این ســرزمین است.فرمانده کل سپاه پاسداران 
با اشــاره به دستاوردهای نظام در مقابله با بیماری کرونا، گفت: 
دشمنان به دنبال کرنش ایران در مساله کرونا بودند اما می بینیم 
امروز خودشان در صدر آمار تلفات کرونا گرفتار هستند  و ایران 
اسالمی با افتخار در حال واکسینه کردن همه مردم و تولید انواع 
واکسن اســت، لذا هر کجا خودکفا شدیم درهای تحریم بسته 
شــد.وی در بیان نمونه هایی از قدرت و توان جمهوری اسالمی، 
گفت: امروز نظام منسجم است و جوانان این کشور قادر هستند 
کیلومترها آن طرف تر یک سفینه روی دریا را با دقت باال مورد 
اصابت قرار دهند، موشــک ها آنقدر زیاد است که دشمن از آن 
واهمه جدی دارد و چرخ های سازندگی در حرکت است و تنها 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا نزدیک به ۴00 پروژه عظیم ملی 
را به پیش می برد و هیچ کدام تعطیل نیست.سرلشــکر سالمی 
با بیان اینکه ملت ایران از تاریخ صدر اســالم عبرت گرفتند که 
اگر امام خــود را در میدان نبرد تنها بگذارند دشــمن بر آنان 
چیره می شــود، اضافه کرد: ما حقیقتا قدرتمند هستیم و اولین 
عنصر قدرت ما اســالم و عاشــورا و عنصر دوم والیت و رهبری 
عظیم الشان است که توانســتند دست های دشمن را ببندند و 

دست ملت را باز بگذارند.

مردم اسیر عملیات روانی دشمن نمی شوند
فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: عنصر سوم قدرت، ملت 
ایران هستند ملتی که هیچ کس نمی تواند از او عبور کند و هر 
قدرتی به او برخورد کند متوقف می شود و ملت ایران تنها ملتی 
است که اجازه نداده قدرت های بزرگ بر سرنوشت و سرزمین اش 
مداخله کند و اگر ما قدرتمند نبودیم آن ها هجوم می آوردند اما 
متوقف هســتند.وی افزود: ژنرال آمریکایی گفت ما تا امروز به 
دنبال این بودیم آنقدر قدرت بیفزاییم تا ایران را شکست دهیم 
اما امروز  به دنبال این هستیم آنقدر قدرت بیفزاییم که با ایران 
نجنگیم، وقتی دشمن ستایش می کند بدانید واقعی است چون 
او بسیار دیر به قدرت ما اعتراف می کند.سردار سالمی در پایان 
تاکید کرد: مردم اسیر عملیات روانی دشمن نمی شوند و جوانان 
هم مراقب باشند دشمن فقط جغرافیا را اشغال نمی کند و هدف 
او تسخیر قلب و جایگزین سازی تیرگی جهل بر نورانیت و تاللو 
خورشید آگاهی و الهام انقالبی است.فرمانده کل سپاه پاسداران 
عنوان کرد: دشمن موذی است و حتی در حال عقب نشینی هم 
به دنبال ضربه زدن است و باید متحد و همدل باشیم و مراقب 

باشیم  بازتاب و پژواک صدای او نشویم.

رئیس جمهور گفت: هر شــهر و بخشــی که دچار مشکل می شود باید مسئولین استانی در همان محدوده نسبت به اعمال محدودیت و 
یا تعطیلی تصمیم گیری کنند و این موضوع نباید مثل گذشته جنبه عمومی و سراسری داشته باشد.به گزارش حوزه دولت خبرگزاری 
تســنیم، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله در مورد نوع اعمال محدودیت ها در شرایط 
قرمز کرونایی، گفت: هر شهر و بخشی که دچار مشکل می شود باید مسئولین استانی در همان محدوده نسبت به اعمال محدودیت و یا 
تعطیلی تصمیم گیری کنند و این موضوع نباید مثل گذشته جنبه عمومی و سراسری داشته باشد.وی ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مراسم  ها را مورد تأکید قرار 
داد و گفت: مسئولین بهداشتی باید با جدیت نظارت کنند تا در اجتماعات به ویژه در اماکن زیارتی شیوه نامه های بهداشتی با دقت رعایت شود.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با 
توجه به شیوع سویه اُمیکرون و شرایط متفاوت و خاصی که نسبت به سویه های قبلی دارد، می توان تعریف جدیدی برای شهرهای قرمز ارائه داد و البته تا زمانی که این تعریف 
انجام نشده است، همچنان مقررات قبلی برای شهرهای قرمز موضوعیت دارد.رئیسی با تأکید بر رعایت اصول بهداشتی در حمل و نقل شهری به ویژه در مترو گفت: حمل و نقل 
عمومی از زمینه های ابتالی مردم به بیماری کرونا است، لذا ضرورت دارد مسئولین، دقت و نظارت دقیق تری در این زمینه داشته باشند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
تسلیت شهادت مأمور نیروی انتظامی توسط اراذل و اوباش در شیراز اظهار داشت: پلیس در ارتباط با مردم باید ضمن اقتدار از مهربانی و تدبیر برخوردار باشد اما مقابله با اشرار 

و کسانی که جان و ناموس مردم را به خطر می اندازند یک ضرورت است و الزم است از نظر حقوقی و قضایی از اقدامات پلیس نیز پشتیبانی شود.

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه، یکی از موضوعات اساسی تیم مذاکره کننده کشورمان را گرفتن تضمین  عنوان کرد و گفت: درباره تضمین 
در حوزه های اقتصادی و سیاســی اعالم کردیم که در بخشــی هایی از آن موافقت هایی صورت گرفته است.به گزارش خبرنگار سیاست 

خارجی ایرنا، حسین امیرعبداللهیان دیروز شنبه در حاشیه تجدیدمیثاق وزیر و مدیران ارشد وزرات امور خارجه با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در مرقد مطهر امام 
خمینی)ره(، در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات وین، گفت: یکی از موضوعات اساسی ما برای لغو تحریم ها، گرفتن تضمین ها است. درباره تضمین در حوزه های اقتصادی و 
سیاسی، اعالم کردیم که در بخشی هایی از آن موافقت هایی صورت گرفته است.وزیر امور خارجه افزود: آنچه هیات مذاکره کننده ایران درباره تضمین دنبال می کند، در همه 
ســطوح سیاســی، حقوقی و اقتصادی است که در بخش هایی از آن توافقاتی حاصل شده اما هنوز هیات مذاکره کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرف های غربی 
و پایبندی به تعهداتی که بر مبنای توافق وین حاصل می شود را دنبال می کند.امیرعبداللهیان ادامه داد: ما به طرف  آمریکایی که از طریق واسطه هایی این روزها پیام هایی را 
منتقل می کند به صراحت گفتیم باید حسن نیت خودشان را در عمل نشان بدهند. حسن نیت در عمل از نظر ما این است که روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد و رفع بخشی 

از تحریم ها به معنای عینی و واقعی می تواند ترجمان حسن نیت آمریکایی ها باشد که از آن صحبت می کند، آنچه که بر روی کاغذ رخ می دهد خوب است اما کافی نیست.

رئیسی:

 اعمال تعطیلی باید در هر استان تصمیم گیری شود
امیرعبداللهیان:

  آمریکا باید در عمل ُحسن نیت خود را نشان دهد،
نه فقط روی کاغذ
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گزیده خبر

در نشست خبری استاندار همدان مطرح شد:
افتتاح و کلنگ زنی۵۷۷ پروژه در دهه فجر با 

اعتبار 3 هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان 
همدان- مجید ملکیان: استاندار اظهار کرد: مهم ترین مشکل ما در استان همدان، 
این اســت که بیش از ۱۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی داریم که برای 
اشــتغالزایی در استان همدان باید واحدهای راکد را فعال کنیم تا اشتغال ایجاد 
شود.قاســمی فرزاد با بیان اینکه ۵۷۷ پروژه در دهــه فجر، افتتاح و کلنگ زنی 
خواهد شد، توضیح داد: ۵۰۳ پروژه در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید و 
۷۴ پروژه کلنگ زنی می شود که در مجموع سه هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار 
را در بر گرفته است.اســتاندار همدان ادامه داد: ســه هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان 
برای پروژه هایی که افتتاح خواهند شد و ۲۰۰ میلیارد تومان برای کلنگ زنی ها 
پیش بینی شــده است.وی خاطرنشان کرد: در میان ۵۰۳ پروژه ای که دهه فجر 
افتتاح خواهد شد، ۸۳ پروژه اقتصادی و ۴۱۰ پروژه، عمرانی است که ۱۵ درصد 
پروژه های عمرانی به حوزه های فرهنگی و آموزشی اختصاص دارد.قاسمی فرزاد 
با اشــاره به اقدامات دولت در حوزه سالمت، گفت: وجه همت دولت در سالمت 
و مقابله با کروناســت و توفیقاتی حاصل شده اما باید پروتکل بهداشتی، رعایت 

فاصله اجتماعی، زدن ماسک و تزریق واکسن در اولویت قرار بگیرد.

ساخت ۴۸ واحد مسکن معلوالن شفت از 
سرگرفته شد

محمدپور-گیالن؛ مدیرکل بهزیســتی استان گیالن از 
شروع به کار دوباره پروژه ۴۸ واحدی مسکن معلوالن 
شهرســتان شفت پس از توقف چهار ســاله خبر داد.

دکتر حسین نحوی نژاداظهار داشت: پروژه ۴۸ واحدی 
مسکن معلوالن شهرستان شفت که عملیات اجرایی آن 

از ســال ۹۶ متوقف شده بود، کارگاره ساختمانی آن فعال شده است.وی با بیان 
اینکه پروژه ۴۸ واحدی مسکن معلوالن شهرستان شفت سال ۹۵ آغاز شده بود، 
افزود: ســاخت این واحدها در سال ۹۶ به دلیل عدم اختصاص تسهیالت بانکی 
مسکن مهر متوقف شده بود.مدیرکل بهزیستی استان گیالن با اشاره به پیشرفت 
۳۵ درصدی ســاخت این واحدهای مسکونی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین 
تصمیمات این پروژه در قالب طرح نهضت ملی مسکن جزء پروژه هایی خواهد 
بود که تا ســال آینده به ۴۸ معلول تحت پوشش بهزیستی شفت تحویل داده 
خواهد شد.بر اســاس آخرین آمارهای دریافتی از بهزیستی گیالن، از سال ۸۸ 
با شــروع طرح نهضت مسکن در ســازمان بهزیستی تاکنون بیش از سه هزار و 
۳۰۰ خانوار تحت پوشش بهزیستی گیالن با دریافت کمک بالعوض از سازمان 
بهزیستی در قالب برنامه ها و تفاهم نامه های مختلف در استان صاحب سرپناه 

شده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
شاهد بالندگی انقالب اسالمی ایران در تمامی 

عرصه هستیم
آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به مناسبت فرا رسیدن 
چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی پیام 
تبریکی را صادر کرد.متن این پیام تبریک بشرح ذیل 
است:باســالم و درود بی پایان به پیشگاه ناموس دهر 

حضرت بقیه اهلل العظم و ســالم و درود به معمار کبیر انقالب حضرت امان )ره( 
و رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل امام خامنه ای و شــهدای گرانقدر انقالب 
اســالمی و ۸ سال دفاع مقدس و شــهدای مدافع حرم که با ثنار خون خویش 
درخت پر تناور انقالب را آبیاری نمودند و امروز شــاهد بالندگی انقالب اسالمی 
ایران در تمامی عرصه هستیم. ایام اهلل دهه مبارک فجر، یادآور ایثار، خود باوری، 
وفاداری و میثاق ملت شهید پرور ایران اسالمی با امام )ره( عظیم الشأن است که 
استقالل، آزادی، که استقرار نظام مقدس جمهوری اسالمی را برای کشورمان به 
ارمغان آورد. ملت بزرگ انقالبی و همیشه در صحنه ایران اسالمی در طول چهار 
دهه اخیر، با پایداری و مقاومت و عبور از میادین متعدد در برابر ظلم و ســتم 
مستکبران جهانی ایستاده اند و در مسیر فتح قله های عزت و پیشرفت همچنان 
مستحکم و استوار این مسیر پر افتخار را ادامه می دهند. بدون شک این مسیر 
پر افتخار با اطاعت از رهنمودها و فرامین رهبر فرزانه انقالب در بیانیه گام دوم و 

با نگاه امیدوار به آینده استمرار خواهد داشت.

آیت اهلل سعیدی:
 دستگیری از محرومان تجدید عهد عملی 

با امام است
تولیت آســتان مقدس بانوی کرامت با تأکید بر تجدیــد عهد با امام و حفظ و 
مراقبت از ارزش هایی که به خاطر آن انقالب شکل گرفت، گفت: تجدید میثاق با 
امام یک کار تشریفاتی نیست بلکه همین کمک رسانی به نیازمندان و دستگیری 
از محرومــان تجدید عهد و میثاق عملی با امام اســت.به گزارش پایگاه خبری 
آســتان مقدس حضرت معصومه ســالم اهلل علیها، آیت اهلل سیدمحمد سعیدی 
پیش از ظهر امروز در دیدار با محسن امیدیان مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام 
و مدیران کمیته امداد و بهزیســتی اســتان قم با تسلیت رحلت آیت اهلل صافی 
گلپایگانــی و گرامی داشــت دهه فجر اظهار کرد: مردم با یــادآوری ارزش ها و 

آرمان های انقالب، نعمت بزرگ انقالب اسالمی را شکر می کنند.

نامه رئیسی به قالیباف درباره بودجه ۱۴۰۱ 
رئیــس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس، اصالحات انجام شــده در برخی از 
بندهای الیحه بودجه ۱۴۰۱ را اعالم کرد.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری 
تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نامه ای به محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس شــورای اسالمی اصالحات انجام شده در برخی از بندهای الیحه 

بودجه ۱۴۰۱ را اعالم کرد.
متن نامه رئیسی به قالیباف رئیس مجلس درباره 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 شــده که در جلســه ۱۶/۱۱/۱۴۰۰ 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 راستای صیانت از ثبات بازار سرمایه، دولت موظف است جهت انتشار اوراق 
مالی اسالمی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه، بخشی از سهام متعلق به خود 
در شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را با رعایت مقررات مربوط به 
توثیق اوراق بهادار در بازار ســرمایه،  به مدت سه سال نزد شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توثیق کند. صندوق تثبیت بازار سرمایه، مجاز 
است نسبت به انتشار اوراق اســالمی به پشتوانه سهام توثیق شده دولت اقدام 
نماید. سود اوراق مالی اســالمی منتشره توسط صندوق تثبیت، از محل منابع 
این صندوق، به دارندگان اوراق پرداخت می شود. تعداد،  نوع و نحوه ارزش گذاری 
ســهام متعلق 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 اســت معادل ده درصد )۱۰درصد( از کل وجوه حاصل از عرضه 
اولیه هر ســهم متعلق به دولت و یا شــرکت های دولتی در بازار سرمایه در روز 
عرضه اولیــه را )بعد از ایفای تعهد بودجه( به منظور انجام عملیات بازارگردانی 
همان ســهم، توسط شرکت ســپرده 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 پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه ها و صنایع 
پایین دستی و مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی با 
اعمال ســقف نرخ گاز صادراتی )حداکثر پنجاه هزار )۵۰.۰۰۰( ریال( و نرخ گاز 
ســوخت معادل چهل درصد )۴۰درصد( خوراک گاز پتروشیمی ها )حداکثر به 
مبلغ بیســت 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( قسمت دریافتی ها )منابع( جدول تبصره )۱۴( و مبلغ چهارصد هزار 
میلیارد )۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال از ردیف )۲۴( قســمت پرداختی ها 

)مصارف( کاهش می یابد.«
الزم به ذکر اســت »مجتبی یوسفی« عضو هئیت رئیسه مجلس در گفت وگو با 

خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، این خبر را تأیید کرد.

معاون سازمان امور مالیاتی

شناسایی ۱۲ هزار خانه لوکس برای اخذ مالیات
معاون ســازمان امور مالیاتــی از شناســایی ۱۲ هزار واحد 
مســکونی گران قیمت در راستای اخذ مالیات از خانه های با 
ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.به گزارش ایســنا، 
محمد مســیحی در نشست خبری خود به مناسب دهه فجر 
اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۰ ماهه امسال درآمدهای 
مالیاتی بیش از ۱۰۰ درصد تحقق داشته است که امیدواریم 
این روند تا پایان امســال ادامه داشته باشد.  وی درباره اتصال 
دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی گفت: به طور متوسط 
هر مودی تقریبا ۴ تا ۵ دســتگاه کارتخــوان دارد و در حال 
حاضر نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان 
درخواســت اتصال به پرونده مالیاتی داشته اند. از سوی دیگر، 
بالغ بر دو میلیون و ۱۵۰ هزار دســتگاه کارتخوان درخواست 
غیرفعال سازی آن ها دریافت شده و بیش از ۱۴۴ هزار مودی 
از طریق اتصال دســتگاه های کارتخوان بــه پرونده مالیاتی 

شناسایی شده اند که پیش از این پرونده مالیاتی نداشتند.  
معاون ســازمان امور مالیاتی از تدوین و ابالغ دســتورالعمل 
سوت زنی یا مبارزه با فرار مالیاتی تا قبل از پایان سال خبر داد.  

صدور برگ تشخیص مالیات برای 3000 خانه خالی 
وی درباره مالیات خانه های خالی گفت: در ســری اول برای 
۳۰۰۰ واحد مسکونی خالی برگ تشخیص مالیات صادر شده 
و همچنین اطالعات ســری دوم از وزارت راه و شهرســازی 
دریافت شــده و در حال پاالیش اســت. برای ۲۷۲ هزار نفر 
مالیــات ۵۷۰ هزار خودرو محاســبه و آن دریافت کردند و تا 
پایــان بهمن مهلت دارنــد مالیات آن را بپردازند.مســیحی 
تاکید کرد: قیمت خودروهای داخلــی را از کارخانه ها و بازار 

و قیمت خودروهای خارجی را از بــازار دریافت می کنیم در 
کنار آن سال هاســت مالیات نقل و انتقال خودرو دریافت می 
شود که مبنای تعیین قیمت خودرو است.معاون سازمان امور 
مالیاتی درباره ســوال ایســنا درباره مالیات خانه های لوکس 
گفت: سازمان امور مالیاتی تا پایان ۱۰ ماهه سال جاری باید 
نســبت به اعالم واحدهای مسکونی گران قیمت اقدام کند و 

دســتگاه های متولی چون وزارت راه و شهرســازی بخشی از 
اطالعات آن ها را به سازمان ارسال کنند که تاکنون معادل ۱۲ 
هزار واحد مسکونی گران قیمت به سازمان امور مالیاتی ارسال 
شده و این رقم می تواند در ادامه اجرای این قانون بیشتر شود.  

دلیل تاخیر در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 

وی در پاســخ به ســوال دیگر ایســنا درباره دلیل تاخیر در 
اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان توضیح 
داد: در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بودجه ای برای اجرای این قانون 
پیش بینی نشــد و الزم به ذکر اســت که با اجرای کامل این 
قانون تمام معامالت تجاری کشور به صورت برخط به سازمان 
امور مالیاتی ارســال می شود.  مسیحی افزود: همکاران ما در 
مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در تالش هستند تا 
نیمه اول سال آینده به بخشی از مودیان در این زمینه فراخوان 
دهند. از آنجا که اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مودیان کار بزرگی اســت، نباید اجرای آن را فدای عجله کرد 
زیرا، اجرای این قانون به حداقل ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد 
و زمان اولیه درنظر گرفته شده برای این قانون زمان کمی بود.

اطالعات اینفلوئنسرها به سازمان مالیاتی رسید 
معاون ســازمان امور مالیاتی در پاســخ به سوال دیگر ایسنا 
درباره آخرین وضعیت مالیات اینفلوئنسرها گفت: در راستای 
اجرای این مالیات باید صبر کنیم تا ســالجاری تمام شــد و 
اظهارنامه های مالیاتی در این زمینه تکمیل و ارســال شــود. 
ســازمان امور مالیاتی وظیفه خود در راستای اخذ مالیات از 
اینفلوئنسرها در ســالجاری مبنی بر تدوین دستورالعمل ها و 
ابالغ آن ها را انجام داده اســت.  وی ادامه داد: اخیرا از سوی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بخش اول اطالعات الزم برای 
اخذ مالیات از اینفلوئنســرها را دریافــت کردیم و از آنجا که 
ارســال اطالعات همچنان ادامه دارد، نمی توان رقمی در این 

زمینه اعالم کرد و باید صبر کرد تا اطالعات نهایی شود.

نماینده کارگران در شــورای عالی کار 
با اشاره به برگزاری جلسه دیروز برای 
تعیین دســتمزد ســال ۱۴۰۱ گفت: 
ما توقع داریم مــزد ۱۴۰۱ به گونه ای 
تعیین شــود که قدرت خرید از دست 
رفتــه کارگــران بازگردد.بــه گزارش 
تســنیم، دیــروز شــنبه )۱۶ بهمن( 
ساعت ۱۸ جلسه شــورای عالی کار با 
حضور شــرکای اجتماعــی به منظور 
تعیین دستمزد ســال ۱۴۰۱ کارگران 
افزایش دســتمزد برای  و چگونگــی 
ســال آتی تشکیل می شود.محمدرضا 
تاجیــک، نماینــده کارگــران در این 
خصوص، با بیان اینکه »دستمزد فعلی 
فقط هزینه هــای خوراکی کارگران را 

پوشش می دهد«، گفت: سبد محاسبه 
شــده در مذاکرات مزدی باید مبنای 
محاسبه قرار گیرد و نتیجه تالش های 
کمیته دســتمزد در سال های اخیر در 
مذاکرات مزدی باید مبنای محاســبه 
قرار گیرد.وی افزود: در سالهای گذشته 
فقط تورم رسمی مبنا قرار می گرفت و 
تبصره ۲ مــاده ۴۱ قانون کار یا همان 
نادیده گرفته می شد،  سبد معیشــت 

محاســبات تورمی نیز ناصحیح انجام 
می شد؛ چراکه تورم را روی درآمد کارگر 
حســاب می کردند، نه روی هزینه های 
زندگی؛ در حالیکه تــورم واقعی، تورم 
حادث بر ســبد معیشت یا همان تورم 
ناظر بر هزینه های ماهانه است.این عضو 
شــورای عالی کار تصریح کرد: دولت 
قبل بارها ادعا کرد ما دستمزد را بیشتر 
از تورم افزایش داده ایم؛ باید پرسید پس 

چرا ما کارگران، ســال به سال فقیرتر 
شــده ایم؛ این ادعای ناصحیح ناشی از 
همان اشتباه محاســباتی است؛ آن ها 
تورم رســمی را مبنا قــرار می دادند و 
آن را بــه پایه حقوق کارگر می افزودند 
و به این ترتیب عقب ماندگی معیشتی 
کارگر روز به روز بیشتر می شود.رییس 
مجمع کارگران استان تهران ادامه داد: 
ما توقع داریم مــزد ۱۴۰۱ به گونه ای 
تعیین شــود که قدرت خرید از دست 
رفته کارگران بازگردد؛ باتوجه به تورم 
انتظار  اخیر،  ماه های  افسارگســیخته  
داریم آنقدر توان خرید داشــته باشیم 
که بتوانیم زندگی روزمره خود را اداره 

کنیم.

تعیین حداقل دستمزد بر مبنای حفظ قدرت خرید کارگران

قدرت خرید از دست رفته 
کارگران بازگردد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با اشاره به مصوبه مهم این کمیسیون در راستای تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی جهت واردات 
کاالهای اساسی و دارو، گفت: نرخ خرید تضمینی گندم ۹۵۰۰ تومان در نظر گرفته شد؛ بر این اساس احتماالً نیاز داخل از این طریق تأمین 
خواهد شد.»محسن دهنوی« در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره برخی ابهامات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که اخیراً 
در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده است که در سال آینده حدود 
۹ میلیارد دالر بابت واردات کاالهای اساسی و دارو ارز ترجیحی تخصیص داده شود. همچنین در سال بعد، خرید تضمینی گندم نیز با قیمت هر کیلو ۹۵۰۰ تومان انجام خواهد 
شد.نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص ابهامات حذف یارانه نان گفت: سال آینده خرید تضمینی گندم انجام خواهد شد و بر این اساس نان نیز به نرخ یارانه ای توزیع 
می شود. در کمیسیون تلفیق بودجه، منابع تأمین گندم برای سال آتی به صورت ریالی لحاظ شده است. مبنای کمیسیون تلفیق نیز این است که منابع به صورت ریالی تخصیص 
داده شود و هر میزان دولت صالح دید از گندم تولید داخل تهیه کند و در صورت نیاز با استفاده از همان منابع ریالی واردات گندم انجام شود.وی افزود: برآوردمان این است وقتی 
نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی افزایش یافته، حاشیه سود کشاورزان داخلی به حدی باال برود که تمام نیاز داخلی از محل تولید داخل گندم تأمین شود.دهنوی در پاسخ 
به اینکه در بحث تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کاالهای اساسی، خبری مطرح می شود که گویا قیمت نان آزاد خواهد شد، آیا در این باره در کمیسیون 

تلفیق تصمیم خاصی لحاظ شده است؟ گفت:  اتفاقاً اصاًل قرار نیست قیمت نان آزاد بشود.

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که برگزاری مجامع سرخابی ها در هفته گذشته صورت گرفته و صورت های مالی 
حسابرســی شــده آنها نیز تایید شده است، گفت: این هفته نیز قیمت سهام و شرایط واگذاری آنها در هیات واگذاری به تصویب 
می رسد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین قربانزاده در گفتگو با رادیو در خصوص مدل واگذاری سرخابی ها 
گفت: تمام تالش ما این است تا گام های مثبت برای اداره این دو باشگاه برداشته شود. بر این اساس گام اول شفافیت عملکرد است 

که با برگزاری مجامع و تایید صورت های مالی حسابرسی و درج نماد سرخابی ها در بورس محقق می شود.رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: گام دوم نیز مشارکت 
مردم در مالکیت این دو باشگاه به صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و گام سوم تزریق منابع مالی مستمر و مناسب به آنها است که سودآوری این دو باشگاه 
را در آینده تضمین می کند. در این راستا تا پایان بهمن با درج نماد استقالل و پرسپولیس در فرابورس تمامی این سه مرحله محقق می شود.وی با اشاره به این که 
برگزاری مجامع این دو باشــگاه در هفته گذشــته انجام و صورت های مالی حسابرسی شده آنها نیز تایید شده است، گفت: در هفته جاری هم قیمت سهام و شرایط 
واگذاری آنها در هیات واگذاری به تصویب می رسد و در مرحله بعد، افزایش سرمایه از محل صرف سهام استقالل و پرسپولیس مطابق طرح توجیهی ارائه شده توسط 
این دو باشگاه به مرحله اجرایی می رسد که بر این اساس، مجمع فوق العاده سرخابی ها در این هفته نیز برگزار شده و بعد از تصویب افزایش سرمایه در این مجمع و 

انجام سایر مراحل، درج نماد در تابلوی بازار پایه فرابورس انجام می شود.

جزئیات تخصیص ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی کاالهای اساسی و دارو در سال ۱۴۰۱

 قیمت نان آزاد نخواهد شد
برای عرضه در بورس

سهام سرخابی ها این هفته قیمت گذاری می شود

آگهي مزایده  عمومي یک  مرحله اي
به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

5000090407000027    https://www.setadiran.irشماره فراخوان مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز آموزشی درمانی کمالی    

موضوع :  اجاره مکان داروخانه 
تاریخ توزیع اسناد: مهلت خرید اسناد مزایده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://www.setadiran.ir  از ساعت 09:00 مورخ 1400/11/17 الی ساعت 

19:00 مورخ 1400/11/19
آخرین مهلت ارسال اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسhttps://www.setadiran.ir  ساعت 14:00 مورخ1400/11/30می باشد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 1400/12/01  راس ساعت 08:00 در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده 1/320/000/000 ریال  به صورت فیش واریزي به حساب جاری 218126438 )شبا IR 930130100000000218126438( نزد بانک رفاه 

شعبه بهار کرج کد 972 یا ارایه ضمانت¬نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز 
) مدت اعتبار ضمانت¬نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

• پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مزایده مي باشد.
• کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی - شماره تماس:   026-34197656

زارع اعالم کرد؛
تمامی دستگاه ها در سال ۱۴۰۱ مشمول بازرسی و نظارت می شوند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در راستای ایجاد شفافیت مالی مقرر شد دستگاه هایی که ذیل دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی قرار ندارند، مشمول قانون محاسبات 
عمومی شــوند.به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیســیون تلفیق الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون، گفت: بر اساس موافقت اعضای 
کمیسیون تلفیق، دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه های نیمه تمام صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند.وی 
بیان کرد: همچنین بانک مرکزی موظف شد تا پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی زنجیره ای و حساب یارانه را به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیالت 

دریافتی روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر از بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند.
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گزیده خبر
مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد :

 پیشگیری قبل از وقوع حوادث
آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه و کاهش پیامدهای 
نامطلوب آن را داریم.در چهارسال گذشته بیش از 700 
نقطه از تاسیسات و اماکن آبفای استان اصفهان مورد 
ارزیابی قرار گرفته و 63 نقطه  از لحاظ دســتورالعمل 
های پدافند غیرعامل سطح بندی شده اند. مدیر مرکز 
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای اســتان اصفهان گفت: در سال 
های اخیر به منظور پیشگیری از بحران و مقابله با تهدیدات احتمالی، تاسیسات 
و اماکن شــرکت به چهار درجه حیاتی، حســاس، مهم و قابل حفاظت درجه 
بندی شده اند.ابراهیم محمدی با اشاره به این که آبفای استان اصفهان از طریق 
سیاست های جامع پیشــگیری، آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه و کاهش 
اثرات و پیامدهای نامطلوب حوادث را دارد بر لزوم مدیریت قبل، حین و بعد از 
بحران تاکید کرد و گفت: در دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE آبفای 
استان اصفهان، تدابیر الزم و تدوین سناریوهای مناسب در زمینه مدیریت قبل از 
بحران، از طریق پیش بینی ادوات، تجهیزات و برخورداری از نیروهای متخصص 

جهت مقابله با بحران های احتمالی  انجام می گیرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران خبر داد؛
بهره برداری از 17 پروژه در دهه فجر امسال

مهندس افضلی، مدیر عامــل برق منطقه ای مازندران 
و گلستان در نشســت خبری به مناسبت دهه فجر، از 
بهره برداری 17 پروژه با حجم ســرمایه گذاری 334 
میلیــارد و 300 میلیون تومان همزمان با ایام اهلل دهه 
فجر در این دو اســتان خبــر داد.وی با بیان این که از 
این میزان ســرمایه گذاری 264 میلیارد و 300 میلیون تومان از منابع داخلی 
شــرکت و همچنین 70 میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری 
صورت گرفته اســت، افزود:  افزایش ظرفیت ایستگاه فوق توزیع آمل سه با 11 
میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار، افزایش ظرفیت پســت ساری 2 با هزینه 
27 میلیارد و ۵00 میلیون تومان، افزایش ظرفیت پســت بابل 3 با 11 میلیارد 
تومان، افزایش ظرفیت پست امل 3 با هزینه 1۹ میلیارد و ۵00 میلیون تومان 

از جمله طرح ها است.

بهره برداری و كلنگ زنی 102 پروژه توزیع 
برق در گلستان همزمان با دهه فجر امسال

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت : 102 پروژه توزیع برق در 
استان گلستان با اعتباري بالغ بر هزار و 64۵ میلیارد و ۹8۵ میلیون ریال در 
دهه فجر سال جاري کلنگ زني و بهره برداري مي شود.علي اکبر نصیري، 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان با اعالم این خبر گفت: از اهم 
این پروژهها میتوان به توسعه و احداث شهري و روستایي، تبدیل شبكه هاي 
ســیم به کابل خودنگهدار، اصالح و بهینه سازي شبكه روستایي و شهري، 
برق رســاني به روستاهاي بي برق)110 خانوار( ،ایجاد قدرت مانور ،کاهش 
تلفات ،تعویض کنتورهاي مكانیكي به دیجیتالي ،توسعه فیدر اشاره، بهسازي 
شبكه روستایي بهارستان و اصالح شبكه رفع حریم اشاره کرد.نصیري افزود: 
کاهش خاموشي ها، رفع حریم شبكه هاي توزیع برق، رفع افت ولتاژ، تامین 
روشــنایي مورد نیاز، جهت افزایش رفاه عمومي و توســعه زیرساخت هاي 

اساسي شبكه از مزایاي اجراي این طرحها به شمار مي آید.

به مدت 30 سال صورت می گیرد؛
انعقاد بزرگترین قرارداد تامین 

گاز بین روسیه و چین
روســیه و چین قرارداد 30 ساله ای را به امضا رسانده اند 
که طبق آن واردات گاز چین از روسیه افزایش 10 میلیارد 
متر مكعبی پیدا خواهــد کرد.به گزارش خبرنگار مهر به 
نقل از راشاتودی، گازپروم روسیه و شرکت ملی نفت چین 
)CNPC( روز جمعــه دومین قرارداد بلندمدت خود برای 
تأمین 10 میلیارد متر مكعب گاز طبیعی از روسیه امضا 
کردنــد. این توافق در حالی صورت می گیرد که والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه طی یک سفر رسمی در چین 
به ســر می برد.به گفته گازپروم، این توافق گام مهمی در 
تقویت بیشــتر همكاری های دوجانبه بین روسیه و چین 
در بخش گاز است. حجم گاز خط لوله روسیه به چین از 
طریق مسیر خاور دور به 48 میلیارد متر مكعب در سال 
خواهد رسید.بزرگترین ذخایر گاز طبیعی گازپروم در خاور 
دور میدان یوژنو-کیرینسكویه است که قرار است تولید آن 
در سال 2023 آغاز شود.امضای دومین قرارداد برای تأمین 
گاز روسیه به چین نشان از باالترین سطح اعتماد متقابل و 
مشارکت بین چین و روسیه دارد.در این باره الكسی میلر، 
رئیس گازپروم گفت: شرکای چینی ما از شرکت ملی نفت 
چین تأیید می کننــد که گازپروم یک تأمین کننده قابل 
اعتماد گاز اســت.به گفته یوری اوشاکوف، دستیار پوتین 
در کرملین، عرضه انرژی روســیه به چین به باالترین حد 
خود رسیده است.گازپروم و شرکت ملی نفت چین اولین 
قرارداد 30 ســاله خود را در زمینه تأمین گاز را در سال 
2014 امضا کردند. اولین خط لوله گاز طبیعی بین روسیه 
و چین، تحویل گاز را از ســه سال پیش آغاز کرد.در سال 
201۵، طرفین در مورد تأمین گاز از طریق مسیر غربی که 
گاز را از شبه جزیره یامال سیبری، »جایی که بزرگترین 
ذخایر گاز روسیه در آن قرار دارد« توافق کردند. خط لوله 
جدید می تواند ســاالنه ۵0 میلیارد متر مكعب گاز بیشتر 
را از طریق مغولســتان به چین منتقل کند.در ماه ژانویه، 
گازپروم تجزیه و تحلیل پروژه ساخت خط لوله گاز سایوز 
وستوک از طریق مغولســتان به چین را تكمیل کرد که 
امكان تأمین ۵0 میلیارد متر مكعب گاز در ســال را برای 
چین فراهم می کند.تحلیلگــران می گویند »محور گاز« 
مســكو به چین چالشی برای اروپا اســت که در ماه های 
اخیر با قیمت های سرســام آور انرژی دست و پنجه نرم 
کرده اســت. به گفته تحلیلگران، روسیه همچنان تأمین 
کننده اصلی گاز اروپا است، اما تغییراتی که در حال حاضر 
در زیرســاخت های حمل و نقل انرژی ایجاد می کند، باید 
جدی گرفته شود.مصرف ساالنه ۵41 میلیارد مترمكعب 
گاز اروپا بیشتر از 331 میلیارد متر مكعب گاز چین است،.

رویترز مدعی شد؛

چین ۴ میلیون بشکه نفت از ایران خرید
به نظر می رسد با توجه به تنش های ژئوپلیتیكی در خاورمیانه 
و شرق اروپا قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان صعودی 
باشد.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در یک ماه اخیر 
قیمت نفت 1۵ درصد افزایش یافت و تنش های ژئوپلیتیكی 
در سرتاســر جهان نیز باال گرفت، بــا این حال اعضای اوپک 
تنها 16 دقیقه زمان الزم داشــتند تــا تصمیم بگیرند که به 
افزایش تولید خود طبق برنامه ریزی های قبلی پایبند باشند.

ظاهراً در نشســت روز چهارشــنبه ســران اوپک هیچ بحث 
طوالنی در مورد شكســت کشورهای عضو گروه تولیدکننده 
در رســیدن به اهداف خود صورت نگرفت.این در حالی است 
که این ماه یكی از شــلوغ ترین ماه ها در عرصه ژئوپلیتیک در 
سال های اخیر بوده است به طوری که تنش و جنگ احتمالی 
بین روسیه و اوکراین باالگرفته، در قزاقستان ناآرامی های کم 
سابقه ای بوجود آمده، در مذاکرات هسته ای بین ایران و آمریكا 
نشانه هایی از پیشرفت دیده شــده و تأسیسات اماراتی مورد 
حمله پهپادهای یمنی قرار گرفت.اوپک پالس که ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفت و متحدانش به رهبری روسیه 
است با افزایش اندک تولیدات خود در ماه مارس موافقت کرد 
و هدف تولید نفت خود را 400 هزار بشكه در روز افزایش داد.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال در 28 ژانویه به باالترین 
ســطح هفت ساله خود یعنی ۹1.70 دالر در هر بشكه رسید 
و در حــال حاضــر حــدود ۹0 دالر معامله می شــود.برخی 
از نماینــدگان اوپک پالس گفتند که آخرین مرحله رشــد 
قیمت نفت ناشــی از نگرانی در مورد کاهش عرضه به دلیل 
درگیری های ژئوپلیتیكی اســت.یكی از نمایندگان به رویترز 

گفــت: »قیمت های نفت نه به دلیل عوامل بنیادی بازار، بلكه 
به دلیل ژئوپلیتیک باال اســت«.در ماه جاری عالوه بر بحران 
بین المللی بر سر اوکراین، یمنی ها هواپیماهای بدون سرنشین 
را روانه امارات متحده عربی کردند.اســتفان برنوک، تحلیلگر 
بازار نفت در این خصوص گفت: »با ادامه بن بســت روسیه و 
اوکرایــن و تحریک حوثی در یمن، یک امتیاز ژئوپلیتیكی در 
قیمت های نفت ایجاد می شود.یكی دیگر از نمایندگان اوپک 
پالس در پاســخ به ســوالی درباره عامل اصلی افزایش اندک 

تولید اوپک گفت: »این تصمیم برای همه مناسب است، چه 
آنهایی که ظرفیت افزایش عرضه خود را دارند و چه آنهایی که 
این ظرفیت را ندارند«.وی با اشاره به کاهش ظرفیت برخی از 
اعضا اوپک افزود: با این تصمیم انسجام گروه را حفظ می کنیم 
و بحث های چالشی را به بعد واگذار می کنیم.داده های اوپک 
پالس نشــان می دهد که در ســال 2021 این گروه به طور 
متوسط بیش از 800 هزار بشكه در روز کمتر از اهداف تولید 
خود نفت تولید کرده اســت، زیرا برخی از تولیدکنندگان - 

عمدتاً کشــورهای آفریقای غربی - با کمبود سرمایه گذاری 
در این زمینه مواجه بودند.تنها تعداد کمی از تولیدکنندگان 
بیشــتر از ظرفیت مازاد جهانی نفت در اختیار دارند که از آن 
جمله می توان به عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و 
عراق اشاره کرد.بسیاری از تحلیلگران، از جمله گلدمن ساکس 
می گوید که ظرفیت مازاد بســیار کم می تواند قیمت نفت را 
در اواخر امسال به باالی 100 دالر برساند.تحریم های ایاالت 
متحده همچنین میلیون ها بشكه تولید نفت در ایران و ونزوئال 
را متوقف کرده است.این تصمیم اوپک به گروه زمان بیشتری 
می دهد تا منتظر جهت گیری مذاکرات هسته ای ایران با غرب 
باشــد که راه را برای لغو تحریم های صــادرات نفت از عضو 
اوپک همــوار می کند.یک مقام ارشــد وزارت خارجه آمریكا 
این هفته گفت که مذاکرات غیرمســتقیم بین ایاالت متحده 
و ایران در حال وارد شدن به »تصمیمات نهایی« است و همه 
طرف ها باید تصمیمات سیاسی سختی اتخاذ کنند.در همین 
حال، جواد اوجی، وزیر نفت ایران گفته است که تهران آماده 
بازگشت سریع به بازار نفت است و می تواند عرضه را به میزان 
1.۵ میلیون بشــكه در روز افزایش دهد.در ماه جاری، گمرک 
چین اولین واردات نفت خام ایران را در یک ســال گذشــته 
با وجود تحریم های مداوم گزارش داده اســت و نزدیک به 4 
میلیون بشــكه نفت خام ایران را در مخازن نفتی خود تخلیه 
کرده اســت.هرگونه توافق هســته ای با ایران به احتمال زیاد 
اوپک پالس را مجبور خواهد کرد که سهمیه های تولید خود 
را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد تا مانند سال های گذشته فضا 

برای صادرات بشكه های نفت ایران باز شود.

آنطورکه وزیر نفت به تازگی اعالم کرده بازار 
جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است 
و ما نیز آمادگی داریم در ســریع ترین زمان 
ممكن، مقدار عرضه خود به بازارهای جهانی 
را افزایــش دهیم؛ موضوعی که کارشــناس 
نیــز بر آن صحه مــی گذارند و معتقدند که 
ایران پتانسیل های باالیی برای ورود به بازار 
جهانی دارد.به گزارش ایسنا، آخرین تصمیم 
نشست وزارتی اوپک پالس ادامه تصمیم ماه 
پیش مبنی بــر ادامه افزایــش تولید روزانه 
400 هزار بشكه نفت در روز برای ماه مارس 
2022 بــود که با توجه به گــزارش کمیته 
فنی و ارزیابی های کارشناسان از چشم انداز 
اقتصاد جهــان و متغیرهای تعیین کننده در 
وضع عرضه و تقاضای جهانی نفت در ســال 
2022، کشــورهای عضو ائتالف اوپک پالس 
همگــی در تصمیم به افزایــش تولید 400 
هزار بشــكه ای اشــتراک نظر داشتند. البته 
اوپک پــالس دوباره بر رصد و نظارت مداوم و 
منظم خود بــر تحوالت بازار و انجام هرگونه 
اقدام الزم برای حفظ ثبات حاکم بر بازار نفت 
تأکید کرد و همگی کشــورها به تالش های 
جمعی خود برای حفاظت از دســتاوردهای 
ایــن توافق ادامــه خواهند داد. بر اســاس 
تازه ترین آمار و گزارش های منتشر شده، به 
لطف بهبود شاخص های اقتصادی در جهان 
به ویژه اقتصادهای بزرگ مصرف کننده نفت و 
پایبندی مناسب کشورهای عضو اوپک پالس، 
که در ماه نوامبر به حدود 122 درصد رسید، 
بازار جهانی نفت، با  وجود بعضی از نگرانی ها 
درباره شــیوع ویروس ســویه اُمیكرون، در 
مســیر رضایت بخش برای توازن و ثبات در 
ائتالف  حال حرکت است.کشــورهای عضو 
اوپک پالس نیز از شرایط کنونی رضایت دارند 
و تالش جمعی همه تولیدکنندگان، بر حفظ 
و پایدار کردن ثبات کنونی بازار نفت متمرکز 

شده است.

بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت 
از سوی ایران

در این میان اما تمایل کشــورها برای حضور 
ایران در بازار نمایان شــده، آنطور که جواد 
اوجی - وزیر نفت گفته اســت »بی شــک، 
بازار جهانــی نیازمند افزایــش عرضه نفت 
از ســوی ایران اســت و ما آمادگی داریم در 

ســریع ترین زمان ممكن، مقدار عرضه نفت 
خود به بازارهــای جهانی را افزایش دهیم«.

به گفته وی مســئله بحران انرژی و گاز در 
اروپا یک مســئله جدی اســت که به جز با 
همكاری میان تولیدکننــدگان بزرگ منابع 
هیدروکربــوری قابل حل و فصل نیســت و 
جمهوری اســالمی ایران به عنــوان یكی از 
بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در سطح 
جهان و با تكیه بر ظرفیت های عظیم منابع 
هیدروکربــوری و توان تولیــد خود آمادگی 
دارد تــا در این زمینه وارد عمل شــود.وزیر 
نفــت درباره قیمت نفت در بــازار نیز گفت: 
اصوال، کارکرد و هــدف اوپک، قیمت گذاری 
در بازار نفت نیســت. قیمت جهانی نفت بر 
اســاس مجموعه ای از شــاخص های عرضه 
و تقاضــای جهانی تعیین می شــود و همه 
کشورهای عضو ائتالف اوپک پالس، خواهان 
سطح قیمتی مناســب برای تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و اقتصاد جهانی هســتند. 
ثبات نســبی  از  اوپک پالس  تولیدکنندگان 
حاکم بر بازار رضایت دارند و به تالش و تعهد 
خود بــرای حفظ و تقویت ایــن ثبات ادامه 
می دهند.به گفته وی بــا این حال، چنانچه 
اقتصادهای  به ویــژه  مصرف کنندگان جهان 
بزرگ از ســطح کنونی قیمت و مقدار عرضه 
نفت ناراضی هســتند و آن را به ضرر منافع 
خود می دانند، بهترین پیشــنهاد من به آنها، 
لغو هرچه ســریع تر تحریم هــای یكجانبه و 
ظالمانه آمریكا علیه ایــران و باز کردن فضا 
برای بازگشت تولید ایران با حداکثر توان به 

بازارهای جهانی است.

ایران با قدرت وارد بازار می شود

در مجموع به نظر می رسد که فرصت برای 
حضــور ایران در بازار نفت بیش از همیشــه 
باشــد و با توجه به پتانسیل های ایران پیش 
بینی می شود که ایران بتواند در زمان کوتاه 
به جایگاه قبلی خود برســد؛  جواد یارجانی 
- مدیرپیشــین امور اوپک و روابط با مجامع 
انرژی وزارت نفت در همین رابطه به ایســنا 
گفــت: اکنون موقعیت مناســبی برای ورود 
ایران به بازار نفت است و شكی در این مساله 
وجود ندارد، آنچه که تاکنون وجود داشــته 
ناعادالنه بــوده و اصال نباید چنین تحریمی 
بر یک ملت تحمیل شــود اما طی این سال 
ها ایــران که جزو بزرگترین تامین کنندگان 
دنیا بوده، با روش های خصمانه از بازار نفت 
دور شده است.وی اظهار کرد: هدف تنها این 
نیســت که نفت را صادر کنیم، صنعت نفت 
ایران تامین کننده ارز و بسیاری از پروژه ها 
بوده و بیشترین خدمات را به کشور ارائه داده 
که اکنون نیازمند ســرمایه گذاری است، در 
حال حاضر بسیاری از تجهیزات باید بازسازی 
شوند اما طی سال های اخیر به دلیل تحریم 
های اعمال شده دچار کاستی هایی شده ایم.

قیمت باالی ۹0 دالر مشــکالتی را به 
دنبال دارد

مدیرپیشــین امور اوپــک و روابط با مجامع 
انرژی وزارت نفت با اشــاره به وضعیت بازار 
نفت، گفت: حذف کشــورهای مهم نفتی در 
برهه های زمانی مختلف می تواند ضربه هایی 
را بــه بازار وارد کنــد و اکنون نیز در همین 
موقعیت قرار داریم. نفت باالی ۹0 دالر ممكن 
است برای کشورهای صادرکننده منافع کوتاه 
مدتی را به دنبال داشته باشد اما در طوالنی 

مدت نفت با قیمت خیلی باال مشــكالتی را 
ایجاد می کند، چراکه باعث می شــود نفت 
های غیر مرسوم رشــد بیشتری پیدا کنند.

یارجانی با بیــان اینكه در دوره هایی قیمت 
ها را افزایش می دهند و منافع خود را دنبال 
می کنند، اظهار کرد: برای این عدم حضور در 
بازار نفت صدمات زیادی را به دنبال دارد که 
امیدواریم به زودی این معظل برطرف شود؛ 
بی شک با بازگشت ایران تمام معضالت نفت 
و گاز در دنیا برطرف نمی شود اما این مساله 
از نظر روانی می تواند به بازار نفت کمک کند 
که به ســمت تعادل پیش برود اما احتمال 
جانشینی ایران برای نقش آفرینی در زمینه 
صادرات گاز به اروپــا در صورت وجود اراده 
سیاسی برای آن ســال ها زمان خواهد برد.

وی با بیان اینكه ایران این پتانســیل را دارد 
که نقش مهم تــری را در تامین انرژی اروپا 
ایفا کند، گفت: نباید فراموش کرد که روسیه 
بیشتر تامین کننده گاز است، حتی برای دور 
زدن اوکراین و سرمایه گذاری بسیار سنگین 
مشــترک با آلمان با دو خط لوله مســتقیم 
پیشرفته زیر دریا به آلمان وصل شده است، 
در نتیجه با ورود نفت ایران تمام مشكالت آن 
قاره حل نخواهد شــد اما در طول زمان می 
تواند در تامین انرژی اروپا نقش زیادی داشته 
باشد.مدیرپیشین امور اوپک و روابط با مجامع 
انرژی وزارت نفت افزود: در زمان فروپاشــی 
اتحاد جماهیر شوروی، تولید نفت این کشور 
از حدود 12 میلیون بشــكه در روز به حدود  
6 میلیون بشكه کاهش یافت اما در طول این 
سال ها با سیاست درست و هشمندانه روسیه 
توانســت با استفاده  تكنولوژی های روز دنیا 
و توان خودشــان تولید نفت خود را به باالی 
11 میلیون بشكه در روز برساند و این مساله 
نشان می دهد که ایران نیز برای رسیدن به 
اهداف خود نیازمند اســتفاده از تكنولوژی و 
سرمایه گذاری خارجی است.به گفته یارجانی 
کشورهایی که تولید نفت غیرمرسوم دارند، 
از افزایش قیمت ها منافعی را به دســت می 
آورنــد و تولید آن ها افزایــش می یابد و به 
دنبال این نیســتند که ایران بتواند در بازار 
نفت و گاز بازیگر اصلی باشــد، به طور کلی 
هرچه دیرتر تحریم ها برداشته شود و قیمت 
هــا نیز افزایش یابد، هزینــه فرصت های از 

دست رفته برای ما بیشتر می شود.

نیاز بازار به نفت ایران چقدر است؟

قیمت شاخص نفت خام برنت دیروز )شنبه، 16 بهمن ماه( با 2 دالر و 16 سنت افزایش به ۹3 دالر و 27سنت برای هر بشكه رسید.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اویل پرایس، قیمت شــاخص نفت خام برنت دریای شمال امروز )16 بهمن ماه( در بازارهای جهانی با 
2 دالر و 16 سنت افزایش به ۹3 دالر و 27 سنت در هر بشكه رسید، این در حالی است که دیروز قیمت این محصول ۹1 دالر و ۵3 سنت در بازارهای جهانی معامله شد که 
نشان دهنده رشد 2.37 درصدی برنت دریای شمال نسبت به روز گذشته دارد.همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در بازارهای جهانی با افزایش 2 دالر و 04 سنتی 
روبرو بوده و به ۹2 دالر و 31 سنت در هر بشكه رسیده که نسبت به روز گذشته رشدی 2.26 درصدی را تجربه کرده است.قیمت نفت ایران نیز با 3 دالر و 77 سنت افزایش 
به 88 دالر و 72 سنت در هر بشكه رسید که نسبت به روز گذشته رشدی 4.44 درصدی را تجربه کرده است.به جز نفت عراق، قیمت نفت سایر اعضای اوپک نسبت به روز 
گذشته با افزایش چشمگیری روبرو بوده اند به طوری که قیمت نفت مربان باب امارات به ۹2 دالر و 71 سنت، نفت کویت به ۹1 دالر و 23 سنت و نفت ساهاران بلند الجزایر 
به ۹7 دالر و 48 سنت، نفت سبک بانی نیجریه به ۹۵ دالر، نفت گیراسول آنگوال به ۹۵ دالر و 47 سنت و نفت سبک عربستان به ۹0 دالر و 28 سنت رسیده، این در حالی 

است که قیمت نفت بصره عراق با کاهش 3 دالر و 60 سنتی نسبت به دیروز به 71 دالر و 6۹ سنت رسیده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در اظهاراتی اعالم کرد که ترکیه و رژیم صهیونیستی به دنبال بهبود روابط تیره  خود 
هستند.به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی صباح، اردوغان پس از بازگشت از اوکراین در جمع خبرنگاران گفت: ترکیه عالقمند به از 
سرگیری مذاکرات با اسرائیل برای استفاده از گاز طبیعی این کشور و انتقال آن به اروپا است.وی گفت: همكاری انرژی ما بین دو کشور 
در سفر آتی اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه مورد بحث قرار خواهد گرفت.رئیس جمهور روز پنجشنبه پیش از سفر خود 

به اوکراین نیز گفته بود که قرار است با هرتزوگ در اواسط ماه مارس دیدار کند و در آن دیدار به دنبال بهبود روابط دو کشور است.اردوغان گفت: »ما می توانیم از گاز طبیعی 
اسرائیل در کشورمان استفاده کنیم و فراتر از استفاده از آن، می توانیم آن به اروپا منتقل کنیم«.ترکیه و اسرائیل قباًل تالش کرده بودند تا در زمینه منابع انرژی با یكدیگر همكاری 
کنند، اما این گفتگوها هرگز به جایی نرسیده بود.اردوغان چهارشنبه با نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد. وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی در این دیدار 
مورد بحث قرار گرفت، گفت که آنكارا می خواهد قرارداد تأمین گاز طبیعی با عراق به امضا برساند و در حال مذاکره در این خصوص است.وی افزود: ما اکنون موضوع عراق را در 
دستور کار خود قرار داده ایم.اردوغان با بیان اینكه بارزانی قول داده است مذاکرات به تسهیل روابط اقتصادی منجر شود، گفت: ممكن است گاز طبیعی از عراق به ترکیه ارسال 
شود.رئیس جمهور ترکیه ماه گذشته گفت که سفر هرتزوگ می تواند فصل جدیدی را در روابط دوجانبه باز کند و او »آماده است در جهت تأمین منافع اقتصادی اسرائیل در همه 

زمینه ها از جمله گاز طبیعی گام بردارد.«

در بازار های جهانی؛

 قیمت نفت ایران با ۴ درصد رشد به ۸۸ دالر
 و ۷۲ سنت رسید

به دلیل کمبود گاز در قاره سبز؛

ترکیه گاز رژیم صهیونیستی را به اروپا می رساند
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درپیکاهشسطحمیزانرعایتپروتکلهادرکسبوکارها

هشدار اتاق اصناف
اتاقاصنــافایرانطــیاطالعیهایازکاهشســطحمیزان
رعایتپروتکلهادرکســبوکارهابهزیر۵۰درصدخبرداده
کهنانواییها،تاالرهایپذیرایی،رستورانهاوپاساژهایمسقف
دروضعیتنامساعدتریقراردارندوهشداردادهکهدرصورت
ادامهاینشرایط،دولتمجبوربهاعمالمحدودیتهایشدید
برایفعاالناقتصادیدراینایاممهمخواهدشد.بهگزارشاتاق
اصنافایرانطیاطالعیهایبااشــارهبهآغازموجششمکرونا،

سرعتابتالوپرشدنبیمارستانهاازبیمارانکرونایی،تصریح
کردهکهدرحالیکهدرابتداتصورمیشدسویهجدیداومکیرون
عالئمخفیفیداردوبهبسترییامرگنمیانجامد،اماآمارهای
اخیردرکشــورهایمختلفازجملهایراننشــانمیدهداین
تصورنادرســتاستوجهانباافزایشمواردبستریمبتالیان
اومیکرونوافزایشمرگومیرهامواجهاســت.درایناطالعیه
تاکیدشدهکهتنهاراهبرونرفتازشرایطفعلی،تمرکزبیشتربر
رعایتدستورالعملهاورویههایصادرهستادملیمبارزهباکرونا
استوحفظسالمتعموممردموخانوادهبزرگاصنافدرگرو
اجرایبهینهایندستورالعملهاوبرخوردهایقانونیبامتخلفان
خواهدبود.بنابراینالزماستضمندریافتدوزسومواکسن

کرونا،استفادهازماسکورعایتسایرپروتکلهایبهداشتیدر
واحدهایصنفینیزدردستورکارتمامیاتاقهاواتحادیههای
صنفیقرارگرفتهگیرد.طبقاعــالماتاقاصنافایراندرحال
حاضرمیزانرعایتپروتکلهادرکسبوکارهاهماکنونبهزیر
۵۰درصدرســیدهونانواییها،تاالرهایپذیرایی،رستورانهاو
پاساژهایمسقفدروضعیتنامساعدتریقراردارند.بنابرایندر
صورتادامهاینشرایط،دولتمجبوربهاعمالمحدودیتهای
شدیدبرایفعاالناقتصادیخواهدشدکهموجبضرروزیان
مضاعفدرکســبوکارهادراینایاممهمبرایاصنافخواهد
شــد.درادامهایناطالعیهازاصنافخواستهشدهتاباافزایش
مســئولیتپذیریاجتماعیدررعایتپروتکلهایبهداشتیو

افزایشآنبهســطحبیــشاز۹۰درصد،موجبقطعزنجیره
انتقالاینویروسدرجامعهوحافظجانومالخودوخانواده
وهمشهریانشوند.همچنینبراساساعالماتاقاصنافایران،
اتاقهاواتحادیههایصنفیباتشدیدبازرسی،نظارتوبرخورد
قاطعوپلمبواحدهایاندکخاطی،موجبضمانتدراجرای
بیشازپیشرعایتپروتکلهایبهداشــتیخواهندبود.البته
اخیرادبیرکلاتاقاصنافایرانازتمرکزبرفرهنگســازیبرای
واکسیناسیونورعایتپروتکلهایبهداشتیوهمچنینتشدید
نظارتبررعایتپروتکلهاخبردادهوگفتهبودکهباتوجهبه
دستورالعملمدیریتهوشمندکرونا،دیگربحثتعطیلیمشاغل

درپیکهایکرونامطرحنیست.

گزیده خبر

تجارت۱۴.۸میلیارددالریایرانوچیندرسال۲۰۲۱/
واردات چین از ایران ۶.۵ میلیارد دالر شد

مبادالتتجاریایرانوچیندرســال۲۰۲۱به۱۴.۸میلیارددالررسیدکهاز
اینرقم۶.۵میلیارددالرمربوطبهوارداتاینکشورازایرانبودهاست.

بهگزارشخبرنگاراقتصادیخبرگزاریتسنیم،گمرکچیناعالمکردمبادالت
تجاریایرانوچیندرسال۲۰۲۱به۱۴.۸میلیارددالررسیدهاست.مبادالت
ایرانوچیندرماههایژانویهتادســامبر۲۰۲۱باافتکمترازیکدرصدی
نسبتبهسالقبلازآنمواجهشدهاست.مبادالتدوکشوردرماههایژانویه
تادســامبرسال۲۰۲۰بالغبر۱۴.۹میلیارددالراعالمشدهبود.وارداتچیناز
ایراندرسال۲۰۲۱رشدبیشاز۱درصدینسبتبهسالقبلازآنداشتهو
به۶.۵میلیارددالررسیدهاست.چیندرسال۲۰۲۰بالغبر۶.۴میلیارددالر
کاالازایرانواردکردهبود.اماصادراتچینبهایراندرماههایژانویهتادسامبر
۲۰۲۱کاهشحدود۲درصدیداشتهوبه۸.3میلیارددالررسیدهاست.چین

درسالقبل۸.۵میلیارددالرکاالبهایرانصادرکردهبود

بهره برداری از مرکز جدید تلفن در مخابرات 
مجتمع فوالد خراسان

مرکزجدیدمخابراتشــرکت»مجتمعفوالدخراسان«باقابلیتهاینوینراه
IP-PBX))اندازیودرآســتانهبهرهبرداریقــرارگرفت.مرکزتلفنمخابراتی
Mitelمجتمعفوالدخراســانباقابلیتبیــشاز۱۰۰۰خطداخلیآنالوگو

۱۰۰خطداخلیIPدیجیتالدرسوییچجدیدوبرخوردارازسیستمکنفرانس
پیشرفتهبرپایهفناوریهایروزبهبهرهبرداریرسید.مدیر»اتوماسیونوابزار
دقیق«فوالدخراسان،مزایایسیستمجدیدرامجهزشدنبهشمارهگیریتُنو
برخورداریازورودیکانالE۱بیانکردوگفت:بااستفادهازخطوطدیجیتال
مخابراتی،شاهدبهبودکیفیتوسهولتانتقالتماسخواهیمبود.یزدانیافزود:
درســامانهجدید،ازترکیبسرشماره¬ی»۴۱۵۲«بایکشمارهداخلی،یک
شــمارهمســتقیمیکتابرایهرمخاطبتماسهایورودیایجادخواهدشد
وامکانشــمارهگیریسریعووصلشدنمســتقیمبهمخاطبموردنظردر
داخلشرکت،بدونواسطهاپراتورازمزایایاینسامانهاست.بهگفتهیزدانی،با
پیشبینیهاوکارشناسیهایانجامگرفتهمیدانمانوروارتقایکارکردسیستم
مخابراتیباتوجهبهتوسعهآتیفعالیتهاونیازهایآیندهمجتمعفراهمشده

است.

مدیرکلبنادرودریانوردیاستانبوشهر:
زمینه تردد کشتی های باالی ۳۰ هزار تن 

در بندر بوشهر فراهم می شود
مدیرکلبنادرودریانوردیاســتانبوشــهربااشاره
بــهروندتکمیلتأسیســاتدربندرنگیــنگفت:با
افزایشعمقکانالواســکلهزمینهترددکشتیهای
بــاالی3۰هزارتندربندربوشــهرفراهممیشــود.
ســیاوشارجمندزادهدرجریانبازدیداستانداربوشهر

ازفعالیتهایبندربوشهربااشارهبهاینکهفعالیتبندریرونقیافتهاستاظهار
داشــت:در۹ماهامسالمیزانتخلیهوبارگیریکاالدربندربوشهرنسبتبه
مدتمشابهسالقبلبیشاز۲3درصدافزایشیافتهاست.ویجزیرهنگینرا
یکیازظرفیتهایمهمبندریدرتوســعهفعالیتهادرتخلیهوبارگیریکاال
دانستوتصریحکرد:مجتمعبندرینگینبیشاز۵۰۰هکتارمساحتداردکه
تاکنون7۰هکتارآنبرایایجادتأسیساتبندریاحصاشدهاست.مدیرکلبنادر
ودریانوردیاستانبوشهربابیاناینکهامکانپهلوگیریکشتیهاباتناژباالی
3۰هزارتندرجزیرهنگینفراهماســتافزود:اکنونعملیاتجادهدسترسی،
برقرسانی،شبکههایآبرسانیوگازرسانیودیگرتأسیساتزیربناییدرحال
اجرااست.ارجمندزادهبااشارهبهاینکهاکنونکشتیهای3۰هزارتندراسکله
بندربوشهرترددمیکندخاطرنشانکرد:باافزایشعمقکانالواسکلهزمینه

ترددکشتیهایباالی3۰هزارتندربندربوشهرفراهممیشود.

نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با مسئولین شهرستان لنجان

امامجمعهزرینشــهرضمنتبریکفرارسیدنایاماهللدههفجر،انتصاب
مهندسرخصتیکهیکمدیرذوبآهنیاســتبهعنوانمدیرعاملاین
شــرکتراتبریکگفتوافزود:ازتعامــلوهمکاریخوبمدیریتذوب
آهن،قدردانیمیکنموقطعاًباتوجهبهشــناختخوبمهندسرخصتی
ازشــرایطمنطقهوذوبآهناصفهان،اینهمکاریقویترومسنجمتر
تداوممییابد.ویافزود:توسعهذوبآهناصفهانوشهرستانلنجان،در
نهایتخدمتبهنظاممقدسجمهوریاسالمیاستکهموجباترضایت
مردمرافراهممیسازد.رخصتینیزضمنتبریکفرارسیدنایاماهللدهه
فجر،گفت:حجتاالسالمباقریانبهعنوانامامجمعهزرینشهردرواقع
اماماینمنطقههستندودرهمهامورشهرستان،تصمیماتموثروسازنده
ایدارند.سرپرســتمدیریتعاملذوبآهناصفهان،حضوربیشــتردر
مراوداتاقتصادیمنطقهجهتکمکبهتوسعهشهرستانراازاولویتهای
اینشــرکتدانستوافزود:تعاملوهمکاریجهتحلمشکالتمنطقه
وسازمانوهمچنینتشریکمساعیدرامورمشترکهمچونمحیطزیست

،اشتغال،فعایتهایفرهنگیو...باقدرتادامهمییابد.

مشارکتشرکتهایایرانیدرابرپروژهچینیها
اتاقبازرگانیتهرانازفراهمشــدنمقدماتالزمبرایحضور
شــرکتهایایرانیدرابرپروژهکمربنــد–جادهخبرداد.به
گزارشایسنا،دولتچیندرسالهایگذشتهپیگیریطرحی
راآغازکردهکهشــباهتزیادیبهجادهتاریخیابریشمدارد.
چینقصدداردبانهاییکردناتصالکشورهایقرارگرفتهدر
اینمسیربهتجارتمشترکمیانکشورهایمنطقهوترانزیت
کاالبهدیگرکشــورهاسرعتببخشد.اینبرنامهاقتصادیکه
یکیازبزرگترینطرحهایچیندرســالهایگذشــتهبه
شمارمیرود،حاالپذیرایشرکتهایایرانیخواهدبود.عضو
اتــاقبازرگانیتهراناعالمکردهکهپــسازعقدقرارداد۲۵
ســالهمیانایرانوچین،شرکتهایایرانیمیتواننددراتاق
فکراینطرححاضرباشــندوحتیدرصورتفراهمشــدن
مقدماتالزمدراجرایآنســرمایهگذاریکنند.رئیسمرکز
خدماتسرمایهگذاریاتاقبازرگانیتهرانبااشارهبهامضای
ســندهمکاریجامع۲۵سالهایرانوچینوهمچنینروند
سریعپیشرفتابتکارکمربند-جادهبهعنوانیکپروژهعظیم
بینقارهای،ازراهاندازییکاتاقفکربرایتوســعهمشارکت
بنگاههایایرانیدراینابرپروژهخبرداد.فریالمســتوفیبا
تاکیدبراینکهرویکردسیاسیواقتصادیایرانبیانگرتمایل
بهتوسعههمکاریباچیناست،گفت:کشورمابابرخورداری

ازذخایــرعظیمانرژیوبهدلیلموقعیتبالقوهاســتراتژیک
خــودمیتواندبهعنوانهابمنطقــهونقطهاتصالچینو
کشــورهایکمربند-جادهباغربآســیاواروپادراینابتکار
نقشبرجســتهایایفاکندکهدرصورتبهرهبرداریصحیح
وکنشفعال،آگاهانهوبادرنظرگرفتنجمیعجوانب،امکان
جذبسرمایهگذاریوارتقاءجایگاهاقتصادیکشوردرسطوح
منطقــهایوبینالمللیمیتواندفراهمکند.اوافزود:برهمین
اســاسلزوممشــارکتونقشآفرینیبخــشخصوصیدر
کنــارمتولیاندولتیبهمنظورتالشبرایهماهنگیوایجاد
زیرساختبرایبهرهبرداریازظرفیتهایاینابتکاربیشاز
پیشضرورتمییابد.مستوفیباتاکیدبراهمیتنقشآفرینی
مشــترکبخشخصوصیودولتیدرابتــکارکمربند-جاده
عنوانکردکهدرهمینراســتامرکزخدماتسرمایهگذاری
اتاقبازرگانیتهرانطیماههایگذشتهتالشزیادیداشته
تابابرگزاریکارگاههاودورههایآموزشیوهمفکری،آگاهی
بنگاههایبخشخصوصیومســووالندولتــیدرمورداین
ابرپروژهراافزایشدهدواکنوننیزدرنظرداردباتشکیلیک
اتــاقفکروکارگروههایانرژی،مالی،حملونقلو...درآن،
بسترتبادلنظر،مباحثهوهمفکریباصاحبنظرانوخبرگان

بخشخصوصیودولتیراایجادکند.

گزارشهایمیدانیدرروزهایاخیرازبازارلوازمخانگی
حاکیازجوالنبرندهایترک،آلمانی،ایتالیاییوحتی
بهصورتمحدودبرندهایآمریکاییوانگلیســی،در
کناربرندهایکرهایدربازارلوازمخانگیوافتقیمت
برخیبرندهایخارجیقاچاقاســت.بهگزارشایسنا،
بازارلوازمخانگیخلوتاســتومغازهدارانهمتمام
تالششانرامیکنندکهشماخریدکنید.تقریباهمه
فروشندگانهشدارمیدهندکهاسفندماهگرانیاست
وبهتراستهمینحاالخریدکنید.برخیفروشندگان
همچنینازکاهشقیمتلــوازمخانگیخارجیطی
هفتههایاخیرخبرمیدهند:»خارجیهااخیراارزون
ترشده،اماداخلیهاتغییرینکردن.البتهبارخارجی
جدیدبیــادگرونتره«.نکتهدیگرامــاتنوعبرندهای
خارجیدرزمانممنوعیتوارداتاســت.حاالدیگر
موضــوعفقطبرندهایکرهاینیســت،بلکهبرندهای
ترک،آلمانی،ایتالیاییوحتیآمریکاییوانگلیســی،
هرچندمحدودتر،بهچشممیخورد.اماآنچهکیفیت
خریدمصرفکننــدهراتهدیدمیکنداحتمالفروش
کاالیتقلبیبادرجبرندهایمعروفوهمچنینوجود
شرکتهایگارانتیاستکهدرزمانممنوعیتبدون
مجوزارگانخاصیکاالهایقاچاقراضمانتمیکنند
ومصرفکنندهدرصورتبروزمشــکلازســویاین
شــرکتهاامکانشکایتوپیگیریمطلوبرانخواهد
داشت.البتهقاعدتامغازهداراننمیتوانندهمهاینماجرا
رابــرایخریدارتوضیحدهند.برایمثالیکیازآنها
میگوید:»شرکتهایضمانتکنندهبرایاینکهبتونن
کارکنن،معموالپاسخگوهستن.معموالهمازاتحادیه
مجوزمیگیرن.عالوهبراینمعموالجنسخارجیبه

اینزودیدچارمشکلنمیشه«.

بعضی برندها در زمان ممنوعیت ترخیص شدند!
امایکیدیگرازفروشندگانکهبیشترتبلیغکاالهای
آلمانیرامیکنداینموضوعرابهگردنمصرفکننده
میاندازد:»بستگیدارهخودتچهگارانتیبگیری،اگر
دنبالگارانتیارزونباشــیممکنهبهمشکلبخوری.
امااگرگارانتیاصلیبگیریخیالتراحته«.ایناظهار
نظرازآنجاییمهممیشــودکهفروشــندهدیگری
هــمازفروشکاالهایجدیدپرســروصدایبوشبا
گارانتیاصلیخبرمیدهدکــهتالشبرایترخیص
۴۲۰کانتینرازآندرزمانممنوعیتبارهاخبرســاز
شد.اوحتیمیگویدکهکاالهایاینبرنددرسالهای
اخیروبعدازممنوعیتترخیصشــدهاند:»بعضیاز
محمولههایبــوش،برندترکبکووبرندانگلیســی
کنوودبعدازممنوعیتترخیصشدندوبخاطرهمین
برندهایآلمانیوحتیترکبیشترقابلاعتمادهستن.
بیشترکاالیتقلبیوکاالهایچینیبهاسمبرندهای
معروفکرهایفروختهمیشــنوبــرایخریداونها

بیشتربایدمراقبباشین.«

جدیدترین قیمت لوازم خانگی در بازار

یخچالوفریزرســایدخارجیاز۴۴تا۱۱۰میلیون
تومانوایرانیهامتوســط3۰میلیونتومانفروخته
میشــود.همچنینیخچالوفریزرپهــنایرانیکه
عمقآنمعادلیخچالوفریزرسایدبایســایداست،
حدود۱۸تا۲۰میلیونتومانقیمتدارد.لباسشویی
خارجــیهــماز۱۱تا۴۰میلیونتومــانوایرانیاز
هفتتاحدود۱7میلیونتومانقیمتدارد.ماشــین
ظرفشوییخارجینیزاز۱3تاحدود۴۰میلیونتومان
وایرانی۱۱تاحدود۲۰فروختهمیشود.قیمتاجاق
گازحدودشــشتا۱۲میلیونتوماناســتویکیاز
فروشــندگانمیگویدمعموالاجاقگازهایارزانتربه
صورتکارگاهیتولیدمیشوندوممکناستاستاندارد
نباشند.دراینمیاننکتهجالبنزدیکبودنقیمتو
حتیدرمواردیارزانتربودنکاالیخارجیبهنسبت
ایرانیاست.بسیاریازفروشندگانهمتوصیهمیکنند
کهدراینشــرایطبهتراستبرخیکاالهاراخارجی
بخرید:»اگرماشــینلباسشــوییوظرفشوییایرانی
میشــه3۰میلیونتومنبرودنبالبرندخارجی،ولی
یخچالهمونایرانیبخر.کالقیمتجنسایرانیباید

نصفقیمتخارجیباشهتامردمبخرن.«

از کاهش قیمت کاالهای قاچاق تا جوالن 
برندهای ایتالیایی و ترک

لوازم خانگی چند؟

مدیرکلدفترمقرراتصادراتووارداتوزارتصنعت،معدنوتجارتدر
نامهایخطاببهمدیرکلدفترصادراتگمرککشور،تعدادشرکتهای
تولیدکنندهشــمشفوالدیکهبدوننیازبهتاییــددفترصنایعمعدنی
وزارتصمتمجازبهصادراتهســتند،رااعالمکردهاستکهبراساس
آنبرتعدادشــرکتهایمجازبرایصادراتافزودهشــدهاست.بهگزارشایســنا،درتاریخششمبهمنماهجاری،سعید
عباســپور(مدیرکلدفترمقرراتصادراتووارداتوزارتصنعت،معدنوتجارت(درنامهایبهعلیشــادمانی(مدیرکل
دفترصادراتگمرککشور(،تعدادشرکتهایتولیدکنندهشمشکهبدوننیازبهتاییددفترصنایعمعدنیوزارتصمت
مجازبهصادراتهســتندرااعالمکردهاســت.طبقاینابالغیه،مقرراتصادراتتولیدکنننندگانالقاییهمانندگذشته

بودهوتغییرینداشتهاست.

نایبرئیسکمیسیونوارداتاتاقبازرگانیایرانمیگویدطوالنیبودنفراینداخذمجوزبرایترخیصکاالها،یکیازاصلیتریندالیلرسوبدرگمرکاتاست.
بهگزارشایسنا،محمدرضافاروقیاظهارکرد:گمرکبهعنوانمتولیاصلیامرترخیصکاال،بهطورهمزمانبا۲۰تا3۰نهادوسازمانمجوزدهندهدرارتباط
استکهبرایترخیصهریکازاینکاالها،بایدنظرموافقاینسازمانهااعالمشودوهمینموضوعخودبهباالرفتنزمانترخیصکاالهامنجرمیشود.ویبا
اشارهبهپنجرهواحدگمرک،بیانکرد:براساسقانون،تمامدستگاههایمرتبطباوارداتکاالبایددرقالباینپنجرهواحدوبراساسطرحوبرنامهایکهگمرک
اعالمکردهمشارکتکنند.براساسقانونرفعموانعتولیدنیزبایداینسازمانهادرترخیصکاالمشارکتکنندامامامتاسفانهشاهدآنهستیمکهبسیاریاز

اینسازمانهایهمجواردرزمانمقرراظهارنظرنمیکنند.نایبرئیسکمیسیونوارداتاتاقایرانادامهداد:وقتیاینسازمانهاخودراملزمبهپاسخگوییدراینحوزهنمیدانندیاازمتصلکردن
سامانههایخودبهسامانهگمرکطفرهمیروند،قطعاکاردراجرادشوارمیشودواینموضوعترخیصکاالرادشوارمیکندکهبخشخصوصیدراینزمینهدرخواستاصالحقانونرامطرحکرده
است.فاروقیدربارهجزئیاتبرنامهبخشخصوصیدراینزمینهبهسایتاتاقایرانگفت:براساسطرحیکهدرشورایگفتوگومطرحوسپسدرشورایمقرراتزداییوزارتاقتصادنیزتصویب
شد،سازمانهایمرتبطبایدظرفیکهفتهنظرخودرادربارهکاالهایوارداتیاعالمکنندودرصورتبهاتمامرسیدناینمهلت،سکوتآنهابهمعنیصدورمجوزبرایوارداتتلقیخواهدشد،
البتهاینسازمانهامیتوانندهرسالفهرستیازکاالهاییکهبرایبررسینیازبهزمانبیشتریدارندرانیزارائهکنند.ویاضافهکرد:البتهماپیشازاینقانونیمشابهدرحوزهکاالهایبهداشتی
داشتیمکهسازمانهاموظفبودندظرفمدت۱۵روزنظرخودرابرایصدورمجوزاعالمکننداماباتوجهبهاینکهضمانتاجراییبرایآنوجودنداشت،سازمانهاازورودبهاینحوزهخودداری

میکردندامادرنهایتامیدواریمباتوجهبهمصوباتوصراحتقانون،مقدماتالزمبرایسرعتگرفتنترخیصکاالهافراهمشود.

ازسویمدیرکلدفترمقرراتصادراتووارداتوزارتصمتاعالمشد

افزایش ۴ شرکت  مجاز برای 
صادرات شمش فوالدی

چرا کاالهای وارداتی در گمرک رسوب می کنند؟

در۹ماههامسالصورتگرفت
افت تولید اکثریت محصوالت منتخب معدنی

آمارتولیدمحصوالتمنتخبمعدنیسالجاریتاپایانآذرماهنشانمیدهدکهبیشازنیمیازمحصولمنتخبمعدنی،باکاهشمیزانتولیدنسبتبه۹ماههنخستسالگذشته
مواجهشدهاند.بهگزارشایسنا،براساسآماروزارتصنعت،معدنوتجارت،درمجموع۹ماههسالجاری۴۱۱هزارو۲۰۰تنشمشآلومینیومبا۲۴.7درصدافزایشنسبتبه3۲۹
هزارو7۰۰تندرمجموع۹ماههنخستسالگذشته،تولیدشدهودرصدرافزایشتولیدمحصوالتمنتخبمعدنیقرارگرفتهاست.پسازشمشآلومینیوم،بیشترینرشدتولید
راشیشهجامبهخوداختصاصدادهکهاز۸۴7هزارو۹۰۰تنتولیدیدر۹ماهه۱3۹۹بهحدودیکمیلیونو۱۰۰هزارتن(یکمیلیونو۹هزارو۹۰۰تن(درمجموع۹ماهه
۱۴۰۰رسیدهوافزایشبالغبر۱۹درصدیتولیداینمحصولمعدنیرارقمزدهاست.تولیدظروفچینینیزدرمدتمذکورسالجارینسبتبهمدتمشابهسالگذشته۱۱درصد
بیشترشدهوبه۴۵هزارو۶۰۰تنرسیدهاست.درمجموع۹ماهابتداییسال۱3۹۹،میزانتولیداینمحصول۴۱هزارو۱۰۰تنثبتشدهاست.طبقاینگزارش،کمترینمیزان

رشدتولیدمحصوالتمنتخبمعدنیمتعلقبهکاتدمسوظروفشیشهایاستکهبهترتیب۶.۵درصدو۰.7(هفتدهم(درصدرشدتولیدداشتهاند.
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گزیده خبر

شاخص های بورسی ناهمرنگ شدند
در طی معامالت امروز بازار ســرمایه فقط شــاخص کل بورس ســبز رنگ بود و 
شاخص کل با معیار هم وزن و همچنین شاخص کل فرابورس رنگ قرمز به خود 
گرفتند.به گزارش ایســنا شاخص کل بورس امروز با ۳ هزار و ۲۶۰ واحد افزایش 
رقم یک میلیون و ۳۰۴ هزار واحد را ثبت کرد.این در حالی اســت که شــاخص 
کل بــا معیار هم وزن ۳۰۷ واحد کاهش یافــت و در رقم ۳۳۲ هزار و ۷۱۱ واحد 
ایستاد. در این بازار ۳۶۱ هزار معامله به ارزش ۳۶ هزار و ۱۶۶ میلیارد ریال انجام 
شد.پاالیش نفت تهران بانک ملت، بانک تجارت، پاالیش نفت بندرعباس، توسعه 
معادن وفلزات و پاالیش نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت 
را روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۳۶ واحد 
کاهش در رقم ۱۷ هزار و ۶۲۴ هزار واحد ایســتاد. در این بازار ۱۸۸ هزار معامله 
به ارزش ۷۶ هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال انجام شــد. پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریا 
ساسول، اعتباری ملل و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و در مقابل بیمه پاسارگاد، زغال سنگ پرورده طبس و بیمه سامان نسبت به سایر 
نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.امروز بر خالف روزهای 
گذشته صف های فروش از صفهای خرید پیشی گرفت به طوری که ۷۶ نماد به 
ارزش ۲ هــزار و ۵۹ میلیارد ریال صــف خرید و ۹۷ نماد به ارزش ۲ هزار و ۲۰۸ 

میلیارد ریال صف فروش بودند.

این صعود با داراها چه کرد؟
حرکت بی رمق صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا همان ETF ها همسو 
با صعود و نزول بازار ســرمایه ادامه دارد و صعودهای هفته قبل این بازار نیز تاثیر 
چندانی روی سرنوشت دارایکم و پاالیشی یکم نگذاشت.به گزارش ایسنا، شاخص 
های بازار سرمایه از حرکت نوسانی دست نکشیده اند و یکپارچه قرمز و سبز شدن 
در بــازار همچنان وجود دارد. موضوعی که یک نگاه اجمالی به وضعیت بازار طی 
سه هفته قبل به خوبی آن را تایید میکند. چراکه شاخص کل بورس در این مدت 
کف ۶ ماهه خود را شکست و به کمتر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد نیز رسید 
اما دوباره صعودی شد و کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را برای دفعه چندم 
پس گرفت.نوسان هایی که روی قیمت سهام و سرمایه مردم تاثیرگذار است و دو 
صندوق پاالیشــی یکم و دارایکم که قرار بود عدالت را گسترش دهند نیز از این 
قاعده مســتثنی نیستند. صندوق هایی که در روز عرضه هر واحد آن ها ۱۰ هزار 
تومان قیمت داشت و میتوان گفت پاالیشی یکم حتی باالتر از ۱۰ هزار تومان را 

به خود ندید!

ماجرای این صندوق ها چه بود؟
ســال گذشته و درحالی که شاخص کل بورس برای گذر از مرز دو میلیون واحد 
کمین کرده بود، وعده عرضه سه صندوق دولتی در قالب ETF از سوی دولتمردان 
داده و قرار شد صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی و صندوق 
سوم خودرویی و فلزی باشد.دولت بنا داشت باقیمانده سهم خود در برخی بانک ها، 
بیمه ها، پاالیشــگاه ها، شرکت های خودرویی و فوالدی را در بازار عرضه و از این 
طریق سهام خود را به مردم واگذار کند. این صندوق ها با ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف 

به مردم واگذار شد و هر ایرانی دارای کد ملی می توانست خریدار آن ها باشد.

از عرش تا فرش دارایکم!
بر این اســاس، صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابستان سال گذشته عرضه و 
در سوم تیرماه قابل معامله شد. در واقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این 
واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اســالمی ایران، باقیمانده سهام خود در 
بانک هــای ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار 
کرد.در پذیره نویســی صندوق دارایکم بیش از چهار میلیون نفر مشارکت کردند. 
صندوقی که هم راستا با روزهای صعودی بازار سرمایه، بازدهی چشمگیری داشت 

و تا ۲۰۰ درصد سود هم پیش رفت.

این صعود با داراها چه کرد؟
سوددهی دارایکم به گونه ای بود که حتی با وجود سقوط چشمگیر شاخص کل 
بورس از دو میلیون واحد به کمتر از یک میلیون واحد، این صندوق همچنان در 
ســود قرار داشت. اما عمر این سود طوالنی نبود و حتی حدود سه هفته قبل که 
شاخص کل به کمتر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد رسید، این صندوق قیمت 
کمتــر از ۱۰ هزار تومان را نیز به خــود دید.البته صعود بورس در هفته قبل این 

صندوق را هم باال کشید و قیمت را به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان رساند.

پاالیشی یکم همچنان در ضرر!
مسیر سوددهی پاالیشــی یکم از همان ابتدا  کامال از دارایکم جدا شد. پاالیشی 
یکم باقی مانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس 
بود که عرضــه آن با اختالف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد کلید خورد و بهانه 
ای برای ریزش بازار شــد!این صندوق عرضه شد اما عرضه آن همزمان با ریزش 
بازار بود. هر واحد این صندوق نیز در روز عرضه ۱۰ هزار تومان قیمت داشــت اما 
در روزهای ریزشی بازار به ۵۰۰۰ تومان، یعنی نصف قیمت روز عرضه نیز رسید.

قیمت این صندوق نسبت به دارایکم کمتر دستخوش تغییر شد و در حدود ۷۰۰۰ 
تومان باقی ماند.

این صعود با داراها چه کرد؟
البتــه ناگفته نماند که درمورد این دو صنــدوق هم در دولت قبل و هم در دولت 
فعلی وعده های زیادی داده شد، از هبه سهم جدید به سهامداران در دولت قبل 
تا انتخاب بازارگردان برای آن ها در دولت فعلی، اما هنوز هیچکدام از وعده ها به 

مرحله عمل نرسیده اند.

مسابقات فوتسال صنعت بیمه به پایان رسید
تعاون قهرمان شد

در هفتمین روز برگزاری 
مســابقات فوتســال، با 
برگزاری مســابقات رده 
بندی و فینال، تیم بیمه 
تعاون به عنوان قهرمان 
مسابقات شناخته شد.به 

گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، مرحله رده بندی 
و فینال مسابقات فوتســال جشنواره ورزشی صنعت 
بیمه از ســاعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ در سالن مجتمع ورزشی برق آلستوم آغاز 
شد.در این مسابقات، تیم های بیمه دی و بیمه کوثر 
در مرحله رده بندی با یکدیگر به مســابقه پرداختند 
که نتیجه بازی ۰-۰ به اتمام رسید؛ در نتیجه ضربات 
پنالتی به عنــوان تعیین کننده برگزیده مســابقات 
در نظر گرفته شــد که تیم بیمــه دی با نتیجه ۴-۵ 
نتیجه مسابقات را به بیمه کوثر واگذار کرد.در ادامه، 
مســابقات فینال تیم های بیمه تعاون و بیمه آسیا با 
اجرای »جواد خیابانی« و با حضور تنی چند از مدیران 
فدراســیون فوتبال و صنعت بیمه برگزار شد که در 
نتیجه آن، تیم بیمه تعاون بــا نتیجه ۲-۱ به عنوان 
پیروز رقابت های فوتسال صنعت بیمه شناخته شد.در 
ادامه »یونس مظلومی«، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون 
با بیان شــعار »عقل سالم در بدن سالم است« اظهار 
داشــت: فعالیت ما ارائه خدمات مالی اســت و اینکار 
نیازمند آمادگی ذهنی اســت که با ورزش می تواند 
تقویت شود.وی افزود: همچنین در دنیا مرسوم است 
که شــرکت های بیمه به افرادی که ورزش می کنند 
تخفیف های خوبی می دهند و این نشان دهنده آن 
اســت که ورزش، تا چه میزان، یاریگر کاهش هزینه 
های جسمانی می تواند باشد و هم اکنون نیز بسیاری 
از شــرکت هــای بیمه ای در دنیــا، حامی تیم های 
ورزشی هســتند.»علیرضا محمدعلی« رئیس شورای 
ورزش بیمه مرکزی نیز با اعالم اینکه در نخســتین 
جشنواره ورزشــی صنعت بیمه، ۶ رشته ورزشی که 
میزبانی هریک با یکی از شــرکت های بیمه ای بود 
برگزار شد، مطرح کرد: مراسم اختتامیه این جشنواره 
نیــز در روز ۲۵ بهمن ماه برگزار خواهد شــد.وی در 
ادامه توضیح داد: باید بحث توسعه شورای ورزشی را 
بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم، چراکه این مهم 
خود عامل ارزشمندی برای معرفی شرکت های بیمه 

در بین آحاد جامعه است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

درصد معوقات بانکی در ایران بسیار باالتر از استانداردهای جهانی است
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار داشــت: در 
کشــورمان متاسفانه نسبت مطالبات معوق بانک ها بسیار باال 
اســت و واقعیت این است که بســیاری از مشتریان بانک ها 
تمایلی بــه بازپرداخت دیون خود ندارنــد و در ایران درصد 
مطالبات معوق نسبت به اســتانداردهای جهانی بسیار باالتر 
اســت. بنابراین در این شرایط به بانک ها باید حق بدهیم که 
نگران عدم بازپرداخت اقساط وام های بدون ضامن باشند.به 
گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هفته گذشته شرایط پرداخت 
وام بدون ضامن به تا ســقف ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۳ 
بانک وابسته به دولت ابالغ شد و براساس توافق وزارت اقتصاد 
با هیات مدیره بانک ها پرداخت این وام ها به افراد واجد شرایط 
باید در همین کمتر از دو ماه منتهی ســال شروع شود.یکی 
از مهم ترین شــروط پرداخت وام ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی 
بدون ضامن داشتن رتبه اعتباری مناسب A-B-C است و تنها 
دارندگان این رتبه ها یعنی افراد خوش حساب بانکی می توانند 
از شرایط آسان سازی پرداخت وام های خرد بهره مند شوند و 
بدون ضامن و تنها با برگه کسر از حقوق )تا سقف ۵۰ میلیون 
تومان( و با برگه کسر از حقوق و چک یا سفته )تا سقف ۱۰۰ 

میلیون تومان( وام بگیرند.
در ایــن بین عــده ای به ایــن رتبه بندی ها اعتــراض دارند 
و می گوینــد تنها بــا معوقات کمتــر از ۱۰۰ هــزار تومان 
A قرار گرفته انــد یا رتبه های  C در رتبه هــای پایین تــر از

و Bرا حائز نشــده اند.»غالمرضا مرحبا« سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره 
به این اعتراضات مردمی درباره نحوه اعتبارســنجی بانک ها 
اظهار داشــت: بحثی در بانکداری و نظام بانکی متداول است 
تحت عنوان اعتبار ســنجی. به این معنا که بانک ها مشتریان 
خود را براســاس عملکرد در حوزه های مختلف مورد ارزیابی 

قرار می دهند و نسبت به این عملکرد مشتریان را رتبه بندی 
می کنند. این ارزیابی با بررســی مواردی از جمله داشــتن یا 
نداشتن چک برگشتی، گردش حســاب، میزان سپرده افراد 
نزد همان بانک، نحوه عملکرد حســاب جــاری افراد، نحوه 
بازپرداخت اقساط مشــتری و ... انجام می شود و افراد براین 
اساس رتبه بندی می شــوند.وی ادامه داد: برخی از مشتریان 
کارمند هســتند و از حقوق پایدار برخوردارند و این حقوق از 
چندین سال گذشته در یک حساب مشخص از بانک واریز و 

برداشت می شــود و بانک از گردش مالی و واریز پول در این 
حسابها مطمئن است. این افراد هم نزد بانک ها رتبه مشخصی 

دارند.
مرحبا تاکید کرد: البته در کشورمان متاسفانه نسبت مطالبات 
معوق بانک ها بسیار باال است و واقعیت این است که بسیاری 
از مشــتریان بانک ها تمایلی به بازپرداخت دیون خود ندارند 
و در ایران درصد مطالبات معوق نســبت به اســتانداردهای 
جهانی بسیار باالتر اســت. بنابراین در این شرایط به بانک ها 

باید حق بدهیم که نگران عدم بازپرداخت اقســاط وام های 
بدون ضامن باشــند. باید توجه داشــته باشیم که در شرایط 
سختگیرانه که ســه ضامن از فرد وام گیرنده مطالبه شده و 
بانک ها وثایق مورد اطمینانی از وام گیرنده دریافت کرده اند، 
ایــن میزان مطالبات معوق به بار آمده اســت و حتی در این 
شرایط ســختگیرانه هم نتوانسته اند پول خود را پس بگیرند.  
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پرداخت وام 
بدون ضامن به کارمندان گفت: اما برخی از اقشار درآمد پایدار 
دارند و با تعاملی که ســازمان ها با بانک مورد نظر داشــته و 
دارد، شعب می توانند برای این افراد برگه کسر از حقوق را به 
عنوان وثایق در نظر بگیرند که این موضوع  از بهترین معامالت 
برای بانک ها خواهد بود چراکه با افرادی وارد معامله شده اند 
که می دانند دیون ها به موقع وصول می شــود.وی ادامه داد: 
باید انگیزه ای ایجاد شــود که تمام اقشار جزو خوش حسابان 
بانکی شوند و معتقدم پرداخت وام های بدون ضامن به خوش 
حسابان بانکی می تواند این انگیزه را در بین سایر افراد ایجاد 
کند.مرحبا با اشــاره به تفاوت افراد با رتبه های مختلف تاکید 
کرد: این رتبه ها ارتباط مستقیمی با نرخ تسهیالت دارند. برای 
مثال فردی که حائز رتبه A اســت می تواند تســهیالت را با 
نرخ سود کمتری نسبت به سایر رتبه ها دریافت کند. بنابراین 
رتبه بندی ها به این معنا نیســتند که فردی با رتبه C امکان 
دریافت وام را نخواهد داشت اما فردی با رتبه E دیگر نمی تواند 
تسهیالت و امتیازات افراد با رتبه A را داشته باشند.سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی درباره اصالح رتبه بندی ها گفت: به هر 
حــال در بانکداری و نظام اعتبارســنجی بانک های ایران هم 
استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود و اینگونه نیست 
که هر بار بخواهی این شاخص ها را مورد دستکاری قرار دهیم 

اما رتبه ها براساس عملکرد مشتریان تغییر می کنند.    

اجــرای  از  از گذشــت دو ســال  بعــد 
فوق العاده های ویژه در حقوق کارکنان، قرار 
است که روند پرداخت آن متوقف شود، هر 
چند آنچه تاکنون اعمال شده، ادامه دارد 
اما آینده پرداخت فوق العاده ها و همســان 
سازی حقوق ها که از آن به عنوان ماجرای 
دراماتیک برای دولت یاد شده است را در 
هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.به گزارش 
ایسنا، شروع پرداخت فوق العاده های ویژه با 
موافقت سازمان برنامه و بودجه و ابالغ آن 
در اســفندماه سال ۱۳۹۸ بود، اما ماجرای 

آن به سال ها قبل برمی گردد.

ماجرا از فصل دهــم و مجوز برنامه 
پنجم شروع شــد ولی همه استفاده 

نکردند 
در مفــاد ۶۵، ۶۶ و ۶۸ فصــل دهم قانون 
مدیریت خدمات کشــوری امتیازاتی برای  
حقوق کارکنان مشــخص شــده است که 
بر همین اســاس در قانــون برنامه پنجم 
توســعه تاکید شد که دســتگاه ها بتوانند 
این امتیــاز حقوقی را تا ۵۰ درصد افزایش 
دهند. ظاهرا در ســال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱  
برخی دســتگاه ها ماننده قــوه قضائیه و یا 
وزارت نیرو و دامپزشکی نسبت به استفاده 
از ایــن فوق العاده ویژه اقــدام کردند ولی 
برای تمامی دســتگاه ها اجرایی نشده بود، 
از این رو در ســال ۱۳۹۵، ســازمان اداری 
و اســتخدامی برای اجرایی شدن این الزام 
قانونی و تعمیم به تمامی دستگاه ها اعالم 
مــی کند که آنها می توانند طبق ضوابط از 
افزایش ۵۰ درصدی امتیاز استفاده کنند.اما 
در ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم توسعه نیز 
این تاکید وجود داشت که اختالف حقوق ها 
باید به حداقل ۲۰ درصد برسد، از این رو بار 
دیگر موضوع اســتفاده از امتیاز فصل دهم 
قانون مدیریت خدمات کشــوری از سوی 
سازمان اداری و استخدامی مورد تاکید قرار 
می گیرد ولی مشکل اینجا بود که استفاده 
از فوق العاده های ویژه با بار مالی همراه بوده 
و تامین آن از موانع اصلی اجرا به حســاب 
می آمــد؛ به طــوری که در ســال ۱۳۹۷ 
گفته می شــد که حداقل ۱۰ هزار میلیارد 
تومان در آن زمان بار مالی خواهد داشــت 

و سازمان برنامه و بودجه تائید نکرده بود.

باالخره سازمان برنامه مجوز داد
به هــر ترتیب در پایان ســال ۱۳۹۸ بود 
که  ســازمان برنامه و بودجه نیز موافقت 
خود را به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید 
اعالم کرد؛ به طوری که در ابالغیه نوبخت 
-رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه- آمده 
بود که مجوز الزم برای استفاده دستگاه ها 
فراهم شده و از اول اسفندماه سال ۱۳۹۸ 
تمامی دســتگاه هایی که تا پیش از این از 
مزایای ۵۰ درصد برخوردار نبودند، بتوانند 

آن را اعمال کنند.

نارضایتی و اعتراض هم بود 
در حــدود دو ســال اخیر دســتگاه ها از 
فوق العاده ها استفاده کردند اما برای تمامی 
آنها اعمال نشد و بارها شاهد آن بودیم که 
اعتراض هایی از ســوی برخی دســتگاه ها 
نسبت به اعمال فوق العاده های ویژه وجود 
داشــت از جمله فرهنگیان و یا شــاغالن 
وزارت بهداشــت و البته بازنشستگان که 
بودند،  حقوق ها  همسان ســازی  خواستار 
سازمان برنامه و بودجه نیز اقداماتی انجام 
داد و حتــی الیحه رتبه بنــدی معلمان و 
اســتفاده از فوق العاده های ویــژه آنها به 
مجلس ارائه شد و یا در مورد همسان سازی 
حقوق بازنشستگان مقرر شد دریافتی آنها 
تا ۹۰ درصد شــاغالن هم تراز باشــد و به 
صورت مرحله ای در دستور کار قرار گرفت 
و یا جهت دائمی شــدن آن نیز الیحه ای  

در دولــت نهایی و به مجلــس رفت اما با 
تغییر دولت، واکنش هایی نسبت به تصمیم 
ورویه های قبلی وجود داشــته است که در 

اهم آن موضوع بارمالی وجود دارد. 

فوق العاده ها تبعیض ایجاد کرده و روند 
آن متوقف می شود

در همین جریان اعالم اخیر سازمان اداری 
و اســتخدامی نشــان می دهد که موضوع 
فوق العاده هــای ویژه و همسان ســازی در 
حال بازنگری است و ظاهرا برنامه ای برای 

ادامه روند قبلی وجود ندارد.

برخی هم فوق العــاده گرفتند و هم 
رفاهیات!

توضیح رضوی پور - مشاور سازمان اداری و 
استخدامی- به ایسنا ، بیانگر ایجاد تبعیض 
در نتیجه نحوه اعمال فوق العاده ها است، این 
در حالی است که قرار بوده برای ساماندهی 
پرداخت رفاهیات مستمر و غیر مستمر که تا 
پیش از آن در حکم حقوقی و یا بازنشستگی 
لحاظ نمی شده است، به شرط اینکه بار مالی 
مازادی برای دولت ایجاد نکرده و بســته به 
منابع ســازمان ها، در قالب فوق العاده ویژه 
پرداخت شــود که هم در حکم قرار گیرد و 
هم در بازنشستگی محاسبه شود ولی آنچه 
در عمل اتفاق افتاده این است که این موارد 
اعمال شده ولی باز هم دستگاه ها رفاهیات را 
تکرار کرده و خواهان دریافت بودجه بابت آن 
شده اند.یکی دیگر از چالش های فوق العاده ها 
این بوده که برخی دســتگاه ها که پرداخت 

رفاهیات نداشــته اند، برای فوق العاده ها هم 
منابع کافی نداشــته و برایشان اعمال نشده 
است؛ از این جهت در دو سال اخیر اعتراض 
 هایی از سوی کارکنان آنها در راستای اعمال 
فوق العاده ویژه و یا همســان سازی حقوق 
 ها وجود داشته اســت که سازمان اداری و 
استخدامی معتقد اســت این روند موجب 
ایجاد تبعیض و اختــالف زیاد حقوقی بین 
دســتگاه ها شده اســت، در حالی که منابع 

کافی وجود ندارد.

بازنگری فوق العاده ها و همسان سازی 
در نظام یکپارچه

مشاور ســازمان اداری و اســتخدامی که 
فوق العاده ها را ماجــرای دراماتیک دولت 
مــی داند، تاکید دارد که دولت دیگر نباید 
همسان ســازی و تســری ها را در مسیر 
فعلی ادامه داده و به ســمت طراحی نظام 
یکپارچــه برای ایجاد شــرایط عادالنه در 
حقوق پیش برود، در  همین راســتا روند 
پرداخــت فوق العاده های ویژه تا همین جا 
متوقف می شود تا مورد بازنگری قرار گیرد.

اما به هر ترتیب این اعالم ســازمان اداری 
و اســتخدامی به معنی لغو فوق العاده های 
قبلی نیست و تاکید شده که آنچه تاکنون 
اعمال شــده ادامه خواهد شد ولی ظاهرا 
پرداخــت جدیــدی در این رابطــه انجام 

نخواهد شد.

همه فعال صبر کنند
بر این اساس به نظر می رسد روند همسان 
سازی حقوق بازنشستگان در مجلس هم 
فعال با چالش مواجه شده و تصمیم گیری 
برای دائمی شــدن الیحــه آن به تعویق 
افتد؛ در عین حال که جریان تســری در 
سازمان هایی مانند زندان ها و یا دامپزشکی 
که در پایان دولــت قبل در حال پیگیری 
بود و یا فوق العاده های فرهنگیان فعال مورد 
بررســی بیشــتر  قرار گیرد، این در حالی 
اســت اخیرا ســازمان اداری و استخدامی 
تدویــن الیحه  جامع حقوق و دســتمزد 
کارکنان نظام اداری کشور را در دستور کار 
دارد و جریــان پرداخت حقوق ها را در آن 

خواهند گنجاند.

ایست فوق العاده های دراماتیک!

در حال حاضر تقریبا ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان اسکناس و سکه رایج بین مردم و شبکه بانکی در حال گردش است.به گزارش ایسنا،  
تازه ترین آمار بانک مرکزی از جریان اسکناس و سکه های رایج نشان می دهد که تا پایان آبانماه سالجاری، ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان 
اسکناس و مسکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۱۶.۳ درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته 
نیز ۳.۸ درصد افزایش یافته است.از ۸۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۷۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان در 
دست مردم در گردش است که این مبلغ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷.۱ درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال گذشته با 
۰.۵ درصد افزایش مواجه شــده اســت.بر این اساس، معادل ۹۳۴۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه های موجود در بانک ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۱۷.۳ درصد افزایش داشــته و در مقایســه با پایان سال گذشــته نیز معادل ۳۸.۲ درصد افزایش یافته است.اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به ۱۴۳۰ میلیارد 
تومان می رسد که کاهش ۱۵.۴ درصدی نسبت به پایان سال قبل دارد و از این موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی، هر زمان که الزم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد 
شد.البته، میزان اسکناس و مسکوک در گردش در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد و ۷۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.  از سوی دیگر، میزان 
اسکناس و سکه در گردش نزد بانک ها و بانک مرکزی در آبان سال ۱۳۹۸ رقم قابل توجهی نسبت به سال ۱۳۹۹ و امسال بوده و میزان آن ۱۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان 
و ۳۳۳۰ میلیارد تومان بوده اســت.  در کل، از آبان ۱۳۹۸ تا آبان امســال بر میزان اســکناس و مسکوک در دست مردم افزوده شده و میزان اسکناس و مسکوک موجود در 

بانک ها و بانک مرکزی کاسته شده است. 

قیمت طال در جهان با وجود تقویت دالر، به علت نگرانی در مورد افزایش تورم به ۱۸۰۸.۲۸ دالر در هر اونس افزایش 
یافت.بــه گزارش گروه اقتصاد بین الملل فــارس به نقل از رویترز، قیمت طال در معامالت متالطم آخرین روز کاری 
بازارهای جهانی افزایش یافت زیرا نگرانی در مورد رشد تورم کمک کرد تا فشار ناشی از تقویت دالر و سوددهی اوراق 
قرضه خزانه داری آمریکا از روی طال برداشته شود.پس از اینکه گزارش قوی فرصت های شغلی آمریکا منتشر شد، 

ارزش دالر و ســوددهی اوراق قرضه باال رفته بود.هر اونس طال در بازارهای جهانی ۳ دالر و ۴۳ ســنت افزایش یافت و ۱۸۰۸.۲۸ دالر فروخته شد. طال 
طی هفته گذشــته ۰.۸ درصد رشــد کرد.دیوید مگر، رئیس مبادالت فلزهای گران بها در High Ridge Futuresگفت: »ما همچنان شاهد ایجاد فشارهای 
تورمی در اقتصاد هستیم. در نتیجه، انتظار می رود فدرال رزرو برای مقابله با آن اقداماتی انجام دهد.«»با این حال، این وضعیت سبب می شود تا بازار 
طال توسط آن فشارهای تورمی تقویت شود.«افزایش غیرمنتظره در رشد فرصت های شغلی آمریکا در ماه ژانویه، نگرانی در مورد تورم را تقویت کرد و 
بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر گذاشت. آمارها نشان داد تعداد فرصت های شغلی در بخش غیرکشاورزی در ماه گذشته ۴۶۷ هزار مورد افزایش 
یافته است.طال همواره به عنوان منبع امن سرمایه گذاری در برابر تورم در نظر گرفته می شود و در صورت افزایش نرخ بهره، هزینه های نگهداری آن 

که دارایی بدون بهره است، افزایش می یابد.

 به نقل از رویترزچقدر اسکناس و سکه داریم؟

نگرانی از فشارهای تورمی قیمت طال را باال برد
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گزیده خبر

آیا جانسون از مخمصه بحران قدرت جان 
سالم به در می برد؟

لندن – ایرنا – درخواســت های مکرر برای استعفای 
»بوریس جانسون« پس از افشای ماجرای برگزاری 
مهمانی در ساختمان نخست وزیری انگلیس در اوج 
محدودیت های کرونایی وارد مرحله  تازه ای شده است 
و تاکنون ۹ تن از هم حزبی های او رسما درخواست 

برکناری وی را به رئیس فراکسیون حزب حاکم محافظه کار تحویل داده اند.
به گزارش روز شنبه ایرنا، دومینوی اعتراض های داخلی برای حذف بوریس 
جانسون از قدرت آغاز شــده است. »نیک گیب« معاون سابق وزیر آموزش 
تازه ترین مقام انگلیسی است که جمعه شب نامه عدم اعتماد به نخست وزیر 
را تســلیم رئیس فراکسیون حزب )موسوم به کمیته ۱۹۲۲( کرد. او در این 
باره در یادداشتی برای نشریه دیلی تلگراف نوشت: »ما باید با حقایق سخت 
روبرو شویم. برای بازگرداندن اعتماد، باید نخست وزیر را تغییر دهیم.«پیشتر 
»آرون بل« عضو ارشد حزب محافظه کار نیز پس از تحویل نامه عدم اعتماد به 
جانسون، گفت که اتهامات مربوط به مهمانی ساختمان نخست وزیری و نحوه 
مدیریت نامبرده موقعیت او را »غیرقابل دفاع« کرده است.افشــای ماجرای 
برگزاری مهمانی در ساختمان نخست وزیری انگلیس در اوج محدودیت های 
کرونایی که از ان به عنوان پارتی گیت یاد می شــود موجی از اعتراض ها در 
انگلیس و فشارها برای کناره گیری بوریس جانسون را در پی داشته است. این 
درحالیست که بنظر می رسد تاکتیک توسل جانسون به بحران اوکراین برای 
انحراف افکار عمومی و خالصی از این وضعیت هم چندان کارساز نبوده است.

تاکنون ۱۴ نماینده حزب محافظه کار خواستار استعفای نخست وزیر شده  که 
از این تعداد ۹ تن نامه عدم اعتماد خود را تحویل فراکسیون حزب داده اند. بر 
اساس قوانین داخلی حزب محافظه کار، اگر ۱۵ درصد از اعضای حزب معادل 
۵۴ تن، خواســتار انتخابات درون حزبی شوند، بوریس جانسون با رای عدم 
اعتماد مواجه خواهد شــد.»نیک گیپ« که از سال ۱۹۹۶ میالدی نماینده 
مجلــس از منطقه »بوگنور رجیس و لیتل همپتون« بوده اســت، در دیلی 
تلگراف نوشــت که رای دهندگان حوزه انتخابیه او از استانداردهای دوگانه 
نخست وزیر خشمگین هستند. وی افزود که به رغم حمایت افکار عمومی از 
اقدامات دولت در زمینه برگزیت و توزیع واکسن اما درباره اعتماد به رهبری 
جانسون تردیدهای جدی وجود دارد.این تحوالت در حالی صورت می گیرد 
که در عرض ۲۴ ســاعت گذشته پنج نفر از مشاوران ارشد بوریس جانسون 
استعفا کرده اند. »النا ناروزانسکی« عضو عالی رتبه واحد سیاست گذاری دفتر 
نخســت وزیری تازه ترین مقامی است که بوریس جانســون را در بحبوحه 
بحران پارتی گیت ترک کرده است.»جک دویل« رئیس مطبوعات و »منیره 
میرزا« مســئول سیاست گذاری دفتر نخست وزیری هم استعفا داده  و  »دن 
روزنفیلد« رئیس دفتر نخســت وزیر و »مارتین رینولدز« منشی خصوصی 
جانسون نیز از مقام خود کناره گیری کرده اند.بوریس جانسون روز جمعه در 
نامــه ای به هم حزبی های خود تالش کرد تا با جلب اعتماد هم حزبی هایش 
از بحران به وجود آمده بکاهد. او در این نامه که فرازهایی از آن در اســکای 
نیوز منتشر شد با بیان اینکه »برای بهبود نحوه عملکرد دفتر نخست وزیری 
و دولت به طور گسترده تر متعهد خواهد بود« افزود که این روند »اکنون در 
حال انجام است«.نخست وزیر انگلیس همچنین برای اینکه اینگونه القا کند 
که دیــدگاه تمام اعضای حزب برای دولت اهمیــت دارد عنوان کرد که در 
خصوص راه اندازی مجدد کمیته های سیاســت گذاری، با روسای فراکسیون 
حزب همکاری خواهد کرد.با این حال سرنوشت نخست وزیر انگلیس بشدت 
به حس وحال و رضایتمنــدی هم حزبی هایش گره خورده و اگر در روزهای 
آینده تعداد نامه های عدم اعتماد به حد نصاب برسد، برگزاری انتخابات درون 
حزبی اجتناب ناپذیر خواهد بود.جانسون پیشتر با اذعان به برگزاری مهمانی 
در زمان محدودیت های کرونایی تالش کرد با عذر خواهی، خود را ازگرداب 
انتقادها و بحرانی که گریبان گیرش شده رها کند اما این روزها استعفا، ترجیع 

بند انتقادهای شمار زیادی از نمایندگان است.

»معمر قذافی« زنده است؟
یکــی از محافظان »معمر قذافــی« ادعا کرد، رهبر 
سابق لیبی، کشته نشده و هنوز زنده است.به گزارش 
گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »عائشه الفیتوری« 
از محافظان »معمر قذافی« رهبر پیشــین لیبی در 
گفت وگو با شبکه »روســیا الیوم« ادعا کرد، قذافی 

زنده اســت و شــخصی که در جریان ناآرامی های موســوم به »بهار عربی« 
۲۰۱۱، کشــته شــد، یکی از نزدیکان اوســت.وی توضیح داد، ]در جریان 
درگیری ها[ قذافی وارد شــهر »سرت« نشد؛ کســی که وارد این شهر شد 
شــخصی شبیه به قذافی به نام »حمید ابومنیار قذافی« بود؛ معمر قذافی به 
»بنی ولید« )در شــمال لیبی( رفت، ســپس آنجا را ترک کرد. الفیتوری در 
ادامه گفت: به ملت اطمینان می دهم که حال رهبرم خوب اســت و مقاومت 
را رهبری می کند.این محافظ برای تقویت ادعای خود افزود، وقتی از یکی از 
افسران جدا شده از قدافی پرسیده شد که چرا تا کنون به لیبی بازنگشته، وی 
پاسخ داد: »اگر حمید ابومنیار قذافی را به من نشان دهید برمی  گردم«. طبق 
ادعای این شــخص، این امر نشانه ای است بر این که فرد کشته شده حمید 
ابومنیار است نه معمر قذافی.ده سال پیش )۱۳۹۰(، معترضان مسلح در لیبی 
با تسلط کامل بر شهر سرت زادگاه معمر القذافی دیکتاتور لیبی پرچم جدید 
لیبی را بر فراز مرکز این شــهر به اهتزاز در آوردند. در ادامه این درگیری ها 
اعالم شد، معمر قذافی رهبر وقت لیبی توسط معترضان مسلح کشته و جسد 

وی به مصراته منتقل شده است .

بازگشت بخشی از معافیت 
تحریمی برنامه هسته ای ایران

وزارت امور خارجه آمریکا از بازگشــت بخشی از معافیت 
تحریمی برنامه هسته ای ایران خبر داد؛ اقدامی که به باور 
کارشناســان، فاقد تاثیر اقتصادی در حوزه رفع تحریمی 
برای ایران اســت.به گزارش گــروه بین الملل خبرگزاری 
تســنیم، یک مقام بلندپایه دولــت آمریکا اعالم کرد که 
واشــنگتن بخشــی از معافیت تحریمی برنامه هسته ای 
ایران را که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ لغو 
شــده بود، بازگردانده است. این معافیت تحریمی مربوط 
به نیروگاه بوشهر، رآکتور اراک و راکتور تحقیقاتی تهران 
است که در سال ۲۰۲۰ توســط دولت قبلی آمریکا لغو 
شده بود.خبرگزاری فرانسه به نقل از این مقام آمریکایی 
گفته اســت که این تصمیم »برای اطمینان از پایبندی 
ســریع ایران به تعهداتش در صــورت حصول توافق در 
مذاکــرات وین ضروری خواهد بود«.مســئول آمریکایی 
تأکید کــرد که با فقــدان این معافیت هــای تحریمی، 
نمی توان گفت وگوهای فنی مفصلــی درباره ایران انجام 
داد.مقامات آمریکایی تصریح کردند که این معافیت های 
محدود تحریمی در حوزه هســته ای، به مفهوم بازگشت 
آمریکا به تعهدات برجامی نیســت.بر اساس این گزارش، 
معافیت های فوق هیچ تاثیر اقتصادی نداشته و نمی توان 
آن را به عنوان سیگنال حسن نیت طرف آمریکایی قلمداد 
کرد. بالعکس این معافیت های تحریمی در حوزه ای اعمال 
شــده که دغدغه آمریکا و طرف های اروپایی است. ضمن 
آنکــه، تحریم فوق بخــش ناچیزی از بیــش از ۱7۰۰ 
تحریم پسابرجامی است که علیه ایران اعمال شده است. 
بنابراین، چنین اقدامی به دلیل فقدان تاثیر اقتصادی، نه 
سیگنال حســن نیت بوده، و همچنین وزن چندانی در 
حوزه رفــع تحریمی ندارد. برجسته ســازی این موضوع 
توسط رسانه های غربی، در راستای اهرم سازی روانی برای 
تیم های غربی در مذاکرات و تحت فشــار قرار دادن تیم 
ایرانی به منظور اعطای امتیازات بیشــتر در گفتگوهای 
وین است.مذاکرات وین قرار است طی هفته جاری، پس 
از تنفس چند روزه، از ســر گرفته شود. تیم های مذاکره 
کننده پس از گفتگوهای فشرده به پایتخت ها بازگشته اند 
تــا درباره موضوعات باقیمانده تصمیمات سیاســی اخذ 
کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که 
طرف آمریکایی باید تصمیمات سیاسی مهمی را در زمینه 
رفع تحریم ها بگیرد و اینکه دستیابی به هر گونه توافقی 

منوط به تصمیم گیری آمریکاست.

رابرت مالی:

 نمی توانیم رویکرد دولت بعدی آمریکا در قبال توافق)برجام( را تضمین کنیم
تهران – ایرنا - نماینده ویژه آمریکا در امور ایران ادعا کرد که که 
دولت کنونی واشنگتن نمی تواند تضمین کند که دولت بعدی از 
توافق احتمالی با ایران در موضوع هســته ای خارج نخواهد شد. 
به گزارش ایرنا، رابرت مالی در گفت و گویی با شبکه تلویزیونی 
ام اس ان بی ســی که در تارنمای این رســانه آمریکایی منتشر 
شد،  ضمن اذعان به اختالف نظر واشنگتن و تل آویو در زمینه 
بازگشــت به برجام، خواهان توجه مقام هــای کنونی تل آویو 
به پشیمانی مقام های پیشــین این رژیم در هواداری از خروج 
آمریکا از برجام شد.وی در ارتباط با مخالفت رژیم صهیونیستی 
با فعالیت های صلح آمیز هسته ایران گفت: ما در مورد بازگشت 
به برجام با اسرائیلی ها اختالف نظر داریم.وی افزود: ظرف چند 
هفته اخیر تقریباً هر روز مقام های ارشــد پیشــین اسرائیل، از 
جملــه حامیان خروج آمریکا از برجــام، این تصمیم را از جنبه 
هزینه ای که بر امنیت اسرائیل وارد کرده، فاجعه بار می خوانند. 
وی از مقــام های کنونی این رژیم خواســت تا به چنین گفته 
هایی توجه کنند.این مقام آمریکایی بار دیگر تاکید کرد که هدف 
کارزار فشــار حداکثری دولت ترامپ در توقف برنامه هسته ای 
ایران نتیجه عکس داده و واشــنگتن آماده است تا تحریم های 
صد ایرانی ای را که دولت پیشین آمریکا بر خالف برجام دوباره 
اعمال کرد، بردارد.رابرت مالی درعین حال از پاسخ دادن به این 
پرسش صریح مجری ام اس بی سی که چرا آمریکا با وجود اینکه 
از برجام خارج شــده، حاضر نیســت قبل از ایران به این توافق 
بازگررد، طفره رفت و فت و مدعی شــد که این که کدام طرف 

زودتر به توافق برگردد، مسئله اصلی نیست.وی همچنین به این 
سوال مشخص مجری با موضوع اینکه ایران حق دارد به امریکا 
اعتماد نکند و از این کشــور برای تکرار نشــدن خروج از توافق 

ضمانت بخواهد، جواب مشخص نداد و ادعا کرد که دولت کنونی 
نمــی تواند تضمین کند که دولت بعــدی آمریکا از توافق خارج 
نخواهد شــد. مجری ام اس ان بی ســی از مالی پرسید که اول 

آمریکا بود که از برجام خارج شد و اکنون چرا بی قید و شرط به 
آن باز نمی گردد؟ وی ادعا کرد: مسئله این این نیست که در وهله 
اول چه کشــوری از برجام خارج شده است. اگر منظور شما این 
باشد که نخست آمریکا باید به برجام بازگردد و منتظر عمل ایران 
به تعداتش باشــد، باید بگویم که مذاکرات ۱۰ ماه گذشته نشان 
می دهد که چنین اقدامی به این سادگی ها نیست. مالی در ادامه 
مدعی شــد: ما دیدگاه های متفاوتی در مورد عمل دوباره آمریکا 
به تعهداتش داریم. ایرانی ها از ما می خواهند که تمامی تحریم 
هایــی را که دونالد ترامپ اعمال کرده برداریم و ما می گوئیم که 
برخی از تحریم هایی که او اعمال کرده ناشی از رفتار ایران بوده و 
ربطی به توافق هسته ای ندارد و قصد داریم که حفظشان کنیم، 
هر چند که بسیاری از تحریم ها برداشته خواهند شد.او افزود: از 
ســوی دیگر ما هم الزاماتی را در مورد چگونگی پایبندی دوباره 
ایران به تعهداتش داریم که هنوز در مورد آنها به توافق نرســیده 
ایــم.وی در ادامه این مصاحبه خبــر داد که هیئت آمریکایی در 
روزهای آتــی برای ادامه مذاکرات به وین باز خواهد گشــت. او 
گفت که دولت آمریکا بازگشــت به برجام را به سود منافع ملی 
این کشــور دانسته و آن را مانع بروز تنش های بیشتر در منطقه 
خاورمیانه می داند.مالی ضمن آنکه مدعی شد برجام بهترین راه 
برای محدود ساختن برنامه هسته ای ایران است، درعین حال با 
لحن تهدیدآمیز ، این ادعای تکراری را مطرح کرد: اگر به زودی 
به توافقی دست نیابیم، به راه های دیگری برای رسیدگی به برنامه 

هسته ای ایران فکر خواهیم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش 
به بازگردانــدن معافیت تحریمــی برنامه 
صلح آمیز هســته ای ایران گفت تا زمانیکه 
ایران بــه تعهداتش بازنگردد،رفع تحریم در 
کار نخواهد بود.بــه گزارش گروه بین الملل 
خبرگزاری فــارس، در هفته هــای اخیر و 
همزمــان با توقف یک هفته ای در مذاکرات 
ویــن برای رفع تحریم هــای یکجانبه علیه 
جمهوری اسالمی ایران، مقام های آمریکایی 
از هر فرصتی برای اعمال فشار به جمهوری 
اسالم ایران استفاده می کنند و سعی دارند 
به گونــه ای جلوه دهند که ایــران باید به 
تعهدات برجامی بازگردد تا آمریکا گامی را 

برای لغو تحریم ها بردارد.
در همین راســتا »ند پرایس« ســخنگوی 
وزارت امور خارجه ایــاالت متحده آمریکا 
نیــز در واکنش به خبر بازگرداندن معافیت 

ایران  تحریمی برنامه صلح آمیز هســته ای 
برای ایران شــرط و شــروط تعیین کرد و 
گفت که تا زمانیکه ایران به تعهداتش ذیل 
برجام بازنگردد، هیچ گونه رفع تحریمی در 
کار نخواهــد بــود.وی در پیامی در صفحه 
توییتری خود در این خصوص نوشــت: »تا 
زمانیکه تهــران به تعهداتــش ذیل برجام 
بازنگردد، مــا هیچ گونه رفــع تحریم هایی 
برای ایران نداشــتیم و نخواهیم داشــت«.

پرایس با مقایســه عملکرد دولت بایدن با 
ترامپ در قبال ایران ادامــه داد: »ما دقیقاً 

آنچه که دولت قبلی انجام داد، انجام دادیم: 
»به شرکای بین المللی خود اجازه دادیم تا 
به خطرات رو به رشد عدم اشاعه هسته ای 
و ایمنی در ایران رسیدگی کنند«.سخنگوی 
وزارت خارجه ایاالت متحده همچنین روز 
پنجشنبه هفته گذشته )۱۴ بهمن ماه( نیز 
در خصوص رونــد مذاکرات وین گفته بود: 
»ما خود را در مجموعه ای از شــرایط ناگوار 
می بینیم؛ به این معنی که پنجره  بازگشت 
به برجام بسیار بسیار بسته تر می شود. دقیقاً 
به این دلیل که وقتی ایران به نقطه ای برسد 

که پیشــرفت های هسته ای اش مزایای منع 
اشــاعه ای را که برجام منتقــل می کرد، از 
بین ببرد، این نقطه ای است که دیگر از بُعد 
منافع امنیت ملی و منافع متحدان و شرکای 
ما در سراسر جهان، پیگیری برای بازگشت 
متقابل به پایبندی به برجام معنا و مفهومی 
ندارد و ما باید مسیر دیگری را دنبال کنیم«.

پرایس: تا زمانیکه تهران به تعهداتش ذیل 
برجام بازنگردد،ما هیچ گونه رفع تحریم هایی 

برای ایران نداشتیم و نخواهیم داشت.

واشنگتن:
 ایران به تعهداتش بازنگردد، رفع 

تحریم در کار نیست

تهران-ایرنا- مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه بازگشت مذاکره کنندگان وین برای ادامه روند گفت و گوهای گروه ۴+۱ 
و ایران، تاکید کرد که با وجود برخی چالش ها، مذاکرات در مسیری درست پیش می رود و در چند روز آینده مشخص خواهد شد که 
تالش های فعلی به چه چیزی منجر خواهد شد.به گزارش ایرنا، »رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت و گوی 
اختصاصی با شبکه العربیه، با بیان اینکه آژانس تالش های خود را برای حمایت از دستیابی به توافق و اطمینان از اجرا و پایبندی به آن 
افزایش می دهد، خاطرنشان کرد که »مذاکرات با وجود چالش های دشوار در مسیر درستی پیش می رود«.گروسی افزود: »دستیابی به توافق ظرف چند روز موضوعی سخت و 
پیچیده است، اما غیرممکن نیست و در چند روز آینده مشخص خواهد شد که تالش های فعلی به چه چیزی منجر خواهد شد«.وی تصریح کرد: »تاکنون هیچ توافقی در مورد 
موضوع هسته ای ایران حاصل نشده است، اما امید برای دستیابی به توافق همچنان وجود دارد و قطع نشده است. دشواری ها اکنون وجود دارد و ادامه خواهد داشت، اما باید 
برای حل یک به یک آنها کار کرد«.رافائل گروسی اعالم کرد که »برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک باید از نزدیک مراقب باشیم و صبور باشیم و ایران را به همکاری دعوت 
کنیم«.وی گفت که بدون تعهد و همکاری همه طرف ها، توافقی حاصل نخواهد شد.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اضافه کرد: »بحث در حال حاضر در سطح سیاسی 
این است که طرف های مذاکره، چه می خواهند و مهم ترین سؤال این است که آیا بازگشت به توافق هسته ای ۲۰۱۵ امکان پذیر است یا خیر؟«.گروسی در بخشی از این گفت و 

گو ادعا کرد کرد که آژانس نگران وجود مواد هسته ای اعالم نشده در سایت های ایران است.

رســانه های غربی خبر دادند که در بحبوحه تشــدید مناقشات با روسیه بر ســر اوکراین دبیر کل ناتو اعالم کرده که می خواهد 
مسئولیت خود را واگذار کرده و رئیس بانک مرکزی نروژ شود.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، مناسبات بین ناتو و 
روسیه در جریان مناقشات بر سر اوکراین بسیار متشنج شده است و در این شرایط حساس رسانه ها خبرهایی حاکی از تصمیمات 
»ینس استولنبرگ« برای کناره گیری از مقام دبیر کلی ناتو را منتشر کرده اند.»اس ار اف« سوئیس در این باره نوشت: حاال ناتو 

باید به فکر یافتن جانشینی برای استولنبرگ باشد.وزارت دارایی نروژ در اسلو خبر داده که استتولنبرگ رئیس جدید بانک مرکزی نروژ خواهد شد.به نوشته این رسانه 
سوئیسی استولنبرگ می خواهد تا ماه سپتامبر به مسئولیت دبیر کلی ناتو ادامه دهد و بعد از آن ریاست بانک مرکزی نروژ را بر عهده گیرد.به این ترتیب در جریان 
سخت ترین مناقشات در سال های گذشته با روسیه حاال ناتو باید به دنبال جانشین مناسبی برای استولنبرگ باشد.دبیرکل ۶۲ ساله ناتو تا پایان قرارداد خود در این 
پیمان به کار خود ادامه خواهد داد و تا آن زمان آیدا ولدن باچه، معاون رئیس کل بانک مرکزی نروژ به طور موقت این ســمت را برعهده خواهد داشت.اســتولتنبرگ 
اواسط دسامبر ۲۰۲۱ گفته بود که وزارت دارایی نروژ از او خواسته است که ریاست بانک مرکزی را برعهده بگیرد.وی قبال از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ وزیر دارایی نروژ بود 
و در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ مقام نخست وزیری را بر عهده داشت.استولتنبرگ پیش تر گفته بود اگر سمت ریاست بانک مرکزی نروژ به او 

پیشنهاد شود، نمی تواند این وظیفه را قبل از پایان تصدی دوره خود در ناتو به عهده بگیرد.

مدیرکل آژانس در گفت وگو با العربیه

مذاکرات وین در مسیر درست پیش می رود
رسانه های غربی خبر دادند

دبیرکل ناتو کناره گیری می کند
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بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که زنان پایین 
۳۵ سال بیشتر از مردان هم سن خود در معرض خطر سکته مغزی 
قرار دارند.به گزارش ایســنا و به نقل از وری ول هلث، اگرچه سکته 
مغزی در میان افراد جوان شایع نیست اما داده های جدیدی نشان 
داده اند که زنان جوان به طور قابل توجهی بیشــتر از همتایان مرد 
خود در معرض خطر ســکته مغزی قرار دارند.پژوهشــگران در این 
پروژه، ۱۶ پژوهش در مورد بروز سکته مغزی را که بین ژانویه ۲۰۰۸ 
تا ژوئیه ۲۰۲۱ روی ۶۹ هزار و ۷۹۳ بزرگسال جوان انجام شده بود، 
تجزیــه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که زنان ۳۵ ســال به پایین، 
۴۴ درصد بیشــتر از مردان همان گروه ســنی در معرض ابتال به 
»سکته ایسمکیک«)ischemic stroke( قرار دارند که به دلیل مسدود 
شدن رگ های خونی در مغز ایجاد می شود. تفاوتی در میزان سکته 
مغزی در افراد ۳۵ تا ۴۵ ســال دو گروه وجود نداشت.پژوهشگران 
خاطرنشان کردند که زنان جوانی که از سکته ایسمکیک جان سالم 
به در می برند، پیامدهای بدتری را در مقایســه با همتایان مرد خود 
تجربه می کنند و دو تا ســه برابر بیشــتر در معرض خطر عملکرد 
ضعیف  قرار دارند.دو نوع ســکته وجود دارد؛ ســکته ایسمکیک که 

.)Hemorrhagic Stroke(»شایع ترین نوع است و »سکته هموراژیک
ســکته مغزی ایسکمیک معموال در اثر شکل گیری یک لخته خون 
ایجاد می شــود که یک رگ خونی را در مغز مســدود می کند و از 
جریــان یافتن خون به مغز جلوگیری می کند. ســلول های مغز در 
عرض چند دقیقه پس از سکته ایسکمیک، مردن را آغاز می کنند. 

یک بررسی بین المللی نشان می دهد که عوامل ژنتیکی موثر در ابتال به 
میگرن می توانند سه برابر بیشتر از میزانی که پیشتر تصور می شد، باشند.

به گزارش ایسنا و به نقل از نیواطلس، یک پژوهش بین المللی گسترده که 
برای بررسی در مورد علل میگرن طراحی شده است، بینش های جالب 
و جدیدی را به دست آورده است که تعداد عوامل ژنتیکی موثر در ابتال 
به میگرن را ســه برابر می کنند. این یافته ها، بینش جدیدی را در مورد 
عواملی که انواع گوناگون میگرن را تحریک می کنند، ارائه می دهند و این 
ایده را که میگرن یک اختالل نوروواســکوالر است، پر رنگ تر می کنند.

اگرچه انواع میگرن بســیار رایج هســتند و بیش از یک میلیارد نفر را 
در سراســر جهان تحت تأثیر قرار می دهند اما دانشــمندان هنوز دقیقا 
نمی دانند که چه چیزی باعث بروز میگرن می شود. میگرن، نوعی سردرد 
است که می تواند درد شدید و ضربان دار را به همراه داشته باشد و اغلب 
با اختالالت بینایی موسوم به »آئورا«)Aura( همراه شود. بررسی ها نشان 
داده اند که عوامل ژنتیکی می توانند در خطر ابتال به میگرن نقش داشته 
باشــند اما این سوال مطرح می شــود که عوامل ژنتیکی چگونه بر بروز 
میگرن همــراه با آئورا یا بدون آن تأثیر می گذارند که دو زیرگروه اصلی 
میگرن هستند.این پژوهش توسط پژوهشگرانی از اروپا، استرالیا و آمریکا 
انجام شده است و داده های به دست آمده از ۸۷۳ هزار شرکت کننده را در 
بر دارد که ۱۰۲ هزار نفر آنها از میگرن رنج می برند. پژوهشگران در این 
پروژه، ارتباط گسترده ژنومی را نیز بررسی کردند تا نقش عوامل ژنتیکی 
را در بروز میگرن درک کنند.پژوهشگران با مشخص کردن ۱۲۳ ناحیه 
ژنوم مرتبط با خطر میگرن که میزان شناخته شده پیش از بررسی را سه 
برابر کرد، دریافتند که هر دو زیرگروه دارای عوامل خطر خاصی هستند.

خطر سکته مغزی در زنان پایین 
35 سال بیشتر از مردان است

تاثیر 3 برابری عوامل ژنتیکی در 
بروز میگرن!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

رقابت های فوتبال جام ملت های آفریقا در کامرون/ رویترز

رندر سریع و خشنی از تویوتا GR 86 جدید تیون شده!
نسل جدید تویوتا GR ۸۶ درست همانند نسل قبلی خود محصولی پرطرفدار بین تیونرها است و رندرهایی که مشاهده می کنید 
پتانسیل های باالی کوپه ژاپنی در زمینه تیونینگ و ارتقا را نشان می دهد. رندرهای موردبحث کار جان سیبال هستند که در زمینه 
تولید رندرها و طراحی های دیجیتالی استاد محسوب می شود. او در طراحی کیت ویژه تویوتا GR ۸۶ جدید هیچ بخشی را بدون 
تغییر باقی نگذاشته است و حاصل کار نیز تولید محصولی منحصربه فرد است.کار ارتقای این خودرو از بخش جلو شروع می شود 
جایی که ســپری متمایز با جلوپنجره بزرگ مشکی رنگ دیده می شود. GR ۸۶ یاد شده همچنین به اسپلیتر فیبر کربنی بزرگ 
مجهز شــده اســت. شاید این قطعه در خیابان ها باعث محدود شدن حرکت خودرو شود اما خب برای جلب توجه در رویدادهای 
خودرویی وسیله ای عالی خواهد بود.جان سیبال همچنین این خودرو را با کاپوتی افترمارکتی که دارای ورودی های بزرگ است 
تجسم کرده است. قوس چرخ ها نیز پهن شده اند و دارای عناصر فیبر کربنی در بخش جلو هستند که باعث می شوند هوای داغ به 
خوبی از چرخ ها خارج شود. از دیگر تغییرات پروفایل جانبی GR ۸۶ می توان به رکاب های جدید، آینه های سفارشی، رینگ های 
افترمارکتی و ترمزهای بزرگ اشاره کرد.شاید بخش عقب برجسته ترین بخش این خودرو باشد. در این بخش یک بال بزرگ دیده 
می شود که نظر همه را به خود جلب خواهد کرد. سیبال همچنین دیفیوزر فیبر کربنی پیچیده ای را برای ایجاد داون فورس باال 
طراحی کرده است. اگرچه فکر نمی کنیم چنین خودرویی در ادامه تولید شود اما بی شک در آینده کیت های بدنه متنوعی برای 

محصول اسپرت و جوان پسند تویوتا ارائه خواهند شد.

حذف یونایتد از جام حذفی با شکست برابر میدلزبورو
منچستریونایتد با شکست از میدلزبورو از جام حذفی کنار رفت.به گزارش ایسنا، در دور چهارم رقابت های جام حذفی انگلیس 
منچستریونایتد در خانه به دیدار میدلزبورو رفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید. کریستیانو رونالدو یک ضربه 
پنالتی را از دست داد  و جیدون سانچو زننده تنها گل تیمش در این دیدار بود.در ضربات پنالتی میدلزبورو ۸ بر ۷ به برتری رسید و 
االنگا بازیکن جوان یونایتد پنالتی خود را از دست داد تا یونایتد بعد از حذف از جام اتحادیه، دومین جام فصل را هم از دست دهد.

کار نیست، نهانم بدهکام دل تنگ از آن تنگ داهنم بده بوهس ای، ار آش
بوهس بها میکنی، مکنت آنم بدهخاهن جدا میکنی،طاقت اینم ببخش

چون نتواند کسی چارهٔ بهبود من
نم، بده من هب جز از خویشتن چیه ندا

گانم بدهدل هب تمنای تو رب رد امید زد یا چو سگم جای ساز،یا بس این همه ارزان رتا،وصل گرانم بدهدانش و دین مرا میکنی ارزان بها دخل زیان کرده ام، خرج زیانم بدهباغ رتا باغبان بودم و آفت رسید

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تبر
کتاب تبر اثری از دانلد ای. وســت لیک، نویســنده 
آمریکایــی اســت کــه برخــی او را از بزرگ ترین 
نویسندگان قرن بیستم دانسته اند. نویسنده ای که در 
دوران نویســندگی اش بیش از صد رمان خلق کرده 
است. تخصص وست لیک ادبیات جنایی است که در 
کتاب حاضر نیز می توان نمونه آن را مشاهده کرد اما 
کتاب تبر درباره فروپاشــی روانی یک کارمند است. 
بعید اســت خواننده ای که رمــان جنایت و مکافات 
را خوانــده باشــد با دیدن عنوان کتاب، شــخصیت 
راســکلنیکف در ذهنش زنده نشود. تبر از مهم ترین 
عناصر کتاب داستایفسکی است اما در کتاب تبر اثر 
وســت لیک این ایهام دارد. شخصیت اصلی آن نه با 
تبر کسی را به قتل می رساند و نه حتی با آن کار دارد. موضوع به زندگی و شغل شخصیت اصلی 
که »برک دوور« نام دارد مربوط است.داستان رمان بر مبنای کاهش نیرو، تعدیل پرسنل و اخراج 
کارکنان متمرکز است. دوور در یک کارخونه کاغذسازی کار می کند ولی به علت تعدیل نیرو کارش 
را از دست می دهد. او هرچقدر هم برای کار تقاضا می کند به نتیجه ای نمیرسد. در نتیجه تصمیم 
می گیرد آدم هایی که ممکن است رقیب او در پیدا کردن کار باشند را حذف کند تا به این ترتیب 
خودش تنها گزینه برای اســتخدام باشد.در واقع نویسنده آدمی را به تصویر کشیده است که بی 
تفاوتی مســئوالن در رده های باال او را به فردی ســنگدل و هولناک تبدیل کرده تا به شنیع ترین 
کارها دست بزند. برک دوور در صفحات آخر یادآور می شود که: »هدف من از کاری که دارم انجام 
میدهم، مقصودم، مرادم، خیر است، کاماًل خیر است. مگر چه کار کرده ام که شرمنده باشم؟« در 

این سوال شاید اصلی ترین پیام داستان نیز نهفته باشد.

چارلز دیکنز
 Charles John :چارلز جان هافِــم دیکنز )به انگلیســی
Huffam Dickens(؛ )زاده ۷ فوریهٔ ۱۸۱۲ – درگذشــته ۹ 

ژوئن ۱۸۷۰( نویســنده نامدار انگلیسی و برجسته ترین 
رمان نویــس عصر ویکتوریا بود. به عقیدهٔ جیمز جویس، 
نویســندهٔ معاصر، از ویلیام شکسپیر به این سو، دیکنز 
تأثیرگذارترین نویســنده در زبان انگلیســی بوده است.

بسیاری از رویدادها و شــخصیت های کتاب های چارلز 
دیکنــز، بازتابــی از رویدادها و شــخصیت های زندگی 
واقعی دیکنز هســتند.از او برای داستان سرایی و نوشتار 
توانمندش و خلق شــخصیت های به یادماندنی، بسیار 
تحســین شده اســت. دیکنز در طــول زندگی خویش، 
محبوبیت جهانی بسیاری یافت. از نوشته های پرآوازه او 
می توان دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور توئیست و داستان دو شهر را نام برد. چارلز دیکنز در ۷ 
فوریه ۱۸۱۲ در لندپورت زاده شــد.]۲[ او دومین پسر از ۸ فرزند جان دیکنز، کارمند اداره کارپردازی 
نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا بود. پدرش از طبقه کارگر و اهل الابالی گری و وامداری بود. جان دیکنز 
دوست داشت که در طبقه ممتاز پذیرفته شود. برای همین، در تالش برای اینکه یکی از فرزندانش به 
جایی برســد یکی از خواهران چارلز را به آکادمی سلطنتی موسیقی لندن فرستادند که یک آموزشگاه 
موسیقی اشرافی بود.]۱[ جان، پدر چارلز دیکنز نشان خانوادگی یک خانواده مرفه دیگر را برای خانواده 
خود اقتباس کرد. تالش جان برای نشان دادن خود به عنوان یک فرد سطح باال باعث باال آوردن بدهی 
و زندانی شــدن او در زندان مارشال سی شــد. اما در آن زمان رسم بر این بود که همه اعضای خانواده 
بدهکار هم همراه او زندانی می شدند و تا بدهی شان را نمی دادند، در زندان می ماندند. تنها دیکنز ۱۲ 

ساله از رفتن به زندان، امان یافت.

فرهنگ

»دیوید لینچ« ســینماگر مطرح سینمای آمریکا در 
فیلم »فبلمنز« ساخته جدید »استیون اسپیلبرگ« 
نقشــی را بر عهده خواهد داشت.به گزارش ایسنا به 
نقل از ددالین، این نخســتین همکاری میان »دوید 
لینچ« و »استیون اســپیلبرگ« است، دو کارگردان 
بزرگ ســینمای آمریکاســت که هر دو دهه ۱۹۷۰ 
میالدی به عنوان استعدادهای سینمایی ظهور کردند. 
»دیوید لینچ« متولد ســال ۱۹۴۶ میالدی است که 
مجموعه ای از آثار موفق سینمایی را در کارنامه دارد. 
»مــرد فیل نما« اولین موفقیت ســینمایی او بود که 
نامزد هشت جایزه اسکار  شد. این فیلم جایزه بهترین 
فیلم خارجی سزار فرانســه را نیز دریافت کرد.او در 
اواخر دهه ۸۰ با »مارک فارســت«، تهیه کننده معروف برای ســاختن سریال تلویزیونی »توئین 
پیکس« قرارداد بســت. این مجموعه تلویزیونی در دهه ۹۰ در شبکه ABC به نمایش درآمد و به 
موفق ترین ســریال تلویزیونی دهه ۹۰ تبدیل شد و در سال ۲۰۱۸  پس از حدود ۳۰ سال فصل 
ســوم آن منتشر شــد. یکی از موفق ترین آثار کارنامه سینمایی لینچ »در قلب وحشی« است که 
در ســال ۱۹۹۰ موفق به دریافت جایزه نخل طالی کن شد. در سال ۱۹۹۷ لینچ فیلم »بزرگراه 
گمشده« را ساخت. این فیلم در گیشه موفقیتی به دست نیاورد و نقدهای متنوع مثبت و منفی 
دریافت کرد.در ســال ۲۰۰۱ بود که فیلم »جاده مالهالند« به عنوان یکی از آثار ماندگار لینچ به 
دنیای سینما آمد. این فیلم با نقش آفرینی »نائومی واتس« جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن و 
نامزدی اسکار بهترین کارگردانی را برای لینچ به همراه آورد و »امپراطوری درون« نیز آخرین فیلم 

بلند اوست که در سال ۲۰۰۶ به سینما آمد که مورد توجه منتقدین قرار گرفت. 

»دیوید لینچ« بازیگر فیلم »اسپیلبرگ«
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