
۱۳۳ فوتی جدید کرونا در کشور 
 ۳۳۴۳ نفر در شرایط شدید بیماری

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸هزار و ۵۹۸ 
بیمار جدید کووید۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه در این 
بازه زمانی ۱۳۳ بیمار نیز جان خود را از دســت دادند.به گزارش 
ایسنا، تا دیروز ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۱۸ هزار و ۵۹۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در 

کشور شناسایی شد که دو هزار و ۷۸ نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۶ میلیون و ۷۸۰ هزار و 
۴۵۳ نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۳ بیمار 
کوویــد۱۹ جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۳۳ هزار و ۵۷۰ نفر رسید.خوشــبختانه تا کنون 
۶ میلیــون ۲۸۱ هزار و ۲۷۴ نفــر از بیماران، بهبود یافته و یا از 
بیمارســتانها ترخیص شده اند.ســه هزار و ۳۴۳ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۵ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۵۴۰ 
آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در حال 
حاضر ۲۴۷ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۱۱۲ شهرســتان در 
وضعیت نارنجی، ۸۹ شهرســتان در وضعیت زرد و ۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ســتاد کل نیروهای مســلح، گفت: انقالب اسالمی به عنوان بزرگترین نعمت الهی در عصر ما است و شکر این نعمت، 
همه نعمت ها را بر ما افزون خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، ســردار ابوالفضل شــکارچی معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل و سخنگوی 
ارشــد نیروهای مســلح با حضور در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ســتاری در جمع فرماندهان و دانشجویان اظهار کرد: انقالب اسالمی به عنوان 
بزرگترین نعمت الهی در عصر ما است و شکر این نعمت، همه نعمت ها را بر ما افزون خواهد کرد.وی ادامه داد: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی 

به سربلندی، عزت و افتخار در منطقه و جهان رسیده به برکت خون شهدا و رهبری هوشمندانه...

www.sobh-eqtesad.ir

سردار شکارچی:

دشمن به دنبال ضربه زدن به جبهه مقاومت است
info@sobh-eqtesad.ir

درمان کرونا در پیک ششم چقدر آب 
می خورد؟

معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت نحوه برقراری 
پوشــش بیمه ای درمان کرونا و سهم بیمار و بیمه را تشریح کرد.

مهــدی رضایی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بــر اینکه داروی 
تزریقی رمدســیویر همچنان تحت پوشش بیمه قرار دارد، گفت: 
از ســال ۱۳۹۹ این دارو تحت پوشش سازمان بیمه سالمت قرار 
دارد. اخیرا بر اســاس مصوبه شــورای عالی بیمه، حتی پوشش 
بیمــه ای این دارو افزایش یافته اســت؛ درواقع پیش تر در موارد 
بســتری موقت پوشش بیمه ای این دارو به شکل ۷۰ درصد سهم 
بیمه و ۳۰ درصد سهم بیمار بود که حتی این پوشش هم به ۹۰ 
درصد رســیده است. در مورد بیماران بستری هم که این پوشش 
از ابتدا با فرانشیز ۹۰ درصد بوده است.وی با تاکید بر اینکه چنین 
پوشش بیمه ای بر اســاس پروتکل ابالغی وزارت بهداشت اعمال 
می شــود، بیان کرد: اخیرا وزارت بهداشــت بر اساس جدیدترین 
دســتاوردهای علمی، دســتورالعمل جدیدی ) شماره ۱۱( تحت 
عنوان راهنمای تشخیص و درمان کووید۱۹ منتشر کرده است و 
بر اساس این دســتورالعمل تعیین شده است که دارو چه زمانی 
تجویز شود، ما نیز بر اســاس همین دستورالعمل هزینه پوشش 
دارو را تقبل می کنیم. تعهدات ما موارد تجویزی خارج از پروتکل 
ذکر شــده را شامل نمی شود.او درباره هزینه  حدودی پرداختی از 
ســوی بیمار برای تزریق رمدسیویر، اظهار کرد: بر اساس آخرین 
قیمتی که سازمان غذا و دارو برای هر دز رمدسیویر تعیین کرده 
اســت مبلغ آن حدود ۳۷۰ هزار تومان اســت که درمان ۵ روزه 
آن )تزریق ۶ دز آمپول( با احتســاب فرانشــیز ذکر شده حدود 
۲۲۲ هزارتومان برای بیمار هزینــه دارد و مابقی هزینه بر عهده 
بیمه سالمت اســت. البته در آخرین دستاوردهای علمی درمان 
۳ روزه با رمدسیویر هم قید شــده است که بازه زمانی درمان را 
بیــن ۳ تا ۵ روز متغیر می کند.رضایی دربــاره هزینه های تزریق 
این دارو برای بیماران، بیان کرد: پوشــش ما برای موارد بستری 
اســت و بر این اســاس همه خدماتی که بیمار بستری در بخش 
دولتی دریافت می کند، بر اســاس تعرفه ۹۰ درصدی محاســبه 
می شــود. البته توجه کنید که بیمار مبتال به کرونایی که بستری 
شــود به جز رمدسیویر ســایر داروها را هم مصرف می کند که با 
این قاعده آن داروها هم به همین تناســب تحت پوشــش بیمه 
خواهد بود.وی با اشــاره به اینکه میزان هزینه درمان کرونا برای 
هر بیمار متفاوت است، تصریح کرد: هزینه ها برای هر بیمار بسته 
به شــرایطش متغیر اســت و در بیمارانی که نیاز به بســتری در 
بخش مراقبت های ویژه داشــته باشند، هزینه بیشتر خواهد بود. 
میانگین هزینه حدود ۹ میلیون تومان بوده اســت که ۹۰ درصد 
پرداختی توسط ما و ۱۰ درصد پرداختی توسط بیمار است. البته 
در بخش خصوصی مبنای محاسبه بیمه ها بر اساس تعرفه دولتی 
اســت و تفاوت تعرفــه بخش خصوصی و دولتی بــر عهده بیمار 
اســت. در دریافت خدمات از بخــش خصوصی حدود ۷۵ درصد 
هزینه هــا بر عهده بیمار و حدود ۲۵ درصد بر عهده بیمه اســت.

او در خصوص میزان هزینه های بیمه ســالمت از ابتدای شــیوع 
کرونا تاکنون نیز گفت: بر اساس آخرین محاسبات، سازمان بیمه 
سالمت بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان در بحث درمان کرونا هزینه 
کرده است.وی درباره پوشش بیمه ای تست های کرونا هم به ایسنا 
گفت: این تست ها هم تحت پوشش بیمه است و در مراکز دولتی 
دانشگاهی نیز با فرانشیز رایگان انجام می شود. در مراکز خصوصی 
مورد تایید وزارت بهداشــت نیز هزینه این تســت ها با تعرفه ۷۰ 
درصدی از سوی ما پرداخت می شود.رضایی در پایان تاکید کرد: 
کرونا بیمــاری نوپدیدی بود که هم برای مــردم و هم مجموعه 
حوزه ســالمت ایجاد مشکل کرده است ولی با تجربیاتی توام بود. 
بزرگترین درس کرونا برای کشــور ما بویژه در پیک قبلی این بود 
که شــاهد مصرف بی رویه برخی داروها بودیم که هم برای مردم 
از نظــر ایجاد عوارض و هم برای بیمه هــا از نظر افزایش هزینه، 
زیان بار بوده است. بر اساس آخرین اطالعات، وزارت بهداشت در 
پروتکل های درمانی خود اصالحاتی انجام داده است که ان شاءاهلل 
در پیک ششــم از تجربیات پیک های قبل به درســتی استفاده 
کنیم و به ســمت مصرف بی رویه داروها بویژه انواع ضدویروسی 
آن نرویــم تا عالوه بر کاهش زیان به مردم، نظام ســالمت هم با 
هزینه های باالیی که سبب شود از ارائه سایر خدمات ضروری باز 

بماند، روبرو نشود.

مصدومیت یک نفر تا کنون
حریق حدود۳٠ باب مغازه در بازار تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حریق گسترده در بازار تهران خبر داد.
ســید جالل ملکی در گفت و گو با ایســنا، در این باره اظهار کرد: ساعت ۷:۳۸ روز جاری یک مورد آتش 
ســوزی گسترده در یک پاســاژ در تیمچه حاجب الدوله در بازار تهران رخ داده است.وی ادامه داد: حدود 
شش ایستگاه به همراه امکانات کامل در محل حضور دارند. آتش نشانان در مدت زمان سه دقیقه به محل 
رسیده و بالفاصله عملیات را آغاز کردند.سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: چندین باب مغازه دچار حریق 
شده و نیروها در حال عملیات هستند. تا به این لحظه اطالعات دقیقی از خسارت جانی و تعداد مغازه های 
درگیر در دست نیست.وی با بیان اینکه ساختمان های این محدوده دو طبقه است، گفت: درب تمام مغازه 
ها قفل بود و بر اساس آن چیزی که به چشم دیده می شود حداقل ۳۰ باب مغازه دچار حریق شدند.ملکی 
گفت: بســیاری از دیواره و شیشه ها تخریب شد و پایین ریخته است. این تیمچه از سراهای قدیمی بازار 
است و شیشه های سقف در لحظات اولیه شکسته بود.دکتر یحیی صالح طبری - سرپرست مرکز اورژانس 
تهران- نیز در گفت وگو با ایســنا، گفت: پس از اعالم حادثه حریق در بازار تهران به اورژانس یک دســتگاه 
موتورالنس و سه دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند.وی ادامه داد: این حادثه تا کنون یک مصدوم بر 
جای گذاشته که به بیمارستان شهدای یافت آباد منتقل شده استهمچنین مرکز اطالع رسانی پلیس تهران 
بزرگ نیز درباره این حادثه به ایسنا اعالم کرد: به دنبال آتش سوزی در تیمچه حاجب الدوله بازار تهران، 
مأموران کالنتری بازار و نیز عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی نیز حضور داشته و نسبت به تأمین امنیت 
محل و جلوگیری از تجمع به منظور تسریع در عملیات اطفای حریق و امداد و نجات اقدام کردند.همچنین 
عوامل  پلیس راهور نیز  مسیر ورودی و خروجی های منتهی به بازار را مسدود و سریعا شهروندان حاضر در 
محل و کســبه را خارج کردند.سید جالل ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در ادامه اظهار کرد: 
در حال حاضر حریق اطفاء شده و نیروهای دو یا سه ایستگاه در حال لکه گیری محل حادثه هستند.وی با 
اشاره به اینکه دلیل این حادثه توسط کارشناسان بررسی و اعالم خواهد شد، گفت: پس از اتمام لکه گیری 

نیروها محل حادثه را به مقصد ایستگاه خود ترک خواهند کرد.

مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شد
مرخصی مبتالیاِن اُمیکرون، ۵ روز

ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات جلســه دیروز این ستاد را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، دکتر 
عباس شــیراوژن در پیامی توییتری، مصوبات جلســه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا را به این شرح اعالم 
کرد: »دیروز در ستاد ملی کرونا مصوب شد، مهدهای کودک در شهرهای قرمز به مدت یک هفته تعطیل 
شود و با توجه به این تعطیلی، دستگاه های اجرایی زمینه استفاده از دورکاری را برای مادران دارای فرزند 
زیر ۶ سال به مدت یک هفته فراهم نمایند.مدت زمان مرخصی افراد مبتال به سویه امیکرون، ۵ روز تعیین 
گردید که با گواهی رسمی پزشک یا ارایه تست مثبت PCR قابل استفاده میباشد.«وی همچنین در توییت 
دیگری نوشت:» بر اســاس مصوبه کمیته علمی، امکان واکسیناسیون کلیه بانوان باردار در تمامی سنین 

فراهم و بالمانع است.«

نحوه فعالیت مدارس در هفته جاری اعالم شد
معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه فعالیت مدارس در کشور به ویژه مدارس 
پایتخت در هفته پیش رو توضیحاتی ارائه کرد.صادق ســتاری فرد در گفت وگو با ایسنا، در این باره اظهار 
کرد: ســتاد کرونا حدود یک هفته ـ ۱۰ روز قبل تصمیم گرفت که حسب اقتضائات و شرایط، استاندارها 
درباره بازگشــایی ها تصمیم گیری کنند که بر این اســاس استاندارها حسب شــرایط در این باره تصمیم 
گیــری می کنند که کالس ها حضوری و یا ترکیبی و در چه مقاطعی حضوری باشــد.وی افزود: اکنون با 
توجه به تفویض اختیار صورت گرفته، اســتانداری ها با همکاری شورای آموزش و پرورش استان ها در این 
زمینه تصمیم گیری می کنند.معاون وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشی مبنی بر وضعیت مدارس 
تهران گفت: در شــهر تهران چیزی که اعالم و ابالغ شــد، فعالیت ترکیبی بــود. مقطع ابتدایی که هفته 
گذشته غیرحضوری بود و مقطع متوسطه که دانش آموزان واکسن زده بودند، به صورت حضوری و مجازی 
آموزش های خود را دنبال کردند.ســتاری فرد ادامه داد: از این هفته هم فعالیت مدارس به همان ســبک و 
سیاق پیش می رود؛ مگر آنکه تصمیمات جدیدی اتخاذ شود. در شهر تهران این هفته، هم در دبستان ها و 

هم دبیرستان ها، آموزش ها به صورت ترکیبِی حضوری - مجازی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصالحات جدی 
و جامعی اســت، از این رو به دنبال اصالحات جامع قانون انتخابات هستیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، هادی طحان نظیف دیروز شنبه در نشست 
خبری گفت: اصــالح قانون انتخابات از مواردی اســت که بارها مورد تاکید 
شورای نگهبان قرار گرفته اســت. وی ادامه داد: قوانین انتخاباتی ما نیازمند 
اصالحات جدی هســتند و ما به دنبال اصالح جدی و جامع قوانین انتخابات 
هســتیم.طحان نظیف با بیان اینکه در دیدار با مجلس و دولت هم این موارد 
را ذکر کردیم، اظهار داشــت: ما حاضریم تجارب خود را در راســتای اصالح 
جامع ایــن قانون در اختیار مجلس قرار دهیــم.وی افزود: اصالح ثبت نام ها، 
انواع تخلفات و تبلیغات و نقش آفرینی احزاب از جمله مسائلی است که باید 
در قانون انتخابات لحاظ شود، طبیعتاً باید اصالح چنین مصوباتی از مجلس 
شروع شود.وی در پاسخ به سوالی درباره مصاحبه یکی از روسای اسبق پلیس 
مبنی بر ردصالحیت یک نماینده مجلس به دلیل سخنرانی علیه خودروسازان 
و مافیای خودرو گفت: از اینکه چنین مباحثی را مطرح کردند تعجب کردیم.

وی افزود: ما موضوع را بررسی کردیم، در پرونده این نماینده حتی یک کلمه 
درباره خودرو و خودروســازی وجود نداشــت و در هر دوره ای که این فرد در 
انتخابات شرکت کرده تایید صالحیت شده و ردصالحیتی در کار نبوده است.

وی ادامه داد: ما از کســانی که مســولیت هایی دارند، می خواهیم دقیق تر و 
سنجیده تر صحبت کنند.ســخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی 
خودرو گفت: ما در ابتدا ابهاماتی درباره این طرح داشــتیم که در مرحله آخر 
و پــس از رفع ایرادات اعالم کردیم که هیچ مغایرت و ابهامی ندارد.وی افزود: 
در این زمینه ایرادات نهایی را به مجلس اعالم کردیم که ایرادات هیأت عالی 
نظارت مجمع تشخیص مصلحت بود اما شورای نگهبان خود هیچ ایرادی ندارد 
اما هیأت عالی باید نظر خود را اعالم کرده و ما هم موظفیم این ایرادات را به 
مجلس انتقال دهیم.وی در پاســخ به سوالی درباره ارزیابی شورای نگهبان از 
تغییرات الیحه بودجه اظهار داشــت: با توجه به اینکه هنوز الیحه بودجه در 
مجلس تصویب نشــده و حتی گزارش کمیسیون تلفیق هم به مرحله نهایی 
تصویب و صحن نرســیده اســت نمی توان اظهار نظر قطعی در این خصوص 
داشت. وی ادامه داد: البته هر چه بودجه واقعی تر باشد امکان کنترل نظم و 
انضباط مالی بهتر خواهد بود و ما از این به بعد نکات مجلس درباره بودجه را 
بیشتر بررسی و ارائه میدهیم.سخنگوی شورای نگهبان در بخشی از سخنانش 
با بیان اینکه نمایندگان مجلس بیشــترین ارتباط را با مردم دارند بیان کرد: 
مراجعات زیادی به نمایندگان می شــود و آنان بر اساس قانون باید نظارت و 
قانون گــذاری کنند.وی افزود: آنان منعی برای نظارت ندارند اما نباید در امور 
قــوای دیگر دخالت کنند. وی ادامه داد: آنــان می توانند از ابزارهای نظارتی 
خود اســتفاده کنند. البته طبق بیانات مقام معظم رهبری نمایندگان نباید 
در انتصابات دخالت نداشــته باشند.طحان نظیف گفت: اگر واقعا نمایندگان 
در انتصابات دولتی دخالت داشته باشند، حتما شورای نگهبان این موضوع را 
مورد توجه قرار می دهد.وی بیان کرد: در بحث نظارت بر نمایندگان موضوع 
بر عهده شورای نگهبان است، اما اگر در حوزه رفتار نمایندگان باشد بر عهده 
هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اســت. طحان نظیف ادامه داد: اصل نظارت 

درونی مجلس قابل دفاع است البته نباید صبر کرد که نماینده به سمت تخلف 
برود و اگر رفتاری هســت باید همان موقع در مجلس پیشگیری کرد اما اگر 
این ابزارها کافی نبود شورای نگهبان ورود می کند. وی افزود: هدف از نظارت 
مچ گیری نیست بلکه اصالح است، هر چند در خصوص قانون هیأت نظارت 
بر رفتار نمایندگان نیازمند اصالحاتی هستیم.وی تاکید کرد: مجددا می گویم 
کــه نظارت با دخالت فرق دارد. ســوال، اســتیضاح و تحقیق و تفحص حق 
قانونی نمایندگان است و می توانند از این اختیارات استفاده کنند.سخنگوی 
شــورای نگهبان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه اخیرا کمیسیون تلفیق 
بودجه مصوبه ای درباره ارائه کارت معافیت رایگان به برخی از مشموالن غایب 
سربازی داشته که گفته می شود نظر دولت و ستاد کل نیروهای مسلح در این 
باره اخذ نشده است. با توجه به این شرایط، اگر این مصوبه در صحن مجلس 
به تصویب برسد، آیا شورای نگهبان آن را می پذیرد گفت: در موضوعات مربوط 
به نظام وظیفه نظر ستاد کل نیروهای مسلح برای شورای نگهبان مهم است 
و این سازوکار و فرآیند به لحاظ قانونی باید طی شود.طحان نظیف در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا جای تعیین تکلیف مشموالن غایب سربازی در 
الیحه بودجه است یا بهتر است دولت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح 
الیحه جداگانــه ای را در این باره به مجلس ارائه دهد، بیان کرد: ترجیح این 
است که در قانون بودجه موضوعات مربوط به بودجه مطرح شود و جای احکام 
غیر بودجه ای در قانون بودجه نیســت و اثر خوبی در نظام حقوقی ما ندارد و 
این مســیر از نظر ما قابل دفاع نیست.وی افزود: در قانون بودجه باید دخل و 
خرج دولت مشــخص شــود و موضوعات غیر بودجه ای باید در جای خودش 
بررسی و تبدیل به قانون شــود.هادی طحان نظیف همچنین ضمن تبریک 
میالد امام جواد)ع( و ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، گزارشی از ۷ طرح و 
الیحه ارائه کرد.وی درباره مصوبه ای برای تولیدکنندگان حوزه مسکن و آجر 
بیان کرد: اصالحیه یک بند از قانون بودجه ۱۴۰۰ به نفع تولیدکنندگان آجر 
و کوره های آجرپزی تایید شد. سخنگوی شورای نگهبان گفت: امیدواریم این 
اقدام در قیمت تمام شده مسکن هم تاثیر بگذارد. وی بیان کرد: طرح جهش 
تولید دانش بنیان جزو طرحهای خوب مجلس اســت که با همکاری دولت 
تکمیل شد. وی اظهار داشت: در نشست اخیر شورای نگهبان ایراداتی به این 
طرح وارد شد که در جهت تقویت و تکمیل افرایش قابلیت این مصوبه است.

وی افزود: ایرادات طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان در 
مجلس برطرف شــده و اکنون در دستور کار شورا است. طحان نظیف یادآور 
شد: مواردی از طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان 
مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد که البته نامه ای هم در این باره شامل 
ایرادات مجمع تشــخیص مصلحت نظام به دست ما رسیده است که ما این 
ایرادات را هم به مجلس ارســال کردیم. وی درباره الیحه رتبه بندی معلمان 
گفت: در بخشی از ایرادات دولت بار مالی این مصوبه را در حد خود قبول کرده 
اما نسبت به مواردی که مجلس به آن اضافه کرده ابهام نسبت به بار مالی آن 
وجود دارد که این ابهام به همراه ابهامات دیگر باید برطرف شــود. وی اضافه 
کرد: درباره الیحه درآمد پایدار و هرینه شــهرداری ها و دهیاری ها ابهامات 

کمی باقی مانده است.

خاندوزی: 

سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد
نبش خیابان سیزدهم؛

فراز و فرود شاخص ها در 
حاشیه اخبار جهانی

افت شاخص کسب و کار در پاییز امسال

بازار سهام دیروز اگرچه کار خود را پرانرژی آغاز کرد اما از میانه های بازار با توجه به فضای ابهام و سرگردانی حاکم 
بر رفتار معامله گران با عقب نشینی تقاضا مواجه و معامالتی سرد را نظاره گر بود.به گزارش خبرنگار مهر، دیروز 
شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۳۸ واحدی به رقم یک میلیون 
و ۲۸۴ هزار واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۲ واحدی عدد ۲۰۴ هزار و ۷۵۱ واحد را به نمایش 
گذاشت.شاخص بازار اول اما با یک هزار و ۳۱۵و احد کاهش به رقم ۹۸۰ هزار و ۴۷ واحد دست یافت و شاخص 
بازار دوم نیز با ۳ هزار و ۹۰۱ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد را تجربه کرد.در بورس تهران دیروز 

۶ میلیارد و ۵۸۹ میلیون سهم و اوراق....

چالش جدی بنگاه های اقتصادی با اومیکرون

۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق 
صرف اشتغال زایی شد

سخنگوی شورای نگهبان:

 قوانین انتخاباتی ما نیازمند اصالحات جدی و جامعی است
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مقام مسئول سازمان امور مالیاتی:
برای ۲.۳ میلیون دستگاه کارتخوان پرونده مالیاتی تشکیل شد

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امور مالیاتی از اتصال ۲ میلیون و ۳۲۷ هزار دســتگاه کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی تا تاریخ ۱۸ بهمن ماه خبر داد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان امور مالیاتی، محمد برزگری با بیان اینکه بر اســاس ماده ۱۱( قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، کلیه مالکان دستگاه های 
کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیک ملزم به اتصال دستگاه های در اختیار به پرونده مالیاتی هستند، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های 
بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک 
خود را مشاهده نموده و نسبت به الصاق آنها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.وی اظهار داشت: بدیهی است تمامی دستگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 
سازمان امور مالیاتی کشور با ذکر این مطلب که قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب نیمه دوم سال ۱۳۹۸، در ابتدا پیش بینی شده بود که ظرف مدت 

۱۵ ماه اجرایی شود و نهایتاً سه ماه هم برای صورتحساب الکترونیکی به آن اضافه شد، با این حال در دولت قبل اجرایی نشد.
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گزیده خبر

توضیحات«زارع« درباره کاهش بودجه 
ایثارگران

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
سال ۱۴۰۱ مجلس آخرین مصوبات 
این کمیسیون را تشریح کرد.رحیم 
زارع ســخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای 
اســامی در گفت وگو بــا خبرنگار 
پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره 
به نشســت امروز هیئت رئیسه این 
کمیسیون، گفت: در این جلسه اعتبار الزم برای تغییر وضعیت دانش آموزان 
درود زن شهرســتان مرودشت و شین آباد پیرانشهر که در حوادث مدارس 
آســیب دیده بودند به رسمی شدن تصویب شد، و نیز هزینه عمل  جراحی 
آنها هم در هیئت رئیسه کمیســیون تلفیق مصوب شد.وی درباره مباحث 
مطرح شده در فضای مجازی در خصوص کاهش بودجه ایثارگران برای سال 
آینده در کمیسیون تلفیق، ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بودجه الزم برای 
این قشر در نظر گرفته شده اســت و این موضوع نادرست است.سخنگوی 
کمیســیون تلفیق بودجه اظهار کرد: ۴۰ هزار میلیارد برای ایثارگران، 2۰ 
هزار میلیارد از محل بند »  و« و  2۰ هزار میلیارد هم  از بند »ی« تبصره 
یک و دیگر ردیف ها در بودجه سال آینده تامین شده است.نماینده آباده در 
مجلس تصریح کرد: بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در الیحه بودجه 
از ۴5 هزارمیلیارد تومان به 85 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت.به 
گزارش تسنیم، در خبرها آمده بود  در کمیسیون تلفیق سهم بنیاد شهید از 
فروش ســهام ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود و طبق گفته اعضای 
کمیسیون  به دلیل همین افزایش مبلغ فروش سهام در بودجه از 9۰ هزار 
میلیارد به ۱3۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در نســخه چاپی 2۱ 
بهمن کمیسیون تلفیق نیز همین اعداد و ارقام چاپ گردید در کمال تعجب 
و در اقدامــی خارج از قاعده، در نســخه جدیدی که دیروز و بدون تصویب 
اعضای کمیسیون تلفیق برای ارائه به صحن علنی آماده شده سهم خانواده 

ایثار به نصف مبلغ قبلی و 2۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است!

با حضور باقری و اولیانوف صورت گرفت؛
آغاز نشست دوجانبه مذاکره کنندگان 

ایران و روسیه
تهران - ایرنا - جلســه دوجانبه هیأت های مذاکره کننده ایران و روسیه در 
وین در حال برگزاری است.به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، جلسه 
دوجانبه هیأت های مذاکره کننده ایران و روســیه به ریاســت علی باقری و 
میخاییل اولیانوف رؤســای هیأت های جمهوری اسامی ایران و روسیه در 
پایتخت اتریش در حال برگزاری است.مذاکرات هسته ای در وین همچنان 
در جریان اســت اما رســیدن طرف ها به توافقی پایدار و قابل اتکاء در ابهام 
قرار دارد. با توجه به اینکه دستور کار مذاکره کنندگان ایرانی برای ادامه دور 
هشتم به دقت مشخص شــده، نیاز است واشنگتن هم تصمیمات سیاسی 
الزم را برای دســتیابی به توافق خوب اتخاذ کند.دور هشتم مذاکرات که از 
ششم دی ماه در وین آغاز شده، یکی از طوالنی ترین دورهای مذاکرات است 
و شرکت کنندگان ســرگرم تکمیل پیش نویس متن توافق و تصمیم گیری 
درباره برخی موضوعات اختافی بوده اند. قریب به اتفاق هیأت ها اذعان دارند 
که گفت وگوها به رغم پیچیدگی برخی مسائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت 

است.

احتمال افزایش ارز ترجیحی دارو و گندم 
برای سال آینده

عضو هیأت رئیســه مجلس گفت: کمیســیون تلفیق 9 میلیارد دالر اعتبار برای 
ارز ترجیحی در ســال آینده در نظر گرفته اما این احتمال که این رقم در صحن 
علنی افزایش یابد زیاد است.حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره احتمال 
افزایش ارز ترجیحی در ســال ۱۴۰۱ اظهار داشت: کمیسیون تلفیق 9 میلیارد 
دالر اعتبار برای ارز ترجیحی در سال آینده در نظر گرفته  است. اما این احتمال 
که در صحن علنی مجلس به این 9 میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تومانی برای واردات 
دارو، گندم و ... افزوده شــود، زیاد اســت.وی خاطرنشان کرد: ما بایستی با ثبات 
کاال تحویل مردم بدهیم؛ باید با برنامه ریزی قبلی ماهی چند کیلو مرغ، برنج و ... 
به مردم بدهیم و خیال آنان را بابت وجود این اقام در سبد معیشتی شان راحت 
کنیم؛ نباید کاری به قیمت کاالهای اساســی داشته باشیم و دولت باید با قیمت 
ثابت این اقام را به دست مردم برساند. عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسامی 
گفت: مجلس و نمایندگان دغدغه معیشت مردم را دارند و سعی می کنند روش 

تضمین کاالی اساسی مردم و ثبات آن و تحویل به خانواده ها را دنبال کنند.

رئیس اندیشکده بیانیه گام دوم انقاب:
صدور بیانیه گام دوم انقالب »جهاد بزرگ 

تببین« بود
رئیس اندیشــکده بیانیه گام دوم انقاب گفــت: صدور بیانیه گام دوم انقاب در 
بهمن ســال 9۷، جهاد بــزرگ تبیین بود که رهبر معظــم انقاب در موقعیتی 
بســیار حســاس انجام دادند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
حجت االسام علی ذوعلم در نشست »بیانیه گام دوم و جهاد تبیین؛ ضرورت ها 
و راهبردها« که در محل ساختمان سابق مجلس برگزار شد، گفت:  صدور بیانیه 
گام دوم انقاب در بهمن سال 9۷، جهاد بزرگ تبیین بود که رهبر معظم انقاب 
در موقعیتی بســیار حساس انجام دادند.وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقاب، 
فراتر از مباحث آن در کلیتــش، چارچوب منطقی برای جهاد تبیین ارائه داد و 
اینکه چه موضوعی و با چه رویکردی باید تبیین شود که در عین حال مؤثر باشد و 
اینکه چه کسانی عهده دار تبیین باشند،افزود: در این عرصه، جوانان دانا و متعهد 
می توانند هم مطالبه تبیین کنند و هم در این عرصه حضور فعال داشته باشند.

رئیس اندیشکده بیانیه گام دوم انقاب اظهار داشت: مخاطب تبیین این بیانیه، 
نیز ملت ایران و به طور خاص جوانان هستند و قبل از هر کاری، کسانی که باید 
در تبییِن بیانیه ایفای نقش کنند، باید با گفتگو و اندیشه ورزی به تحلیل علمی 
درخصوص نحوه تبیین بپردازند.ذوعلم اظهار داشت: پس از صدور بیانیه گام دوم 
انقاب، جامعه در الیه های مختلف اعم از دســتگاه های رســمی و مجموعه های 
مرتبط با جوانان فعال و انقابی پاسخ مناسبی درباره تبیین بیانیه به رهبر معظم 
انقاب دارند و در عرصه نشر آثار مکتوب و ترویجی اقدامات خوبی انجام شد.وی 
گفت: از نظر محتوا حدود ۱2۰ اثر مکتوب در اندیشگاه بیانیه گام دوم انقاب با 
سلیقه جوانان منتشر شده است.رئیس اندیشکده بیانیه گام دوم انقاب برگزاری 
نشســت ها، مسابقات، برنامه های آموزشی، همایش ها، مصاحبه ها، مقاالت، اعام 
مواضع و تبیین آن در خطبه های نمازجمعه را از مهمترین اقدامات در تبیین این 
بیانیه برشمرد و تصریح کرد: اما آنچه اهمیت دارد این بیانیه، برای اقدام و عمل در 
عرصه های مختلفی است که در بیانیه مشخص شده است.ذوعلم گفت: اندیشکده 
بیانیــه گام دوم انقاب از بهمن 9۷ پایه ریزی شــد و ما برای انتقال تجربیات، 
دریافت ایده های نو و ایجاد زمینه گفتگو و شــنیدن حرف ها در خصوص بیانیه 
آماده ایم و اندیشمندان، جوانان و دغدغه مندان پیشرفت کشور را برای فعالیت در 

این عرصه ها دعوت می کنیم.

سردار شکارچی:

دشمن به دنبال ضربه زدن به جبهه مقاومت است
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ســتاد کل نیروهای مسلح، گفت: انقاب اسامی به عنوان بزرگترین نعمت الهی در عصر 
ما اســت و شــکر این نعمت، همه نعمت ها را بر ما افزون خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل شکارچی 
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل و سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با حضور در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید 
ستاری در جمع فرماندهان و دانشجویان اظهار کرد: انقاب اسامی به عنوان بزرگترین نعمت الهی در عصر ما است و شکر 
این نعمت، همه نعمت ها را بر ما افزون خواهد کرد.وی ادامه داد: اگر امروز نظام مقدس جمهوری اســامی به ســربلندی، 
عزت و افتخار در منطقه و جهان رســیده به برکت خون شــهدا و رهبری هوشمندانه و الهی مقام معظم رهبری بوده است.

ســخنگوی ارشد نیروهای مسلح خطاب به دانشجویان دوره معارف جنگ شــهید صیاد شیرازی در دانشگاه هوایی شهید 
ســتاری گفت: شما دانشجویان همچون ستارگان درخشان انتخاب شده اید تا جهادگر فی سبیل اهلل باشید.سردار شکارچی 
اضافه کرد: شــما دانشجویان نیروی الهی هوایی ســرباز نائب امام زمان )عج( هستید و این نعمت بسیار بزرگی است تا در 
یک ارتش انقابی و والیی از انقاب و دستاوردهای آن دفاع و زمینه ظهور امام عصر )عج( را فراهم کنید.وی با بیان اینکه 
دفاع مقدس یک نعمت بی بدیل برای اســتحکام بخشــی برای اقتدار آفرینی و انقاب اسامی است، افزود: جنگ به خودی 
خود چیز خوبی نیســت و خســارات زیادی بر یک جامعه به بار می آورد اما دفاع در هر جای عالم اتفاق بیفتد خوب است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به انقاب اسامی و جبهه مقاومت است، یادآور 
شد: تحریم اقتصادی و تحریم تامین امکانات نظامی و دفاعی علیه ایران شکل گرفته و دشمنان برای براندازی نظام مقدس 
انقاب اســامی بسیج شدند.وی با بیان اینکه هر لحظه دوران دفاع مقدس برای ما عاشورا بود، گفت: بزرگترین، واالترین، 
گســترده ترین و عمیق ترین نعمت الهی در دنیای ما انقاب اسامی است.سردار شکارچی با بیان اینکه شهدا همیشه زنده 
هستند و شما جوانان، فرماندهان آینده این ارتش مکتبی خواهید بود، خاطر نشان کرد: حفظ انقاب، نظام مقدس، دفاع از 
حریم والیت، قرآن، مکتب علوی و عاشورایی وظیفه همگانی است و شما دانشجویان مسئولیت سنگینی دارید و امیدواریم 

همچون شهدای عزیزمان عاقبت بخیر شوید.

رییس جمهور بر ضرورت توجه به ارائه آموزش های عمومی و نظارت و کنترل دقیق اجرای مصوبات و شــیوه نامه های بهداشتی در پیشگیری از 
ابتا به بیماری کرونا تأکید کرد و از دستگاه های اجرایی خواست به برگزاری اجتماعات و مراسم های غیرضروری اصرار نکنند.به گزارش ایرنا از 
پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی، گفت: مردم در سراسر کشور به رغم شرایط کرونایی و با رعایت توصیه های بهداشتی، با حضور حماسی خود جلوه های زیبایی از عشق و ارادت قلبی خود به 
نظام مقدس جمهوری اسامی ایران به نمایش گذاشتند.رییس جمهور در ادامه با اشاره به سرعت انتشار سویه جدید کرونا، ضرورت توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه را مورد تأکید قرار 
داد و اظهار داشت: صرفاً دریافت واکسن کفایت نمی کند و باید در کنار آن به موضوع ارائه آموزش های عمومی برای اعتای بهداشت همگانی و رعایت فاصله گذاری به منظور پیشگیری 
از ابتا به بیماری توجه جدی داشــت.وی بر همین اســاس متذکر شد: دستگاه های اجرایی هم به برگزاری اجتماعات و مراسم ها مگر در موارد ضروری و آن هم با رعایت کامل اصول 
بهداشتی اصرار نکنند.رییس جمهور گفت: صدا و سیما در اطاع رسانی و آموزش عمومی نقش مهمی بر عهده دارد و باید صدای واحدی در اطاع رسانی کرونا در رسانه ها منتشر شود 

و در زمینه مصوبات و تصمیمات ستاد ملی کرونا فقط سخنگوی ستاد وظیفه اطاع رسانی دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: با تمام توان در مسیر ایجاد امنیت و آرامش برای کشور تاش خواهیم کرد و اجازه 
عــرض اندام خارج از قوانین و مقــررات بین المللی را به هیچ قدرتی نخواهیم داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
روابط عمومی ارتش، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در بازدید از تیپ ۱58 شــهید کشــاورزیان 
نیروی زمینی مســتقر در مناطق مرزی گفت: بحمداهلل ارتش جمهوری اســامی ایران بــا ایثار، اخاص و فداکاری 

مثال زدنی خود در عرصه های مختلف، ثابت کرده که پا در رکاب و مطیع محض فرماندهی معظم کل قوا اســت.وی با بیان اینکه نائل شــدن به شهادت، 
از عنایات خاص پروردگار متعال اســت، افزود: شــهادت افتخار بزرگی اســت و همواره آرزو می کنیم با ســربلندی به این مهم دست پیدا کنیم.فرمانده 
نیروی زمینی ارتش با تأکید بر امنیت پایدار در ســطح منطقه با حضور نیروهای ارتش، خاطرنشــان کرد: با تمام توان در مســیر ایجاد امنیت و آرامش 
برای کشــور تاش خواهیم کرد و اجازه عرض اندام خارج از قوانین و مقررات بین المللی را به هیچ قدرتی نخواهیم داد.امیر حیدری با بیان اینکه نیروی 
زمینی ارتش در عرصه های مختلف پویا، بالنده و بازدارنده اســت، گفت: بحمداهلل ارتش جمهوری اســامی ایران با ایثار، اخاص و فداکاری مثال زدنی 
خود در عرصه های مختلف، ثابت کرده که مطیع محض ولی فقیه است.گفتنی است، فرمانده نیروی زمینی ارتش از میزان آمادگی کارکنان و تجهیزات 

این تیپ نیز بازدید کرد.

رییس جمهور در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا؛

دستگاه های اجرایی از برگزاری اجتماعات غیرضروری 
پرهیز کنند

امیر حیدری:

اجازه عرض اندام به هیچ قدرتی را نمی دهیم
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گزیده خبر

۲۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق 
صرف اشتغال زایی شد

عملکرد صندوق توسعه ملی نشــان می دهد از سال ۹۴ تا ۹۹ بیش از ۲۲ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زا پرداخت شده و بخش صنعت و معدن پیشتاز 
جذب منابع بوده اســت.به گزارش فارس، صندوق توسعه ملی به منظور تامین 
منابــع ارزی و ریالی طرح های اقتصادی فعالیت می کند و در این بخش موضوع 
تامین منابع ریالی پرداخته شد.صندوق توسعه ملی به منظور تأمین منابع ریالی 
طرحهای متقاضی دریافت تســهیالت در بخشهای مختلف اقتصادی، مطابق با 
قوانیــن و مقررات خود و عالوه بر قراردادهای عاملیت ریالی از ســال ۱۳۹۴ به 

سپرده گذاری ریالی نزد بانکهای سپرده پذیر، اقدام کرد.

تکالیف قانونی صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیالت
یکی از موادی که این صندوق برای تســهیالت دهی به آن اشاره دارد ماده ۵۲ 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقررات مالی دولت ۲ است.

از ابتــدای ســال ۱۳۹۴ و در اجرای مفاد حکم این ماده صندوق توســعه ملی 
موظف شــده از منابع ورودی به صندوق در هر ســال:الف( ۱۰ درصد را جهت 
پرداخت تسهیالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگا ه های اقتصادی متعلق 
به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی 
و مالــی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، 
کشــاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات 
محصوالت کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.

مسئوالن صندوق توسعه ملی معتقدند سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا 
جهت پرداخت تسهیالت طرحهای موضوع این بند اختصاص می یابد. همچنین 
از آنجایی که منابع صندوق ارزی اســت براســاس قوانین توسط بانک مرکزی 
تبدیل به ریال می شــود.ب( ۱۰ درصد را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهای 
خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به 
طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت 
پرداخــت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشــگری و صادرات 
کاالهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی 
و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند.تبصره ۱- پنج درصد از منابع این ماده با 
سیاســتگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیالت 
اشتغالزایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص 
می یابد و بانکهای عامل مکلفند عالوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را 
از محل منابع داخلی پرداخت کنند.بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری، 
پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین 
۱۵ درصد از منابع مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد.

تبصره ۲ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم 
و عرضه مناســب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصالح و 
افزایــش بهره وری زنجیره تأمین و تولید، یک واحد درصد از منابع بند )ب( این 
ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندوق 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیالت 
به طرح های ســرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های مربوطه پرداخت 
شود.از دیگر تکالیف قانونی این صندوق بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی 
ســال های ۹۷ و ۹۸ به منظور ایجاد اشــتغال بود. دولت اجازه داشت در جدول 
تبصره ۱۴ قانون هدفمندی در قالب وجوه اداره شده یارانه سود و کمک بالعوض 
بدهد.ســومین قانونی که به آن استناد می شود قانون حمایت از توسعه و ایجاد 

اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

چه میزان تسهیالت پرداخت شد؟
از محل قانون الحاق از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۹ حدود ۹۰ هزار طرح اقتصادی 
موفق به دریافت تســهیالت شدند. طبق گزارش ۲۴ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان 
به این طرح ها اختصاص یافت. با توجه به اینکه بیش از ۳۸ هزار و ۸۲۲ میلیارد 
تومــان جمع کل قرارداده ها بودجه که ۶۲ درصد از اعتبار تخصیص یافته جذب 
شــد. در ســال ۹۹ میزان جذب منابع ۲۷ درصد برای ۱۹۲۰ طرح بوده است.

عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز نشان می دهد از سال ۹۴ تا پایان ۹۹، بالغ بر 
۷۶۲۶ طرح ۱۰ هزار ۲۵۷ میلیارد تومان تسهیالت تخصیص یافت. همچنین در 

سال ۹۹ تکلیفی برای صندوق توسعه ملی ایجاد نشده بود.

اختصاص 1.5 میلیارد دالر برای اشتغال روستایی
ســال ۹۷ از منابع صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دالر معادل ۱۸ هزار میلیارد 
تومان برای ایجاد و توســعه اشتغال روستایی و عشایری تصویب شد که عملکرد 
آن در این ســال ها بیان شده است.برای بخش توسعه و اشتغال روستایی از سال 
۹۴ تا پایان سال ۹۹ بالغ بر ۹ هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان قرارداد منعقد شد که 
از این میزان ۶ هزار و ۸۲۶ میلیارد تومان به متقاضیان تخصیص یافت. همچنین 
مجموع مبلغ مصوب بانکهای عامل در اجرای قانون حمایت از توســعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری بالغ بر ۱۳۷ هزار میلیارد ریال است 
که مبالغ تخصیص یافته به متقاضیان با فرض رعایت ماده ۳ آیین نامه اجرایی این 
قانون مبنی بر تلفیق برابر ۵۰ - ۵۰ منابع داخلی موسسات مالی و منابع صندوق 
به صورت ۵۰ درصد گزارش شده است.در این سال های بیشترین منابع تخصیص 
یافته متعلق به بخش صنعت و معدن و پس از آن آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشاروزی و در نهایت گردشگری است. بخش صنعت توانسته ۷۰ درصد 
منابع تخصیصی بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریالی را جذب کند.براساس آمار ۳۴ هزار 
و ۳۸۲ میلیارد تومان به بخش های یاد شده، تخصیص یافت که ۶۵ درصد معادل 
۲۲ هزار ۳۴۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد. ضعیف ترین عملکرد مربوط به سال 

۹۹ است که کمترین میزان اعتبار تخصیص و جذب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:
برگشت پول به مجردهای بدقول در نهضت ملی مسکن 

بدون سود است
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: به مردان مجرد باالی ۲۳ سال این فرجه و فرصت داده شده 
که در مدت زمان ۲ سال متاهل شوند و بتوانند از امتیازات طرح نهضت ملی مسکن برخوردار شوند. 
مجردان باید تعهد دهند اگر در زمانی که پروژه و واحد مورد نظر آماده به تحویل شد، متاهل نبوده 
باشند، واجد شرایط نیستند و واحد از آنها گرفته می شود و به واجد شرایط دیگر تحویل داده خواهد 
شد.محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه برای مردان مجرد باالی ۲۳ 
سال که به طور قطعی قصد ازدواج دارند، پروژه نهضت ملی مسکن یک فرصت بسیار مغتنمی است، 
اظهار داشــت: این پروژه و سیاست گذاری معضل تاخیر در ازدواج ناشی از مشکل مسکن را برطرف 
می کند.وی ادامه داد: براســاس قانون، واگذاری مســکن در طرح های حمایتی به خانوارهای واجد 
شرایط انجام می شود و به غیر از ۵ گروه مجردی که از ابتدای قانون مستثنی از شرط تاهل بودند، 
قرار بر این شد که در طرح نهضت ملی مسکن مردان مجرد باالی ۲۳ سال با هدف تسهیل گری در 
تشکیل خانواده و تحقق ازدواج آسان جزو مشموالن ثبت نام قرار بگیرند.  معاون وزیر راه و شهرسازی 
افزود: باید توجه داشته باشیم که هنوز خانواده های زیادی در صف انتظار یا در اولویت واگذاری مسکن 
در طرح های حمایتی هستند، از این رو تنها مجردانی که به طور قطعی قصد ازدواج تا دو سال آینده 
را دارند باید در این طرح ثبت نام کنند.    محمودزاده تاکید کرد: به مردان مجرد باالی ۲۳ سال این 
فرجه و فرصت داده شــده که در مدت زمان ۲ سال متاهل شوند و بتوانند از امتیازات طرح نهضت 
ملی مسکن برخوردار شوند. مجردان باید تعهد دهند اگر در زمانی که پروژه و واحد مورد نظر آماده به 
تحویل شد، متاهل نبوده باشند، واجد شرایط نیستند و واحد از آنها گرفته می شود و به واجد شرایط 
دیگر تحویل داده خواهد شــد.   معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به 
این سوال که آیا واحد از افراد گرفته می شود یا پول زمین از آنها اخذ خواهد شد، اظهار داشت: این 
موضوع بستگی به شرایط دارد. روال و فرایند تعریف شده این است که اگر افراد متاهل نشده باشند، 
پول و آورده اولیه به آنها بازگردانده شود. اما اگر واحد مورد نظر متقاضی واجد شرایط نداشته باشد، 
قیمت واقعی زمین -بدون در نظر گرفتن تخفیفات دولتی برای این اراضی- از فرد گرفته می شــود 
و سایر هزینه ها از جمله تخفیف در عوارض، مالیات و ... به روز شده و آن واحد با قیمت کارشناسی 
شده به مجرد ثبت نام کرده تحویل می شود. از این رو توصیه می کنیم فقط مجردهایی که از تاهل 
خود تا دو ســال آینده اطمینان دارند ثبت نام کنند و البته این پروژه می تواند از نظر اقتصادی در 

زندگی شخصی افراد بسیار موثر باشد. 

خاندوزی: 

سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت در مرحله کنترل کسری 
بودجه و تورم بســیار جدی است و در ســال آینده تورم بسیار 
کمتری را تجربه خواهیم کرد.به گزارش ایرنا، ســید احســان 
خاندوزی در بیســت و هشتمین گردهمایی مجازی ائمه جمعه 
به ارائه گزارشــی از وضعیت گذشته، حال و آینده این وزارتخانه 
پرداخــت و با بیان اینکه دولت ســیزدهم در حالی دولت را به 
دســت گرفت که شرایط اقتصادی کشــور در وضعیت بی ثباتی 
کم سابقه ای قرار داشت، گفت: در سال ۱۴۰۰ در چهارمین سال 
متوالی به جهت رشد قیمت ها قرار داشتیم، که االن هم وضعیت 
نامطلوبی را داریم.وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پس از 
جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر چنین دوران تورمی 
سابقه نداشته است،  تصریح کرد: متأسفانه سختی این مشکالت 
و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار گرفت که بخشــی از آن 
به خاطر تحریم ها و برخی از آن به دلیل برخی بی تدبیری ها در 
مسائل دیرینه اقتصادی بود.خاندوزی عنوان کرد: ما در سال های 
۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ فاصله تحریمی ای را داشتیم که می توانستیم از 
این تحریم ها درس بگیریم و به ترمیم وضعیت اقتصادی کشور 
بپردازیم؛ ولی این موضوع در دولت گذشته اتفاق نیفتاد. به همین 
دلیل تنها پشــتوانه دولت اتکا به درآمدهای نفتی بود که دچار 

مشکالت اقتصادی زیادی شدیم.

تامین کاالهای اساسی مردم و حقوق کارمندان؛ دو معضل 
دولت سیزدهم در شروع به کار

خاندوزی تاکید کرد: دولت ســیزدهم زمانی که در شهریورماه 
۱۴۰۰ دولت را به دست گرفت، دو مسئله مهم را در پیش داشت 
که از گذشته برخی مشــکالت را برای کشور بوجود آورده بود. 
یکی از آن ها تامین نیازها و کاالهای اساسی مردم و دیگری هم 
تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود.وی با بیان اینکه در 
هر ســال دولت ها می توانند بین سه تا چهار دهم درصد درآمد 
ســاالنه را به عنوان تنخواه استفاده کنند، یادآور شد: زمانی که 
دولت ســیزدهم کار را شــروع کرد،  همه این درآمدهای ساالنه 

مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت.
وزیر امور اقتصــاد و دارایی عنوان کرد: عالوه بر این دولت برای 
تأمین کســری بودجه می تواند ۸۵ درصد اوراق مشارکت را به 
فروش برســاند، که از این امکان نیز قبل از شروع به کار دولت 
سیزدهم استفاده شده بود. بنابراین دولت برای مدیریت این دو 
بخش به صورت فوریت، پیگیری این دو مسئله را در دستور کار 

خود قرار داد تا بتواند ثبات را در کشور ایجاد کند.

بی ثباتی قیمت در بازار ارز؛ معضل دیگر دولت
خاندوزی با بیان اینکه مســئله دوم دولت، بی ثباتی و نوسانات 

قیمت هــا بود که پیرو آن در بــازار ارز رخ داد، تصریح کرد: این 
بی ثباتــی بازار  به گونه ای بود که قیمــت ارز در مدتی کوتاه به 
حدود ۳۰ هزار تومان افزایش یافت. از این رو دولت ســیزدهم با 
تالش شبانه روزی ای که انجام داد، توانست در روزهای اخیر نرخ 
ارز را کاهش دهد.وی با اشاره به اینکه تورم دو منشأ دارد، یکی 
کســری بودجه و دیگری بی انضباطی بانکی و پولی، ادامه داد: از 
این رو هر دو را در حال کنترل هســتیم و مدیریت می کنیم تا 
کســری بودجه و بی انضباطی بانکــی و پولی رخ ندهد. در حال 
حاضر تورم ماهانه را کنترل کرده ایم. اگر بخواهیم به دنبال رشد 
اقتصادی باشیم،  این موضوع پس از ثبات اقتصادی رخ می دهد 

که در حال رفتن به این سمت هستیم.

تغییر رویکرد دولت ســیزدهم به وزارت امور اقتصاد و 
دارایی

خاندوزی با بیان اینکه همیشــه رویکرد دولت ها به وزارت امور 
اقتصــاد و دارایی بــه عنوان یک منبع تأمیــن درآمد از طریق 
مالیات بوده اســت، یادآور شــد: اما پس از ۱۵ سال این نگاه در 
این وزارتخانه تغییر کرده است و ما به دنبال کاهش ۵ درصدی 
مالیات بنگاه های معامالتی هستیم و نتایج این نوع تغییر رویکرد 
به اخذ مالیات را در ســال آینده شاهد خواهیم بود؛ از این منظر 

که کاهش مالیات در بهبود بنگاه های معامالتی تاثیرگذار است.

پاســخ دولت به خواســته های مردم در خصوص صدور 
مجوزهای اقتصادی و تأمین کاالهای اساسی

خانــدوزی افزود: یکــی از انتقادها و گالیه هایــی که مردم در 
سفرهای اســتانی به دولت داشتند،  مشکل مجوزهای اقتصادی 
اســت که در حال ســاماندهی این موضوع هستیم و مقدمات 
آن فراهم شــده که مجوزها به صورت برخط صادر شــود. یکی 
دیگر از گالیه های مردمی، تامین کاالهای اساســی است که از 
طریق فروشگاه های زنجیره ای این موضوع را تأمین خواهیم کرد 
و در ایــن خصوص اقدامات خوبی صــورت گرفته و برنامه های 
عملیاتی ای تدارک دیده شده است.وزیر اقتصاد، شعار اصلی این 
دولت را »دسترسی آسان مردم به دولت« دانست و تأکید کرد: 
بــرای این موضوع اقداماتی را در دســتور کار داریم که مراجعه 
و دسترســی مردم به دولــت را از طریق نرم افزارهای موجود در 

بانک ها و سایر نهادهای مربوطه تسهیل می کند.

برنامه وزارت امور اقتصــاد و دارایی برای مدیریت بازار 
سرمایه

خاندوزی همچنین به موضوع بورس اشــاره کرد و گفت: حدود 
۴۹ میلیون نفر در بورس ســهامدار هســتند که ۳۰ میلیون به 
صورت غیرمســتقیم و ۲۰ میلیون نفر به صورت مســتقیم در 

این زمینه مشــارکت دارند. مدیریت  این بازار توســط برخی از 
ســهامداران سبب شده تا برخی مشــکالت را در بورس شاهد 
باشــیم که این مســئله هم قابل حل و کنترل اســت و در این 
زمینه برنامه ریزی های الزم صورت گرفته اســت؛ از جمله اینکه 
در دولــت جدید اصالح بازار ســرمایه را در پیش گرفته ایم که 
در این زمینه پیشــنهادی را به هیئت دولت ارائه کرده و منتظر 

تصویب آن هستیم.
وی ادامه داد: در این طرح به دنبال این هستیم که گردش مالی 
در شــهرها و استان ها فعال شود و در بودجه ۱۴۰۱ این مسئله 
پیش بینی شــده اســت، از این رو دولت به دنبال توزیع بودجه 
استانی به صورت عادالنه تر پیش خواهد رفت. به همین منظور 
»صندوق های پیشرفت توسعه« در استان ها را ایجاد کرده ایم که 
یکی از ابزارهای حمایتی دولت در این مســئله خواهد بود.وزیر 
امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه امسال تا پایان اسفندماه سود 
سهام عدالت به همه ۴۹ میلیون نفر سهامدار پرداخت می شود، 
ادامه داد: کسانی که یک میلیون تومان سهامدار هستند به همان 
میزان و کســانی هم که بیش از ۵۰۰ هزار تومان ســهام دارند، 

 حدود ۶۰۰ هزار تومان به آن ها سود پرداخت خواهد شد.

رویکرد دولت نسبت به افزایش حقوق ها
خاندوزی با بیان اینکه یکی دیگر از گالیه های مردمی به دولت 
این اســت که چرا تورم ۴۰ درصد افزایــش یافته،  اما حقوق و 
دستمزدها متناسب با آن افزایش نمی یابد، افزود: از آن جایی که 
همگان می دانند مهم ترین مسئله برای حل این موضوع این است 
که دولت باتوجه به افزایش قیمت ها و تورم، حقوق و دستمزدها 
را افزایــش دهد، اما خوب می دانیم کــه این تصمیم تنها برای 
حدود ۴ میلیون کارمند دولت نیســت،  بلکه بر سایر بخش های 
کشــور،   حتی بخش خصوصی هم تاثیرگذار است و این پیام را 
برای بخش خصوصی ارسال می کند که شما هم باید متناسب با 
این اقدام، حقوق و دســتمزد کارکنان و کارگران خود را افزایش 
دهید.  وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: از این رو این موضوع 
در وضعیت اشتغال بسیاری از افراد تاثیر خواهد گذاشت و ممکن 
است سبب اخراج و تعدیل نیروهای کار در سطح کشور شود که 
خود این مســئله سبب نگرانی بیشتر مردم می شود. البته دولت 
هم منابع کافی برای این افزایش حقوق را ندارد. حتی در بودجه 
۱۴۰۱ شــرایط را در وضعیت عدم توافق ۱+۴ تنظیم کرده ایم 
که در صورت عدم توافق، مشــکل زیادی در کشور ایجاد نشود. 
همچنین افزایش حقوق ها، ســبب افزایش تورم و کاهش قدرت 
خرید مردم می شــود. بنابراین دولت در مرحله کنترل کســری 
بودجه و تورم، بسیار جدی است و با اتخاذ اینگونه سیاست ها، در 

سال آینده تورم بسیار کمتری را تجربه خواهیم کرد.

رضا حاجی پــور در گفت وگو با اقتصادآنالین 
از برگــزاری نشســت های تخصصــی میان 
نمایندگان و ســایر مســئوالن برای تعیین و 
تکلیف الیحــه رتبه بندی معلمــان و زمان 
اجرایــی آن خبــر داد.اقتصادآنالین - مهدی 
بیک؛ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با اشاره به آخرین پیگیری های مرتبط 
با الیحه رتبــه بندی معلمــان گفت: الیحه 
رتبه بندی، علــی رغم فراز و فرودهای فراوان 
به زودی رســما در مســیر اجرا قرار خواهد 
گرفت. در حال حاضر بعد از ایرادات شــورای 
نگهبان، مجلس از طریق نشست های متعدد 
با نهادهای دولتی و سایر نهادهای مسئول به 
دنبال ارائه راهکارهایی اســت که از طریق آن 
بتواند موارد مد نظر شورای نگهبان را محقق 
کند.حاجی پور ادامــه داد: یکی از مهمترین 
ایرادات شورا، مرتبط با اصل۷۵قانون اساسی 
است که افزایش هرگونه هزینه در لوایح دولتی 
از سوی مجلس را خارج از دایره قانون ارزیابی 
مــی کند. بنابراین مجلــس و دولت به دنبال 
راهکاری هستند که این اصالحات را از طریق 
تفاهم اعمال کنند.نماینده مردم آمل با اشاره 
به اینکه طبیعی است که مجلس، اصالحاتی 
بــر روی لوایح ارســالی دولت اعمــال کند، 
گفت: بعد از ایرادات شــورای نگهبان مجلس 

و دولت تالش خواهند کرد، راه حل میانه ای 
را برگزینند تا از دل تفاهم این دو نهاد، قانون 
رتبه بندی اجرایی شود. این نماینده با اشاره به 
اینکه برای حل این مشکل، کمیته ای در بطن 
کمیسیون آموزش مجلس تشکیل و برای حل 
مشکل جلسات متعددی را با وزارت آموزش و 
پرورش و سایر نهادهای مسئول برگزار کرده، 
گفت: وزارت آموزش و پرورش نیز با توجه به 
اینکه این الیحه توســط دولت قبلی تدارک 
دیده شده اســت، تالش می کند از طریق به 
روزآوری الیحه موضوع را در مســیر اجرایی 
شدن قرار دهد.حاجی پور یادآور شد: برخالف 
دولت قبلی که حتی بودجه الزم را برای اجرای 
این قانون را تخصیص نداده بود، دولت جدید 
با تخصیص ۱۲.۵هزار میلیارد تومان برای ۶ماه 
سال جاری و ۲۵هزار میلیارد تومان برای سال 
۱۴۰۱، نشــان داده که برای پاســخگویی به 
مطالبات معلمان جدی است، اما در عین حال 
باید سر و شکل الیحه به گونه ساماندهی شود 
که برای سالهای متمادی قابلیت اجرا داشته 
باشد.او گفت: خوشبختانه بعد از بحث و تبادل 
نظرهای فراوان، دولت نیــز آماده همکاری و 
مســاعدت برای اجرای رتبه بندی است. بعد 
از جلســاتی که میان نمایندگان کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس، دیوان محاسبات، 

ســازمان امور ادرای و اســتخدامی، سازمان 
برنامــه و بودجه، وزارت آمــوزش و پرورش و 
شــورای نگهبان در حال برگزاری اســت به 
زودی بهترین تصمیم بــه نفع معلمان اتخاذ 
خواهد شد.نماینده مردم آمل در مجلس درباره 
خروجی این نشست ها گفت: موضوع در حال 
چکش کاری است و هنوز خروجی نهایی این 
اصالحات بر روی الیحه مشخص نشده است. 
اما مســاله اصلی آن است که معلمان گرامی 
نباید هیچگونه نگرانــی در خصوص اجرایی 
شــدن اصل رتبه بندی داشته باشند. از تاریخ 
۳۱شــهریورماه ۱۴۰۰، رتبــه بندی معلمان 
اعمال خواهد شــد و معلمان شــریف کشور 
مبتنی بر ۵ســطح رتبه ای که در این قانون 
لحاظ شده از گزاره های اعتباری و مالی رتبه 
بنــدی بهره مند خواهند شــد.حاجی پور در 
پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنالین که 
آیا می توان موعد زمانی مشخصی برای تعیین 
تکلیف بحث رتبه بندی دست پیدا کرد؟گفت: 
همانطور که اشاره شــد تا زمان دستیابی به 
توافق کامل، بهتر اســت، وعده ای داده نشود. 
اما تمام تالش مجلس و دولت بر آن اســت تا 
قبل از پایان سال جاری)اسفندماه(بعد از توافق 
با دولت، موضوع رتبه بندی در مجلس تصویب 

و برای اجرا ابالغ شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛

افزایش حقوق معلمان از چه زمانی اجرایی می شود؟

در حالی که پیش از این اعالم شده است بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 
۵۰هزار دســتگاه خودروی سواری وارد کشــور خواهد شد، حاال بررسی جزئیات 

مصوبه تلفیق حاکی از تداوم عدم مجوز ورود خودروی سواری به کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، حدود سه هفته قبل در جریان 
بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینی عضو این کمیسیون از تصویب واردات خودرو در سال بعد خبر داده 

بود، بر این اساس پیش از این واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات بعضی از 
کاالها و خودرو مطرح بود که امروز این واردات با ارز غیرصادراتی و با نظارت بانک 
مرکزی پیشــنهاد شد. در خصوص این پیشنهاد با نماینده بانک مرکزی مشورت 
و موضوع را مطرح کرده ایم. این پیشــنهاد مبتنی بر واردات مدیریت شــده است 
و رقم این واردات از منابع غیروصولی انجام خواهد شــد و مصارف آن در توســعه 
صنعت خودرو، ارتقای ناوگان کشوری و خطوط ریلی در مسیر سیاست های کالن 
کشور خواهد بود.عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفته بود، بر این 
اســاس، به دولت اجازه داده می شود به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و 
ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع الســیر و قطار شهری 
و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راه سازی با اولویت مناطق 
محروم و روســتایی و اصالح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقای مدیریت عبور و 

مرور ناوگان حمل ونقل نســبت به واردات خودروی سواری با رعایت سیاست های 
کالن نظام، از محل ارز غیرصادراتی )خود یا دیگران( با نظارت بانک مرکزی، توسط 
بخش خصوصی اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی در سال آینده اقدام به واردات 
۵۰ هزارخودروی ســواری و ۱۰ هزار ماشین آالت سنگین با تعرفه ورودی که به 
تصویب هیئت وزیران می رســد اقدام کند، ســقف درآمدی این بند تا ۶۰۰ هزار 
میلیارد ریال تعیین شده است.در همین راستا علی جدی در مورد تصویب واردات 
۵۰ هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی در کمیسیون برای واردات خودرو از 
محل صادرات خودرو و قطعات و صنایع نیرومحرکه داشتیم که به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع داده شد. کمیسیون تلفیق نیز به طور جداگانه واردات ۵۰ هزار 
خودرو را تصویب و از این محل برای دولت هم درآمد پیش بینی کرده اســت. من 

فکر می کنم که واردات ۵۰ هزار خودرو در صحن هم تصویب شود.

جزئیات مصوبه تلفیق بر اساس سند رسمی
این درحالی است که بر اساس بند الحاقی یک تبصره هفت الیحه بودجه، مصوب 
کمیسیون تلفیق، به منظور تأمین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی 
مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی و سریع السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام در خطوط ریلی و بخش راهســازی با اولویت مناطق محروم و روستایی 
و اصالح نقاط حادثه خیز در جاده ها، توســعه فرهنگ حمل ونقل و ارتقاء مدیریت 
عبور و مرور ناوگان حمل ونقل در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود از محل 
ارز غیرصادراتی خود یا دیگران با نظارت بانک مرکزی و با رعایت سیاستهای کلی 
نظام نسبت به صدور مجوز واردات تعداد پنجاه هزار )۵۰.۰۰۰( دستگاه کامیون، 
اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن، واگن یخچال دار و 
کشنده و ده هزار )۱۰.۰۰۰( دستگاه ماشین آالت سنگین معادن و راهسازی اعم 
از نوســاخت یا حداکثر پنج سال ساخت، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص 
حقیقی و حقوقی با تعرفه ورودی که به تصویب هیئت وزیران می رســد، اقدام و 
درآمد ناشــی از آن را به حســاب ردیف جدول شماره )۵( این قانون واریز نماید، 

منابع واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای مربوط به مصرف می رسد.

 تغییر دقیقه 90 مصوبه خودرویی و جایگزینی سواری با وسایل نقلیه عمومی و کامیون؟

عقب نشینی کمیسیون تلفیق از واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری



4روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 24 بهمن 1400  11 رجب 1443  13 فوریه 2022نفت و انرژی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4847  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

گزیده خبر

نقش موثر نیروگاه بندرعباس در پایداری 
شبکه برق کشور

دهه فجر انقاب اســامی ایران طلیعــه خودباوری و 
تکیــه بر توان داخلی و تمرکــز بر دانش و تجربه فنی 
بود تا نویدبخش ایرانی نو و رو به رشــد باشد. در این 
میان صنعت برق کشور با تکیه بر تاش های بی وقفه 
صنعت گران، متخصصان و مدیران توانمند توانســته 
است نقشی حیاتی و تاثیرگذار در روند توسعه و بالندگی ایران ایفا کند.چنانکه در 
سال های اخیر با وجود برخی مشکات و تحریم های ظالمانه که سعی در توقف 
و کاهش سطح تولید برق کشور داشته است، با بهره مندی از دانش، تخصص و 
تجربه ارزشمند متخصصان صنعت برق روندی پایدار و مستمر در خدمت رسانی 
به مردم ایران اسامي و تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز بخش های اقتصادی و 
تولیدی کشور داشته و در این زمینه به موفقیت های کم نظیر و ارزشمندی دست 
یابــد؛ از این رو گذر از تحریم ها عزمی راســخ و جدی را طلب می کرد که این 

موضوع به انگیزه ای مهم و امیدآفرین در صنعت برق تبدیل شد .

با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد تومان؛
مشعل گاز 21 روستا مناطق کوهستانی 

شهرستان تنکابن روشن شد
مشــعل گاز 21 روســتای مناطق کوهستانی دوهزار و بخشــی از منطقه سه 
هزار شهرســتان تنکابن همزمان با دهه فجر روشن شد."قاسم مایلی رستمی" 
سرپرست شــرکت گاز مازندران در این آیین گفت: برای این پروژه که بیش از 
75 میلیارد تومان هزینه شده حدود 1۳۰ کیلومتر لوله گذاری در شرایط سخت 
آب و هوایی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه این پروژه توسط ۹ پیمانکار به 
انجام رسیده است افزود : در حال حاضر گاز به لوله ها تزریق شده و علمک ها 
آماده هستند و فقط نصب کنتور مانده که بزودی آغاز خواهد شد.مایلی رستمی 
اظهار داشــت: هم اکنون 1۹ روستای دهستان سه هزار فاقد گاز هستند که در 

سال آینده عملیات گازرسانی به آنها نیز آغاز خواهد شد.

 جهش تولید درمحصوالت جانبی 
پاالیشگاه گازایالم

مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام از رشد چشمگیر 
تولید محصوالت جانبی این شرکت در 1۰ ماهه نخست 
سال جاری خبر داد.به گزارش روابط عمومی، روح اهلل 
نوریان افزود: این شــرکت در راستای تحقق نامگذاری 
سال جاری، ضمن توجه به پایداری تولید، توانسته است 
برای دومین ســال متوالی در زمینه افزایش تولید محصوالت جانبی خود قدم 
های موثری بردارد.مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایام به رشد ۳2۹ درصدی 
تولید گاز اتان در 1۰ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: شرکت پاالیش گاز ایام در راستای توجه به تامین 
پایدارخوراک صنایع پایین دســتی تاش خود را در زمینه تولید این محصول 
دو چندان کرده اســت. نوریان از رشــد ۶ درصدی تولیــد گوگرد در این واحد 

صنعتی خبر داد.

نشست مدیرعامل گازگلستان و سرپرست 
فرمانداری شهرستان رامیان

علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و  همراهان با حضور در محل 
فرمانداری شهرســتان رامیان با مهدی استیری سرپرســت فرمانداری دیدار و 
گفتگو کرد.در این نشست مدیرعامل گاز استان ضمن گرامیداشت دهه مبارک 
فجر، انتصاب بجا و شایسته فرماندار شهرستان رامیان را تبریک گفت.طالبی در 
ادامه گزارشــی از فعالیت های گازرسانی و خدمات رسانی شرکت گاز به ویژه در 
سطح شهرستان رامیان، وصول مطالبات و برنامه های آینده شرکت گاز ارائه کرده 

و خواستار ادامه روند همکاری های فرمانداری با شرکت گاز شدند

فرشکاران تاکید کرد؛
لزوم ایجاد ردیف اعتباري ملی برای جبران 

خسارات خشکي دریاچه ارومیه
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی آذربایجان شــرقی بر لزوم ایجاد ردیف 
اعتباري برای جبران خسارات ناشي از خشکي دریاچه 
ارومیه در ســطح ملی تاکید کرد.محمد فرشکاران در 
دیدار مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: 
اگر پروژه های احیای دریاچه ارومیه بدون اینکه به سرانجام رسد به حال خود رها 
شود، جغرافیای وسیعی از کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.وی افزود: در این 
بین اســتان های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و سایر استان های همجوار 
بیشــترین آسیب را دیده و کل پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه از بین خواهد 
رفت. فرشکاران با اشاره به معضات مرتبط با بحران دریاچه ارومیه ابراز داشت: 
این بحران ملي بوده و تهدیدات مهمي از این بابت مي تواند متوجه استان باشد 
و الزم است در سطح ملي ردیف اعتباري براي جبران خسارات ناشي از خشکي 

دریاچه ارومیه براي استان ایجاد شود.

نفت برنت به مرز ۹۵ دالر رسید
قیمت نفت تحت تاثیر تشــدید نگرانیها نسبت به حمله نظامی روســیه به اوکراین، معامات روز جمعه را با 
ســه درصد افزایش به پایان برد و رکورد هفت ساله جدیدی را شکســت.به گزارش ایسنا، واشنگتن با اعام 
این که روســیه نیروهای زیادی نزدیک اوکراین برای راه انداختن یک حمله بزرگ مســتقر کرده اســت، از 
همه شــهروندانش خواســت ظرف مدت ۴۸ ساعت این کشور را ترک کنند. انگلیس هم به اتباع خود توصیه 
کرد اوکراین را ترک کنند. بوریس جانســون، نخست وزیر انگلیس بر ضرورت این که متحدان ناتو باید کاما 
روشن کنند که بسته تحریمهای اقتصادی سنگینی آماده اجراست، تاکید کرد.نفت برنت سه دالر و سه سنت 
معادل ۳.۳ درصد افزایش یافت و در ۹۴ دالر و ۴۴ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامات وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا سه دالر و 22 سنت معادل ۳.۶ درصد افزایش یافت و در ۹۳ دالر و 1۰ سنت در هر بشکه 
بسته شد.هر دو شاخص به باالترین حد خود از اواخر سال 2۰1۴ صعود کردند و رکورد قبلی را که روز دوشنبه 
بر جای گذاشته بودند، شکستند و تحت تاثیر نگرانیها نسبت به ناکافی بودن عرضه جهانی در برابر تقاضای رو 
به رشــد، برای هشتمین هفته متوالی صعود کردند. حجم داد و ستد در آخرین ساعت معامات افزایش پیدا 
کرد و حجم معامات نفت برنت به باالترین میزان در بیش از دو ماه گذشــته رسید.اندرو لیپو، رئیس شرکت 
لیپو اویل آسوشــیتس گفت: بازار نمی خواهد در آخرین روز معامات فروشنده باشد زیرا اگر تهاجمی در کار 
باشــد، متعاقب آن تحریم تافی جویانه وجود خواهد داشت که به اختال در تامین نفت و گاز طبیعی منجر 
می شــود.آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از تقاضا در ســال 2۰22 را باال برد و انتظار دارد تقاضای 
جهانی امســال به میزان ۳.2 میلیون بشکه در روز رشــد کند و به رکورد 1۰۰.۶ میلیون بشکه در روز برسد. 
گزارش این دیده بان انرژی پس از گزارش ماهانه اوپک منتشــر شد که پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای 
نفت امسال تحت تاثیر احیای اقتصادی قوی پساکرونایی ممکن است رشد بیشتری پیدا کند.آژانس بین المللی 
انرژی اعام کرد عربستان سعودی و امارات متحده عربی اگر نفت بیشتری تولید کنند، می توانند به آرام کردن 
بازار پرنوســان کمک کنند. اوپک پاس ۹۰۰ هزار بشــکه در روز کمتر از هدفش در ژانویه نفت تولید کرده 
است. این دو تولیدکننده عضو اوپک بیشترین میزان ظرفیت مازاد تولید را دارند و می توانند به کاهش فشار 
بر ذخایر تقلیل یافته نفت که یکی از عوامل نزدیک شدن قیمتها به مرز 1۰۰ دالر در هر بشکه و تشدید رشد 
تورم جهانی اســت، کمک کنند.دولت بایدن در واکنش به قیمتهای باال، در روزهای اخیر اعام کرد ســرگرم 
گفت و گو با تولیدکنندگان بزرگ درباره تولید بیشتر و همچنین احتمال آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک 
مصرف کنندگان بزرگ است.مذاکرات هســته ای غیرمستقیم ایران و آمریکا هفته گذشته ازسرگرفته شد و 
توافق هسته ای می تواند رفع تحریمها علیه نفت ایران و تسهیل محدودیت عرضه را به همراه داشته باشد.بر 
اســاس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعام کرد در آمریکا شمار دکلهای حفاری 
نفت هفته گذشته بیشترین میزان افزایش را در چهار سال گذشته داشتند و با 1۹ حلقه افزایش، به 51۶ حلقه 

رسیدند که باالترین میزان از آوریل سال 2۰2۰ است.

افزایش 70 هزار بشکه ای تولید نفت روسیه در ده روز
منابع آگاه خبر دادند، تولید نفت و میعانات گازی روسیه در بازه زمانی یکم تا دهم ماه فوریه )ماه جاری میادی( 
به 11.۰7 میلیون بشکه در روز افزایش یافت.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، رویترز به نقل از 
دو منبع آگاه نوشت، تولید نفت و میعانات گازی روسیه در بازه زمانی یکم تا دهم ماه فوریه )ماه جاری میادی( 
به 11.۰7 میلیون بشــکه در روز افزایش یافت.میزان تولید این کشــور در ماه گذشته یعنی ماه ژانویه برابر با 11 
میلیون بشکه در روز بوده است.با بهبود تقاضا برای نفت در جهان، روسیه میزان تولید نفت خود را همراه با گروه 
اوپک پاس افزایش داده است. سهمیه روسیه برای تولید ماهانه بر اساس برنامه اوپک پاس، 1۰۰ هزار بشکه در 
روز است.گروه تولیدکنندگان نفت متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام، اوپک و هم پیمانانش نظیر 
روسیه یعنی اوپک پاس، برای کمک به بازار با شروع همه  گیری و کاهش تقاضا، تولید خود را 1۰ میلیون بشکه 

در روز کاهش داد و اکنون با افزایش های ماهانه در حال کم کردن از این مقدار کاهش تولید است.

آژانس بین المللی انرژی:

بازار جهانی نفت تحت فشار کمبود عرضه
 پس از گزارش آژانس بین المللی انرژی درباره کمبود عرضه نفت 
خام در جهان در سال جاری، قیمت نفت 2 درصد افزایش یافت.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، شامگاه جمعه در پایان معامات 
هفتگــی بازارهای جهانی نفت خام، قیمت نفت 2 درصد افزایش 
یافــت و در اروپا به محدوده ۹۳ دالر رســید.بهای معامات آتی 
نفــت برنت با 1.52 دالر یا 1.7 درصد افزایش به ۹2.۹2 دالر در 
هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
نیــز 1.۶7 دالر یا 1.۹ درصد افزایــش یافت و به ۹1.5۳ دالر در 
هر بشکه رسید.با وجود رشد قیمت نفت در روز جمعه، قیمت آن 
در مسیر اولین کاهش هفتگی خود پس از هفت افزایش هفتگی 
متوالی قرار دارد.آژانس بین المللی انرژی اعام کرد که عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی در صورتی که نفت خام بیشتری 
تولید کنند، می توانند به آرام کردن بازارهای بی ثبات نفت کمک 
کنند اما ائتاف اوپک پاس در ژانویه ۹۰۰ هزار بشــکه در روز 
کمتر از هدف تولید کرده است.آژانس بین المللی انرژی همچنین 
پیش بینی تقاضای خود در ســال 2۰22 را بر اساس بازنگری در 
داده های تاریخــی ۸۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش داد. انتظار 
می رود تقاضای جهانی در سال جاری ۳.2 میلیون بشکه در روز 
افزایش یابد و به رکورد 1۰۰.۶ میلیون بشکه در روز برسد.پیش 
از این، سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( اعام کرده 
بود که تقاضای جهانی نفت ممکن است در سال جاری به دلیل 
بهبود اقتصادی پس از کرونا، حتی با شدت بیشتری افزایش یابد.

چشــم انداز افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو ایاالت متحده 
و مذاکرات لغو تحریم های ایران، افزایش بیشــتر قیمت نفت را 
محدود کرد.وارن پترسون، رئیس تحقیقات کاالهای ING، گفت: 
اعداد تورم دیروز احتماالً فشار بیشتری بر فدرال رزرو آمریکا وارد 
می کند تا با افزایش نرخ بهره، تهاجمی تر عمل کند. این انتظار تا 
حدودی بر نفت و مجموعه گسترده تر کاالها تأثیر می گذارد.روز 

پنجشنبه، داده های تورم ایاالت متحده بیشترین افزایش ساالنه 
خود را در ۴۰ ســال گذشــته ثبت کرد و جیمــز بوالرد، رئیس 
بانک فدرال رزرو ســنت لوئیس گفت که او خواهان یک درصد 
کامل افزایش نرخ بهره تا 1 جوالی است.از سوی دیگر، مذاکرات 
غیرمستقیم بین آمریکا و ایران پس از وقفه 1۰ روزه از سر گرفته 
شد. توافق در این مذاکرات می تواند منجر به لغو تحریم های نفتی 
ایران و کاهش محدودیت عرضه جهانی شود.در اوایل این هفته، 

داده های موجودی انبارهای ایــاالت متحده، نگرانی های مربوط 
به عرضه را پس از کاهش غیرمنتظره ۴.۸ میلیون بشــکه ای در 
ذخایر نفت خام آمریکا افزایش داد.بر اساس گزارش اویل پرایس، 
آژانس بین المللی انــرژی )IEA( روز جمعه اعام کرد، اگر اوپک 
پاس در رســیدن به اهداف تولید نفت خود در بحبوحه افزایش 
تقاضا و رســیدن ذخایر به پایین ترین حد چند سال اخیر ناکام 
بماند، قیمت نفت تحت فشــار صعودی باقی می ماند و نوسانات 

بیشتری را در پیش می گیرد.آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
بازار نفت ماه فوریه اعام کرد که شــکاف بین تولید اوپک پاس 
و ســطوح هدف آن به ۹۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه افزایش 
یافت.آژانس بین المللی انرژی گفته که نرخ رشــد جهانی برآورد 
شده در ســال جاری تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است 
و انتظار می رود تقاضای جهانی نفت در سال جاری ۳.2 میلیون 
بشکه در روز افزایش یابد و به 1۰۰.۶ میلیون بشکه در روز برسد، 
زیرا محدودیت ها برای مهار گسترش کرونا کاهش می یابد.آژانس 
 OECD بین المللی انرژی تخمین زده که ذخایر نفت کشــورهای
در ماه دســامبر به میزان ۶۰ میلیون بشــکه کاهش یافته است. 
ذخایر نفت در اقتصادهای توسعه یافته ۳55 میلیون بشکه کمتر 
از یک سال گذشته است و به کمترین میزان خود در هفت سال 
گذشته رسیده است.عرضه جهانی نفت در ژانویه 5۶۰ هزار بشکه 
در روز افزایش یافت و به ۹۸.7 میلیون بشــکه در روز رسید، که 
عمدتاً از کشورهای خارج از پیمان اوپک پاس بود، در حالی که 
اوپــک پاس همچنان عملکرد ضعیف و مزمن را در برابر اهداف 
نشان می داد.اگر شــکاف پایدار بین تولید اوپک پاس و سطوح 
هدف آن ادامــه یابد، تنش های عرضه افزایش می یابد و احتمال 
نوسانات بیشتر و فشار صعودی بر قیمت ها را افزایش می دهد. اما 
این خطرات، که پیامدهای اقتصادی گسترده ای دارند، می توانند 
کاهش یابند اگر تولیدکنندگان در خاورمیانه با ظرفیت مازاد برای 
جبران کمبودهایی که دارند، جبران کنند.آژانس بین المللی انرژی 
افزوده اســت: مشکل ظرفیت اضافی این است که تنها دو کشور، 
عربستان ســعودی و امارات متحده عربی )امارات متحده عربی( 
چنین ظرفیتی دارند. از سوی دیگر، در صورت موفقیت آمیز بودن 
مذاکرات هســته ای و رفع تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت 
ایران، ایران همچنین می تواند 1.۳ میلیون بشــکه در روز به بازار 

اضافه کند.

تا چند روز دیگر یعنی از ابتدای بهمن ماه قبوض برق با تغییراتی 
مواجه می شود و طبق گفته سخنگوی صنعت برق 25 درصد 
مشترکان با رقم های باال روبرو خواهند شد؛ البته در کنار آن نیز 
برای برخی از مشترکان مشوق هایی لحاظ شده است.به گزارش 
ایسنا، بر اســاس بند »ی« تبصره ۸ قانون بودجه سال 1۴۰۰، 
آیین نامه جدید تعرفه برق مشــترکان خانگی با هدف اصاح 
مصرف به تصویب هیئت وزیران رســید و قرار شد که از بهمن 
امســال در قبوض مشترکان پر مصرف تغییراتی ایجاد شود؛ در 
این مصوبه دو شاخص که مبنای قیمت گذاری بوده و از پیش 
هم در قبوض وجود داشت، تغییری نکرده  است. به عبارت دیگر 
الگوهــا و پایه قیمت گذاری  بر مبنای الگو هیچ تغییری نکرده 
و آنچه که تغییر کرده، پله های  مصرفی اســت، به طوری که 
پله ها اکنون به مصرف تا ســطح الگو، 1.5 برابر الگو، تا 2 برابر 
الگو و بیش از دو برابر الگو تقســیم شده است.به طور مثال در 
تهران و بیشتر مناطق کشور الگوی مصرف 2۰۰ کیلووات ساعت 
در ماه بوده که نســبت به قبل تغییری نداشته است، براساس 
آمار ســامانه های پرداخت قبــوض، در این فصل ۸5 درصد از 
مردم  در ســطح این الگو یا حتی کمتر، برق مصرف می کنند 
که هیچ تغییری در مبلغ قبــوض برق آن ها رخ نخواهد داد و 
تنها مشترکانی که بیشتر از الگو مصرف دارند، شاهد تغییراتی 
خواهند بود.طبق گفته های رخشــانی مهر- معاون هماهنگی 
توزیع توانیر  از بین ۳۰ میلیون مشترک خانگی، تنها ۶۰۰ هزار 
مشــترک  که 2 درصد از مجموع جمعیت مشترکان خانگی را 
دربرمی گیرند، بیش از ۳۰۰۰ مگاوات از مصرف برق کشــور را 
بــه خود اختصاص داده اند که این میــزان به اندازه تولید برق 
چهــار نیروگاه بزرگ و مصرف برق میلیون ها مشــترک عادی 
اســت. اگر این 2 درصد، مصرف برق خــود را به نصف کاهش 
دهند، بخش مهمی از محدودیت های برقی در تابستان از بین 
مــی رود.وی با بیان اینکه از این پس مردم به جای قیمت برق 
باید با اصطاح کیلووات ساعت آشنا شوند چرا که همه مصارف 
وسایل برقی با این میزان سنجیده می شود، اظهار کرد: استفاده 
متعارف و درســت از وســایل برقی، تنها راهکار کنترل مصرف 
و نگاه داشــتن میزان مصرف در ســطح الگوست. به طور مثال 
وقتی دمای آســایش براساس اصول علمی و پزشکی 25 درجه 
سانتیگراد است، تنظیم کولر روی دمای پایین تر از 25 درجه، 

به معنای مصرف و استفاده نامتعارف تلقی می شود.
معاون هماهنگــی توزیع توانیر همچنین بــا ارائه مثالی دیگر 
توضیح داد: استفاده به اندازه از سیستم روشنایی در مکانی که 
حضور داریم، متعارف و روشن نگه داشتن المپ ها در مکانی که 
حضور نداریم، نامتعارف است و باعث خروج از الگوی مصرف می 

شود. آئین نامه نحوه محاسبه تعرفه برق تنها به دنبال افزایش 
توجه مردم به میزان مصارفشان است چرا که هرچه مصارف در 
سطح الگو باشد، می توان شبکه برق پایداری داشت.اما در این 
میان برای برخی مشترکان مشوق های خوش مصرفی نیز لحاظ 
شده است، مصطفی رجبی مشهدی- سخنگوی صنعت برق در 
این رابطه به ایسنا گفت:  طرح افزایش تعرفه برق برای مشترکان 
پر مصرف از ابتدای بهمن ماه ســال جاری در کل کشور  اجرا 
خواهد شــد و تعرفه این دســته از مشترکان به صورت پلکانی 
افزایشــی و تا نزدیک به قیمت تمام شــده را پرداخت خواهند 
کرد،  پیش بینی شــده در این طرح برای مشترکانی که میزان 
مصرف آن ها زیر الگوی کم مصرفی اســت، مشوق هایی لحاظ 
شود.به گفته وی، الگو کم مصرفی افزایش پیدا کردهاست و این 
یعنی کســانی که مصرف برق آن ها زیر 5۰ درصد الگو منطقه 
باشند، در ماه های غیر گرم 1۰۰ کیلووات ساعت برای مناطق 
عادی و بــرای ماه های گرم 15۰ کیلووات ســاعت لحاظ می 
شود، اگر مشترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر این اعداد داشته 
باشــد و عاوه بر آن تحت پوشــش کمیته امداد و یا سازمان 
بهزیســتی باشــد، برابر بند ی تبصره هشت قانون بودجه سال 
1۴۰۰ از تعرفه رایگان برخوردار می شود.رجبی مشهدی با بیان 
اینکه 75 درصد مشــترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و 
25 درصد که حدود هفت میلیون مشــترک را شامل می شود، 
جزو مشترکان پر مصرف هستند، گفت: البته در مناطق مختلف 
پراکندگی ها متفاوت است، در مجموع این دسته از مشترکان 
که بیش از  حد مصرف منطقه مصرف دارند شــامل حال این 
طرح خواهند شد.به گزارش ایسنا، مشترکان می توانند با نصب 
اپلیکیشــین »برق من« از میزان مصرف خود و مشاهده تعرفه 
برق منطقه خودشان مطلع شوند، همچنین نسبت به مدیریت 
مصارف خود اقدام و از سایر خدماتی که در این برنامه گنجانده 

شده است، استفاده کنند.

قبض رایگان و نجومی به چه کسی می رسد؟

آژانــس بین المللی انرژی اعام کرد که عربســتان و امارات 
مازاد عرضه نفت خام کافی برای جبران نوســان های شدید 

در بازارهــای جهانی در اختیار دارند.به گزارش مهر، آژانس 
بین المللــی انــرژی در تازه ترین گــزارش ماهانه اش اعام 
کرد: عربستان ســعودی و امارات متحده عربی می توانند به 
برقراری تــوازن در بازارهای جهانی نفت خام کنند، این در 
حالی اســت که قیمت ها پس از هشــدار آژانس بر تشدید 
خطر نوســان ها در بازار نفت روند افزایشی در پیش گرفت.

پس از اشــاره آژانس بین المللی انرژی به محدودیت عرضه 
جهانــی نفت خام و وجود ظرفیت مــازاد عرضه در گزارش 
ماهانه اش، قیمت شــاخص نفت خام برنت دریای شــمال 
به باالترین ســطح هفت ســاله خود نزدیک شد و به سطح 
باالی ۹2 دالر و 75 ســنت به ازای هر بشکه رسید.این نهاد 
مســتقر در پاریس اعام کرد: در صورتی که تولیدکنندگان 

در خاورمیانــه ظرفیت مــازاد عرضه خــود را برای جبران 
محدودیــت عرضه موجود روانه بازارهای جهانی نفت کنند، 
می توانند خطر ناشی از نوســان های بازار نفت با پیامدهای 
اقتصادی گســترده را کاهش دهند.امارات و عربســتان دو 
تولیدکننده دارای بیشترین ظرفیت تولید نفت خام هستند.

کریگ ارالم، تحلیلگر ارشــد بازار در مؤسسه اوای ان دی ای 
)OANDA( گفت: بــار دیگر قیمت های جهانی نفت خام در 
حال افزایش هســتند، این در حالی رخ می دهد که آژانس 
بین المللــی انرژی پیش بینــی در تازه ترین گــزارش خود 
تقاضای برای نفت خام در ســال جــاری میادی را افزایش 
داد و تأیید کرد که ائتــاف اوپک پاس در ماه ژانویه حتی 
با اختافی بیشــتری نسبت به گذشته قادر به تحقق اهداف 

تولیدش در برنامه تسهیل کاهش عرضه نبوده است.بر اساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، چنانچه ائتاف اوپک پاس 
برنامه کاهــش عرضه کنونی خود را به طور کامل تســهیل 
کنند، قادر خواهند بود روزانه ۴ میلون و ۳۰۰ هزار بشــکه 
نفــت روانه بازارهای جهانــی کنند.آژانس بین المللی انرژی 
اعام کرد که این شــرایط ظرفیت مــازاد مؤثر عرضه نفت 
خام را تا پایان سال جاری میادی به 2 میلیون و 5۰۰ هزار 
بشکه می رســاند که این رقم اکنون به طور کامل در اختیار 
عربستان و تا حدی امارات است.ائتاف اوپک پاس با وجود 
تســهیل کاهش عرضه )افزایش ماهانه ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز( قادر به تحقق این هدف تولید نیست، آژانس بین المللی 
انرژی در ژانویه اعام کرد که شکاف بین تولید و هدف تولید 
به ۹۰۰ هزار بشــکه در روز رسیده است.این نهاد بین المللی 
مســتقر در پاریس همچنین در گزارش خود آورده است که 
با به کارگیری برنامه کاهش عرضه روزانه ائتاف اوپک پاس 

در عمل از ابتدای ســال 2۰21 میادی ۳۰۰ میلیون بشکه 
یا روزانه ۸۰۰ هزار بشــکه از بازار خارج شــده است.آژانس 
بین المللی انرژی اعام کرد که نتیجه موفقیت آمیز مذاکرات 
هســته ای غرب با تهران می تواند تحریم هــای آمریکا علیه 
صادرات نفت ایران را لغو کند و محدودیت عرضه را کاهش 
دهد و به تدریج روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشــکه نفت 
خــام ایران به بازارهای جهانــی بازگردد.آژانس بین المللی 
انرژی ادامه داد: به نظر می رســد عرضه و تقاضا در سه ماه 
نخست سال جاری میادی متعادل باشد، اما انتظار می رود 
که در ســه ماه دوم یا نیمه دوم امســال به مازاد بدل شود.

نیاز به پر کردن دوباره ذخیره ســازی های تخلیه شــده در 
کشــورهای عضو سازمان توســعه و همکاری های اقتصادی 
)اوئی ســی دی( با ۶۰ میلیون بشــکه کاهش در ماه دسامبر 
2۰21 به پایین ترین ســطح در هفت سال گذشته رسید، به 

این معنا که عرضه فوری آن به بازار بعید به نظر می رسد.

عربستان و امارات عرضه نفت را افزایش می دهند؟
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گزیده خبر
رئیس اتاق ایران و فنالند:

عدم اخذ مالیات مضاعف بین ایران و فنالند 
به چه معناست؟ 

رییس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و 
فنالند اظهار داشت: ایران در شرایط فعلی 
کشور سرمایه پذیری محسوب می شود، به 
خصوص در سال های اخیر که به واسطه 
تحریم ها حجم توســعه، سرمایه گذاری، 

احداث و... کاهش چشــمگیری داشته است، طبیعتا ســرمایه گذاری در ایران 
جذابیت بیشــتری خواهد دارد.غالمحســین جمیلــی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا در مورد توافق عدم اخذ مالیات مضاعف بین ایران و فنالند اظهار 
کــرد: در دنیا شــیوه های مختلفی برای جذب ســرمایه گذاران و همکاری های 
مشــترک اقتصادی بین کشورها وجود دارد. از این جمله می  توان به تعرفه های 
ترجیحی، حذف تعرفه، مشوق های گمرکی، تسهیالت بانکی، مشوق های مالیاتی 
و... که باعث می شــود کشورها همکاری های اقتصادی فی ما بین خود را توسعه 
دهند .وی افزود: مفهومی در تجارت به نام مالیات مضاعف وجود دارد. وقتی یک 
فرد یا شر کت فعالیت اقتصادی می کند مسلما طبق قوانین آن کشور باید مالیات 
بپردازد و سپس مقدار باقی مانده از سود بین سهامداران تقسیم می شود. گاهی 
از این سود و درآمد پرداخت شده هم دوباره مالیات گرفته می شود، به این مفهوم 
مالیات مضاعف می گویند. در روابط بین دو کشــور وقتی شرکت یک کشور در 
کشــور دیگر نمایندگی یا فعالیت اقتصادی دارد باید مطابق با قوانین آن کشور 
مالیات خــود را پرداخت کند، وقتی درآمد پس از اعاده ســود را می خواهد به 
کشــور خود بازگرداند، در آنجا هم درآمد جدید شناسایی شده و به آن مالیات 
تعلق می گیرد.جمیلی تصریح کرد: برای اینکه جذابیت یک همکاری مشــترک 
بین کشورها برای شرکت ها از بین نرود، با ابزار توافقنامه های این چنینی سعی 
می کنند یک بار پرداخت مالیات را مبنای فعالیت های اقتصادی شــرکت ها در 
کشور مقصد را بپذیرند و از اخذ مالیات مضاعف جلوگیری کنند. وی اضافه کرد: 
از این حیث برخی کشورها بهره برداری بیشتری می کنند. از آنجا که نرخ محاسبه 
مالیات در برخی کشــورها حداقلی اســت، با چنین توافقی اجازه می دهند که 
شرکت ها از سایر کشورها در آنجا فعالیت خود را انجام دهند و درآمد شرکت ها 
به جهت نرخ مالیاتی کمتر افزایش چشمگیر پیدا می کند.رییس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و فنالند گفت: بین انگلیس و ایرلند شمالی نیز چنین توافقی بود. 
از آنجا که نرخ های مالیاتی کمتری نســبت به انگلیس داشت و توافق عدم اخذ 
مالیات مضاعف بین دو کشور منعقد شده بود، بسیاری از شرکت های انگلیسی 
شعبات خود را در ایرلند افتتاح می کردند، نهایتا مالیات کمتری می دادند و وقتی 
ســود را به کشور خود بازمی گرداندند عایدی بیشتری داشتند. وی در پاسخ به 
ســوالی در این مورد که با توجه به شرایط مالیاتی ایران و فنالند این توافقنامه 
باعث افزایش ســرمایه گذاری در کدام کشور می شود، توضیح داد: طبیعتا ایران 
در شرایط فعلی کشور سرمایه پذیری محسوب می شود، به خصوص در سال های 
اخیر که به واســطه تحریم ها حجم توسعه، سرمایه گذاری، احداثات و... کاهش 
چشمگیری داشته است، طبیعتا سرمایه گذاری در ایران جذابیت بیشتری خواهد 
داشت. همین که فنالند بپذیرد که از سرمایه گذاران  خود مالیات مضاعف نگیرد، 
اقدام خوبی اســت. فعال در داخل کشور آنقدر استعداد هست که ایرانی ها عالقه 
به ســرمایه گذاری گسترده و فراگیر در باقی کشورها نداشته باشند. مدل انتفاع 
این کار دو ســویه است و طبیعتا شرکت های فنالندی و اروپایی از این موضوع 
بهره برداری می کنند ولی استقرار سرمایه گذاری ها در ایران خواهد بود. جمیلی 
بیان کرد: چنین اتفاقی می تواند زمینه ساز همکاری های بین ایران و فنالند باشد . 
طبیعتا چشم انداز همکاری های ایران و فنالند بسیار زیاد ارزیابی و تلقی می شود. 
از این جهت پیش بینی و پیش قدم شــدن در فراهم کردن زمینه های همکاری 
مثل همین توافقی که بین وزیر اقتصاد ایران و وزیر امور خارجه فنالند شــده، 
می تواند فرصت های اقتصادی زیادی را برای دو طرف ایجاد کند. به نظر می رسد 
در تجربه جدید دوران پیش رو با کشورهای اروپایی  وضعیت بهتری را می توانیم 
تجربه کنیم. اراده دولت هم بر این اســت که بتواند زمینه های بیشتری را برای 
همکاری فراهم کند. توجه فعاالن اقتصادی به این دست از زمینه های ایجاد شده 
می تواند گره گشا باشد تا بتوانیم سهم بیشتری را با توجه به توانمندی های خود 

در بازارهای خارجی کسب کنیم.

در برنامه گفت و گوی ویژه خبری  اصفهان تاکید شد:
استفاده حداکثری از دانش و فناوری 

در تولید، ضامن پیشرفت بخش 
کشاورزی است

برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه اصفهان 
با موضوع »بررسی نقش دانش و فناوری در 
رفع مشــکالت بخش کشــاورزی استان« 
بــا حضور رئیس کمیســیون کشــاورزی، 
ســالمت، آب ومحیط زیست اتاق بازرگاني 
اصفهان، مدیرهماهنگی ترویج کشــاورزی جهاد کشاورزی استان و 
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار 
شــد.به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان محمدصادقی، 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این برنامه با اشــاره 
به اهمیت آموزش و فناوری در افزایش بهره وری بخش کشــاورزی 
گفت: کشاورزان همیشه در صحنه بوده اند و الزم است وزارت جهاد 
کشــاورزی با اطالع رسانی درســت و به موقع پتانسیل های موجود 
برای ارتقاء این بخش در رشــد کشاورزان  تاثیرگذار باشد.وی افزود: 
اتاق بازرگانی اصفهان تاکنون اقدامات زیادی در راســتای کمک به 
رفع مشــکالت کشاورزان انجام داده است که تهیه طرح بانک جامع 
اطالعات بهره برداران کشــاورزی و تهیه شناسنامه تولید محصوالت 
کشاورزی با تعامل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
استان به منظور اطمینان تجار از سالمت محصوالت و تولید مطابق با 
استاندارد، نمونه ای از این اقدامات است.رئیس کمیسیون کشاورزی، 
سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان همچنین خواستار 
پیگیری مشــکالت مربوط به خسارات وارد شده به کشاورزان شد و 
افزود: نباید مشکالت ناشی از قصور برخی از مسئوالن دولتی دامنگیر  

بهره برداران بخش کشاورزی شود.

افت شاخص کسب و کار در پاییز امسال
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین ارزیابی خود از محیط کسب 
و کار در پاییز امســال، اعالم کرده که شــرایط این شاخص 
نسبت به فصل قبل افت کرده است.به گزارش ایسنا، بر اساس 
نتایج حاصل از پایش ملی محیط کســب وکار ایران در پاییز 
۱۴۰۰، رقم شــاخص ملی، ۵,۹۴ )نمــره بدترین ارزیابی ۱۰ 
است( محاسبه شــده که تا حدودی از وضعیت این شاخص 
نسبت به ارزیابی فصل گذشــته )تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 
۵.۹۱( بدتــر اســت.در پاییز ۱۴۰۰، همانند فصل گذشــته 
فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه 
مؤلفه:غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر بر کســب وکار و دشواری تأمین مالی از بانک ها 
را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به 
سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.بر اساس یافته های این طرح در 
پاییز ۱۴۰۰، استان های کردستان، کرمان و گلستان به ترتیب 
دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، 
آذربایجــان غربی و فارس به ترتیــب دارای بهترین وضعیت 

محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند.
بر اســاس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی( واقعی 
)بنگاه های اقتصادی شــرکت کننده در فصــل پاییز معادل 
۴۱,۳۳ درصد بوده که نســبت به همین میزان در تابســتان 
گذشته )۴۰.۳۲ درصد(، با افزایش ۱.۰۱ واحدی مواجه شده 

اســت. فعاالن اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیر کرونا بر 
کسب وکار را ۶,۰۹ ارزیابی کردند. الزم به ذکر است که شاخص 

کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل 
با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.بر اساس 

نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۰، وضعیت محیط کســب وکار 
در بخش خدمات )۵,۸۹( در مقایسه با بخش های کشاورزی 
۵.۷۲ و صنعت ۵.۸۱ نامناســب تر ارزیابی شده است.وضعیت 
محیط کسب وکار کشور برحســب تعداد کارکنان شاغل در 
بنگاه های بر اســاس نتایج به دست آمده به صورت بنگاه های 
۱۱- ۴۹ کارکــن )۵,۹۶( دارای بهترین وضعیت و بنگاه های 
دارای بیشــتر از ۲۰۰ کارکن )۵.۵۵( دارای بدترین وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به ســایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.بر 
اســاس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط 
کسب وکار ایران در پاییز ۱۴۰۰، عدد ۶,۱۴ )عدد ۱۰ بدترین 
ارزیابی اســت( به دست آمده اســت که بدتر از وضعیت این 
شاخص در ارزیابی فصل گذشته )تابستان ۱۴۰۰ با میانگین 
۶.۰۶( است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۴۱ است 
که در ارزیابی فصل گذشــته عدد ۶.۳۳ حاصل شــده بود و 
میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۲ اســت که در فصل 
گذشــته عدد ۵.۸۳ ارزیابی شــده بود.بر این اساس، محیط 
جغرافیایی-زیر ساخت ها و ظرفیت های اقلیمی با عدد ۵.۳۷ و 
محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین 
محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. الزم 
به ذکر است که شاخص شــین به دلیل در نظر گرفتن وزن 
عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص 

کل کشور برخوردار است.

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: سویه جدید 
امیکرون هم در شرایطی گسترش پیدا کرده 
که نزدیک عید است و حدود ۴۰ درصد فروش 
صنوف معموالً در همین زمان و در اسفند ماه 
اتفاق می افتد و این وضعیت می تواند چالش 
جــدی بــرای بنگاه های اقتصــادی و اصناف 
ایجاد کند.محمدباقــر مجتبایی در گفت وگو 
با ایسنا، اشــاره به تعطیلی هفده ماه تاالرها، 
بیش از ۹۰ روزه برخی مشــاغل گروه دو، سه 
و چهار، اظهار کرد: از زمان آغاز شیوع ویروس 
کرونا، به طور متوســط بیش از یک میلیون و 
۵۰۰ هــزار واحد صنفی ۳۰ تا ۴۰ روز تعطیل 
بودند و خســارت دیدند.به گفته وی از جمله 
خسارت های ســنگین به ویژه در ماه های اول 
این بود کــه بیش از یک میلیون شــاغل در 
واحدهای صنفی تعدیل شــدند. البته بخشی 
از این افراد بعدا که شــرایط عادی شد به کار 
برگشــتند.دبیرکل اتاق اصنــاف ایران با بیان 

اینکه یکی از عواقب اقتصــادی کرونا در دنیا 
کاهش سطح تقاضای کل بود، تصریح کرد: به 
عبارت دقیق تــر مردم هم با بیکاری و کاهش 
سطح درآمدها مواجه شدند و هم بخاطر حفظ 

ایمنی، سعی در افزایش پس انداز خود داشتند 
و در نتیجه کمتر خرید کردند. دلیل سوم هم 
این بود که برخی مصوبات ســتاد ملی کرونا 
مثل تعطیلی دانشــگاه ها و مدارس باعث شد 
اساساً تقاضا برای برخی اقالم مثل لوازم تحریر، 
پوشاک، کفش و سایر صنوف مربوطه کاهش 
پیدا کند. همچنین کاهش دید و بازدیدها هم 
باعث کاهش تقاضــای برخی اقالم خوراکی و 

همچنین پوشاک شد.

خســارت کاهش فروش از تعطیالت هم 
بیشتر بود

وی با بیان اینکه تبعات کرونا گسترده و ظریف 
است و نمی توان این خســارتها را مستقیم و 
دقیق برآورد کرد، اظهار کرد: اما آنچه مشخص 
است خسارت اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا 

به مراتب و ده ها برابر بیشتر از خسارت ناشی 
از تعطیلی های ۴۵ روز تا ۳ ماهه بوده اســت. 
مثال بر اســاس آمار ریاســت جمهوری، در ۹ 
ماهه اول شــیوع ویروس کرونا، اصناف ۲۵۰ 
هــزار میلیارد تومان کاهش فروش داشــتند. 
همچنین در اردیبهشــت و آذر ســال ۱۳۹۹ 
شــاهد افزایش آمار چک های برگشتی بودیم.

مجتبایی ادامه داد: با وجود این که در ســال 
۱۴۰۰ مــردم تا حدودی بــه زندگی با کرونا 
عادت کردند و خرید و فروش ها بیشتر شد، اما 
به دلیل شرایط رکود همراه با تورم و همچنین 
بیکاری، این خســارت ناشی از کاهش تقاضا 
همچنــان هم وجود دارد و بازار به روال عادی 
قبل از سال ۱۳۹۸ برنگشته است.از طرف دیگر 
به گفته دبیر کل اتاق اصناف ایران سویه جدید 
امیکرون هم در شرایطی گسترش پیدا کرده 

که نزدیک عید است و حدود ۴۰ درصد فروش 
صنوف معموالً در همین زمان و در اسفند ماه 
اتفاق می افتد. بنابراین تداوم این وضعیت می 
تواند چالش جدی برای بنگاه های اقتصادی و 

اصناف ایجاد کند.

42 درصد جمعیت از طریق اصناف ارتزاق 
می کنند

وی در ادامه با اشــاره به فعالیت سه میلیون 
واحد صنفی در کشــور، گفــت: در هر واحد 
صنفی به طور متوسط ۳.۱ اشتغال ایجاد شده 
اســت. بنابراین نه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در 
صنوف مشغول به کار هســتند که با در نظر 
گرفتن بعد خانوار ۳.۸، حدود ۳۵ میلیون نفر 
ایرانی، یعنی ۴۲ درصد جمعیت ایران مستقیماً 
از طریــق فعالیت های صنفی ارتزاق می کنند. 
بنابراین خسارت ناشــی از کرونا به جمعیت 

زیادی وارد شده است.

چالش جدی بنگاه های اقتصادی با اومیکرون

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهران ضمن ارائه جزئیاتی از آتش ســوزی امروز در بازار بزرگ تهران، گفت که بر اســاس 
هماهنگی های انجام شــده با وزارت صمت، امروز آخرین فرصت کاهش قیمت محصوالت لوازم خانگی اســت و در غیر این صورت با 
شرکت ها برخورد خواهد شد.اکبر پازوکی در گفت وگو با ایسنا،  با اشاره به افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی از سوی برخی 
شرکت ها در ماه های گذشته، تصریح کرد: اما شرکت ها پس از اعالم سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان، قیمت ها را به نرخ های قبلی شان برگرداندند، جز یک شرکت لوازم خانگی که همچنان بر قیمت های جدید خود پافشاری می کند.اما به گفته وی بر اساس 
هماهنگی های انجام شده با وزارت صمت، وز ۲۳ بهمن آخرین فرصت کاهش قیمت شرکت های لوازم خانگی است و اگر قیمت ها را کاهش ندهند با این شرکت ها برخورد خواهد 
شد.البته باید به این نکته هم اشاره شود که اواسط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت نهاده های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر 
داده بود و اواخر دی هم ماه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعالم کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر قیمت محصوالت خود را ۸ تا ۱۲ درصد 
افزایش دادند. بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.اما مقامات وزارت صمت تاکید 
کردند که این افزایش قیمت ها بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران درباره آتش سوزی دیروز در بازار بزرگ تهران نیز گفت: حدود 

۳۰ واحد لوازم خانگی کوچک مثل ماکروفر، جاروبرقی، آبمیوه گیری، خردکن و چرخ گوشت و غیره در این آتش سوزی سوخته اند، اما هنوز میزان خسارات مشخص نیست.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید برخی اشکاالت و ابهامات ساختاری 
که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و راه حلی برایش پیدا نشده، به گرانی مداوم 
کاالها کمک کرده است.خسرو فروغان گران سایه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: باید 
میان گرانی و گران فروشی یک تفکیف مهم قائل شویم. گران فروشی به سوء استفاده فرد 
یا شرکتی از شرایط بازار باز می گردد که توانسته در یک مدت زمانی، کاالی خود را باالتر 
از قیمت واقعی به فروش برساند؛ این موضوع قطعا یک تخلف به شمار آمده و باید با آن 
برخورد شود.وی ادامه داد: گران فروشی اما با گرانی کاالها یکی نیست. وقتی مواد اولیه 
گران می شود و قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش پیدا می کند، فعال 
اقتصادی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید کاالی خود را گران تر بفروشد یا واحد صنفی خود را 
تعطیل کرده و دیگر کار نکند. از این رو در بررسی این موضوع باید میان این دو مفهوم 
تفاوت قائل شویم و در برخورد با آنها نگاه یکسان نداشته باشیم.عضو اتاق بازرگانی ایران، 
نبود نگاه واحد در میان دســتگاه های تصمیم گیر را یکی دیگر از مبانی اصلی باال بودن 
تورم در اقتصاد ایران دانست و توضیح داد: ما باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ 

بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کاالها هستیم یا خیر؟ اینطور نمی شود که برخی 
کاالها با قیمت آزاد عرضه شوند و تولید و توزیع کننده آن اجازه اعالم هر قیمتی را داشته 
باشند اما در عین حال دولت به بعضی دیگر از محصوالت اجازه افزایش قیمت ندهد.به 
گفته فروغان گران سایه، تداوم این نگاه باعث می شود که فعالیت در بعضی از حوزه های 
اقتصادی عقب بماند و تولیدکننده و سرمایه گذار تکلیف آینده خود و سرمایه اش را در 
بســیاری از طرح های اقتصادی نداشته باشد که قطعا به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد 
شد.وی با بیان اینکه نبود و کمبود نظارت یکی دیگر از عوامل گرانی کاال در ایران است، 
بیان کرد: یک حساب سرانگشتی نشان می دهد که تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار 
پایین تر از تعداد واحدهای صنفی است. یعنی حتی اگر ابزارهای نظارت دقیقی در اختیار 
آنها باشد نیز با توجه به تعداد پایین، نمی توانند بر روی تمام واحدهای صنفی نظارت کنند. 
به این ترتیب ما با این چالش مواجه می شویم که هر بار دستگاه های نظارتی از برخورد با 
گران فروشی صحبت می کنند اما عمال امکان نظارت بر عملکرد تمام واحدها وجود ندارد. 
با کنار هم قرار دادن این عوامل، می بینیم که ما حتی در مبانی نیز تکلیف خود را با گران 
فروشی مشخص نکرده ایم و پس از حل مشکل در این حوزه، کار به برنامه ریزی و نهایی 

کردن سیاست های اجرایی می رسد.

تعیین تکلیف قیمت لوازم خانگی

 آتش سوزی در ۳۰ واحد لوازم خانگی کوچک
دلیل اصلی گرانی اجناس چیست؟

جمعیت هالل احمر نهاد عمومی غیر دولتی است
در پی اظهار نظر مدیر محترم نظارت بر دارو دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه مبنی بر 
دولتی بودن جمعیت هالل احمر و صدور موافقت کمیســیون ماده ۲۰ دانشــگاه علوم 
پزشــکی در خصوص  مجوز فعالیت داروخانه هالل احمر استان ، ضمن تقدیر و تشکر 
از حســن نیت مسئولین محترم دانشگاه و معاونت غذا و دارو جهت این مهم ، شایسته 
اســت مدیر محترم نظارت بر دارو کرمانشــاه بجای اینکه عدم موافقت با صدور پروانه 
فعالیت داروخانه هالل احمر را متوجه انجمن  داروسازان و سازمان نظام پزشکی نماید 
و از طرفی جهت دهی را به سمت اختالفات نداشته ی دانشگاه و هالل احمر سوق دهد 
اطالعــات خود را در خصوص ماهیت غیر دولتی ، عام المنفعه و خیریه بودن جمعیت 
هالل احمر که دارای قدمت یکصد ساله می باشد را به روز نماید و شرکتهای دارویی را 
به عدم  تحویل دارو به داروخانه هالل احمر به بهانه دولتی بودن تشویق و ترغیب ننماید.

جمعیت هالل احمر در اکثر برنامه های سالمت محور  ، پشتیبان و همراه دانشگاه علوم 
پزشکی استان کرمانشــاه بوده و خواهد بود.جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه تنها 
استان در کشور است که فاقد مجوز و پروانه فعالیت داروخانه می باشد، لذا در راستای 
تنویر افکار عمومی به اطالع می رســاند داروخانه جمعیت هالل احمر استان از سالیان 
متمادی با مجوز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تحت عنوان مرکز فوریت های دارویی 
در شــیفت های عصر ) رو به روی بیمارستان آیت ا... طالقانی( مشغول ارائه خدمات به 

مراجعین و هم استانی های عزیز میباشد.
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گزیده خبر

آخرین وضعیت ودیعه مسکن
شــبکه بانکی تا پایــان بهمن ماه امســال ملزم به 
پرداخت تســهیالت کمک ودیعه مسکن است که 
تازه ترین اعالم بانک مرکــزی در این زمینه حاکی 
اســت که از ۱۰ هزار میلیارد تومان ابالغ شده برای 
پرداخت تســهیالت ودیعه مســکن برای امســال، 
تاکنون مبلغ ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شــده 
است.به گزارش ایسنا، دولت در راستای حمایت از مستاجران از سال گذشته 
تصویب کرد تا به آن ها وام ودیعه پرداخت شــود که مبلغ این وام در ســال 
گذشــته در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان 
و در ســایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما این میزان برای امسال افزایش 
یافت و ســقف وام ودیعه مســکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در 
دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.در 
این بین، مشموالن این وام شــامل کارگران و حقوق بگیران ثابت با اولویت 
ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره، مشموالن تحت پوشش کمیته امداد 
امام خمینی و ســازمان بهزیستی در کنار زنان سرپرست خانوار، زنان مجرد 
باالی ۳۵ سال و خودسرپرست می شود. اما شواهد نشان می دهد مشموالن 
این وام، با چالش های زیادی در راســتای دریافت این وام دســت وپنجه نرم 
می کنند که معرفی ضامن رســمی یا داشتن ســابقه باالی ۱۰ سال، اعالم 
بانک ها مبنی بر نداشــتن بودجه و ... از جمله بیشترین مشکالت متقاضیان 
ودیعه مسکن است. از سوی دیگر، به تازگی نیز یک متقاضی ودیعه مسکن 
طی تماســی با ایســنا اعالم کرد که برای دریافت این وام به بانک رفته و با 
این پاسخ مواجه شده که بودجه نداریم و بانک مرکزی نیز در این بین حامی 
بانک ها شــده و در پاسخ به اینکه وام اجاره مصوبه دولت است و وزارت راه و 
شهرسازی گفته باید پرداخت شود، جواب می دهد »وزارت راه و شهرسازی 
برای خودش گفته اســت!«.این در حالی است که بانک ها باید تا پایان بهمن 
ماه امسال ودیعه مسکن پرداخت کنند و رئیس کل بانک مرکزی نیز بر این 
موضوع تاکید کرده که بانک ها با اینکه در روزهای پایانی سال با کمبود منابع 
مواجه هســتند اما باید وام کسانی که پرونده تشکیل داده و مدارک خود را 
تحویل بانک داده اند، پرداخت کنند. با وجود مشکالتی که از سوی متقاضیان 
برای دریافت کمک ودیعه مسکن اعالم می شود، تازه ترین اعالم بانک مرکزی 
درباره پرداخت ودیعه مسکن حاکی از آن است که از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
ابالغ شده برای پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون مبلغ 
۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۹۰ هزار نفر پرداخت شده است.همچنین، 
حــدود ۶۰ هزار نفــر به مبلغ ۲ هزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان نیز در بانک ها 
پذیرش شده و در مرحله اخذ این تسهیالت هستند و ثبت نام برای دریافت 
این تسهیالت طبق قانون دیروز به پایان می رسد و پرداخت میزان باقی مانده 
از کل مبلغ در نظر گرفته شده )۴۰۰ میلیارد تومان( تا پایان بهمن ماه انجام 
خواهد شــد.عالوه بر این، در ســال جاری بیش از ۵۷۰ هزار نفر معادل ۲۲ 
هزار میلیارد تومان )۱۲ هزار میلیارد تومان بیش از ســهمیه ابالغی( توسط 
سامانه مربوطه به شبکه بانکی معرفی شد و هرگونه اقدام در خصوص تعیین 
تکلیف سایر معرفی شدگان منوط به تصویب در ستاد ملی مقابله با کروناست.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی 
منصوب شد

رئیس کل بانک مرکزی معاون حقوق و امور مجلس 
بانک مرکــزی را منصوب کرد.به گزارش خبرگزاری 
فــارس به نقل از بانک مرکــزی با حکم علی صالح 
آبادی رئیس کل بانک مرکزی، حســین فهیمی به 
ســمت معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی 
منصوب شد.فهیمی از ســال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، به مدت بیش از ۱۰ سال در 
سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق 
بهادار فعالیت و پس از آن نیز به بیش از مدت ۵ ســال، مســئولیت ریاست 
هیئت مدیره و مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه کشور را برعهده داشته است.

نماینده مجلس توضیح داد؛
وام ازدواج هم بدون ضامن شد؟

رییس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس گفت: طبق تصویب 
کمیسیون تلفیق مجلس، تســهیالت قرض  الحسنه ازدواج برای هر یک از 
زوج ها از ۷۰ میلیون به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.به گزارش اقتصادآنالین 
و به نقل از خبرگزاری خانه ملت، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، 
آبیک و البرز در مجلس گفت: در روزهای گذشــته با موافقت کمیســیون 
تلفیق، تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها بر اساس قانون 
جوانــی جمعیت از ۷۰ میلیون به ۱۲۰ میلیــون تومان، با دوره بازپرداخت 
۱۰ ســاله خواهد بود و تسهیالت قرض الحســنه ازدواج برای زوج های زیر 
ســن ۲۵ ســال و زوج های زیر سن ۲۳ ســال نیز از ۱۲۰ میلیون به ۱۵۰ 
میلیون تومان تعیین شد.رییس فراکســیون جمعیت و حمایت از خانواده 
مجلــس بیان کرد: طبــق این مصوبه بانک مرکزی مکلف شــد تا از محل 
صددرصد مانده ســپرده های قرض الحسنه و ۱۰۰ درصد سپرده های جاری 
شبکه بانکی، تســهیالت قرض الحسنه را از طریق بانک های عامل پرداخت 
کند.محمدبیگی در پایان خاطرنشــان کرد: بانک ها نیز مکلفند، مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا فقط یک ضامن 

به پرداخت تسهیالت اقدام کنند.

طال 32 دالر گران شد
قیمت طال در بازارهای جهانی به علت 
نگرانی در مــورد تنش های اوکراین و 
روســیه ۳۱ دالر و ۹۱ سنت افزایش 
یافــت و به ۱۸۵۸.۷۶ دالر رســید.به  
گزارش فــارس به نقــل از رویترز، به 
دنبال تشــدید نگرانی ها در مورد نرخ 
تورم و باال رفتن تنش ها میان روسیه 
و اوکراین که تقاضا برای طال به عنوان 
دارایی امن را بــاال برد، قیمت این فلز 
گران بها به باالترین رقم دو ماه گذشته رسید.هر اونس طال با ۳۱ دالر و ۹۱ 
سنت افزایش به ۱۸۵۸.۷۶ دالر رسید که باالترین رقم از ۱۹ نوامبر به شمار 
می رود. ارزش طال طی هفته گذشــته ۲.۵ درصد باال رفت.جک سولیوان، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دیروز در اظهاراتی تحریک آمیز گفت حمله 
روســیه به اوکراین می تواند هر لحظه شروع شود و احتماال با حمله هوایی 
 TIAA آغاز می شــود.کریس گافنی، رئیس بخش بازارهای جهانی در بانک
گفت: »با توجه به ریســک های ژئوپلتیکی که وجــود دارد و نگرانی ها در 
مورد تاثیر افزایش نرخ بهره بر رشد اقتصادی جهانی، بازار طال شاهد افزایش 
ســرمایه گذاری اســت.«طال در زمان افزایش تورم و هنگام بی ثباتی های 
سیاسی و مالی، به عنوان منبع امن سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

شدت گرفتن تنش ها بر سر اوکراین، سبب شد تا شاخص ها در بازار بورس 
وال استریت افت کند.

در پی هشدار آسیب پذیری
قابلیت معامالت پیشرفته بزرگترین 

صرافی رمزارز آمریکا متوقف شد
 Coinbase( شرکت کوین بیس گلوبال
Global( که بزرگتریــن صرافی رمزارز 
آمریکاســت، در پــی هشــدار درباره 
یک آســیب پذیری احتمالی از سوی 
یک کاربر ناشــناس در توییتر، قابلیت 
ترید پیشــرفته ای که اخیرا راه اندازی 
کرده بــود را متوقــف کرد.به گزارش 
ایسنا، ســخنگوی شرکت کوین بیس 
گفت: این شــرکت با این کاربر توییتر 
برای اطالع بیشتر درباره مســئله فوق در تماس است. برایان آرمسترانگ، 
مدیرعامل کوین بیس به این کاربر توییتر پاسخ داد و اعالم کرد این شرکت 
مسئله مذکور را بررســی خواهد کرد.مدت کوتاهی بعد »پشتیبانی کوین 
بیس« در توییتی اعالم کرد قابلیت ترید پیشــرفته را به دالیل فنی متوقف 
می کند و سفارشــهای جدید قابل انجام نیســت. این مسئله بر ترید ساده 
در پلتفرم معامالتی اصلی کوین بیس تاثیری ندارد. ســپس آرمسترانگ به 
حساب توییتر پیامی با این مضمون توییت کرد: شما فوق العاده هستید. از 
این که با تیم ما همکاری کردید بسیار متشکرم.کوین بیس نوامبر گذشته 
قابلیت ترید پیشــرفته را در Coinbase.com برای شمار اندکی از مشتریانش 
راه اندازی کرد. این قابلیت برای تریدرهای باتجربه است و به آنها اجازه می 
دهد با دفتر سفارش، مستقیما تعامل کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، ارزش 
سهام کوین بیس روز جمعه پنج درصد نزول کرد و به ۱۹۴.۵۳ دالر رسید 

و از ضرر شاخص اس اند پی ۵۰۰ سبقت گرفت.

نبش خیابان سیزدهم؛

فراز و فرود شاخص ها در حاشیه اخبار جهانی
بازار ســهام دیروز اگرچه کار خود را پرانرژی آغاز کرد اما از میانه های بازار با توجه به فضای ابهام و ســرگردانی حاکم بر رفتار معامله گران با 
عقب نشــینی تقاضا مواجه و معامالتی ســرد را نظاره گر بود.به گزارش خبرنگار مهر، دیروز شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ شاخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس تهران با کاهش ۳۸ واحدی به رقم یک میلیون و ۲۸۴ هزار واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۳۲ واحدی عدد 
۲۰۴ هزار و ۷۵۱ واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما با یک هزار و ۳۱۵و احد کاهش به رقم ۹۸۰ هزار و ۴۷ واحد دست یافت و 
شــاخص بازار دوم نیز با ۳ هزار و ۹۰۱ واحد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار واحد را تجربه کرد.در بورس تهران دیروز ۶ میلیارد و ۵۸۹ 
میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۳۵۸ هزار و ۱۶ نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۱۶۷ میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شــاخص کل این بازار با ۱۲ واحد کاهش به رقم ۱۷ هزار و ۵۶۷ واحد دســت یافت.در این بازار، طی روز جاری ۵ میلیارد و 
۴۶۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش سه هزار و ۸۷ میلیارد تومان معامله شده که از این رقم مبلغ ۴۶۹ میلیارد تومان مربوط 
به معامالت عملیات باز بانک مرکزی در بازار اوراق مالی اسالمی بوده است.اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران 
دیروز نمادهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ۸۶۱ واحد، ملی صنایع مس ایران با ۶۰۰ واحد و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 
۳۷۸ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی فوالد مبارکه با ۵۱۳ واحد، بانک ملت با ۴۲۴ واحد و پتروشیمی نوری با ۳۳۳ واحد 
کاهش بیشترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش مهر، بازار سهام این روزها بیش از آنکه به 
چارت ها و جداول آماری و قیمت توجه کند در انتظار به ثمر نشستن یک معامله بین خریدار و فروشنده به خبرهای ضد و نقیض در آنسوی 
مرزها چشم دوخته است.بازاری معلق و حیران از سیاست گذاری های اقتصادی که نمی داند نرخ ارز در سال آینده چه خواهد شد و یا هدف 
نرخ بهره بانکی کجاست؟نبود اعتماد به سیاست گذاران اقتصادی و ابهام از متغییر های کالن تأثیر گذار در سال آینده در کنار اخبار حوزه 
سیاست خارجی از جمله در حوزه بالکان و آینده نرخ جهانی نفت در کنار آثار احتمالی ناشی از توافق هسته ای ایران با غرب به کالفی درهم 
برای معامله گرانی تبدیل شــده که هنوز به آینده بازارسهام پس از عبور از این ابهام ها خوشبین هستند.هر چه هست بدون تردید سیاست 
گذاری های بانکی بویژه در زمینه ترســیم افق تداوم سیسات های انقباضی بانک های تجاری و عزم حاکمیت در مهار تورم ناشی از رشد بی 

محابای نقدینگی تأثیر مستقیم در تغییر حال و هوای بازار سهام دستکم در یک سال آینده خواهد داشت.

به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول گفت امیدوار اســت که رهبران مالــی گروه ۲۰ هفته آینده بتوانند 
پیشنهاداتی را برای بهبود چارچوب تجدید ساختار بدهی کشورهای فقیر ارائه دهند زیرا ریسک های بنیادی و تقاضا برای شرایط 
بدهی آسان تر افزایش می یابد.گری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت: این صندوق به دنبال حمایت از پیشنهادهای 
صندوق بین المللی پول برای تقویت چارچوب تجدید ساختار بدهی گروه ۲۰ خواهد بود. پیشنهادهایی که می تواند تغییراتی را ایجاد کند شامل توقف فوری بدهی 
برای کشورهایی است که به دنبال تجدید ساختار تحت چارچوب و زمان بندی قطعی برای تکمیل این تجدید ساختارها هستند.در نظرگرفتن این مقررات می تواند، 
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر موسسات را در سال جاری برای رسیدگی به تقاضای تجدید ساختار به ویژه پس از تقریبا دو سال تعلیق رسمی بدهی های 
دوجانبه برای کشورهای فقیر در پایان سال ۲۰۲۱، آماده کند.رایس گفت: در واقع ممکن است شاهد افزایش تقاضا برای حمایت و تجدیدساختار بدهی در دوره آینده 
باشــیم و بســیار مهم است که طلبکاران و بدهکاران، نقش خود را تا حد امکان به طور کامل ایفا کنند. او افزود که سریالنکا به دنبال کمک مالی صندوق بین المللی 
پول نبوده است اما صندوق آماده است تا در مورد گزینه های این کشور برای مقابله با بار بدهی خود بحث کند. رئیس جمهور این کشور در ژانویه از چین برای شرایط 

بدهی جدید درخواست کرد.

دولت ســیزدهم در پنج ماه ابتدایی کار خود عالوه بر خاتمه دادن به تامین هزینه های جاری از منابع بانک مرکزی اعتبارات عمرانی را 
افزایش داده است.به گزارش ایِبنا، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در آغاز به کار دولت سیزدهم دولت از یکسو با هزاران میلیارد 
تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی 
اســتفاده شــده بود؛ عالوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد 

تومان تسویه می کرد.با تمام سختی ها، اما دولت سیزدهم برای تامین کسری بودجه به سراغ چاپ پول نرفت و با افزایش درآمدها و کنترل هزینه ها به سمت بهبود شاخص های 
بودجه حرکت کرد. همین موضوع موجب شده رشد حجم نقدینگی در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی و به ۴۱،۴ درصد برسد. آخرین گزارش مرکز آمار از نرخ تورم 
در دی ماه هم بیانگر کاهش یک درصدی میانگین تورم ساالنه در کشور است.در پنج ماه دولت سیزدهم منابع درآمدی بودجه نسبت به ۴ ماه ابتدای سال بیش از ۱۷۷ درصد 
رشــد کرده که عمدتا ناشــی از افزایش صادرات نفت و تمرکز برمقابله با فرارمالیاتی بوده است.رشد درآمدهای مالیاتی در مدت کوتاه فعالیت دولت سیزدهم ۱۵۶ درصد بوده 
است حال اینکه مصوبات مهمی هم برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و اصناف آسیب دیده از کرونا هم در هیئت وزیران تصویب شده است.از سوی دیگر استفاده از 
تنخواه گردان خزانه برای تأمین منابع دولت شاهد کاهش ۲۹ درصدی بوده که این رقم گواه عدم استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در تامین هزینه های جاری است.در پنج 

ماه ابتدای دولت سیزدهم عالوه بر مدیریت هزینه های جاری، منابع طرح عمرانی نیز با رشد ۲۴ درصدی از ۵۸۷ هزار میلیارد ریال به ۷۲۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

حمایت صندوق بین المللی پول از بهبود چارچوب 
تجدید ساختار بدهی ها در گروه ۲۰

در ۵ ماه ابتدایی دولت سیزدهم  انجام شد؛

کاهش ۲۷ درصدی استفاده دولت از تنخواه
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گزیده خبر

آمریکا: 
اوکراین در ۱۶ فوریه ممکن است مورد 

حمله روسیه قرار گیرد
رئیس جمهوری آمریــکا در گفت وگویی با متحدان 
خود در دو ســوی اقیانوس اطلس مدعی شــد که 
ممکن است روســیه در ۱۶ فوریه به اوکراین حمله 
کند.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری تاس، در 
این گفت وگو، رهبران انگلیس، آلمان، ایتالیا، کانادا، 

لهستان، رومانی و فرانســه و همچنین دبیرکل ناتو و رئیس کمیسیون اروپا 
شــرکت داشتند.به گفته روزنامه پولتیکو، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا 
بــه همتایان خود گفت کــه - از نظر آمریکا - »حمله« روســیه به اوکراین 
ممکن است با بمباران موشکی و حمالت سایبری آغاز شود. یکی از منابع این 
روزنامه مدعی شد، این تماس رهبران نشان دهنده این است که حمله سایبری 
»قریب الوقوع« است؛ منبع دیگری نیز گفت، این گزارش های اطالعاتی »دقیق 
و نگران کننده« هســتند.یک منبع ناشناس انگلیسی گفت، لندن »تفسیری 
متفاوت« از حمله ادعایی ۱۶ فوریــه دارد. دو دیپلمات اتحادیه اروپا نظرات 
تردیدآمیزتری داشته و یکی از آن ها گفت: آن ها هنوز باور نمی کنند. )حمله 
به اوکراین( اشــتباه بزرگی خواهد بود ... جنگ پرهزینه است.جیک سالیوان، 
مشــاور امنیت ملی کاخ سفید گفت که حمله ادعایی روسیه ممکن است هر 
زمانی رخ دهد، از جمله در خالل المپیک زمستانی پکن. او با این حال افزود: 
نمی گویم که تصمیمی )قطعی( گرفته شده است.اخیرا با استقرار ۱۰۰ هزار 
تن از نیروهای نظامی مســکو در نزدیکی مرز اوکراین، غرب و کی یف نسبت 
به حمله روسیه به اوکراین ابراز نگرانی کرده اند. این در حالیست که دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین این ادعاها را پوچ و بی اساس خوانده و تاکید کرد 

که روسیه تهدیدی برای هیچ کشوری به حساب نمی آید.

کی یف برای مسکو ضرب االجل گذاشت
وزیر امور خارجه اوکراین از روسیه خواست تا ظرف 
۴۸ ساعت درباره »فعالیت نظامی« خودش در مناطق 
نزدیک به مرز اوکراین توضیح دهد.به گزارش ایسنا، 
به نقــل از خبرگزاری تاس، دیمیتــری کولبا، وزیر 
خارجه اوکراین جمعه در پیامی توییتری نوشــت: ما 

به طور رسمی مکانیسم کاهش خطر را مطابق بند سوم سند وین به جریان 
انداخته و از روســیه خواســته ایم تا توضیحات مفصلی در مورد فعالیت های 
نظامی در مناطق مجاور خاک اوکراین و کریمه موقتاً اشغال شده ارائه دهد.از 
نظر اوکراین، شبه جزیره کریمه به دست روسیه »اشغال« شده است.به گفته 
وزیر خارجه اوکراین، روســیه ۴۸ ساعت فرصت دارد تا پاسخ دهد.دیمیتری 
کولبا تاکید کرد: در صورت عدم پاســخ یا ناکافی بودن آن، اوکراین از روسیه 
و سایر کشورهای طرف حساب ســند وین می خواهد تا جلسه فوق العاده ای 
تشــکیل دهد که در آن روســیه باید توضیحاتی ارائه کند.روز پنجشــنبه 
تصاویری از ســوی کمپانی فناوری »ماکسار« مستقر در کلورادو منتشر شد 
که نشــان می دهد سربازان و تجهیزات روســی در جبهه های این کشور در 
کریمه، بالروس و غرب روســیه مستقر شده اند. این افزایش حضور و استقرار 
نیروهای روسی در سه جبهه اطراف اوکراین، نگرانی ها درباره وقوع یک حمله 

را افزایش داده است.

درخواست دیپلمات های اتحادیه اروپا برای 
ترک خاک اوکراین

تهران- ایرنا- پیتر استانو سخنگوی مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که دیپلمات های این اتحادیه در اوکراین به جز افراد با اولویت باال 
و غیرضروری درخواســت کردند تا خاک این کشور را ترک کنند.به گزارش 
ایرنا از تارنمای پولیتیکو، سخنگوی مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
افزود: در حال حاضر به کارکنان غیر ضروری این فرصت داده شده است تا از 
خارج از اوکراین دور کاری کنند.اســتانو همچنین با بیان اینکه اتحادیه اروپا 
از دیپلمات هــای غیر ضروری می خواهد که کی یف را ترک کنند، تاکید کرد: 
اما این پیام به کارکنان در کی یف به منزله تخلیه نیست و ما در حال تخلیه 
نیستیم.همچنین متی مااسیکاس سفیر اتحادیه اروپا در اوکراین هم روز جمعه 
با ارســال پیامی به دیپلمات های حاضر در این کشور از آنها خواست که در 
اسرع وقت آنجا را ترک کنند.در متن پیام مااسیکاس آمده است: پس از تبادل 
نظر با دفتر مرکزی در بروکســل، من از همه همکاران خارجی به اســتثنای 
کارکنان ضروری خواســتم تا در اسرع وقت اوکراین را ترک کنند و از خارج 
از این کشــور دور کاری کنند.این تصمیم پس از آن گرفته شــد که در چند 
ساعت گذشته برخی از کشورها مانند آمریکا، ژاپن، انگلیس، دانمارک و نروژ 
هم از شهروندان خود خواستند که فورا اوکراین را ترک کنند.پیشتر تارنمای 
بلومبرگ به نقل از مقامات آگاه مدعی شد که اقدامات روسیه می تواند شامل 
ایجاد یک اقدام تحریک آمیز در منطقه دونباس یا حمله به کی یف پایتخت 
این کشور باشد. هر اقدامی از سوی روسیه می تواند از روز سه شنبه آغاز شود.

این رسانه آمریکایی در ادامه به نقل از این مقامات آگاه نوشت که آمریکا نمی 
داند که آیا پوتین تصمیم به اجرای چنین طرح هایی گرفته اســت یا خیر. به 
گفته آنها، عالوه بر این، آمریکا  شواهد الزم در حمایت از ارزیابی های خود را 
به اشتراک نگذاشته است.به گفته بسیاری از مقامات آگاه، آمریکا روز جمعه 
ارزیابی خود را با متحدان کلیدی این کشــور در میان گذاشــت. روز جمعه، 
چندین کشــور برای خروج کارکنان ســفارت خود از کی یف اقدام کردند و 

همچنین به شهروندان خود توصیه کردند از سفر به اوکراین اجتناب کنند.

 گاف های بایدن »نگران کننده«
 شده است

گزارش ها درباره وخامت قوای ذهنی بایدن نه تنها برای مردم آمریکا بلکه 
برای کشــورهای خارجی هم که امینت ملی شان در گروی تصمیم های 
واشنگتن اســت، نگران کننده شده اســت.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا حین بررسی 
بحران افغانســتان و تصمیم دولتش درباره خروج نیروهای آمریکایی از 
این کشــور در اوت ۲۰۲۱ به صورت موقت رشته کالم را از دست داد و 
ضمن اعالم این موضوع که خروج از افغانســتان هوشمندانه ترین کاری 
بود که می شد انجام داد، گفت: ببینید، زمان خوبی برای خروج نبود اما 
اگر ما این کار را انجام نمی دادیــم، ژنرال ها اذعان می کردند که ما باید 
سربازان بیشــتری را به آنجا می فرستادیم.بایدن همچنین در مصاحبه 
خود با شبکه خبری NBC ادامه داد: هیچ راهی برای متحد کردن اوکراین 
وجود ندارد- منظورم عراق- افغانستان است! این تغییر واژگانی از سوی 
بایدن آن هم ظرف چند ثانیه در این مصاحبه به ســرعت در رسانه های 
اجتماعی منتشــر شــد و این گمانه زنی پیش آمد که رئیس جمهوری 
آمریکا از نظر ذهنی و ادراکی دچار تنزل شــده است.یکی از کاربران به 
شوخی نوشت: این چه شوخی ای است! همه جهان به ما می خندد.یکی 
دیگر از کاربران رســانه های اجتماعی نیز نوشت: واقعا شبکه ان.بی.سی 
چنین مصاحبه ای را نمایش می دهد؟یکی از همین کاربران رســانه های 
اجتماعی نیز نوشــت: او را راحت بگذارید. او لکنت زبان دارد. یک لکنت 
زبان نادر که باعث می شود بایدن چیزهایی را به صورت رندومی و اشتباه 
به زبان بیاورد. مردم می گویند »او را به حال خودش رها کنید« او مشکل 
لکنت زبان دارد!یکی دیگر هم نوشــت: خوب شاید هم اینها نشانه ای از 
زوال عقل باشــد و نشانه ای برای دشــمنان آمریکا که این زمان خوبی 
است که از آمریکا استفاده ببریم.بعضی ها هم به گاف های دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا اشاره کردند که زمانی مدعی شده بود در 
دوران جنگ انقالب آمریکا فرودگاه هایی در کشور وجود داشتند!مساله 
ســالمت روان بایدن از ســوی مقام ها و چهره های رسانه ای از انتخابات 
ریاســت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا محل مناقشــه و بحث بوده است. این 
رئیس جمهوری ۷۹ ســاله که از دو آنوریســم مغزی جان سالم به در 
بــرده در ژانویه ۲۰۲۲ تاکید کرد که اصال برایش مهم نیســت نیمی از 
آمریکایی ها بگویند از نظر ذهنی و روانی مناســب نیســت. همسرش 
»جیل« به منتقدان گفته بود که دست از سر بایدن بردارند.همین اواخر، 
گروهی از قانونگذاران جمهوری خواه به بایدن، پزشک و مشاور پزشکی 
ارشــدش نامه هایی را ارسال و تاکید کردند تا رئیس جمهوری باید فورا 
آزمون ادراک بدهد و نتایجش را با مردم آمریکا به اشــتراک بگذارد. این 
نامه ها پس از آن ارسال شد که او یک خبرنگار را در پی پرسشی درباره 

تورم، »احمق حرام زاده« خوانده بود.

حفظ دستاوردهای هسته ای، مهمترین تضمین پایداری توافق احتمالی در وین
وین – ایرنــا – درحالی که مذاکرات وین به مراحلی رســیده 
که ایاالت متحــده باید تمایل خود را بــرای جبران اقدامات 
غیرقانونی دولت ســابق به منصه ظهور بگذارد و دستیابی به 
توافق نهایی به تصمیم سیاســی کاخ سفید گره خورده است، 
بدیهی اســت که حفظ دســتاوردهای اتمی کشور مهمترین 
تضمین پایــداری توافق احتمالی بشــمار می رود.به گزارش 
ایرنا، مقامات کشــورمان بارها اعــالم کرده اند که هدف اصلی 
مذاکرات وین، رفع تحریم های غیرقانونی و غیرانسانی آمریکا 
علیه ملت ایران است. با وجود این، تردیدی نیست که حراست 
از دستاوردهای هســته ای کشورمان که با زحمت و پایمردی 
فداکارانه دانشمندان ایرانی حاصل شده است، هم عرض رفع 
تحریم هــای ظالمانه دارای اهمیت اســت.در واقع، آنچه که 
خود بهانــه ای برای تحمیل تحریم و فشــار علیه ایران بوده 
اســت، اکنون به عنوان ظرفیتی ارزشمند برای پیشبرد هدف 
رفع تحریم های ظالمانه عمل می کند.از ســوی دیگر، تجربه 
نشان داده اســت که در غیاب یک سازوکار عادالنه قضایی یا 
سیاســی بین المللی برای احقاق حق و یا تضمین های معتبر 
برای اطمینان از رعایت توافق های بین المللی از سوی طرف 
های آن، بهتریــن و موثرترین تضمین، تضمینی اســت که 
وابســته به هیچ مولفه یا عنصر خارجی نبوده و به طور کامل 
در اختیار و تحت اراده کشور ذیربط باشد.چنین تضامینی که 
همزمان منشا و محصول اقتدار ملی یک کشور هستند، زاییده 
توانمندی ها و ظرفیت های مستقل یک ملت بوده و »ذاتی« 
محســوب می شود.مصداق روشن تضمین ذاتی که جمهوری 
اســالمی ایران با اقتدار در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام درج نموده 
و با اقتدار در سال ۲۰۱۹ تصمیم به اعمال آن نمود، متضمن 
این امر اســت که در صورت عهدشکنی طرف های مقابل، حق 
ایــران برای اقدامات متقابل محفوظ می ماند.»تضمین ذاتی« 
در این مفهوم هم امری اســت مشــروع و قانونی در برابر یک 
اقدام غیرقانونی طرف عهدشــکن و هم ضمانتی کارا و معتبر 
برای بازداشتن عهدشــکنان بالقوه از عهدشکنی است.مفهوم 
»تضمین ایفای تعهدات« که در یک ســال گذشته همزمان با 
مذاکرات رفع تحریم ها از ســوی کشورمان مطرح بوده است، 

نوعی آینده نگــری واقع بینانه برای جلوگیری از تکرار تجربه 
عهدشکنی یک یا چند عضو برجام است.به همین خاطر، بحث 
تضمیــن، یکی از محورهای اصلی مطالبات ایران و موضوعات 
حائز اهمیت در جریان مذاکرات وین بوده و تاکنون جلســات 
متعددی در این رابطه برگزار شــده است. همچنین متونی در 
این رابطه نگارش شده و بحث و بررسی در این زمینه همچنان 
ادامه دارد.ایران تا یک ســال پس از خروج غیرقانونی آمریکا 
از برجام به تمامی تعهداتــش ذیل این توافق عمل کرد تا به 
کشــورهای اروپایی که وعده می دادند آثار خروج واشنگتن از 
توافــق را جبران خواهند کرد، فرصت دهد تا برای تحقق این 
وعده تالش کنند. اما ایران پس از گذشت یک سال و بدعهدی 
طرف های اروپایی، در چند گام تعهداتش را ذیل برجام کاهش 
داد.ایران در دی ماه ســال ۱۳۹۸ با صدور بیانیه ای اعالم کرد 

که دیگر هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی )شــامل ظرفیت 
غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان مواد غنی شده، و تحقیق 
و توسعه( نخواهد داشــت و از این پس، برنامه هسته ای ایران 
فقط براساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت و همکاری 
با آژانس بین المللی انــرژی اتمی نیز طبق روال ادامه می یابد.

فروردین امسال هم معاون سیاســی وقت وزیر امور خارجه از 
آغاز غنی ســازی ۶۰ درصدی خبر داد و اعالم کرد که یک هزار 
ســانتریفیوژ دیگر با ۵۰ درصد ظرفیت بیشتر به ماشین های 
موجود در نطنز، اضافه می شــود.این در حالیست که اساسا در 
روابط بین الملل، مهمترین و اثرگذارترین تضمین، داشتن توان 
پاسخگویی مناسب از طریق ایجاد و حفظ اهرم های الزم جهت 
هزینه زا کردن نقض عهد طرف مقابل است.تجربه طرف مقابل 
از توان جمهوری اســالمی ایران برای احیای ظرفیت هسته ای 

خود در زمانی کوتاه و تالش و پافشــاری هیأت مذاکره کننده 
برای حفظ و صیانت از دســتاوردهای جدید هســته ای )بعضا 
در حوزه هایی که طبق برجام دستیابی به آن ها به سال ها بعد 
موکول شــده بود( به تعهدات ایران ویژگی »بازگشــت پذیری 
سریع« )Rapid reversibility( بخشیده است.طرف مقابل اکنون 
به خوبی آگاه است که اجرای تعهدات هسته ای از سوی ایران، 
»اجرای مشروط« )Conditional implementation( خواهد بود و 
تا زمانی ادامه خواهد داشت که طرف مقابل بر اساس معیارهای 
راســتی آزمایی مد نظر ایران به تعهدات خود پایبند باشد و در 
صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل توان هسته ای ایران به 
ســرعت قابل احیا خواهد بود.اخیرا نشریه وال استریت ژورنال 
در گزارشــی به نقل از مقام های آمریکایی اذعان کرده اســت 
که دیگر امکان دســتیابی به آنچه واشــنگتن »زمان گریز ۱۲ 
ماهه« می خواند وجود ندارد و پیشــرفت های ایران و پافشاری 
هیأت ایرانی بر حفظ دستاوردهای هسته ای دستیابی به چنین 
زمان گریزی را ناممکن کرده است.البته مفهوم ابداعی و فرضی 
»زمــان گریز« که با هــدف ایران هراســی و تهدیدآمیز جلوه 
دادن برنامه هســته ای ایران از سوی جریانات نزدیک به رژیم 
صهیونیستی برجسته ســازی می شود، مبنای دقیق و روشنی 
ندارد و حتی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز در مورد نحوه 
محاسبه این بازه زمانی ادعایی اختالف نظر وجود دارد.عالوه بر 
این، در شــرایطی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها عدم 
انحراف برنامه هســته ای ایران را تأیید کرده و با توجه به اینکه 
فعالیت های هسته ای ایران همواره منطبق با قوانین بین المللی 
بوده است، محاسبه زمان گریز اساسا فاقد توجیه و منطق است. 
هیــأت مذاکره کننده ایران نیز در جریان مذاکرات بر اســاس 
اصول و دستورالعمل های مذاکراتی روشن خود، بر حراست از 
دستاوردهای علمی و پیشرفت های به دست آمده در سال های 
اخیر تأکید دارد.معذلک اعتراف طرف مقابل به توان هسته ای 
ایران نشــان گر آن اســت که هر توافقی که در وین به دست 
آید، موجب تحکیم و تقویت تضمین ذاتی خواهد بود و چنین 
سندی در قیاس با توافق سال ۹۴ در ابعاد مختلف، از جمله در 

موضوع هسته ای، حائز ویژگی های ارتقاء یافته ای است.

در حالی که گمانه زنــی ها در خصوص 
احتمال نامزدی هیــالری کلینتون برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 
بــاال گرفته، به گفته منابع او قرار اســت 
در ســخنرانی اش خطاب به کنوانسیون 
حــزب دموکرات در ایالــت نیویورک، در 
جهت »برانگیختن حــزب« تالش کند.

به گزارش ایســنا، به نوشته روزنامه دیلی 
میل، منابع ادعا کردند، هیالری کلینتون 
که در انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۲۰۱۶ رقیــب دموکــرات دونالد ترامپ 
بود، قصد دارد در ســخنرانی اش خطاب 
به کنوانسیون دموکراتهای ایالت نیویورک 

برای »برانگیختن حزب« تالش کند.
افراد آشنا به این رویداد به سی.ان.بی.سی 
گفتند، پیش بینی می شــود نامزد سابق 
ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا 
چند روز دیگر در مقابل رهبران حزب در 
هتل شــرایتون نیویورک سخنرانی کند.

یک منبع که گفت کلینتون قرار است در 
این مراسم ســخنرانی کند، به این رسانه 
خبری گفت: او مورد عالقه اعضای جریان 
اصلی حزب دموکرات است و محبوبیت او 
احتماالً بیشتر از جو بایدن، رئیس جمهور 
فعلی باشد.او اظهار کرد: این برای او خوب 
اســت زیرا او را با اهمیــت نگه می دارد و 
هــدف از حضورش احتمــاالً برانگیختن 
توجه مهمانان و مخاطبان اســت.کریس 

ملنیچوک، رئیس دفتر جی جاکوبز، رئیس 
شــاخه حزب دموکرات آمریکا در ایالت 
نیویورک، گفت کــه حزب »با تعدادی از 
افراد تماس گرفت تا ســخنرانی کنند و، 
می دانید، ما منتظر کسب تایید تعدادی 
از این افــراد هســتیم. بنابراین چندین 
مساله وجود دارد.«وی در خصوص اینکه 
آیا کلینتون در میان ســخنرانان دعوت 
شــده بود یا خیر افزود: »ما با تعدادی از 
افراد تماس گرفته ایم، نمی خواهیم بگوییم 
با چه کســانی تماس گرفته ایم.«این در 
حالی اســت که گمانه زنی های فزاینده 
ای مبنی بر اینکه کلینتون قرار است برای 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا 

در بحبوحه کاهش محبوبیت جو بایدن، 
رئیس جمهور فعلی و باال گرفتن نگرانی 
ها در خصوص از دســت دادن کنگره از 
سوی دموکراتها در انتخابات میاندوره ای 
امســال مجددا نامزد شــود، مطرح شده 
است.در روزهای اخیر بر اساس میانگین 
نظرسنجی های سراسری در آمریکا میزان 
محبوبیت بایدن بــرای اولین بار از زمان 
شروع ریاســت جمهوری اش به زیر ۴۰ 
برآوردهای  اساس  یافت.بر  درصد کاهش 
پایگاه Real Check Politics میانگین ۳۰۴ 
نظرســنجی انجام شده از ژانویه ۲۰۲۰ تا 
ماه جاری میالدی میزان محبوبیت رئیس 
جمهــور آمریکا را ۳۹ درصد و مخالفت با 

او را ۵۴ درصد نشــان می دهد.کلینتون 
پیشــتر گفته بود که پس از شکست در 
انتخابــات ســال ۲۰۱۶ از دونالد ترامپ، 
دیگر برای پســتی سیاسی نامزد نخواهد 
شــد، اما یکی از مشــاوران ارشد سابق 
بیل کلینتون، شــوهر او و رئیس جمهور 
اســبق آمریکا ماه گذشته میالدی گفت 
در صورتی کــه دولت فعلــی آمریکا در 
انتخابــات میــان دوره ای ســال جاری 
میالدی کنگره را از دســت بدهد »تغییر 
خوبی« در راستای کاندیداتوری هیالری 
کلینتون برای انتخابات سال ۲۰۲۴ رقم 
می خورد.دیک موریس مدعی شــد که 
اگــر دموکرات ها نتایج موفقیت آمیزی در 
انتخابــات نوامبر کســب نکنند، احتمال 
مــی رود که یک رقابت مجــدد کلینتون 
و ترامپ رخ دهــد و ادعا کرد که چنین 
شکستی باعث می شود که حزب دموکرات 
با جو بایدن، رئیس جمهور فعلی و معاونش 
کاماال هریــس مخالف شــود.موریس با 
تحســین راهبرد کمپیــن انتخاباتی این 
نامزد ســابق ریاســت جمهــوری حزب 
دموکــرات که می تواند بار دیگر با ترامپ 
 WABC روبرو شــود، بــه مجری رادیــو
گفــت: »احتمال خوبی بــرای آن وجود 
دارد.«موریس گفت: هیالری اســتراتژی 
درخشــانی را تنظیم کرده که هیچکس 

دیگری قادر به انجامش نیست.

افزایش گمانه زنی از نامزدی مجدد 
کلینتون برای انتخابات 2024

مسکو:
 ادعاهای آمریکا درباره حمله به اوکراین »بی اساس« است

ســفیر روســیه در آمریکا تأکید کرد که ادعاهای مقام های آمریکایی درباره حمله روسیه به اوکراین در جریان یا پس از المپیک پکن، بی اساس است.به گزارش سرویس بین الملل 
خبرگزاری فارس، »آناتولی آنتونوف« سفیر روسیه در ایاالت متحده دیروز )شنبه( در گفت وگو با هفته نامه آمریکایی نیوزویک، ادعاهای مقام های آمریکایی مبنی بر تصمیم روسیه 
برای حمله به اوکراین در جریان یا پس از المپیک پکن را کاماًل بی اساس توصیف کرد.سفیر روسیه در آمریکا در این خصوص گفت: »اظهارنظرات سیاستمداران مبنی بر اینکه روسیه 
در جریان بازی های المپیک پکن یا پس از آن به اوکراین حمله خواهد کرد، بدون دلیل و مدرک است و هیچ پشتوانه ای ندارد«.آنتونوف سپس ادامه داد که حتی ناظران آمریکایی 
تصریح کرده اند که »شــهروندان آمریکایی نیز نســبت به این ادعاهای بی اساس به طرز فزاینده ای بی اعتماد شده اند. این در حالی است که رهبری روسیه به نوبه خود به طور مکرر 
اعالم کرده است که کشور ما قصد حمله به کسی را ندارد«.اظهارات سفیر روسیه در آمریکا در حالی مطرح شده است که »جیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز گذشته 
)جمعه( مدعی شــد که حمله روســیه به اوکراین در هر زمانی حتی »در جریان المپیک ]پکن[ می تواند اتفاق بیفتد که البته گمانه زنی های زیادی وجود دارد که این حمله پس از 
المپیک رخ می دهد. ما این را نمی گوییم که تصمیمی در این زمینه اتخاذ شده است.«سالیوان بدون آن که شواهدی برای این ادعاهای خود ارائه دهد، ادامه داد که تعداد نظامیان 

روس که در نزدیکی مرز اوکراین مستقر شده اند، رو به افزایش است.

تهران- ایرنا- جدیدترین نظرسنجی ها از میزان بخت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای ورود به کاخ الیزه نشان می دهد 
که »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری همچنان در صدر است و »اریک زمور« نامزد حزب راست افراطی هم فاصله اش را با سایر نامزدهای 
راستگرا کمتر کرده است.به گزارش ایرنا،  دیروز ) شنبه/ ۲۳ بهمن( در رسانه های فرانسوی نتایج ۲ نظرسنجی منتشر شد که کمابیش 
وضعیت یکسانی از رقیبان حضور در الیزه را به نمایش می گذارد. در هر دو نظرسنجی مکرون پیشتاز است در حالی که هنوز نامزدی خود 
را برای حضور در انتخابات به شکل رسمی اعالم نکرده است.نظرسنجی یک موسسه فرانسوی )BVA/Orange( به سفارش رادیوتلویزیون لوکزامبورگ )RTL(، نشان می دهد که 
زمور تنها نامزدی است که در نظرسنجی ها پیشرفت داشته و به ۱۴درصد بخت پیروزی رسیده است. این نظرسنجی محبوبیت »مارین لو پن« را با ۱۷ درصد باالترین در میان 
احزاب راستگرا نشان می دهد.نظرسنجی دیگری به سفارش روزنامه »لو موند« فرانسه، از تنزل یک درصدی بخت پیروزی مکرون در انتخابات و رسیدن آن به ۲۴ درصد حکایت 
دارد.این نظرسنجی هم جایگاه زمور را بسیار نزدیک به رقبای هم سوی خود در احزاب راستگرای دیگر نزدیک نشان می دهد اما جایگاه نخست در میان رقبای این احزاب از 
آن »والری پکرس« جمهوری خواه با ۱۵.۵ درصد بخت پیروزی است. لو پن و زمور هر کدام با ۱۵ و ۱۴.۵ درصد در جایگاه بعدی قرار می گیرند.این نظرسنجی بخت پیروزی 
»ژان لوک مالنشون« از احزاب چپگرا را ۹ درصد نشان می دهد. »یانیک ژادو« از حزب سبز و طرفدار محیط زیست با ۷ درصد، »کریستیان توبیرا« وزیر اسبق دادگستری با ۵ 

درصد، »فابیان روسل« از حزب کمونیست با ۳.۵ درصد و »آن ایدالگو« شهردار پاریس با ۲.۵ درصد در جایگاه های بعدی در این نظرسنجی قرار دارند.

تهــران- ایرنــا- معترضان کانادایی به محدودیت هــای کرونایی از حکم دادگاه مبنی بر تخلیه پل مواصالتی بــا آمریکا تمرد کرده و با 
وجود اعالم وضعیت اضطراری در اســتان انتاریو، به اعتراض خود ادامه دادند.به گزارش ایرنا از رویترز، اعتراضات معترضان کانادایی به 
محدودیت های کرونایی و  مخالفان با تزریق واکسن برای رانندگان کامیون از حدود دو هفته قبل و در شهر اوتاوا آغاز و به دیگر شهرهای 
این کشور سرایت کرد. معترضان از دوشنبه گذشته )۱۸ بهمن( پل سفیر، پررفت وآمدترین گذرگاه مرزی در آمریکای شمالی را اشغال 

کردند. دادگاهی در کانادا با صدور حکمی، دستور پایان دادن به اشغال پل یاد شده را داد.بر اساس این گزارش، دستور دادگاه از ساعت ۷ عصر جمعه به وقت شرق آمریکا )۳ 
و نیم بامداد شنبه، ۲۳ بهمن به وقت تهران( باید اجرا می شد؛ اما دو ساعت بعد از آن هنوز نزدیک به ۲۰۰ تن از معترضان شامل کودکان روی پل بودند. پلیس نیز در حال 
توزیع جزواتی بین معترضان است که در آنها مجازات ادامه اشغال پل با توجه به اعالم وضعیت اضطراری در انتاریو تبیین شده است. کانادا دیشب در استان انتاریو وضعیت 
اضطراری اعالم کرد. رفت و آمد در پل سفیر از دوشنبه قبل به دلیل اعتراضات سراسری به محدودیت های همه گیری و اشغال پل توسط کامیونداران متوقف شده است. پلیس 
شــهر ویندسور پیشتر به معترضان هشــدار داده بود در صورت پایان ندادن به اشغال پل تا ساعت ۷ با بازداشت یا توقیف خودروهایشان روبرو خواهند شد. شهردار ویندسور 
دیروز )جمعه( اعتراض و اشــغال پل را بحرانی ملی دانســت. دو فورد نخســت وزیر استان انتاریو نیز از طرحی برای پایان دادن به اختالل و هرج و مرج  خبر داد و گفت: این 
اقدامات تبعاتی دارد که سنگین است. بر اساس این گزارش از مجموع مبادالت تجاری نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر کانادا که هر روز از روی این پل به آمریکا ارسال می شود.

ظرسنجی انتخاباتی فرانسه؛

»زمور« در یک قدمی رقبا
اعالم وضعیت اضطراری در انتاریو

تمرد معترضان کانادایی از دستور دادگاه
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گروهی از محققان اظهار کرده اند کووید طوالنی مدت ممکن است 
با اثرات کروناویروس ســندرم حاد تنفســی ۲ بر روی عصب واگ 
مرتبط باشــد.به گزارش ایســنا و به نقل از اس تی دی، تحقیقات 
جدید محققان آلمانی نشــان می دهد که بسیاری از عالئم مرتبط 
با ســندرم پس از کووید)که به عنوان کووید طوالنی نیز شــناخته 
می شــود( می تواند با تاثیر این ویروس بر روی عصب واگ که یکی 
از مهمترین اعصاب چند عملکردی در بدن اســت، مرتبط باشــد. 
این مطالعه توســط دکتر«گما لیادوس«)Gemma Lladós( و دکتر 
 Trias i« از بیمارســتان دانشگاهی )Lourdes Mateu(»لوردس متیو«
Pujol« آلمان انجام شده است.عصب واگ از مغز آغاز و به تنه و قلب، 
ریه هــا و روده ها و همچنین چندین ماهیچه از جمله ماهیچه هایی 
که در عمل بلعیدن دخیل هستند، گسترش می یابد. به این ترتیب 
این عصب مسئول طیف گســترده ای از عملکردهای بدن از جمله 
کنترل ضربان قلب، گفتار، رفلکس حلقــی، انتقال غذا از دهان به 
معده، حرکت غذا در روده، تعریق و ... است.رفلکس حلقی یا رفلکس 
گگ یا اسپاســم حنجره)gag reflex( یک واکنش غیرارادی دفاعی 
انقباضی در انتهای دهان است که در نتیجه تحریک یا لمس انتهای 
زبان، سقف دهان، اطراف لوزه ها یا زبان کوچک یا در اثر محرک های 
غیرلمسی رخ می دهد که از ورود جسم خارجی به حلق جلوگیری 
می کند.کووید طوالنی مدت یک سندرم به شدت ناتوان کننده بدن 
اســت که گریبان گیر ۱۰ تا ۱۵ درصد از افرادی که از کووید-۱۹ 

جان سالم به در برده اند، می شود.

نمونه اولیه یک پنجره جدید می تواند در زمستان گرما را جذب کند 
و در تابستان آن را بازتاب کند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، 
این پنجره جایگزینی مناســب برای سیستم های تهویه  هوای کنونی 
است.فناوری هوشمند ایجاد شده توسط محققان دانشگاه پیتسبورگ 
را بــه طور بالقوه می توان روی پنجره های موجود در خانه ها قرار داد.

این پنجره که از ترکیبات شــیمیایی ساخته شــده است، می تواند 
چینش اتمی خود را برای جذب یا بازتاب نور خورشــید تغییر دهد.

انرژی گرمایی ناشــی از نور مادون قرمز خورشید در زمستان جذب 
شــده و به عنوان گرما در محیط اتاق منتشر می شود یا در تابستان 
بازتاب شده و اتاق را خنک می کند.به گفته  متخصصان اگر این پنجره 
هوشمند وارد بازار شود، می تواند مصرف انرژی خانه ها را تا یک سوم 
کاهش دهد.»ناتان یانگ بــالد« )Nathan Youngblood(، اســتادیار 
مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه پیتسبورگ و نویسنده این مقاله 
می گوید: نوآوری اصلی آن است که این پنجره با توجه به فصل تغییر 
می کند.فیلم نازک ساخته شده توسط محققان از مجموعه ای از مواد 
با ضخامت کمتر از ۳۰۰ نانومتر با یک الیه فعال بسیار نازک از مواد 
»گذار فاز« تشکیل شده اســت که می توانند طول موج های نامرئی 
نور خورشــید را جذب و به صورت گرما ســاطع کنند. همین مواد 
را می توان تغییر داد تا نــور را بازتاب کنند.»یانگ بالد« می گوید: از 
همه مهمتر نور مرئی در دو حالت به صورت یکســان از پنجره عبور 
می کند؛ بنابراین تغییری در نور احساس نمی شود.این فناوری با تغییر 
ســاختاری اتم ها از آرایش آمورف )amorphous( )بی نظم( به آرایش 

کریستالین )crystalline( با اعمال گرما کار می کند.

 تاثیر مخرب ویروس کرونا 
بر یک عصب مغزی مهم

پنجره ای که نقش بخاری و کولر 
را ایفا می کند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک نیروی ارتش اوکراین در حال آشپزی در سنگر مرزی/ آسوشیتدپرس

جتسون وان، خودروی پرنده تک نفره و جذاب
آیا این آریل اتم پرنده است؟ متأسفانه این برند کوچک اما پرهیجان فعاًل وارد دنیای خودروهای پرنده نشده است اما محصولی 
که مشاهده می کنید واقعاً هیجان انگیز است! با جتسون وان جدید آشنا شوید، یک خودروی پرنده تک نفره و الهام گرفته از موتور 
اســپرت که حرف های جالبی برای گفتن دارد. جتسون که یک کمپانی پیشرو در این زمینه است مدعی فروش کل محصوالت 
تولیدی خود در سال ۲۰۲۲ شده است و ۱۰۰ دستگاه دیگر را نیز برای سال ۲۰۲۳ پیش فروش کرده است. این کمپانی سوئدی 

همچنین بیش از ۳ هزار پیش سفارش را از زمان عرضه رسمی محصول تک نفره خود در اکتبر سال پیش دریافت کرده است.
جتسون وان یک وسیله نقلیه پرنده بدون آالیندگی است که به لطف ساختار سبک وزن خود تنها ۸۶ کیلوگرم وزن دارد. فریم 
فضایی آلومینیومی وان از خودروهای مسابقه ای الهام گرفته است و بدنه نیز دارای کربن و کوالر است. نیروبخش جتسون وان هم 
هشت پیشرانه الکتریکی است که می تواند حداکثر سرعت ۱۰۵ کیلومتر در ساعت و زمان پرواز ۲۰ دقیقه را ارائه کند.وان جزو 
اولین محصوالت پرنده ساخته شده برای استفاده شخصی است و پیش سفارش آن از بازارهای مختلف در سراسر جهان ارائه شده 

است. در وب سایت این شرکت می توان منطقه سفارش و زندگی هر خریدار را مشاهده کرد. 

تست B دوپینگ اسکی باز ایران در المپیک هم مثبت شد
 )ITA( دوپینگ حسین ساوه شمشکی در المپیک پکن مثبت اعالم شد.به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی کنترل دوپینگ B تست

روز چهارشنبه اعالم کرد که تست دوپینگ  حسین ساوه شمشکی پرچمدار ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ مثبت شده است.
این تست خارج از مسابقه و روز دوشنبه در پکن گرفته شده که در نمونه او ماده استروئید آنابولیک آندروژنیک یافت شده است.

ساوه شمشکی در اعتراض به مثبت شدن تست اولیه خود درخواست تست B داد که اکنون جواب آن هم مثبت اعالم شده است. 
عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و  سرپرست کاروان اعزامی به بازی های المپیک زمستانی  پس از اعالم نتیجه نمونه گیری  
B تست دوپینگ از حسین ساوه شمشکی ملی پوش اسکی آلپاین در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون اظهار داشت: موضوع پیش 
آمده بســیار ناراحت کننده و پیچیده است چرا که ما در نزدیک ترین فاصله به اعزام تست دوپینگ از ورزشکاران داخل اردوی 
اسکی گرفتیم و این تست به آزمایشگاه کلن آلمان فرستاده شد و پاسخ آن نیز منفی بود. به همین خاطر با موضوع پیچیده ای 
روبرو هستیم. باید پس از بازگشت به ایران با تشکیل کمیته ای ویژه و با همراهی فدراسیون پزشکی ورزشی موضوع را بررسی و 

پیگیری کرد که نتیجه آن را در اختیار مخاطبین این رشته قرار می دهیم.

دلزآتشغمکبابمیبینمزلفتواگرهباتبمیبینم ظلمیستهکربخرابمیبینماینجور،هکربدلمپسندیدی
چونعکسقمرردآبمیبینمرددیدهٔخودخیالرخسارت گوییهک:مگرهبخوابمیبینماینشیوهٔچشمهایبیخوابت ازدورچوآفتابمیبینمرویتوکشدمراواینمعنی »منذلک«یکحسابمیبینمهجرتوومرگاوحدیرامن

پیشنهاد

چهره روز

سرشت شر
سرشــت شر با عنوان اصلی The nature of evil کتابی 
از دارل کوئن، نویسنده آمریکایی است. کوئن در این 
کتاب که موضوع آن »خیر و شر« است، بیشتر به این 
می پردازد که شر چیست و چه جایگاهی دارد. دارل 
کوئن با نشان دادن جنبه های مختلف شر به خواننده، 
قصد دارد دید روشن تری نسبت به خیر به دست دهد. 
همان طور که از عنوان کتاب و متن پشــت جلد آن 
برمی آید، این کتاب به موضوع شر می پردازد. این اثر 
را می توان، کتابی فلسفی و روانشناسانه با نظری که 
به ادبیات دارد در نظر گرفت. کتابی که در آغاز بسیار 
فلسفی و به مرور وارد بعد روانشناسی می شود که در 
بیشتر فصل های آن نیز نگاهی به رمان های مختلف 
دارد. اما قبل از هر چیز، نویسنده مقدمه ای اساسی آورده است که در آن به دو دیدگاه اخالق گرا و 
خردگرا در رابطه با شر می پردازد. اخالق گرایان برجسته و دیدگاه هایی که دارند بررسی و سپس با 
ارائه دالیل به خواننده نشان می دهد که چرا کتاب سرشت شر دیدگاه خردگرایان را دنبال می کند 
و به بررسی موضوعات مختلف از دید فیلسوفان خردگرا می پردازد. دارل کوئن هدف کتاب را در 
ابتدای مقدمه چنین توضیح می دهد:فرهنگ ها به دو روش با مقوله شــر برخورد می کنند؛ روش 
اخالق گرا و روش خردگرا. روش اخالق گرا متداول تر اســت، اما توانایی فهم شــر را در ما به وجود 
نمی آورد. ما تا شر را نفهمیم و نشناسیم، نمی توانیم از آن خالص شویم و اسیر در جهل، به اعمالی 
دست می زنیم که بر رنج فردی و جمعی مان می افزاید. برعکس، برای کسانی که گوش هایی برای 
شنیدن و چشــمانی برای دیدن دارند، روش خردگرا متضمن شناخت شرورهایی از رنج است، و 

هدف این کتاب فهم ماهیت شر از این منظر است.

جهانگیر ملک
جهانگیر ملــک )۲۹ بهمــن ۱۳۱۱ در تهران – ۱۹ 
آذر ۱۳۸۱ در تهران(از نوازندگان چیره دســت تنبک 
و از پرکارترین هنرمندان موســیقی ایران بود. او در 
تنبک نوازی از شــاگردان برجسته حسین تهرانی بود 
و با برنامه گل های رادیو همکاری داشت. وی در این 
زمینه شــاگردان زیادی را آمــوزش داد و ضبط های 
رادیویی و خصوصی بســیاری را به همراه ساز و آواز 
هنرمنــدان نامی ایــران از خود به یادگار گذاشــت. 
جهانگیر ملک، در بیست و نهم بهمن ماه سال ۱۳۱۱ 
در تهــران خیابان ری، به دنیــا آمد. وی پس از طی 
دوران کودکــی و گذراندن تحصیــالت ابتدایی، وارد 
دبیرستان دارالفنون شد و موفق به اخذ دیپلم از این 
دبیرســتان گردید. عالقه مندی او به نوازندگی تنبک از همان دوران تحصیل در دبیرستان شروع 
شد. حسین تهرانی نوازنده بزرگ تنبک در همسایگی آن ها در کوچه آبشار منزل داشت و چون از 
استعداد و عالقه جهانگیر مطلع شد، تدریس تنبک به او را آغاز کرد.ملک در سال ۱۳۳۲ در جمع 
دوستانه ای با علی تجویدی آشنا شد و به درخواست وی قطعه ای را اجرا کرد. تجویدی که تحت 
تأثیر شــیوه نوازندگی او قرار گرفته بود، او را به رئیس وقت رادیو، مشــیر همایون شهردار معرفی 
می کند. پس از این جریان است که ملک ۲۱ ساله به ارکسترهای شماره یک به رهبری حسینعلی 
مالح و مهدی مفتاح، ارکستر شماره دو به رهبری مجید وفادار و علی تجویدی، ارکستر شماره سه 
به رهبری پرویز یاحقی و همایون خرم، ارکســتر شماره چهار به رهبری عباس شاپوری، ارکستر 
شماره پنج به سرپرستی بزرگ لشکری و ارکستر شماره شش به رهبری حبیب اهلل بدیعی دعوت 

به همکاری و نوازندگی می شود.

سینما

در حالی که بســیاری از رویدادهای سینمایی تمهیدات 
سختگیرانه  بهداشتی را در پیش گرفته اند، اما در مراسم 
اعطای جوایز اســکار میهمانان نیازی بــه ارائه گواهی 
واکسیناســیون کووید ندارند.به گزارش ایسنا به نقل از 
گاردین، بنابر اعالم رســانه های خبری میهمانان مراسم 
نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار امسال برای 
حضور در این مراسم نیازی به ارائه گواهی واکسیناسیون 
کرونا ندارند و تنها ارائه تســت منفی PCR و یا آزمایش 
سریع آنتی ژن در روز برگزاری مراسم کفایت خواهد کرد. 
پس از برگزاری مراسم ســال گذشته در سالن یونیون 
استیشــن، مراسم اسکار ۲۰۲۲ بار دیگر در سالن بزرگ 
دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار می شــود و همچنین این 
نخســتین باری خواهد بود که این جوایز از ســال ۲۰۱۸ تاکنون با حضور یک مجری برگزار خواهد 
شــد، گرچه هنوز نام مجری اسکار ۲۰۲۲ اعالم نشده است. تصمیم آکادمی گرچه از نظر فنی مطابق 
با دســتورالعمل های بخش بهداشت لس آنجلس اســت، اما عدم الزام واکسیناسیون در تضاد با دیگر 
مراسم ها و جوایز مهم است. جوایز انجمن بازیگران سینما و جوایز انتخاب منتقدان هر دو ارائه گواهی 
واکسیناســیون و آزمایش منفی را به عنوان شرایط اصلی برای میهمانان اعالم کرده اند. »جوی برلین« 
مدیر عامل انجمن انتخاب منتقدان، به هالیوود ریپورتر گفت: »من نمی توانم مردم را به نمایشی دعوت 
کنم که در آن احساس امنیت نکنند. ما ۱۰۰درصد واکسینه خواهیم شد و نیاز به آزمایش PCR منفی 
در ۴۸ ســاعت پس از رویداد داریم«.برخی از تحلیلگران تصمیم آکادمی اســکار را شوکه کننده و در 

راستای سیاست های ضدواکسیناسیون توصیف کرده اند. 

تصمیم عجیب آکادمی برای برگزاری 
مراسم اسکار 2022
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