
۱۸۵ فوتی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت در ۲۴ ساعت گذشــته ۱۶هزار و ۳۱۰ 
ابتالی جدید کووید - ۱۹ در کشــور شناسایی شد و متاسفانه ۱۸۵ 

بیمار نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.
به گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشــخیصی، ۱۶ هزار و ۳۱۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ 
در کشور شناسایی شد که دو هزار و ۲۷۵ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۶۵ 
نفر رسید.متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸۵ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۱۳۴ هزار و ۲۳۸ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون ۳۷۳ هزار 
و ۶۷۸ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شده 
اند.ســه هزار و ۶۰۷ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در بخش های 
مراقبت های ویژه بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۶ 
میلیون و ۳۰۷ هزار و ۶۶۱ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشور 
انجام شده اســت.در حال حاضر ۲۴۷ شهرستان در وضعیت قرمز، 
۱۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۸۹ شهرستان در وضعیت زرد و 

۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

یکماه پس از اجرای طرح پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن، 
امروز بازنشســتگان نیز نسبت به فرایند دریافت این وام اعتراض 
دارند.اقتصادآنالیــن – صبا نوبری؛ پرداخــت وام بدون ضامن از 
حدود یک ماه پیش به دســتور رییســی و با پیگیری های وزیر 
اقتصاد آغاز شــد.آنگونه که در ابتدا اعالم شــد، قرار بر این بود 

که وام بدون ضامن و وثیقه و با تکیه بر اعتبارســنجی توســط 
بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد تا سقف ۱۰۰میلیون تومان 
به کارمندان، مستمری بگیران، بازنشستگان و همچنین کارمندان 
شرکت های بزرگ خصوصی که حقوق خود را از بانک های دولتی 
و یا بانک های خصوصی سازی شــده دریافت می کنند با گواهی 
کســر از حقوقشان پرداخت شــود.البته عالوه بر گواهی کسر از 
حقوق در جریان اعتبارسنجی، فرد نباید معوقاتی در نظام بانکی 
داشــته باشــد و همچنین خالص حقوق فرد باید اقساط وامی 
که قصد دریافت آن را دارد و همچنین ســایر اقساطی که برای 
وام های دیگر پرداخت می کند را داشــته باشــد.در ابتدا فعاالن 
بخش خصوصی و صاحبان مشــاغل آزاد نسبت به طرح وزارت 
اقتصاد انتقاد کردند و معتقد بودند نادیده گرفته شدند اما معاون 

وزیــر اقتصــاد در واکنش به این موضوع گفت کــه ابزاری برای 
اعتبارسنجی این افراد در دست نیست و طرح پرداخت وام بدون 
ضامن به این این معنا نیست که هرکسی بتواند با مراجعه به بانک 
تسهیالت دریافت کند، بلکه در این مرحله بیشتر قصد دارند که 
پرداخت وام به حقوق بگیران را تسهیل کنند.فارغ از این موضوع 
که از ابتدای اجرای این طرح بسیاری از کارشناسان، مدیران بانکی 
و حتــی برخی نمایندگان مجلس به نبود منابع کافی در بانک ها 
برای پرداخت این تســهیالت اعتراض کردند؛ از طرفی بسیاری 
معتقد بودند نظام اعتبارسنجی در ایران سازوکار الزم را ندارد تا 
بتواند تسهیالت را به افراد مناسبی پرداخت کند. با این وجود در 
جریان پرداخت این وام نیز مشکالت بسیاری برای متقاضیان به 
وجود آمد. به تازگی نیز، بازنشستگانی که برای دریافت تسهیالت 

خرد بدون ضامن به شعب بانک ها مراجعه کردند به فرایند موجود 
اعتراض دارند.شعب بانک های مربوطه به بازنشسته ها اعالم کردند 
که باید فیش حقوقی حداقل ۶میلیــون و ۶۰۰هزارتومانی را به 
بانک ها ارئه دهند، درحالی که حقوق بســیاری از بازنشسته ها به 
این ارقام نمی رسد.برخی بانک ها نیز گفتند که برای دریافت وام 
۵۰میلیونی فرد متقاضی باید ۲۵میلیون تومان را به مدت ۶ماه در 
بانک وثیقه بگذارد که این شرط نیز در ابتدا توسط وزارت اقتصاد 
اعالم نشده بود.مشــکل دیگری که نیز وجود دارد این است که 
طبق اعالم برخــی بانک ها ظاهرا افرادی وام گیرنده نباید بدهی 
برای تسهیالت مرابحه و یا کارت اعتباری در شبکه بانکی داشته 
باشند که این شــرط نیز کار را برای بازنشستگان بسیار سخت 
خواهد کرد.نکته دیگری که فقط مختص به بازنشستگان نیز این 

است که معاون وزیر اقتصاد اعالم کرده است که بانک ها باید وام تا 
سقف ۱۰۰میلیون را بدون ضامن پرداخت کنند و برای تسهیالت 
بیشتر از ۵۰میلیون، تقاضای چک و سفته می کنند، درحالی که 
شعب بانک ها اعالم کردند تسهیالت بیش از ۵۰میلیون به ضامن 
نیاز دارد.این تنها بخشی از مشکالتی است که متقاضیان دریافت 
تســهیالت که به امید وعده های دولتمردان به بانک ها مراجعه 
می کنند به آن درگیر می شوند.بســیاری معتقدند سنگ اندازی 
بانک ها به این دلیل اســت که منابعی ندارند و سوال اینجاست 
که آیا سیاســتگذاران کشور از منابع بانک های زیرمجموعه خود 
بی خبر هستند که چنین طرح هایی را به مرحله اجرا می رسانند 
و آیا زمانی که وعده کنترل تورم و اتخاذ سیاست های انقباضی را 

می دهند، نسبت به تبعات چنین سیاست هایی اطالعی ندارند؟

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس جمهور بر ضرورت کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی و تبیین و تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش خاطر در جامعه، تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی دیروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به تالش شبانه روزی دولت 
برای جبران کاستی ها و رفع مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم، گفت: همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی موظف هستند، اخبار مطرح شده در حوزه 
فعالیت خود را با دقت رصد و پیگیری کرده و در صورت صحت بالفاصله برای رفع مشکل اقدام کنند و مواردی که با هدف ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی 
در فضای مجازی منتشر می شود را برای مردم تبیین کنند.وی تاکید کرد: نباید اجازه داد عده ای با سوداگری و انتشار اخبار کذب و دروغ، زندگی و معیشت مردم 

را دچار مشکل کرده و تالش های انجام شده را زیر سوال ببرند.

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

کنترل مستمر بازار کاالهای اساسی ضروری است
info@sobh-eqtesad.ir

ادامه روند صعودی کرونا در کشور
رئیس بخش عفونی بیمارستان امام خمینی )ره( با اشاره به روند 
صعودی کرونا در کشــور، با انتقاد از اصرار بر آموزش حضوری در 
مدارس و دانشگاه ها با وجود شیوع سویه بسیار مسری امیکرون، 
گفــت: ما چوب این موضوع را خوردیــم و باز هم خواهیم خورد؛ 
اما، نمی دانم چرا در این زمینه مسئولین مربوطه کوتاه نمی آیند.

دکتــر حمید عمادی کوچک در گفت وگو با ایســنا، با اشــاره به 
اینکه جهش امیکرون ویروس کووید۱۹ چندان شــدید و نگران 
کننده نیســت، گفت: به آن اندازه که درگیری شــدید و مرگ و 
میر در جهش دلتــا رخ داد، در این جهش جدید نگرانی نداریم؛ 
البته برخی از افراد حاالت شــدید بیماری را تجربه می کنند که 
این گروه کســانی هستند که واکســن دریافت نکردند. در واقع 
بســتری و مرگ و میر واکســن نزده ها در صورت ابتال به کرونا، 
به شــکل واضح ۹۰ درصد بیش از ســایر گروه ها است.او تاکید 
کرد: این موضوع نشــان دهنده اهمیت تزریق واکسن است؛ زیرا 
کسانی که واکسیناســیون داشتند حاالت کشــنده و خطرناک 
بیمــاری کوویــد۱۹ را تجربه نمی کنند. بر این اســاس بیشــتر 
مراجعیــن ما هم به شــکل ســرپایی درمان می شــوند و کار به 
بســتری نمی رسد.وی افزود: در سوش دلتا معموال مدت قرنطینه 
بیمــاری را دو هفته اعالم می کردیم؛ ولی چون امیکرون بیماری 
نسبتا خفیف تری اســت بر اساس مقاالت موجود ما هم قرنطینه 
پنــج روزه را پیشــنهاد می کنیم که پس از ایــن مدت فرد ناقل 
ویروســی نباشــد، ولی برخی از موارد هم به شکل استثنا ممکن 
اســت که الزم باشــد قرنطینه بیش از ۵ روز در نظر گرفته شود.
او درباره پیش بینی شــرایط کرونا در روزهــای آتی، تاکید کرد: 
در مورد کرونا پیش بینی کار اشــتباهی اســت، اما فکر می کنیم 
با توجه به اینکه آمار روزانه در حال افزایش اســت و در شــاخه 
صعــودی پیک قرار داریم، تا حدود دو هفتــه آینده به قله پیک 
ششم می رسیم. این متخصص بیماری های عفونی، ادامه داد: آمار 
بســتری های فعلی کرونا در بیمارســتان امام خمینی)ره( حدود 
۲۰۰ نفر اســت؛ در حالی که در پیک پنجم با سویه دلتا به ۵۰۰ 
بستری هم می رسیدیم. این نشان می دهد ظرفیت پذیرش بیمار 
وجود دارد، اما باید بدانیم که کادر درمان هم خسته شده اند.وی 
درباره میزان آمادگی بیمارســتان  امام خمینی )ره(،  اظهار کرد: 
تخت های ICU یک مقدار هنوز کافی نیستند که آن هم به دلیل 
کمبود نیست، بلکه همکاران هنوز به این نتیجه نرسیدند که این 
بخش هــا را در اختیار کرونا قرار دهند؛ در مجموع در حوزه دارو، 
تخت، اکسیژن و تجهیزات فعال کمبود جدی وجود ندارد.عمادی 
با انتقاد از بازگشــایی حضوری مدارس، گفت: این کار اشتباهی 
است که مسئولین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم اصرار بر 
حضوری کردن کالس ها و امتحان ها دارند؛ ما چوب این موضوع را 
خوردیــم و باز هم خواهیم خورد؛ اما، نمی دانم چرا در این زمینه 
مســئولین مربوطه کوتاه نمی آیند.او با تاکید بر اهمیت تزریق و 
تکمیل واکسیناسیون، ادامه داد: تزریق واکسن به خانم های باردار 
بسیار مهم است زیرا ایمونوگلوبولین از طریق جفت به کودکی که 
به دنیا می آید، می رسد و ایمنی نسبی برای نوزاد ایجاد می شود. 
بیش از یک سال است که واکسیناسیون با انواع واکسن ها در حال 
انجام است و اگر قرار بود در جایی واکسن بر جنین  اثرگذار باشد 
حتما ســر و صدای زیادی برپا می شــد. واکسیناسیون کووید۱۹ 
تاکنون بر مادران باردار تاثیر منفی نداشته است. سوش امیکرون 
به نســبت سایر جهش ها بچه ها را بیشــتر درگیر می کند و باید 
حتما کاری کنیم تا برخورد کودکانی که هنوز واجد شرایط تزریق 
واکسن نیســتند با بیماری کاهش یابد؛ یکی از اقدامات مناسب 

تزریق واکسن به مادران باردار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
درج قیمت تولیدکننده منجر به کاهش قیمت و افزایش 

شفافیت می شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعالم حمایت بهارستان از طرح خرید شفاف گفت:  این طرح 

منجر به افزایش شفافیت اطالعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرف کننده می شود.
محمدرضــا پورابراهیمی در گفت وگو با ایرنا، ضمن موافقت با طــرح درج قیمت تولیدکننده بر روی 
کاالها به جای درج قیمت مصرف کننده )طرح خرید شفاف(، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که حوزه 
نظارت بر وضعیت بازار یکی از مأموریت های مهم حاکمیت است، به ویژه با توجه به وظایفی که وزارت 
صنعت معدن و تجارت در بخش تنظیم بازار بر عهده دارد انتظار این است که با روش های نوین بتواند 
در این حوزه ورود پیدا کند.وی افزود: یکی از این ظرفیت ها این است که شفاف سازی اطالعات را در 
حوزه بهای تمام شده، در حوزه بخش تولید، واردات و شبکه توزیع در کشور فراهم کند به نحوی که 
کلیه اطالعات مربوط به قیمت کاالهای وارداتی در کشور و قیمت کاالهای تولید شده در داخل کشور 
توسط کارخانه های بزرگ و تولیدکننده در ابعاد مختلف و همچنین شبکه توزیع و مصرف در اختیار 
مردم قرار گیرد.این نماینده اقتصاددان مجلس ادامه داد: انتظار ما از وزارت صمت این است که رویکرد 
شفاف سازی اطالعات را در بخش های مختلف تولید تا مصرف نهایی کاال، به شکلی مدیریت کند که 
امکان نظارت بر فرآیند، از ابتدای چرخه فعالیت تا انتهای مصرف را که به مصرف نهایی منجر می شود، 
در اختیار جامعه قرار دهد.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی افزود: در حوزه بخش 
تولید نیز انتظار این است که مبنای تصمیم در قیمت گذاری ها و نظارت وزارت صمت این باشد که چه 
میزان مبنای واحد تمام شده است و با یک سود متعارف در بخش تولید می تواند قیمت کاالی نهایی را 
از واحد تولید به بخش شبکه توزیع و نهایتاً خرده فروشی و مصرف نهایی منتهی کند.پور ابراهیمی بیان 
کرد: از یک جهت اقداماتی که انجام شده حتماً می تواند مبنای رویکردی باشد که اشکاالت و معضالتی 
که در بخش های قبلی وجود داشــته را پوشش دهد ضمن اینکه اگر انتقاداتی هم وجود دارد طبیعتاً 
می تواند این انتقادات در حوزه های دیگر هم مورد نظر قرار گیرد و به شکلی این اقدامات را تکمیل کند.

متولی تنظیم بازار در قانون، وزارت صمت است
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حوزه تنظیم بازار، مطالبه جدی کمیسیون اقتصادی مجلس از وزارت 
صمت است و اتفاقاتی هم که اخیراً در این حوزه با تقسیم کاری که بین وزارت صمت و وزارت جهاد 
کشــاورزی اتفاق افتاده اســت، از نظر ما از مسئولیت وزارت صمت را کم نخواهد کرد به جهت اینکه 
متولی تنظیم بازار در قانون، وزارت صمت است و ما هم کمک خواهیم کرد که این مسیر بتواند با یک 
رویکرد شفاف دنبال شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خصوص نظر کمیسیون 
متبوع خود با طرح وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده بر کاالها نیز اذعان داشــت: طبیعتاً با آن 
چه که منجر به افزایش شفافیت اطالعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرف کننده شود موافق 
هســتیم.پور ابراهیمی تصریح کرد: هر امری که با اعمال نظارت در حوزه دســتگاه های دولتی به ویژه 
وزارت صمت که متولی نظارت بر بخش تنظیم بازار اســت اتفاقی را رقم بزند که میزان پرداختی های 
مردم بابت کاالها را که قباًل به دلیل عدم شــفافیت پرداخت های بیشتری انجام می شد، کاهش دهد 

حتماً مورد حمایت مجلس است و ما از آن حمایت خواهیم کرد.

گروه استانهاـ  فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: به فضل الهی دشمنان ما امروز 
در مقابل اقتدار و قدرت ایران اســالمی عاجز، 
ناتوان و زمینگیر شــده اند به گونه ای که قدرت 
حرکت ندارند.به گزارش خبرگزاری تســنیم از 
بشاگرد، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
انقالب اسالمی  فرمانده کل ســپاه پاســداران 
در ســفر به بندرعباس، ضمن بازدید و ارزیابی 
آمادگی هــای رزمی یگان های نیــروی دریایی 
سپاه مستقر در جنوب کشور، شهرک مسکونی 
»شهید حاج قاسم سلیمانی« در منطقه بشاگرد 
)روستای زاچ و داربست( را افتتاح کرد.سرلشکر 
سالمی در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور 
در جمع مردم روســتای زاچ و داربست گفت: 
برای ما این لحظات بســیار شــیرین، دلنشین 
و خاطره انگیز و به یادماندنی اســت، بنده خود 
روستازاده هســتم و افتخار می کنم به اینکه از 
جنس شــما عزیزان می باشم.وی با بیان اینکه 
»خداوند متعال را شاکریم که با پیروزی انقالب 
اسالمی، ستمکاران و مســتکبران از سرزمین 
ما گریختند«، گفــت: پیش از انقالب بیگانگان 
بر جامعه ما مســلط بودنــد و ثروت های مادی 
و معنــوی ملت عزیز ایران را به غارت می بردند، 
کشــور ما را عقب مانده و فقیر نگه می داشتند 
تا خــود پیشــرفت کنند.فرمانده کل ســپاه با 
تأکید بر اینکه پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
استعمارگران سربلندی و سرافرازی را از ملت ما 
گرفته بودند، گفــت: حکام آن دوران در مقابل 
آمریکا زانــو می زدند، ذلیل بودند اما با پیروزی 
انقالب اسالمی دشــمنان از سرزمین ما بیرون 
رانده شــدند، ما از نعمت اســتقالل، آزادی و 
حکومت اســالم و ارزش های اســالم برخوردار 

شدیم و خودمان بر سرنوشتمان مسلط شدیم.
وی افزود: با پیروزی انقالب اســالمی بیگانگان 
دیگــر برای مــا تصمیم نمی گرفتنــد اما آنان 
نتوانســتند تحمل کنند که ایران به استقالل 
رسیده و از تاریکی و ظلمت ناآگاهی و ستم به 
نور، عدالت، آزادی و حّریت دســت یافته است؛ 
ازاین رو فشارهای زیادی از جنگ، تحریم و حصر 
اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کردند، روح و 
روان ملت ایران را مدام آزرده کردند و تمام همت 
خود را به کار بستند که این کشور پیشرفت نکند 
و آباد نشود.سرلشــکر سالمی با یادآوری اینکه 
»مجاهدت های زیادی صــورت گرفت تا اراده 
بیگانگان در این سرزمین مقدس حاکم نشود«، 
گفت: شــهدای واالمقام برای ما امنیت، عزت، 
استقالل، سربلندی و شوکت به ارمغان آوردند و 
ما که امروز با افتخار ایستاده ایم و لباس خدمت 
و جانبازی و سربازی برای عزت این ملت به تن 
کرده ایم در تمام لحظه های زندگی مان مدیون 
امام راحل عظیم الشــأن، مجاهدت های شهدا و 
رزمندگان جبهه اســالم و تدبیر، دوراندیشی و 
ثبات قدم و شــجاعت رهبر عزیز و عظیم الشأن 
انقالب اســالمی حضرت امــام خامنه ای عزیز 
هســتیم.وی اضافه کرد: آموخته ایم که باید در 
مقابل دشمنان خدا بایستیم تا مردم مان ایمن 
و آرام باشــند، آرامش بگیرند و امروز فرزندان 
ملت ایران در هوا، زمین و دریا مقابل دشمنان 
صف به صف ایســتاده اند تا راه را بر آنان ببندند 
و به فضل الهی دشمنان ما امروز در مقابل اقتدار 
و قدرت ایران اســالمی عاجز، ناتوان و زمینگیر 

شده اند به گونه ای که قدرت حرکت ندارند.
فرمانده کل سپاه در ادامه تصریح کرد: از سوی 
دیگر برای خدمــت و کمک به مردم عزیزمان، 

برای همراه شدن با مشکالت جامعه، برای رفع 
مشکالت، کاهش آالم و دردهای جامعه تالش 
می کنیم؛ خدمت رسانی به مردم افتخار ماست و 
تا آخر در این میدان می مانیم.فرمانده کل سپاه 
در پایــان از همت جهادی و انقالبی رزمندگان 
دریادل نیروی دریایی ســپاه به ویــژه فرمانده 
این نیرو و همت عالی خّیرین نیکوکار و مؤمن 
تقدیر و تشــکر کرد.همچنین در این مراســم 
سردار تنگســیری با ارائه گزارشی در خصوص 
روند ســاخت و تکمیل این شهرک گفت: سال 
گذشته که برای بازدید وضعیت خسارات سیل 
۹۸ به این جا آمدیم واقعاً شــرمنده مردم عزیز 
و نجیب این منطقه شــدیم و در آن شرایط بد 
آب وهوایی و آثار مخرب سیل که زندگی مردم 
را از بیــن برده بود و مردم در شــرایط بســیار 
نامطلوبی زندگی می کردند، تصمیم گرفتیم با 
توکل بر خداوند متعال یک شــهرک مسکونی 
بسازیم و آنچه امروز می بینید می تواند به عنوان 
یک الگوی موفق برای ســاماندهی جاهایی که 
ســیل و بالهای طبیعی می آیــد به عنوان یک 
اقدام ماندگار مــورد توجه قرار گیرد.وی افزود: 
امروز شــهرک مسکونی که مزین شده است به 
نام شهید واالمقام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، 
در طلیعه چهل و چهارمین سالروز فجر انقالب 
اسالمی و دومین سالروز شهادت سیدالشهدای 
جبهــه مقاومت ســردار عزیز ما حاج قاســم 
ســلیمانی افتتاح و تقدیم مردم شریف می شود 
این شــهرک ۱۵۴ واحد مسکونی مستقل دارد 
که تمــام بخش های مورد نیاز مــردم از قبیل 
مســجد، مدرسه، فروشــگاه، آب، برق، ارتباط 
مخابراتی، خانه بهداشــت، پــارک بازی، زمین 

ورزشی و جاده روستایی دارا می باشد.

سرلشکر سالمی: 

دشمنانمردمایرانرازمینگیرکردهایم

بلومبرگ گزارش کرد

مذاکرات ایران با خریداران نفت کره جنوبی
رئیس سازمان توسعه تجارت خبرداد؛

 جذب سرمایه گذاری
 300 میلیون دالری از امارات

تکلیف سود سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

رئیس ســازمان توســعه تجارت از تالش برای اعزام رایزن اقتصادی به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات خبر داد.به 
گزارش ایلنا و به نقل از اتاق ایران و امارات، »علیرضا پیمان پاک« در جلسه دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از ۵ به ۱۰ رایزن رساندیم اما با بودجه 
ســال آینده، در تالش هســتیم تا به ۳۰ کشــور دنیا از جمله امارات رایزن اقتصادی اعزام کنیم.وی افزود: یک 
رایزن اقتصادی به تنهایی نمی تواند جهش جدیدی برای توسعه صادرات ایجاد کند، بلکه توجه ویژه ما به بخش 
خصوصی اســت، بنابراین تالش می کنیم تا برای رایزن های اقتصادی و مراکز تجاری احداث شده در کشورهای 
مختلف استانداردی را بر اساس معیارها و استانداردهای جهانی مدلی را تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این 
اساس دسته بندی و به آنها امتیاز داده خواهد شد.رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به سفر اخیر خود به امارات 
برای حمایت از تجار و فعاالن اقتصادی گفت: در این سفر با شرکت های بزرگ مذاکراتی برای حل مشکالت حمل 

و نقل کشتیرانی و مبادالت مالی...

امیرعبداللهیان:
بدونچشماندازروشنباآمریکامذاکرهنمیکنیم
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مقام وزارت خارجه انگلیس:

درحالبررسیراههاییبرایپرداختبدهی
ایرانهستیم
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گزیده خبر
دستور ویژه اژه ای به زیر مجموعه مستقیم خود

تشریفات و هزینه ها را به حداقل برسانید
قضاییــه  قــوه  رییــس  ســفرهای 
حتی االمکان بدون اِعمال پروتکل های 
مرسوم در زمینه های رسانه، تشریفات، 
حفاظت صورت خواهد گرفت.به گزارش 
ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، 
با توجه به تاکیدات مؤکد حجت االسالم 
والمسلمین محســنی اژه ای مبنی بر 
مدیریــت هزینه هــا و صرفه جویی در 
مصــارف در همه دســتگاه ها به ویژه 
دســتگاه قضایی، رئیس عدلیه طی دســتوری خطاب به »مرکز رسانه قوه 
قضائیه«، »اداره کل تشریفات« و »یگان حفاظت قوه قضاییه«، بر لزوم تقلیل 
و به حداقل رســاندن هزینه ها و تشــریفات در برنامه های مربوط به رییس 
قوه قضاییه تصریح کرد.بر همین اســاس، رئیس دستگاه قضا مجموعه های 
فوق الذکــر را مکلف کرد تا در اقدامات و برنامه های خود ضمن تالش برای 
بازدهی مناسب، نســبت به تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه های 
خود اقدام کنند.رئیس عدلیه در جلســه شــورای عالی قوه قضاییه با اشاره 
به مشــکالت اقتصادی کشور که بخشی از آن ناشــی از تحریم ها و بخش 
دیگر به دلیل ســوء مدیریت ها بوده، تصریح کرد: امروز قوه قضاییه، مجلس 
و دولــت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند کــه باید این نحوه مدیریت 
اصالح شــود؛ این یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی 
تنگناها طرز کار خود را اصالح کنیم و مدیریت ما نسبت به سال های گذشته 
متفاوت شود.رییس دستگاه قضا، به ذکر نمونه هایی در این خصوص پرداخت 
و گفت: اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت و تشریفات، محل سکونت 
و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشــت باید این رویکرد تغییر کند 
و دیگر شــاهد »بَرج ها« نباشیم؛ اگر تاکنون در یک دستگاهی ده دستگاه 
خودرو اســتفاده می شــد و امکان آن اســت که با ۶ خودرو کارها پیگیری 
شود باید هزینه هایی که برای ساختمان ها و تشریفات و تشکیالت می شود 
کاهش یابد.وی در همین راستا خطاب به مرکز رسانه قوه قضائیه، اداره کل 
تشریفات و یگان حفاظت تاکید کرد تا جای ممکن هزینه ها و تشریفات را در 
برنامه های رییس قوه قضائیه کم کرده و به حداقل ممکن برسانند.بر همین 
اساس، سفر اخیر حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای به استان اصفهان 
بدون انجام هرگونه تشــریفات مرسوم صورت گرفت، به گونه ای که رئیس 
دســتگاه قضا بدون همراهی اعضای شورای عالی قوه قضائیه و حتی رییس 
و مسولین حوزه ریاست با یک پرواز عمومی به اصفهان عزیمت کرد و بنا بر 
دستور رئیس قوه قضاییه در فرودگاه اصفهان نیز استقبال های متداولی که 

از مقامات عالیرتبه صورت می گیرد، انجام نگرفت.
گفتنی اســت با توجه به دســتور اخیر حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای جهــت مدیریت و کاهــش هزینه ها در دســتگاه قضایی، زین پس 
سفرهای رئیس قوه قضاییه حتی االمکان بدون اِعمال پروتکل های مرسوم در 

زمینه های حفاظت، رسانه و تشریفات صورت خواهد گرفت.

واپسین گام های مذاکرات 

بازی های دقیقه نودی غرب
تهران- ایرنا- کشــورهای غربی با نزدیک شدن به مراحل 
پایانــی مذاکرات تالش می کنند بــا ایجاد فضای هیجانی 
مذاکره کنندگان ایران را تحت فشــار قرار داده و از ایران 
امتیــاز بگیرند، در حالــی که در شــرایط کنونی آمریکا 
باید ضــرورت اتخاذ تصمیــم عاقالنــه را درک کند و به 
سیاســی کاری پایان بدهد.به گزارش خبرنگار سیاســت 
خارجی ایرنــا، مذاکرات برای لغــو تحریم ها، همچنان به 
صورت فشــرده ادامه دارد، اما با نزدیک شــدن به مراحل 
نهایی، حجم خبرســازی ها و اطالعات غلــط نیز افزایش 
یافته اســت، اگرچه این اقدامات تازگی ندارد و مربوط به 
بازی دقیقه ۹۰ غرب در راســتای تشــدید تنش و ایجاد 
هیجان در فضای مذاکرات است. آمریکا و اروپایی ها پیش 
از این در مذاکرات هســته ای با ایران که منتهی به توافق 
سال ۲۰۱۵ شد، نشان دادند که بازی های تاکتیکی خاصی 
را در روزهای آخر مذاکرات آغاز می کنند، این بازی ها که 
غالبا از طریق فضای رســانه ای انجام می شود در راستای 
کســب امتیازات بیشتر و تحت فشار قرار دادن ایران برای 
چشم پوشی از خواســته ها و پیشنهادات مذاکره کنندگان 
کشورمان تحت تاثیر فضای هیجانی است.چنین اقداماتی 
بخشــی از رویکــرد فرامتنی غرب در قبال برجام اســت، 
کشــورهای غربی، خصوصا آمریکا همــواره در مذاکرات 
مختلــف دو رویکری متن و فرامتن را در پیش می گیرند، 
متن مربوط گفتگوهای حقوقی و فنی است که پشت میز 
مذاکره انجام می گیرد اما فرامتن مربوط به فضای محیط 
و رسانه ای مذاکره اســت. ایاالت متحده به این دلیل که 
بــا نقض تعهدات خود از برجام خارج شــده در متن و به 
لحاظ فنــی و حقوقی متهم این پرونده اســت، به همین 
دلیل این کشور برروی گزاره های فرامتنی تمرکز می کند 
و با رســیدن به مراحل پایانــی گفتگوها تالش می کند با 
ایجاد فضای هیجانی مذاکره کنندگان ایران را تحت فشار 

قرار دهد.
البته تیم مذاکره کننده کشورمان نشان داده که بازی های 
غــرب را به خوبی رصــد می کند و از اهــداف تبلیغاتی و 
هیجانی آمریکا آگاه است و از خطوط قرمز و مطالبات فنی 
و حقوقی جمهوری اسالمی ایران عقب نشینی نخواهد کرد.

شایعاتی که برای گرفتن امتیاز منتشر می شوند
یکی از خبرسازی ها و شایعاتی که در روزهای اخیر توسط 

طرف های غربی در فضای رســانه ای منتشــر شده است، 
اتحاد و تقابل تمامی کشورهای ۱+۴ در برابر ایران در وین 
است. این ادعا پیش تر نیز در ابتدای دور هفتم گفت وگوها 
مطرح شده بود. در واقع جریان رسانه ای غرب تالش می 
کند با استفاده از این حربه، القا کند که میان ایران، روسیه 
و چین اختالف وجود دارد. در حالی که  رایزنی های مداوم 
و نزدیکی میان سه کشور ایران، روسیه و چین برقرار است 
و این دو کشــور از مواضع هیــات ایرانی حمایت کرده اند.

وانگ ون بین، سخنگوی وزارت خارجه چین در جدیدترین 
اظهارنظــر خود با اشــاره بــه مراحل پایانــی مذاکرات و 
مسئولیت آمریکا به دلیل خروج از برجام، گفت: مذاکرات 
بر سر ازسرگیری پایبندی به برجام وارد مرحله نهایی شده 
و فرصت مهمی را برای بازگرداندن این توافق به مسیرش 
فراهم کرده اســت. در عین حال همچنان مشکالت حائز 
اهمیتــی باقــی مانده که بایــد حل و فصل شــوند. یک 
ضرب المثــل چینی می گوید که ۹۰ مایل تنها نیمی از راه 
یک مســیر ۱۰۰ مایلی محسوب می شود؛ چراکه مسیر در 
انتها ســخت می شود. این بر عهده آمریکا - مسبب بحران 

هســته ای ایران - اســت تا در برابر گام های متقابل طرف 
ایرانی، تدابیر فعال بیشتری اتخاذ کند تا تمامی مشکالت 
باقی مانده به زودی حل و فصل شــود.علی شمخانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی نیز در مورد مشــکالت مراحل 
پایانی مذاکرات با انتشــار پیامی در حساب توییتری اش 
نوشت: گفت وگوی تلفنی با دکتر باقری دو گزاره را درباره 
مذاکرات وین در ذهن مــن قطعی کرد: ۱. افزایش لحظه 
به لحظه ســختِی کار مذاکره کنندگان ایران برای پیشبرد 
دســتورالعمل منطقی و قانونی تهران. ۲. تداوم »نمایش« 
ابتکار عمل از سوی طرف های غربی برای فرار از تعهدات.

توافق نهایی در گرو رفتار مسئوالنه غرب
این در حالی اســت که همه طرف ها از رسیدن به مرحله 
نهایی و لزوم  تصمیمات سیاســی ســخن میگویند. ایران 
خواســته ها و ابتکارات خود را روی میز مذاکره گذاشــته 
و تالش کرده با نگاهی تعاملی پیش برود، خواســته های 
ایــران در مذاکرات از ابتدا عینا مبتنی بر تعهدات پذیرفته 
شده همه طرف ها در برجام تنظیم شد. جمهوری اسالمی 

ایران اعالم کرده که به دنبال یک توافق خوب در کمترین 
زمان ممکن اســت، هیات مذاکره کننــده ایرانی از ابتدا 
تاکیــد کرد که حاضر نیســت چیزی کمتــر از برجام را 
بپذیرد، چنانکه در حوزه تحریمی نیز چیزی فراتر از برجام 
طلب نکرده است.در همین راستا، حسین امیرعبداللهیان، 
وزیــر امور خارجه کشــورمان  در گفتگو با لیز تراس وزیر 
خارجه انگلیس با اشاره به نزدیک شدن به مرحله حساس 
و مهم مذاکــرات وین، لزوم جدیت و مســئولیت پذیری 
طرف های مذاکره کننده بــا ایران را مورد تاکید قرار داد 
و رســیدن به این مرحله از گفتگوهــا را بیش از هر چیز 
ناشــی از رویکرد منطقی و نیز ابتــکار عمل طرف ایرانی 
دانست و بر لزوم توافق دسته جمعی میان همه طرف های 
مذاکره کننده بر ســر متن واحد و ضرورت لحاظ شــدن 
مطالبات مشــروع جمهوری اســالمی ایران تاکید کرد.اما 
غــرب با همچنان با تکرار بازی هــای دقیقه نودی که در 
توافق ســال ۲۰۱۵ نیز به کار گرفتــه بود تالش می کند 
که از ایران امتیازات بیشــتری بگیرد، اما کشورهای غربی 
به ویژه آمریکا بایــد ضرورت های اتخاذ تصمیم عاقالنه بر 
سیاســی کاری و زیاده خواهی را درک کننــد. آمریکا باید 
بپذیرد که دلیــل مذاکرات کنونی و ایجاد بحران در مورد 
برجام خروج یکجانبه ایاالت متحــده بود. طبیعتا آمریکا 
باید این مســئولیت را بپذیرد و اقدامات موثر انجام دهد.
در این زمینه، وزیر امور خارجه کشــورمان در توئیتی به 
گفت وگوی تلفنی خود با جوزپ بورل، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اشــاره کرد و نوشــت: در تماس با 
جوزپ بورل در مورد آخرین وضعیت مذاکرات وین گفت 
وگو کردیم. رعایت خطوط قرمــز ایران برای مان اهمیت 
اساسی دارد، روند رو به جلوست اما هنوز برخی موضوعات 
مهم، پیش روی ماست. ابتکارات طرف ایرانی توافق را در 
دســترس قرار داده اما حصول توافق نهایی منوط بر رفتار 
مســئوالنه طرف غربی اســت.مذاکرات به مرحله حساس 
تصمیم گیری های دشــوار سیاسی رســیده است. ایران از 
طرف  مقابل این انتظار مشروع را دارد تا با در پیش گرفتن 
رویکرد مســئوالنه  مذاکرات را پیگیری کند. اگر در چنین 
شــرایطی طرف های غربی ســعی کنند تا با خبرسازی و 
ایجــاد جو هیجانی مذاکرات را تحــت تاثیر قرار داده و از 
ایران امتیاز بگیرند، مســئولیت ممانعت از دســتیابی به 

توافق به عهده آنها خواهد بود.
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:
پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی از چند روز 

آینده آغاز می شود
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی از رفع مشــکل پرداخت وام مسکن 
۲۰۰ میلیون تومانی روستایی و آغاز اعطای آن از چند روز آینده خبر داد.

بــه گــزارش خبرنگار مهر، ســید صولت مرتضوی در حاشــیه مراســم 
بهره برداری از ۴۵۴و احد مســکونی ذیل نهضت ملی مســکن در شــهر 
گرمدره در غرب تهران، با بیان اینکه بنیاد مســکن در محوریت ســاخت 
مسکن روستایی است، گفت: این بنیاد آستین همت را برای اجرای مسکن 

شهری نیز باال زده است.
وی با تأکید بر اینکه عملیات اجرایی واحدهای مســکونی در اختیار بنیاد 
مســکن آغاز شــده است، گفت: ساخت ۶۰ هزار مســکن شهری را بنیاد 
مسکن آغاز کرده ضمن اینکه زیرساخت ها برای ساخت ساالنه ۲۰۰ هزار 
واحد در شــهرها از سوی بنیاد مســکن هم فراهم است.در ادامه مجتبی 
عبداللهی اســتاندار البرز نیز سهمیه این اســتان از نهضت ملی مسکن را 
۱۲۰ هزار و ســاالنه ۳۰ هزار واحد مســکونی عنوان کرد.وی در پاسخ به 
سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شهر جدید هشتگرد نیز در این سهمیه 
قرار دارد یا خیر؟ گفت: موضوع هشــتگرد از سایر شهرهای استان البرز، 
متفاوت و برنامه ریزی ســاخت مســکن در هشــتگرد بیش از اینها است.

همچنین اکبر نیکزاد رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی درباره ورود بنیاد 
به ســاخت مسکن در شهر تهران گفت: طی توافقی که با شهرداری تهران 
داشــته ایم هم در بافت فرســوده و هم خارج از بافت فرســوده پایتخت، 
۱۰ هزار واحد خواهیم ســاخت که ظــرف چهار ماه آینده اجرای آن آغاز 
می شــود.رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی افزود: در حال حاضر ساخت 
۲۱۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی را آغاز کرده ایم.وی درباره وام 
مسکن روستایی گفت: مشــکل پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن 
روستایی حل شده، برخی ناهماهنگی ها بین سازمان برنامه و بودجه، بانک 
مرکزی و وزارت راه و شهرسازی وجود داشت؛ موضوع را به رئیس جمهور 
منتقل کردیم، رئیس جمهور دستور اکید داد تا پرداخت این وام آغاز شود. 
اخیراً سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به اسماعیلی 
رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم کرد که مشــکل حل شــده و ظرف چند 
روز آینده پرداخت وام مســکن روستایی آغاز می شود.رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در پاســخ به این پرسش که آیا ساخت این واحدها طول 
می کشــد؟ گفت: اخیراً مشاهده شــده که برخی افراد زمان های نجومی 
برای ساخت مســکن اعالم می کنند که چنین نیست؛ برنامه ریزی دقیق 
کرده ایم تا به سرعت واحدها احداث شود.به گفته نیکزاد، برای خانوارهای 
کم درآمد نیز برنامه داریم تا مشــکل مسکن آنها با کمک های بالعوض و 

تسهیالت ارزان قیمت حل شود.

پیش شرط اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: برای تحقق اهداف مالیات بر عایدی سرمایه باید عواملی که 
در اقتصــاد بی ثباتی ایجاد می کنند در یک دایره محدود و قابل کنترل قرار بگیرند.عباس 
علوی راد در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه از چند بعد 
قابل بررسی اســت، اظهار کرد: باتوجه به اینکه ایران در فعالیت های اقتصادی زیرزمینی 
و غیرشفاف و غیرقابل کنترل سابقه تاریخی دارد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از این 
جهت که بتواند با رصد کردن معامالت افراد در بازارهای مختلف آنها را شناسایی و مالیات 
اخذ کند بسیار سازنده خواهد بود. وی ادامه داد: در واقع به لحاظ ماهیت اقتصاد ایران که 
فعالیت در چنین گرایش هایی زیاد است، مالیات بر عایدی سرمایه مثبت و دارای اهمیت 
ارزیابی می شــود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برای اینکه فعالیت های اقتصادی 
را شــفاف کنیم و فعالیت های ســوداگرایانه هم کاهش یابد پیش شرط هایی الزم است، 
تصریح کرد: باید عواملی که در اقتصاد بی ثباتی ایجاد می کنند در یک دایره محدود و قابل 
کنترلی قرار بگیرند. علوی راد توضیح داد: به نظر می رسد یکی از مهم ترین فاکتورهایی که 
اساســا این بخش از گرایش های فعالیت های سوداگری را تشویق یا ایجاد انگیزه می کند، 
بی ثباتی در اقتصاد است. مخصوصا رشد نرخ تورم در سال های اخیر. نرخ سود بانکی ۱۸ 
و نرخ تورم نیز باالی ۴۰ درصد است، طبیعتا در این شرایط نمی توان از افراد توقع داشته 
باشــیم دارایی های خود را به صورت منابع پولی نقد نزد خودشان یا حساب های جاری و 
ســپرده های بانکی نگهدارند. وی گفت: به صورت خودکار و براساس عقالنیت اقتصادی، 
افراد درصدد نجات سرمایه خود برمی آیند که این می تواند فشار را روی بازارهای مختلف 
بیاورد و فعالیت هایی که ما احساس می کنیم  برای اقتصاد مخرب است را توسعه دهد. این 
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برای تحقق اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید به 
این نکته توجه داشت که یکی از عوامل اصلی و پیش شرط های آن، این است که اقتصاد 
ایران به سمت نرخ تورم قابل قبول حدود ۱۰درصد و با ثبات برود. اگر این اتفاق رخ دهد 
این بهانه را از دست کسانی که به دلیل جهش تورمی بخواهند نقدینگی خود را در مسیر 
سوداگری و اخالل در بازارها به کار ببرند، می گیرد.  علوی راد افزود: از همه مهم تر اینکه 
باید یادمان باشــد عامل تورم در حداقل ســال های پس از جنگ تحمیلی به نوعی خود 
دولت ها بودند؛ به نحوی که از طریق پولی کردن کسری بودجه یا ناترازی بانک ها و عوامل 

اینچنینی بخشی از تورم را ایجاد کرده اند.

خبر خوب؛ واریز عیدی بازنشستگان و کارمندان با حقوق بهمن قطعی شد
با امضای معاون اول رییس جمهور، مصوبه دولت درخصوص تعیین میزان و ضوابط پرداخت پاداش پایان سال ۱۴۰۰ )عیدی( کارکنان و بازنشستگان دولت ابالغ شد.

به گزارش اقتصاد آنالین، هیات وزیران در جلســه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، به دســتگاه های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داد به 
کارمندان خود )اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت( و اعضای هیات علمی دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام 
وقت اشتغال به کار دارند )به استثنای کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار(، مبلغ ثابت ۱۶ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۴۰۰ به عنوان 
پاداش آخر سال )عیدی( در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.هم چنین به موجب این مصوبه، پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( 
به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نســبت خدمات تمام وقت آنان در ســال ۱۴۰۰ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از ۵۰ درصد رقم مذکور کمتر 
نخواهد بود.عالوه بر این، میزان پرداخت پاداش آخر سال )عیدی( بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول 
صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی نیز به مبلغ ثابت ۱۶ میلیون 
ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 
۱۴۰۰ حق عایله مندی، اوالد و بیمه خدمات درمانی آن ها را صندوق مذکور پرداخت نموده، توسط آن صندوق قابل پرداخت است و سایر مواردی که مشمول صندوق های یاد 
شده نیستند، از محل اعتبارات دستگاه اجرایی، سازمان یا شرکت دولتی ذی ربط قابل پرداخت است.الزم به ذکر است خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، 
تمام وقت محســوب می شود و معلمان حق التدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.هم چنین شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر 
مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشــابه عالوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیات مدیره خودداری کنند و ســازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها نیز 
مکلفند نظارت الزم در این خصوص را اعمال و موارد خالف را گزارش کنند.به مشمولین این تصویب نامه که براساس قوانین و مقررات مربوط از کمک هزینه عایله مندی و اوالد 

برخوردار می باشند، عالوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه، در راستای حمایت از خانواده مبالغی به شرح زیر توسط مرجع پرداخت کننده عیدی به شرح زیر پرداخت می شود:
- بابت همسر مبلغ ثابت ۴ میلیون ریال

- بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

بالتکلیفی ٢٢٠ هزار میلیارد تومان در بودجه ١٤٠١
زمانی که بودجه راهی مجلس می شــود، دولتها با تعصــب باالیی از آن دفاع کرده 
و نســبت به انتقادات یا اعالم کسری واکنش نشان می دهد؛ نمایندگان مجلس اما 
بر طبل کســری و ابعاد منفی بودجه می کوبند و طــوری هیاهو می کنند که قرار 
اســت بودجه ای با اصالح ســاختاری تحویل دهند تا اقتصاد کشور را زیر و رو کند 
ولی درنهایت ترکیبی می ســازند که هنوز تصویب نشــده، صدای کسری چند صد 
هزار میلیاردی از آن در می آید و کســی هم آن را گــردن نمی گیرد؛ این ماجرای 
عجیب تقریبا هر ســال تکرار می شود.به گزارش ایسنا، بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
در کمیسیون تلفیق به سمتی پیش رفته که اغلب مصوبات آن عالمت سوال  ایجاد 
کرده اســت. از زمانی که با حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت آن را با اطمینان به 
مجلس برده بود، مخالفت کرد تا هنگامی که در اقدامی عجیب، خرید ســربازی با 
هزینه سنگین و بدون هماهنگی با دستگاه های ذیربط مصوب شد یا جریان افزایش 
حقوق و شــایعاتی که در مورد معافیت نمایندگان از اعالم اطالعات حقوق شان در 

سامانه ثبت حقوق و مزایا مطرح بود.

ماندن یا نماندن ارز ترجیحی، محوری ترین موضوع بودجه
اما بعد از  به اتمام رسیدن بررسی الیحه در کمیسیون تلفیق، حاجی بابایی -رئیس 
کمیسیون- در اظهاراتی به دفاع از عملکرد کمیسیون پرداخت و حتی گفت که در 
برخی موارد مثل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مجلس کنار مردم ایستاده و با آن مخالفت 
کرده اســت.  در این رابطه باید یادآور شد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در چند ماه 
گذشته، محوری ترین موضوع اقتصادی دولت و مجلس بوده که هر دو همصدا بر آن 
تاکید داشــتند؛ به طوری که بارها در جلساتی آن را بررسی کرده و وقتی در الیحه 
بودجه خبری از ادامه پرداخت این ارز نبود، به نظر می رسید آنقدر طرفین از برنامه 
خود برای حذف ارز ترجیحی از کاالهای اساســی مطمئن هستند که دولت آن را 
در بودجه نیاورده و مجلس هم آن را تصویب خواهد کرد، اما طولی نکشید که ساز 
مخالف نمایندگان بلند شــد و درنهایت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در ســال آینده را 
منتفی اعالم کرد. ماجرا از این قرار بود که به گفته منتقدان، دولت با همه تاکیدی 
که بر این موضوع داشت، حتی برنامه مشخصی برای بعد از آن و مدیریت حذف به 

مجلس ارائه نکرد.

بالتکلیفی ۲۲۰ هزار میلیارد تومان
بخش دیگری از اظهارات رئیس کمیســیون تلفیق هم قابل تامل است؛ جایی که 
گفته پای حداقل ۲۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه در میان است ولی پولی برای آن 
وجود ندارد. او گفته »دولت نتوانسته مجوز برداشت مازاد ۲۰ درصد منابع صندوق 
توســعه ملی را دریافت کند و مجلس هم موافقت نکرده و در این حالت ۱۳۷ هزار 
میلیارد تومان از منابع کاهش می یابد. نمایندگان منتظر بودند دولت منابع جدید را 
برای پوشش این رقم معرفی کند یا مصارف را کاهش دهد ولی انجام نشده است. »
با توجه به اینکه پول صندوق توسعه ملی از منابع دولت فعال حذف شده، ۸۰ هزار 
میلیارد تومان دیگر نیز بابت کاالهای اساسی و یارانه آن به مصارف دولت اضافه شده 
و با ۱۳۷ هزار میلیارد تومان صندوق اکنون ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بالتکلیف وجود 

دارد که باید دولت برای آن فکری کند.

کار سخت دولت در تامین منابع بودجه
بر این اساس دولت منابع قابل توجهی در بودجه سال ۱۴۰۱ از دست داده است. به 
هر حال روی درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساب کرده بود که فعال وجود 
ندارد و تصور این را داشــت که از ســهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد 
نفت، ۲۰ درصد یعنی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته باشد که آن 
هم تا اینجا منتفی است؛ بنابراین دو محل درآمدی ناپایدار در نظر داشته که دیگر 
وجود ندارد ولی باید برای ۸۰ هزار میلیاردی که مجلس به مصارف آن اضافه کرده 
هم فکری کند. البته این تنها هزینه های جدید نیســت و می توان به تغییر مسیر 
افزایش حقوق ســال بعد نیز اشاره کرد که حداقل ۴.۵ میلیونی حقوق در الیحه با 
رشد ۶۰ درصدی نسبت به رقم حداقلی امسال، تا ۵.۶ میلیون تومان پیش رفته  که 

هزینه های جاری را افزایش خواهد داد.

یک سوال مهم
سوال اینجاست که آیا مجلس خود تصوری از محل درآمدی برای هزینه تراشی هایش 
در بودجه های ســاالنه ندارد؟ وقتی منبعی را حــذف می کند، بدون تدبیری برای 
جبــران آن یا حذف مصارف، چطور در جای دیگر هزینه جدید ایجاد می کند و آیا 

همین ریل گذاری معیوب درنهایت به همان کسری های بودجه ای که از ابتدای سال 
اجرا صدایش در می آید، منتهی نخواهد شد؟

دولت ها برنامه محکمی برای ایجاد منابع جدید و پایدار ندارند  
عملکرد دولت نیز در برآورد منابع جای خود را دارد. به هر حال از سال ها قبل و با 
کاهــش درآمدهای نفتی، دولت ها در جایگزینی آن با چالش مواجه بوده اند. گاهی 
مالیات را افزایش داده اند که فشــار بر گروه های خاص و فرار و معافیت های مالیاتی 
را به همراه داشــته؛ زمانی روی اوراق فروشی تمرکز کرده که بدهی های سنگینی 
بابت آن ایجاد شده یا از بورس به عنوان ابزار تامین مالی استفاده کرده اند که نتیجه 

آن واضح است.

مهر تایید مرکز پژوهشهای مجلس بر ناپایداری بخشی از منابع دولت 
اگر چه برای بودجه ۱۴۰۱ دولت تاکید داشــت منابــع را طوری پایدار و مطمئن 
پیش بینی کرده که هیچ کســری ندارد اما به فاصلــه ای کوتاه، اولین گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس نشــان داد که حدود ۷۰۰ هــزار میلیارد تومان از ۱۳۷۲ هزار 
میلیارد منابع عمومی دولت، پایدار نیست و احتمال کسری از این محل وجود دارد 
که ۱۳۷ هزار میلیارد آن همین منابع صندوق توسعه ملی بود که اکنون حذف شده 
اســت. همچنین دولت منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ را در حالی در الیحه آورده 

بود که ظاهرا پشتوانه ای برای آن نداشت و  مجلس به آن رای نداد.

این تنها بخشــی از حواشی الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ و به نوعی تکرار یک روند 
معمول در ســال های قبل است. مثال دولت دوازدهم برای سال جاری الیحه ۲۴۳۵ 
هــزار میلیاردی را به مجلس برد و بعــد از واکنش های منفی نمایندگان و انتقاد از 
کسری بودجه و اینکه می خواهند اصالح انجام دهند، بعد از ۶۰ روز گردش بودجه 
در کمیسیون تلفیق، به گونه ای آن را دستکاری کردند که حتی کلیاتش در  صحن 
علنی توسط خود نمایندگان رای نیاورد و رد شد و سرانجام آنچه به تصویب رسید نه 
تنها از کسری بودجه دولت کم نکرد بلکه در برخی موارد سقف منابع را تا ۷۰  درصد 

هم افزایش داد و بودجه  از همان ابتدای سال با کسری مواجه شد.

سال های قبل هم همین بود به نوعی دیگر
کمی به عقب تر برگردیم هم همین جریان با چالش های محتلف تکرار شــده است. 
برای ســال ۱۳۹۹، مجلس کســری الیحه را حتمی  می دانست و تاکید داشت که 
منابع پیش بینی شــده قابل تحقق نیســت و باید تعدیل شود؛ دولت هم از بودجه 
خود دفاع می کرد ولی مصوبه نهایی با افزایش سقف منابع همراه بود و در  کمتر از 
سه ماه از اجرا، با اعالم کسری حداقل ۱۵۰ هزار میلیاردی مواجه شد و دولت برای 
جبران آن به سمت اوراق فروشی بیشتر و برداشت منابع صندوق توسعه ملی رفت.  

اوضاع سالهای قبل
برای سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم این روال تکرار شده بود و قبل تر  از آن هم با کمی 
اختالف، اوضاع به همین  شــکل بوده اســت. آنچه برای سال ۱۴۰۱ نیز به تصویب 
می رســد، بعید اســت متفاوت از این روند باشد؛ فرایندی که مورد نقد کارشناسان 
اســت. اخیرا همتی-رئیس سابق بانک مرکزی - با اشاره به مصوبه های کمیسیون 
تلفیق گفته است که »در مهمترین سند مالی ۱۴۰۱، نه تنها اثری از اصالح ساختار 
بودجه که همواره مورد تاکید رهبری بوده دیده نمی شــود بلکه نگرانی از افزایش 
کسری بودجه و کاهش قدرت خرید مردم جدی است.« هرچند که این عدم اصالح 
ساختار و این رویه محدود به این دولت نیست ولی به هر حال نتیجه آن به تامین 
مالی از محل هایی منجر می شــود که خود عامل تورم بوده و آســیب آن به مردم 

می رسد.
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گزیده خبر

 ریزش قیمت نفت با فروکش کردن
 خطر جنگ

قیمت نفت پس از ریزش بیش از ســه درصدی که روز گذشــته در واکنش به 
کاهش نســبی تنش میان روسیه و اوکراین داشت، در معامالت روز چهارشنبه 
بازار جهانی تغییر چندانی نداشت.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت با 
۱۰ سنت کاهش، به ۹۳ دالر و ۱۹ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت روز سه 
شنبه پس از این که روسیه اعالم کرد بخشی از نیروهایش را از مرز اوکراین برمی 
گرداند، ۳.۳ درصد سقوط کرد. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
ثابت بود و در ۹۲ دالر و ۱۳ ســنت در هر بشــکه ایستاد. شاخص نفت آمریکا 
روز گذشــته با ۳.۶ درصد ریزش بسته شده بود.هر دو شاخص روز دوشنبه به 
باالترین رکورد از سپتامبر سال ۲۰۱۴ صعود کردند و نفت برنت به ۹۶ دالر و ۷۸ 
سنت و وست تگزاس اینترمدیت به ۹۵ دالر و ۸۲ سنت رسیده بود. قیمت نفت 
برنت در ســال ۲۰۲۱ تحت تاثیر احیای تقاضای جهانی در دوران پساکرونایی 
و بهبود کندتر عرضه، ۵۰ درصد و وســت تگزاس اینترمدیت حدود ۶۰ درصد 
رشد کرد.روز سه شنبه وزارت دفاع روسیه ویدیوهایی منتشر کرد تا نشان دهد 
بعضی از نیروها پس از تمرین نظامی به پایگاه برگشته اند. این اقدام سودگیری 
در بازار نفت و بهبود بازارهای سهام اروپایی و وال استریت را به دنبال داشت.اما 
تحلیلگران می گویند ورای بحران اوکراین، محدودیت عرضه گریبانگیر بازار نفت 
مانده و قیمتها همچنین در مســیر نزدیک شدن به مرز ۱۰۰ دالر در هر بشکه 
هستند. جوناتان بارات، مدیر سرمایه گذاری گروه پروبیس در این باره اظهار کرد: 
از نظر فنی ما می توانیم شاهد بازگشت قیمتها به ۹۰ دالر تحت تاثیر سودگیری 
باشیم اما با احیای اقتصادی و تقاضای بیشتری که بازار قادر به تامین آن نیست، 
قیمتها به سمت ۱۰۰ دالر پیش می روند.اوالف شولتس، صدراعظم آلمان پس 
از چهار ساعت گفت و گو با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه شنبه 
گفت: زمینه را برای دیپلماسی بیشتر به منظور جلوگیری از جنگ میان روسیه 
و اوکراین می بیند.ادوارد مویا، تحلیلگر شــرکت OANDA اظهار کرد: مذاکرات 
میان شولتس و پوتین انتظارات بازار درباره کاهش احتمال حمله قریب الوقوع 

روسیه به اوکراین را تقویت کرد.

درخواست دوباره آژانس انرژی از اوپک 
پالس برای افزایش تولید نفت

آژانس بین المللی انرژی )IEA( بار دیگر از اوپک پالس خواســت شــکاف میان 
اهداف تولید نفت و تولید واقعی خود را کاهش دهد.به گزارش ایسنا، فاتح بیرول، 
مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در کنفرانسی در ریاض گفت: اختالف قابل 
توجهی بین اهدافی که کشــورهای اوپک پالس از نظر سطح تولید تعیین می 
کنند و آنچه که اکنون تولید می کنند، وجود دارد. مهم است که اوپک پالس این 
شکاف را کاهش دهد و حجم بیشتری برای بازار فراهم کند.تولیدکنندگان اوپک 
پالس هدف تولیدشان را از اوت هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده اند 
تا محدودیت عرضه ای که در اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشته بودند را خاتمه 
دهند. با این حال مکررا موفق نشــده اند به اهداف تولید دســت پیدا کنند که 
ناشی از ناتوانی تولیدکنندگان کوچکتر برای افزایش تولید بوده است.آژانس بین 
المللی انرژی در گزارش ماهانه خود اعالم کرد اختالف بین هدف و تولید واقعی 
اوپک پالس در ژانویه به ۹۰۰ هزار بشکه در روز رسید.نفت برنت که روز دوشنبه 
به بیش از ۹۶ دالر در هر بشکه صعود کرده بود، پس از عقب نشینی بخشی از 
نیروهای نظامی روسیه از مرز اوکراین، شب گذشته ۳.۳ درصد سقوط کرد و در 
معامالت روز چهارشــنبه با ۱۰ سنت کاهش، ۹۳ دالر و ۱۹ سنت در هر بشکه 
معامله شد.بر اساس گزارش رویترز، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده 
عربی دوشنبه هفته جاری گفت: تنشها میان روسیه و غرب عامل افزایش اخیر 
قیمتهای نفت بوده و عوامل بنیادینی مانند کمبود ســوخت که افزایش بیشتر 
تولید از ســوی اوپک پالس را توجیه کنند، وجود نداشته است. وی خاطرنشان 
کرد: افزایش ماهانه تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز از سوی اوپک پالس به تامین 
تقاضای رو به رشد برای نفت کمک کرده است. اگر قرار باشد اقدام بیشتری انجام 

دهیم، باید اطالعات بنیادین و فنی را بررسی کنیم.

ذخایر گاز طبیعی آلمان به سطوح »نگران 
کننده« رسید

مخازن گاز طبیعی آلمان که بیشترین ظرفیت  ذخیره سازی زیرزمینی در اروپا 
را دارا می باشــد، در مقایسه با سال های گذشته به پایین ترین سطح در تاریخ 
خود رســیده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، مخازن 
گاز طبیعی آلمان که بیشترین ظرفیت  ذخیره سازی زیرزمینی در اروپا را دارا 
می باشد، در مقایســه با سال های گذشته به پایین ترین سطح در تاریخ خود 
رسیده است.یکی از نمایندگان وزارت اقتصاد این کشور در کنفرانس خبری 
روز دوشــنبه اعالم کرد که اکنون ســطح ذخایر به حدود ۳۵ درصد رسیده 
است و دولت »به دقت وضعیت را زیر نظر دارد«.این مقام مسئول با اذعان به 
اینکه این ذخایر کمتر از سال های اخیر است، خاطرنشان کرد: به هر حال می 
خواهیم در سال های آینده این وضعیت را تغییر دهیم.نماینده این وزارتخانه 
گفت: ذخایر مخازن در آلمان نه توســط دولت، بلکه توسط بازار تعیین می 
شــود. هفته گذشته، دولت اذعان کرد که ذخایر گاز کشور به سطوح »نگران 
کننده« کاهش یافته است.بر اســاس این گزارش، مصرف کنندگان اروپایی 
بیشترین افزایش قیمت برق، گاز و نفت مورد استفاده در وسایل گرمایشی را 
در ســال ۲۰۲۱ تجربه کردند.در ماه سپتامبر، قیمت گاز در بازار اروپا از مرز 
تاریخی ۱۰۰۰ دالر در هر هزار متر مکعب فراتر رفت و در ماه اکتبر به ۲۰۰۰ 

دالر در هر هزار متر مکعب رسید.

تولید تجدیدپذیرها چقدر است؟
اکنون ظرفیت تجدیدپذیرها به ۹۰۵ مگاوات رســیده اما این میزان یک 
درصد ظرفیت کل کشــور اســت و طبق قانون باید بــه پنج درصد می 
رســیدیم. هرچند در حوزه تجدیدپذیرها نسبت به دنیا عقب هستیم اما 
وعده های خوشــی در حوزه توســعه تجدیدپذیرها به گوش می رسد.به 
گزارش ایسنا، اکنون در ایران تنها یک درصد از انرژی برق کشور از محل 
انــرژی های تجدیدپذیر تأمین می شــود و در نقطــه مقابل بیش از ۹۰ 
درصد انرژی برق کشور را منابع تجدیدناپذیر تأمین می کنند. وضعیتی به 
شدت غیرقابل قبول که پیامدهای زیست محیطی مثل آلودگی هوا تنها 
یکی از آسیب های نگران کننده آن است.در چنین شرایطی و با توجه به 
محدودیت هایی که پیرامون تأمین انرژی برق از محل منابع تجدیدناپذیر 
وجود دارد، این ضرورت بیش از پیش احساس می شود که به سمت تولید 
انــرژی برق از محل انرژی های تجدیدپذیــر برویم و تولید برق از طریق 
نیروگاه های خورشیدی و نیروگاه های بادی را به صورت جدی در دستور 
کار قرار بدهیم.علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو وعده داده که در تابستان 
امسال مقرر شد که ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و بیش از 
۶۰۰۰ مگاوات در حوزه انرژی حرارتی به ظرفیت کشــور اضافه شود، تا 
امروز طبق برنامه پیش رفته ایم و برای ارتقای این صنعت باید گام های 
بلندتری برداشــت و از این مهم حمایت خواهیم کرد، حتما با روش های 
مختلف حمایت می کنیم که این صنعت در کشــور رشد بیشتری داشته 
باشــد.به گفته وی، دولت کنونی ایران برنامه ای چهار ساله برای افزایش 
۱۰ هزار مگاواتــی انرژی های تجدیدپذیر دارد، بازار توســعه انرژی های 
تجدیدپذیر ایران، با اتکا به پتانســیل باالی منابع انرژی های تجدیدپذیر 
اعم از خورشــیدی، بادی، زیســت توده و زمین گرمایی، از طریق امکان 
عقد قراردادهای بلندمدت با نرخ های تشــویقی، بازار بسیار جذابی برای 
سرمایه گذاران است.بر اساس آخرین آمار توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، 
میزان برق تولید شده از منابع پاک تا پایان دی ماه سال جاری به ۷۳۶۵ 
میلیون کیلووات  ســاعت رسیده که موجب شده از انتشار ۵۹ هزار تن گاز 
گلخانــه ای و همچنین ۰.۴ هزار تــن آالینده های محلی تا پایان دی ماه 
جلوگیری شــود.عالوه بر این تولید این میزان انــرژی تجدیدپذیر باعث 
صرفه جویــی ۲۰ میلیون لیتری آب در ماه مذکور شــده و عالوه بر این، 
صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی به میزان ۲۶میلیون مترمکعب 
معــادل گاز طبیعی را محقق کرده اســت.در حال حاضر تعداد مولدهای 
تجدیدپذیر مختص مشــترکین )محدود به ظرفیت انشعاب( تا پایان دی 
مــاه به ۶۲۵۹ واحد با مجموع ظرفیت ۷۳هزار و ۵۴۶ کیلووات رســیده 
اســت. مجموع ظرفیت انرژی خورشیدی کشور تا پایان دی ماه با تولید 
۴۵۵.۵ مگاوات به ۵۰.۳۸ درصد رســیده و مجموع ظرفیت انرژی بادی 
کشــور با تولید ۳۱۰.۲ مگاوات بالغ بر ۳۴.۳۱ درصد اســت.همچنین در 
این بین زیســت توده با تولید ۱۰.۵۶ مگاوات تنها ۱.۱۷ درصد، برق آبی 
کوچک با تولید ۱۰۴.۷ مگاوات ۱۱.۵۸ درصد و بازیافت تلفات حرارتی با 
تولید ۴ مگاوات  ۰.۴۴ درصد ســهم دارد.وضعیت انرژی های تجدیدپذیر 
در پایتخــت نیز گویای این بوده که در حــال حاضر حدود ۲۳۰ نیروگاه 
خورشــیدی در تهران فعال اســت و ۳۳ نیروگاه با توان تولیدی حدود ۲ 
مــگاوات )در مجموع( نیــز در مرحله راه اندازی قرار دارد. تاکنون ســه 
مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشــیدی در پایتخت نصب و راه اندازی شده 
و همچنین توســعه اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر و بهره برداری از 
دو مگاوات دیگر نیز در دســت اقدام است.همچنین ظرفیت سامانه های 
خورشــیدی نصب شــده در ســازمان های دولتی و نهادهــای عمومی 
غیردولتی پایتخت، در حدود دو مگاوات است که در این میان بانک ملی 
و شهرداری تهران بیشترین ظرفیت نصب شده را به خود اختصاص داده 
اند، از نیروگاه های خورشیدی نصب شده در سال گذشته ۴۰۰۰ مگاوات 
ســاعت، انرژی تولید شــده که این مقدار انرژی، معادل صرفه جویی در  
۶۰۸۶ بشــکه نفت خام بوده اســت. این رقم معادل جلوگیری از انتشار 
۲۶۱۷ تن گاز دی اکسید کربن و منافع حاصل آن معادل کاشت بیش از 

۶۰ هزار اصله درخت ۱۰ ساله است.

بلومبرگ گزارش کرد

مذاکرات ایران با خریداران نفت کره جنوبی
همزمان با ادامه مذاکرات هســته ای، به نظر می رسد ایران 
اقداماتی برای بازگشــت رسمی به بازار نفت بین المللی پس 
از گذشت بیش از ســه سال انجام می دهد.به گزارش ایسنا، 
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشــت: مقامات شــرکت ملی 
نفت ایران دســتکم با مقامات دو پاالیشگاه کره جنوبی برای 
صحبت درباره بازگشــت احتمالی عرضه این کشور دیدار می 
کنند. این مذاکرات در مرحله مقدماتی قرار دارد و حجم خرید 
و زمان آن هنوز مشــخص نشده اســت.کره جنوبی سابق بر 
ایــن یکی از بزرگترین خریداران میعانات ایران بود. مذاکرات 
با مقامات شــرکتهای کره جنوبی همزمان با ادامه مذاکرات 
وین برای به نتیجه رسیدن توافق هسته ای صورت می گیرد. 
گروه مالی سیتی برآورد کرد که توافق میان ایران و قدرتهای 
جهانی امکان بازگشــت ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت ایران به 
بازارهــای بین المللی در فاصله آوریل تا مه را فراهم می کند 

و صادرات ایران تا پایان ســال ۲۰۲۲ به ۱.۳ میلیون بشــکه 
در روز افزایش پیدا خواهد کرد.طبق اعالم وب ســایت وزارت 
خارجه کره جنوبی، یک هیات ایران متشــکل از نمایندگان 
بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در روزهای 
۱۵ و ۱۶ فوریه به ســئول می روند تا درباره مســائل مالی و 
موارد مربوط به فروش نفت مذاکره کنند. خبرگزاری یونهاپ 
کره جنوبی ۲۹ ژانویه گزارش کرده بود این دو کشور سرگرم 
برنامه ریزی برای گفت و گو درباره داراییهای مســدود شده 
ایران در کره جنوبی هســتند.کره جنوبی پیش از تحریمهای 
آمریکا در ســال ۲۰۱۸، حداکثر ۱۸.۵ میلیون بشکه در ماه 
از ایران واردات داشت. اگرچه بزرگترین خریداران نفت ایران 
از جمله کره جنوبــی معافیت برای خرید نفت ایران دریافت 
کردند اما این معافیتها تمدید نشد و واردات از ایران در نیمه 

اول سال ۲۰۱۹ متوقف شد.

از ابتدای ســال جاری تاکنــون روزانه 
حــدود ۸۶.۳ میلیون لیتر بنزین توزیع 
شده که در مقایسه با میزان ۷۵ میلیون 
لیتری در ســال گذشته، افزایش ۱۵.۲ 
درصدی مصرف این فرآورده در کشــور 
را نشــان می دهد. ایــن میزان با توجه 
بــه صعودی بودن رونــد توزیع مصرف 
بنزیــن در کشــور و نزدیک شــدن به 
ماه های پایانی ســال، بــاز هم افزایش 
خواهد یافت کــه البته به محدودیت ها 
و ممنوعیت های وضع شــده مرتبط با 
کرونا نیز بســتگی خواهد داشــت؛ اما 
اگر ممنوعیت های کم باشــد، این عدد 
در تعطیــالت نوروزی به حداکثر مقدار 
می رســد.به گزارش ایسنا، پیش بینی 
می شود که تردد در تعطیالت نوروزی 
امســال به مراتب از تعطیالت نوروزی 
سال های قبل بیشتر باشد و پیش بینی 
می شــود که مصرف بنزین در کشــور 
بیشتر خواهد بود و روند مصرف بنزین 

نیز افزایشی است.
در ســال ۱۴۰۰ در مقایســه با ســال 
گذشته حدود ۱۶ درصد افزایش مصرف 
داشــتیم و پیش بینی ها حاکیست که 
نوروز امســال متفاوت با سال های قبل 
باشــد و اگر محدودیت هــای کرونایی 
نداشــته باشــیم، مصــرف بنزین در 
تعطیالت نــوروزی به روزانــه بیش از 
۱۰۰ میلیون لیتر برســد.کرامت ویس 
کرمی- مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی درباره تدابیر صورت 
گرفته برای این مهم اعالم کرده اســت: 

برنامه ریزی هــا را از ابتدای اســفندماه 
برای سوخت رسانی  انجام می دهیم که 
در ایام تعطیالت نوروزی آماده شــویم. 
قطعا مصرف بنزیــن باال خواهد رفت و 
برنامه ریزی برای ذخیره ســازی مناسب 
در انبارهای کشــور انجام شــده است. 
ماموریــن و اکیپ هــای عملیاتی ما در 
کل کشور )در مناطق عملیاتی و حوزه 
ستادی( مراجعه  می کنند و مسیرهای 
مختلف را در کشــور بررسی  می کنند، 
نواقص و کاستی ها را بررسی  و پیگیری 
کنند و برطرف کنند و ان شــاءهلل برای 
تعطیالت نــوروزی که شــروع آن ۲۵ 
اسفندماه اســت، آمادگی کامل داشته 
باشیم.طبق اعالم ویس کرمی به وزارت 
نفت، بازدید از جایگاه های عرضه سوخت 
کشور طبق رویه ســال های قبل انجام 
می شــود. در سال گذشته محدودیت و 

ممنوعیت تردد بود، از ابتدای اســفند 
ماه برنامه ریزی بــرای اعزام اکیپ های 
عملیاتی و تیم های بازرســی به مناطق 
مختلف کشــور را انجــام می دهیم تا 
آمادگی کامل جایگاه ها را احراز کنند تا 
با توجه به افزایش تعداد سفرها، بتوانیم 
خدمات خوبی را در بحث سوخت رسانی 
در ایام نوروز پیــش رو ارائه کنیم.پیش 
بینــی افزایش مصــرف بنزین احتمال 
واردات آن را بیشــتر کــرد؛ موضوعی 
که جلیل ساالری - مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایــران با صراحــت آن را تکذیب کرد و 
گفت: میانگین مصرف روزانه بنزین در 
شــرایط فعلی ۸۶ میلیون لیتر بوده و  
اکنون ذخایر بنزین در شرایط مطلوبی 
اســت و نوروز ســال ۱۴۰۱ واردکننده 
بنزین نمی شــویم.در این بین خبری از 

تخصیص ســهمیه سفر نیز وجود ندارد 
و تاکنون دولــت در این رابطه تکلیفی 
را مشخص نکرده است.میانگین مصرف 
بنزین در ســال جاری بــه ۸۶ میلیون 
لیتر در روز رســیده است، اکنون تولید 
بنزین حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون لیتر 
در روز بــرآورد می شــود. در چند روز 
گذشته اقداماتی در پاالیشگاه الوان در 
خصوص جلوگیری از خام فروشی انجام 
شد.در خصوص سایر فراورده ها نیز باید 
گفت از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا اواسط 
بهمن ماه سال جاری به صورت میانگین 
روزانــه حدود ۵۱۰۰ تــن گاز مایع در 
کشــور توزیع شده که این عدد در سال 
گذشــته، ۵۴۰۰ تن بوده، این رقم در 
مقایسه با سال گذشته حدود ۵.۶ درصد 
کاهش یافتــه که یکــی از دالیل آن، 
توزیع الکترونیکی بوده، از ابتدای سال 
همچنین به صورت میانگین روزانه ۳.۹ 
دهم میلیون لیتر نفت سفید در کشور 
توزیع شده که این عدد در سال گذشته 
۴.۵ میلیون لیتر در روز بوده که کاهش 
۱۳ درصدی را نشــان می دهد و علت 
افزایش تعداد روســتاهای  این کاهش 
گازرســانی شده اســت.همچین روزانه 
حدود ۴ میلیون لیتر سوخت هوایی در 
کشور توزیع می شود که این رقم در ایام 
نوروز با توجه به افزایش تقاضا، بیشــتر 
 می شــود و به روزانه ۵ میلیون لیتر نیز 
افزایش پیدا می کند. هرچه به روزهای 
پایانی ســال نزدیک می شویم، این رقم 

افزایش پیدا می کند.

افزایش 15.2 درصدی مصرف بنزین

خبری از بنزین سفر نیست

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: نگرانی های تخصیص قیر از این بابت است که فراورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای 
دیگر غیر از آنچه هدف گذاری شده، مصرف شود.به گزارش ایلنا، براساس بند »ز« تبصره یک ماده واحده الیحه قانون بودجه سال 
۱۴۰۱، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در 
اختیار پاالیشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از الیحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت 
باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.بر اساس آمار 
مرکز پژوهش های مجلس سال ۱۳۹۲ تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به ۲ میلیون تن در سال های ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ رسید؛ همچنین در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.برای مثال بنابر بودجه سال ۱۳۹۸ 
دولت مکلف به تخصیص ۴ میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه های دولتی برای اجرای پروژه های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود ۶ میلیون 
تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات ۴.۲ میلیون تنی قیر کشور خبر می دهد که این آمار به وضوح نشان می دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای 
مصرف در بخش های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است.همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این رویه در سال های ۹۷ و ۹۶ نیز وجود داشته 

و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است.

 

نتایج یک بررسی نشان می دهد که بانک های تجاری از سال ۲۰۱۹ تاکنون حدود ۱.۵ تریلیون دالر در صنعت زغال سنگ سرمایه 
گذاری کرده اند.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از راشاتودی، نتایج یک بررسی نشان می دهد که بانک های تجاری از سال 
۲۰۱۹ تاکنون حدود ۱.۵ تریلیون دالر در صنعت زغال سنگ سرمایه گذاری کرده اند.مطالعه مشترک گروه های محیط زیستی 
ارجوالدUrgewald  و ریکلیم فاینانس Reclaim Finance که روز سه شنبه منتشر شد، نشان می دهد در حالی که سیاست گذاران و 

رهبران کشورها به طور مداوم خواستار انتقال انرژی هستند، غول های بانکی ایاالت متحده، چین، ژاپن، هند، کانادا و بریتانیا نقش مهمی در حفظ صنعت زغال سنگ 
دارند.این تحقیق می گوید که سرمایه گذاران بزرگ از کشورهای فهرست شده مسئول بیش از ۸۰ درصد از تامین مالی و سرمایه گذاری در تولید زغال سنگ هستند.

کاترین گانسویندت، رئیس تحقیقات مالی در ارجوالد، در گزارشی که توسط شبکه سی ان بی سی مشاهده شد، گفت: این مؤسسات مالی باید از همه طرف مورد انتقاد 
قرار بگیرند: سازمان های جامعه مدنی، تنظیم کننده های مالی، مشتریان و سرمایه گذاران مترقی. اگر ما به تامین مالی زغال سنگ پایان ندهیم، زغال سنگ به )زندگی( 
ما پایان خواهد داد.این تحقیق به تشریح تمام وام ها و پذیره نویسی ها برای شرکت های موجود در فهرست جهانی رهایی از زغال سنگ گروه ارجوالد می پردازد، اما اوراق 
قرضه ســبز و تامین مالی فعالیت های غیر از زغال ســنگ را حذف کرده است.این تحقیق به فهرستی از ۱۰۳۲ شرکت اشاره دارد که ۹۰ درصد از تولید زغال سنگ 

حرارتی و ظرفیت زغال سنگ جهان را تشکیل می دهند.

توضیح معاون وزیر نفت 

رانت زا بودن تخصیص قیر
برای پروژه های زغال سنگ

هزینه ۱.۵ تریلیون دالری بانک ها 

افزایش کسری تجاری منطقه یورو به دنبال باال 
رفتن قیمت انرژی

۵۳ درصد افزایش ساالنه واردات از چین و باال رفتن قیمت انرژی کسری تجاری 
در منطقــه یورو را افزایش داده و به ۹.۷ میلیارد یورو رســانده اســت.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشــال تایمز، باال رفتن قیمت انرژی به اقتصاد 
منطقه یورو آســیب رســانده و به همراه افزایش واردات از چین، کسری تجاری 
این منطقه را به باالترین رقم طی ۱۳ ســال گذشته رسانده است.اداره آمار اروپا 
)یورو استات( در روز سه شنبه اعالم کرد واردات کاال به منطقه یورو ۳۶.۷ درصد 
از نظر ارزش در ماه دســامبر نسبت به همین ماه در سال قبل از آن افزایش یافته 
که بیشتر نتیجه باال رفتن قیمت انرژی بوده است. منطقه یورو بیشتر نیاز نفت و 
گاز خــود را وارد می کند. ارزش صادرات کاالی این منطقه هم ۱۴.۱ درصد طی 
همین دوره باال رفته است.۵۳ درصد افزایش ساالنه واردات از چین هم به تعادل 
تجاری اتحادیه اروپا آسیب رسانده است. به این ترتیب، کسری تجاری منطقه یورو 
در آخرین ماه سال گذشته میالدی به ۹.۷ میلیارد یورو رسیده بود یعنی باالترین 
رقم از ماه اوت ۲۰۰۸.مازاد تجاری این بلوک در کل ســال گذشــته میالدی تا 
۱۲۸.۴ میلیارد یورو پایین آمد، یعنی ۴۵ درصد کاهش نســبت به سال قبل از 
آن.تجارت بین اتحادیه اروپا و انگلیس پس از دوره انتقال برگزیت در پایان ۲۰۲۰، 
بیش از پیش مختل و باعث وضع عوارض بر بســیاری از کاالها بین دو کشــور 
شد.صادرات کاالهای اتحادیه اروپا به انگلیس ۱.۹ درصد در سال گذشته میالدی 
افزایش داشــت که بســیار کمتر از افزایش صادرات به سایر شرکای تجاری این 
اتحادیه بود.وابســتگی باالی اروپا به روســیه که حدود ۴۰ درصد از واردات گاز 

طبیعی و یک سوم واردات نفت خام به این قاره را در اختیار دارد،

دبیرکل اوپک:
جهان به هر بشکه نفت تولیدشده در هر 

جایی نیاز دارد
دبیرکل اوپک اعالم کرد که جهان اکنون به هر بشــکه ای که بتواند به دســت 
آورد نیاز دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد سانوســی 
بارکیندو در حاشــیه نمایشــگاه و همایش بین المللی نفت مصر اعالم کرد که 
به طور منطقی خوشبین است که رهبران درگیر در بن بست سیاسی بین روسیه 
و غرب بر ســر مســئله اوکراین می توانند صلح و ثبات را بازگردانند.وی افزود: 
ژئوپلیتیک و ســرمایه گذاری ناکافی عظیم بازار نفت را هدایت می کند و جهان 
هم اکنون به هر بشــکه ای که بتواند به دست آورد نیاز دارد.دبیرکل اوپک تأکید 
کرد که کمبود سرمایه گذاری چالش بزرگی برای بازارهای نفت است.قیمت های 
جهانی نفت خام در معامالت روز چهارشــنبه )۲۷ بهمن ماه( پس از تجربه افت 
بیش از ۳ درصدی در روز معامالتی پیشین )سه شنبه، ۲۶ بهمن ماه( با ارزیابی 
ســرمایه گذاران از تأثیر کاهش تنش بین روسیه و اوکراین بر توازن محدودیت 
عرضه جهانی نفت خام و در عین حال بهبود تقاضای ســوخت ارزیابی، اندکی 
افزایش یافت.پس از اعالم عقب نشینی نســبی نیروهای روسیه از نزدیکی مرز 
اوکراین که هنوز توســط ایاالت متحده آمریکا تأیید نشده است در عرض یک 
شــب قیمت های جهانی نفت خام ۳.۳ درصد کاهش یافت.خبر روز سه شــنبه 
مسکو مبنی بر عقب نشینی نســبی نیروهایش از مرزهای اوکراین با ابهام هایی 
روبه رو شــد، زیرا جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که بیش از ۱۵۰ 

هزار سرباز روس همچنان در نزدیکی مرزها حضور دارند.
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گزیده خبر

آیاارزتکنرخیمیشود؟

اعضای اتاق بازرگانی ایران در حال آماده ســازی بســته پیشــنهادی ارز بخش 
خصوصی به دولت برای اجرای آن در ســال آینده هســتند.به گزارش ایسنا، با 
وجود آنکه به نظر می رســد دولت تصمیم خود را برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
گرفته، اما بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، احتماال این ارز در سال آینده نیز 
تخصیص خواهد یافت. با این وجود هنوز مشخص نیست که برنامه ارزی دولت 
برای سال آینده چه خواهد بود و آیا مقدمات تک نرخی شدن ارز فراهم می شود 
یا خیر.در چنین شــرایطی اعضای اتاق بازرگانی ایران اعالم کرده اند که بســته 
پیشنهادی خود در این زمینه را به دولت ارسال خواهند کرد. بر اساس گزارش 
پایگاه این اتاق، اعضای کمیته ارزی اتاق ایران در نشست اخیر با توجه به اهمیت 
پرداختن هم زمان به موضوعات کلی و جزئی در حوزه ارز و سیاست های تجاری 
تصمیم گرفتند در چارچوب شــورای سیاست گذاری ارزی اتاق ایران دو کمیته 
تخصصی ذیل آن به صورت کارشناســی و تحلیلی، کلیات و جزئیات را بررسی 
کرده و نظرات خود را برای جمع بندی نهایی در اختیار دستگاه های دولتی قرار 
دهند.محمدرضــا انصاری -  رئیس کمیته ارزی اتاق ایران - با بیان این مطلب 
که دولت روی سیاســت های کالن ارزی دچار ابهاماتی است، گفت: اینکه آیا به 
ســمت تک نرخی کردن بهای ارز برود یا نه، همچنان مشخص نیست و در این 

بین بخش خصوصی می تواند نظر مشورتی خود را ارائه دهد و کمک کار باشد.
نایب رئیــس اتاق ایــران با تاکید بر اینکه باید به موضــوع تعهد ارزی، تبعات و 
راهکارهای موجود بپردازیم و از طرفی درباره ســازوکار ســامانه نیما، وضعیت 
عملکرد و تداوم فعالیت آن نظرات مشورتی خود را تهیه و در اختیار دولت قرار 
دهیم، گفت: از سال ۱۳۹۷ اتاق ایران در چارچوب کمیته ارزی که تشکیل داد، 
عنوان کرد که تعهد ارزی منجر به کاهش ورود ارز به چرخه اقتصاد می شــود و 
در نهایت همان طور که قابل پیش بینی بود شرایط به گونه ای شد که حتی رشد 

بهای ارز هم به تقویت میزان صادرات کمک نکرد.
انصاری بــا تاکید بر اینکه امیدوارم در آینده نه چنــدان دور موفق به جمع 
شدن تعهد ارزی از شاکله اقتصاد کشور بشویم، گفت: در عین حال که توجه 
به جزئیات و امور اجرایی درباره ارز مهم اســت و باید در کمیته ارزی به آن 
پرداخت، نباید کلیات و بسترها را رها کنیم. بنابراین در کمیته ارزی اتاق ایران 
به دنبال آن هســتیم که ضمن رسیدگی به موضوعات اجرایی، پیشنهادها و 
راهکارها را برای بهبود کلیت وضعیت تجارت کشور ارائه دهیم.در این راستا 
کیوان کاشــفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است بخش نامه هایی که 
به صورت موردی برای تمدید مهلت ها از ســوی دســتگاه های مختلف ابالغ 
می شود، هیچ یک اثرگذار نیستند، چون مشکل را ریشه ای برطرف نمی کنند. 
بنابراین الزم اســت برای رســیدگی بــه وضعیت ارزی کشــور، تصمیمات 
ریشــه ای تری اتخاذ کنیم.عضو کمیته ارزی اتاق ایران با نگاهی به آمار ارائه 
شده از سوی سازمان توسعه  تجارت، میزان صادرات بخش خصوصی واقعی 
در ۹ ماهه امسال را ۲۰ درصد از کل صادرات معادل ۹ میلیارد دالر دانست که 
۸۰ درصد باقی آن در دست شرکت ها و واحدهایی است که به نوعی در اختیار 
دولت قرار دارند و به راحتی در چارچوب سامانه نیما فعالیت می کنند.او ادامه 
داد: شــاید بتوان به دولت پیشنهاد داد که این ۲۰ درصد را از پیمان سپاری 
معاف و به کمک همــان ۸۰ درصد منابع ارزی خود را تامین کند. البته این 
پیشنهاد باید بر اساس یک مطالعه دقیق و تحلیل جامع، آماده شود و ایرادات 
آن را از نظــر منطــق اقتصاد برطرف کرد.   امیر عابدی، رئیس کمیســیون 
صــادرات اتاق ایران نیز با توجه به اینکه ضرورت دارد کارگروه ارزی با حضور 
نماینده بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، 
گمرک و اتاق ایران شکل بگیرد، تصریح کرد: صادرکنندگان با انواع تصمیمات 
جاری از سوی دولت درگیرند. از طرفی در هر گوشه اقتصاد یک کمیته ارزی 
شــکل گرفته و روزانه تصمیم می گیرند. باید فکری کنیم تا یک مرجع برای 
اتخاذ سیاســت های ارزی شناخته شود و بتواند سیاست های ارزی را در کنار 
سیاست های تجاری که در هم تنیده هستند از وضعیت پریشان امروز رهایی 
ببخشند.در نهایت اعضای کمیته ارزی برناکارآمدی تعهد ارزی برای برگشت 
ارز به چرخه اقتصادی کشور تاکید کردند و مقرر شد ضمن برنامه ریزی برای 
تقویت دبیرخانه کمیته ارزی اتاق ایران با همکاری مرکز پژوهش ها، دو کمیته 
یکی با همکاری کمیســیون های مربوطه، افراد متخصص از اتاق های سراسر 
کشور، تشــکل های اقتصادی و صادراتی و نمایندگان دستگاه های دولتی در 
امور اجرایی ارزی و تجاری و دیگری با حضور کارشناســان اقتصاد کالن در 
زمینه سیاست های کالن ارزی تشکیل شود و نظرات خود را برای جمع بندی 

نهایی در اختیار کمیته ارزی قرار دهند.

رئیس سازمان حمایت:
گوشتقرمزوبرنجایرانیمشمولقیمت

گذاریدستوریشدند
رئیس سازمان حمایت گفت: گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی 
شــده و ستاد تنظیم بازار ما را مکلف به قیمت گذاری کرده است که در همین 

راستا خواستار دریافت مستندات قیمتی از وزارت جهاد شدیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: درج 
قیمت تولیدکننده بر روی محصول، مشکل قیمت گذاری دالالن را حل می کند. 
ما به دنبال حذلف دالالن و تأمین کنندگان مالی نیستیم.رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: ما با شرکت های پخش جلساتی داشتیم 
و در مورد ضرایب ســود به یک جمع بندی رســیدیم؛ ما بــه دالالن خرده ای 
نمی گیریم اما می گوئیم داللی که نمی تواند وظیفه خود را انجام دهد و بخشی از 
وظیفه خودش را بر گردن دیگری می اندازد، حق ندارد فراتر از ۱۳ درصدی که 
برایش مشخص شده، هزینه ای را بر دوش مردم تحمیل کند.معاون وزیر صمت 
در مــورد وضعیت قیمت ها نیز تصریح کرد: از ۷ هــزار قلم کاالیی که تاکنون 
مشمول طرح درج قیمت تولیدکنندگان شده اند، ۲۰۰۰ قلم آن کاهش قیمتی 
۵ تا ۶۵ درصدی داشــته است؛ به طور مثال قیمت نوشــابه از حدود ۱۵ هزار 
تومان پس از اجرای این طرح در ابتدا به حدود ۱۱ هزار تومان و سپس به حدود 
۱۰ هزار تومان و اکنون ۹,۵۰۰ تومان رســیده است و اگر ۳۰ درصد سود آن را 
محاسبه کنیم قیمت مصرف کننده آن حدود ۱۲ هزار و ۳۵۰ تومان شده است 
لذا فقط در هر نوشابه حدود ۳,۵۰۰ تومان به نفع مصرف کننده می شود.رئیس 
سازمان حمایت گفت: توزیع کننده در کاالهای مصرفی ۳۰ درصد و در کاالهای 

سرمایه ای ۲۰ درصد مجاز به افزایش قیمت است.

گوشت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت گذاری شدند
تابش افزود: همچنین گوشــت قرمز و برنج ایرانی مشمول قیمت تثبیتی شده 
است و ستاد تنظیم بازار سازمان حمایت را مکلف به قیمت گذاری کرده است؛ 
در همین راستا با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم تا مستندات قیمت این 
دو گروه کاالیی را به ما ارائه بدهند تا کارشناســی کنیم و به ستاد تنظیم بازار 
تحویل دهیم و قیمت ها در آنجا مصوب شــود.وی گفت: با بررســی مستندات 
وزارت جهاد و انجمن ها به یک جمع بندی در مورد قیمت منطقی برنج و گوشت 
مبنای گران بودن آن می رســیم.تابش تصریح کرد: در حال حاضر قیمت برنج 
در کف بازار کیلویی ۷۵ هزار تومان است. البته شاید کاالی به خصوصی در یک 
شبکه توزیع به خصوصی ۹۰ هزار تومان شده باشد نه تأیید می کنم نه تکذیب 
می کنــم اما در حال حاضر ما قیمت منطقی را نمی دانیم و منتظر مســتندات 
وزارت جهاد هستیم.وی در مورد پروسه خرید و قیمت گذاری میوه شب عید هم 
گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سنوات گذشته پای 
ثابت میوه شب عید و قیمت گذاری آن بوده است؛ اما امسال سازمان حمایت در 
این پروسه که به چه قیمتی خریداری شده و از کجا خریداری شده است؛ نیست.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبرداد؛

جذب سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دالری از امارات
رئیس سازمان توسعه تجارت از تالش برای اعزام رایزن اقتصادی 
به ۳۰ کشور دنیا از جمله امارات خبر داد.به گزارش ایلنا و به نقل 
از اتاق ایران و امارات، »علیرضا پیمان پاک« در جلسه دبیرخانه 
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران 
گفت: امسال رایزنان اقتصادی را از ۵ به ۱۰ رایزن رساندیم اما با 
بودجه سال آینده، در تالش هستیم تا به ۳۰ کشور دنیا از جمله 

امارات رایزن اقتصادی اعزام کنیم.
وی افــزود: یک رایزن اقتصــادی به تنهایــی نمی تواند جهش 
جدیدی برای توســعه صادرات ایجاد کند، بلکه توجه ویژه ما به 
بخش خصوصی است، بنابراین تالش می کنیم تا برای رایزن های 
اقتصادی و مراکز تجاری احداث شــده در کشــورهای مختلف 
استانداردی را بر اســاس معیارها و استانداردهای جهانی مدلی 
را تعریف و آنها را ارزیابی کنیم که بر این اســاس دســته بندی 
و به آنها امتیاز داده خواهد شــد.رئیس سازمان توسعه تجارت با 
اشــاره به سفر اخیر خود به امارات برای حمایت از تجار و فعاالن 
اقتصادی گفت: در این سفر با شرکت های بزرگ مذاکراتی برای 
حل مشــکالت حمل و نقل کشــتیرانی و مبادالت مالی انجام 
شــده که به زودی نتایج آن اعالم می شود.وی گفت: در چند ماه 
اخیر با تعامالت ایجاد شــده موفق بــه جذب ۳۰۰ میلیون دالر 
سرمایه از سوی ســرمایه گذاران اماراتی شده ایم که طی چهار تا 
پنج ماه آینده، به بهره برداری می رســد.پیمان پاک افزود: مساله 
اصلی درباره رایزن اقتصادی انتخاب درست افراد است و از آذرماه 
برای انتخاب افراد اقدام کرده ایم و هیچ توصیه ای نیز در این باره 
نمی پذیریــم.وی در خصوص زمان اســتقرار رایزن اقتصادی در 
امــارات متحده عربی نیز گفت: با توجه بــه تأمین بودجه اعزام 
رایزنان اقتصادی در سال ۱۴۰۱ می توانیم از ابتدای سال، رایزن 
اقتصادی را در امارات مســتقر کنیم اما در این کار عجله نداریم، 
زیرا انتخاب فرد کارآمد برای ما مهمتر اســت، ما نیاز به رایزنی 
اقتصادی از جنس تجار داریم که به مســائل و مشــکالت تجار 
آشــنا باشــد و بتواند در این باره کمک حال فعاالن اقتصادی و 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.

5 مشکل در حوزه تجارت با امارات
در ابتدای جلسه »محسن عامری« مدیر دبیرخانه شورای گفت 
وگوی دولت و بخش خصوصی با اشــاره به حجم ۱۵ میلیاردی 
تجارت میان دو کشــور گفت: حداقل پنج کمبود یا مشــکل در 
حوزه تجارت با امارات وجود دارد که بنا اســت در این باره گفت 
وگویی تعاملی با مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی انجام 
شود.وی ادامه داد: بررسی و ارائه راهکار برای این مشکالت، مسیر 

توسعه صادرات و تجارت با کشور امارات متحده عربی را هموارتر 
خواهد کرد، هر چند که موانع دیگری نیز روند توســعه تجارت 
را کند می کند.عامری افزود: عدم حضور رایزن بازرگانی از ســال 
۹۴ تاکنون، حمل و نقل ســنتی و مشکالت لجستیکی، مشکل 
تبادالت مالی که البته در ســایر کشورها نیز صادق است و عدم 
استفاده از ظرفیت های تجار برای توسعه صادرات که با راه اندازی 

مرکز تجارت ایران امیدواریم مرتفع شود

آموزش کشاورزان با استانداردهای خارجی

در ادامه »عرفان شــاکری« رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و 
امارت گفت: نیاز به رایزنی اقتصادی از جنس تجار هســتیم که 
به مســائل و مشکالت تجار آشنا باشد و بتواند در این باره کمک 
حال فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.وی 
افزود: جهاد کشاورزی می تواند استانداردهای بهداشتی کشورهای 
مقصد را برای کشــاورزان تبیین کند تا به این وســیله صادرات 
محصوالت کشــاورزی با مشــکالت کمتری مواجه شود.رئیس 
اتاق بازرگانی مشــترک ایران و امارات ضمن اعالم آمادگی برای 
همکاری و طرح مشــکالت صادرکنندگان به امارات یادآور شد: 
بخش بین الملل جهاد کشاورزی در حوزه آموزش برای استفاده 
از سموم یا آشنایی کشاورزان با سورتینگ و بسته بندی مناسب 
صادراتی اقدام کند و در ایــن راه از همه ظرفیت های اتاق ایران 
امارات و اتاق ایران می توان اســتفاده کرد.شــاکری افزود: به نام 
حمایت از تولید داخل در یک بخش صنعتی کوچک نباید عاملی 
برای نادیده گرفتن ظرفیت های تولید و صادرات انبوه محصوالت 
کشاورزی بشود. همانطور که بنا بر شنیده ها صادرات محصوالت 
کشاورزی به تعداد زیادی کانتینر یخچال دار نیاز دارد، در حالی 
که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز ما برای صادرات و افزایش 
ظرفیت نیست.وی یادآورشد: کمبود کانتینر و حمل و نقل با شیوه 
ســنتی و جوابگوی توسعه صادرات نخواهد بود و در شأن کشور 
هم نیست؛ ضمن اینکه عاملی برای از بین رفتن بیشتر محصوالت 
کشــاورزی، هنگام صادرات به کشورهای مقصد است، لذا باید به 
ســرعت برای این موضوع چاره جویی شود.شاکری همچنین در 
رابطه با مشکل توقف سر راهی »کراس استاف« و تغییر کانتینرها 
و محموله های ارســالی در بنادر و فرودگاه امارات گفت: از وزارت 
راه و شهرسازی انتظار داریم که در این زمینه برنامه ریزی اصولی 
داته باشــند و نسبت به خواب بیش از حد کاالها در بنادر امارات 
چاره ای بیاندیشند، زیرا با تأخیرهای بعضاً تا ۱۵ روز نه تنها کاال به 
موقع به کارخانجات و تولیدکنندگان نمی رسد، بلکه هزینه ناشی 

از آن بر روی قیمت تمام شده کاالها اثر می گذارد.

طبق آمار ارائه شــده از سوی سازمان 
توســعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایــران )ایمیــدرو(، از ابتدای 
ســال جاری تا پایان دی مــاه، بالغ 
بر ۴۵۳ هزار تن شــمش آلومینیوم 
تولید  بزرگ  تولیدکنندگان  توســط 
شده که نسبت به میزان تولید آن در 
مدت مشابه ســال گذشته، رشد ۲۴ 
درصدی را نشان می دهد. به گزارش 
ایسنا،  طبق آمار، چهار شرکت اصلی 
تولیدکننده آلومینیوم کشور از ابتدای 
فروردین تا پایــان دی، ۴۵۳ هزار و 
۴۳۶ تن شــمش آلومینیــوم تولید 
کرده اند که نســبت بــه ۳۶۴ هزار و 
۷۸۳ تن تولیدی در مدت مشابه سال 
۱۳۹۹ از رشــد ۲۴ درصدی بهره مند 
شــده اســت.از این میزان تولید به 

ترتیب ســالکو ۱۴۹ هزار و ۴۹۶ تن، 
ایرالکو ۱۴۸ هزار و ۲۹۹ تن، المهدی 
۱۲۴ هزار و ۴۲۸ تن و آلومینای ایران 

۳۱ هزار و ۲۱۳ تن تولید داشته اند.
همچنین در مدت مذکور سال جاری،  
تولید بوکسیت )ماده اولیه تولید پودر 

آلومینــا(  افزایش یافته اســت.  طی 
۱۰ ماهه ۱۴۰۰، بالــغ بر ۷۶۷ هزار 
تن بوکســیت )۷۶۷ هزار و ۹۲۱ تن( 
تولید شــده که در مقایســه با تولید 
آن در ۱۰ ماهه ابتدایی ســال ۱۳۹۹ 
برابر ۶۷۹ هزار و ۴۶۲ تن، ۱۳ درصد 
افزایش نشان می دهد.عالوه  بر این ها 
شرکت آلومینای ایران طی ۱۰ ماهه 
امســال، ۱۹۳ هــزار و ۵۳۴ تن پودر 
آلومینا تولید کرده اســت که تغییر 
چندانی نسبت به میزان تولید آن در 
مجموع ۱۰ ماهه سال گذشته، نداشته 
و ۴۲۸ تن کمتر از میزان تولید آلومینا 
در مدت مشابه سال گذشته است. از 
ابتدای فروردین تا پایان دی ماه سال 
۱۳۹۹ حــدوداً ۱۹۳ هزار و ۹۶۲ تن 

تولید آلومینا ثبت شده است.

رشد 24 درصدی تولید شمش 
آلومینیوم طی 10 ماهه امسال

مدیــرکل دفتر عربی آفریقایی ســازمان 
توســعه تجارت با اشــاره به رشــد ۸۶ 
درصدی صادرات به ســوریه گفت: طبق 
موافقــت نامه تجارت آزاد میــان ایران و 
سوریه مبادله کاال بین دو کشور با تعرفه 
۴ درصد انجام می شــود.فرزاد پیلتن در 
گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد آخرین 
وضعیت تجارت با ســوریه اظهار کرد: در 
۱۰ ماه ابتدای ســال ۱۴۰۰، حدود ۱۷۷ 
میلیون دالر از ایران به سوریه صادر شده 
که در مقایســه با مدت مشــابه پارسال 
)۹۵ میلیــون دالر( ۸۶ درصد رشــد را 
نشــان می دهد.مدیــرکل دفتــر عربی و 
آفریقایی ســازمان توســعه تجارت ایران 
افزود: مهم ترین اقــالم صادراتی ایران به 
سوریه نیز شیر خشک، خمیرهای غذایی، 
ترانسفورماتور، محصوالتی از قبیل آهن و 
فوالد، مخمرهای فعال، تراکتور کشاورزی، 
پسته، شیرآالت بهداشتی، لوله های مسی، 

اجزا و موتورهای وســایط نقلیه، میلگرد، 
پلی اتلین، گوجه فرنگی و.... بوده اســت.

وی ادامه داد: از نظر واردات نیز در ۱۰ ماه 
سال جاری حدود ۲۳ میلیون دالر واردات 
از ســوریه داشتیم که در مقایسه با مدت 
مشابه پارســال )۱۷ میلیون دالر( حدود 
۳۲ درصد رشــد را شاهد هســتیم. بذر 
دانه ها، روغن ذرت، فسفات کلسیم و اجزا 
و قطعات موتورهای وســایط نقلیه هوایی 

از جمله مهم ترین اقــالم وارداتی ایران از 
سوریه بوده است.پیلتن گفت: در مجموع 
حجم مبادالت ایران با سوریه در ۱۰ ماه 
سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰۰ میلیون دالر بوده 
که به نسبت ۱۳۰ میلیون دالر سال قبل 

افزایش خوبی را نشان می دهد.

با  و ســوریه  ایران  بین  کاال  مبادله 
تعرفه 4 درصد

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی ســازمان 
توســعه تجارت ایران در مــورد وضعیت 
اجــرای موافقت نامه تجارت آزاد میان دو 
کشور، اظهار کرد: موافقت نامه تجارت آزاد 
میان ایران و سوریه که از سال ۹۰ اجرایی 
شــده همچنان در حال اجراســت به جز 
در برخــی اقالم ممنوعه ای که هم دولت 
ایران و هم دولت سوریه به دلیل مشکالت 
ناشی از تحریم ها مجبور به اتخاذ شدند و 
مشکالتی که هر دو دولت به دلیل شیوع 
ویروس کرونا مجبور به اعمال شدند.وی 
گفت: در بقیــه موارد کاالها میان ایران و 
ســوریه با تعرفه ۴ درصد مبادله می شود؛ 
بنابرایــن می توان گفت نقــش موافقت 
نامه های تجارت آزاد که کاهش تعرفه های 
بازرگانی بین کشورها را به دنبال دارد در 
افزایش مبادالت تجاری و کاهش قیمت 
تمام شــده کاال در بازار هدف بسیار مؤثر 

بوده است.

تجارت آزاد با سوریه در حال اجراست

 رشد ۸۶ درصدی صادرات به سوریه

ایران در ســال جاری حدود ۲.۳ میلیون دالر صادرات 
برنج داشــته که عمده آن به هفت کشــور بوده است، 
در این بین متوســط قیمت صادرات گاهی به یک سوم 
قیمت هــای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی ایــن روزها در بازار 
داخلی می رســد.به گزارش ایسنا، در سال حجم باالیی 
واردات برنــج به دالیلی مثل تامین نیاز داخل و جبران 
کســری برنج داخلی و یا تعدیل قیمت انجام می شــود 
که برای ۱۰ ماهه امســال بیش از یک میلیون و ۱۳۴ 
هزار تن به ارزشــی بالغ بر ۹۷۵ میلیــون و ۷۳۸ هزار 

دالر بوده است.

صادرات 1731 تن برنج ایرانی 
اما اینکه ایران بــا وجود نیاز داخل و وارداتی که دارد و 
شرایط موجود افزایش قیمت برنج داخلی، آیا صادراتی 
هم داشته است، در آمار گمرک مورد بررسی قرار گرفت 
و آنطور که لطیفی-ســخنگوی گمرک ایران- به ایسنا 
اعالم کرد در ۱۰ ماهه امســال ۱۷۳۱ تن به ارزش دو 
میلیون و ۳۰۱هزار دالر از ایران به ۲۷ کشور انجام شده 

است.

گردش برنج ایرانی در 27 کشور با صدر نشینی 
کانادا

به گفته وی اتریش، اردن، اســترالیا، استونی، اسلواکی، 
افغانستان، امارات، انگلســتان، ایتالیا، آفریقای جنوبی، 
آلمان، پاکســتان، ترکیه، آذربایجان، دانمارک، رومانی، 
ســوئیس، عراق، فنالند، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، 
گرجستان، مالزی، نروژ، هلند مقاصد صادراتی برنج نیمه 

سفید ایرانی با کد تعرفه ۱۰۰۶۳۰۰۰ بوده است.
بر اســاس این گزارش، کانــادا با  ۳۱۴تــن به ارزش 
۴۲۹هزار و ۶۰دالر، عراق ۳۶۸ تن به ارزش ۴۰۳هزار و 
۱۳دالر، آلمان ۲۴۵ تن به ارزش ۳۵۰هزار و ۲۱۵ دالر، 
ترکیه ۲۱۶ تن به ارزش ۲۸۹ هزار و ۴۰۳دالر، استرالیا 
۱۶۸.۵ تــن به ارزش ۲۴۶هزار و ۲۷۱دالر، امارات ۱۳۳ 

تــن به ارزش ۱۸۹هزار و ۳۶۴دالر و انگلیس با  ۷۷ تن 
به ارزش ۱۰۶هزار و ۵۴۵ دالر، هفت کشور اول مقاصد 
صادراتی برنج ایرانی در ســال جاری بوده اند.سخنگوی 
گمرک ایران این را هم گفت که ۵۰ تن شــلتوک برنج 
)برنج با پوست کامل( به ارزش ۲۵هزار و ۷۲۹ دالر نیز 

به پاکستان صادر شده است.

با  رکورد شــکنی های قیمت داخلی و صادرات 
قیمت حدود 33 هزار تومان

اما افزایش قیمت برنج ایرانی در ســال جاری در هر ماه 
ادامه داشته و در چند ماه اخیر رکوردشکنی داشته است 
و گزارش رسمی مرکز آمار ایران از رشدهای بیش از ۶۷ 
درصدی حکایت داشت و نرخ در بازار تا ۹۰ هزار تومان 
هم برای هر کیلو پیش رفته اســت.اینکه برنج ایرانی با 
چه قیمتی صادر شده هم مورد توجه است، در صادرات 

۱۰ ماهه، متوســط قیمت ۱.۳۲ دالر بوده است که اگر 
متوسط قیمت دالر در ســال جاری ۲۵ هزار تومان در 
نظر بگیریم حدود ۳۳ هزار تومان قیمت خورده است.    

متوسط ۹ ماهه حدود 32 هزار 200 تومان
در ۹ ماهه امســال یعنی زمانی کــه هنوز قیمت برنج 
خیلی تند نشده و ارقام ۸۰ تا ۹۰ هزار تومانی برای آن 
ثبت نشده بود نیز حدود ۱۵۷۹ تن به ارزش بیش از دو 
میلیون و ۴۳ هزار دالر برنج صادر شده که نشان دهنده 
متوســط قیمت هر کیلو ۱.۲۹ دالر است که حدود ۳۲ 

هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.

وقتی برنج زیر 40 هزار تومان بود با 33هزار و 250 
صادر شد

آمار کمی عقب تر یعنی زمانی که برنج درجه یک ایرانی 

در بازار تا کمتر از ۴۰ هزار تومان بود نیز مورد بررســی 
قرار گرفت که نشــان می دهد در شش ماهه اول امسال 
۹۴۸ هــزار و ۶۴۰ کیلو به ارزش بیش از یک میلیون و 
۲۶۴ هزار دالر صادرات انجام شــده که متوسط قیمت 
آن برای هر کیلو به ۱.۳۳ دالر می رســد و معادل ریالی 
آن بــا دالر حدود ۲۵ هزار تومانــی به ۳۳ هزار و ۳۰۰  

تومان می رسد. 

گزارشی از تجارت برنج

صادرات برنج ایرانی به ۲۷ کشور/متوسط قیمت ۱.۳ دالر
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دارندگان کارتخــوان و درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان ماه جاری فرصت دارند که 
کارتخوان های خود را در ســازمان مالیاتی ثبت کنند کــه تاکنون بیش از ۵ میلیون 
دســتگاه کارتخوان تعیین تکلیف و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک 
مرکزی غیرفعال شده اند.به گزارش ایسنا، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی 
و ســامانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.در این زمینه، 
با اقدامات صورت گرفته کلیه اشــخاص دارای ابزار پرداخت هــای بانکی می توانند با 
ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی 
دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشــاهده و 
نســبت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده مالیاتی جدید 

اقدام کنند.

شنبه؛ آخرین مهلت ثبت کارتخوان ها
از آنجا که تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که 
متناظر با پرونده مالیاتی نباشــند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن آن ها اقدام 
می کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات 

الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه و اقدام الزم را انجام دهند.

بیش از 5 میلیون کارتخوان تعیین تکلیف شدند 
از ســوی دیگر، تازه ترین اعالم ســازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که دو میلیون 
و ۵۸۰ هزار پوز درخواســت اتصال به پرونده مالیاتی داده اند و همچنین درخواســت 
غیرفعال شدن بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان نیز ثبت شده است. بنابراین، 
تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان در درگاه ملی سازمان امور مالیاتی تعیین 

تکلیف شده اند. 
همچنین، طبق اعالم محمد برزگری_رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی 
تاکنون معادل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارتخوان که صاحبان فوت شده اند و یا تراکنش 
آن ها صفر بوده، از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده است. در حالیکه صاحبان کارتخوان 
فقط سه روز دیگر برای ثبت کارتخوان در سازمان امور مالیاتی فرصت دارند، الزم است 
تا پاسخ پرتکرارترین سواالت در راستای ثبت کارتخوان خود در سازمان امور مالیاتی را 

بدانند که در ادامه جزئیات این سواالت و پاسخ های آن ها را مشاهده می کنید:

اتباع خارجی چگونه می توانند دســتگاه های کارتخوان خود را مشاهده و به 
پرونده مالیاتی الصاق کنند؟ 

زیر ســاخت الزم به نشــانی management.tax.gov.ir طراحــی و در اختیار ادارات امور 
مالیاتی اســت که این افراد با مراجعه به اداره مالیاتی مربوطه و ثبت شماره همراه در 
ایــن پنجره می توانند امکان ثبت نام و ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی 

را داشته باشند. 

اشخاصی که برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک پیامک نام کاربری و 
کلمه عبور دریافت نمی کنند، مشکل چیست؟ 

با توجه به مدودیت ســامانه ها، در ساعات دیگر مجدد وارد سامانه شوید، اگر همچنان 
دریافت نشد و اطمینان حاصل شد که شماره همراه ثبت شده در سیستم با شماره ملی 

مطابقت دارد باید از طریق سازمان پیگیری شود.

اگر اشــخاص با نام کاربری و رمز عبور اولیه و همچنین با رمز جدید )بعد از 
انتخاب گزینه فراموشــی رمز( نتوانند وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک 

مالیاتی شود مشکل چیست؟
ممکن اســت ترافیک ورود به سامانه امکان ورود آن لحظه به شما ندهد، در زمان بعد 

مجدد سعی کنید. 

آیا اشخاص حقوقی نیاز به ثبت نام برای ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک 
دارند؟

خیر، اشخاص حقوقی برای ورود از شناسه ملی و رمز عبور شماره اقتصادی می توانند 
استفاده نموده و وارد شوند.

در صورتی که دستگاه کارت خوان بانکی در منوی سامانه پذیرنده های بانکی 
در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی قرار نگیرد؟

اطالعات تکمیلی همه پذیرنده ها توســط بانک مرکزی اعالم و در سامانه ثبت شده اند 
و تمامــی بهره برداران از دســتگاه های کارتخوان با مراجعه بــه منوی مذکور تمامی 
کارتخوان های ثبت شــده به نام و شماره ملی خود را مشاهده خواهند کرد. در صورت 

عدم وجود با شرکت خدمات دهنده کارت خوان پیگیری الزم صورت گیرد.

در صورت مشــاهده کارتخوان هایی که در درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی متعلق به مودی نباشد چه اقداماتی باید انجام دهد؟

اطالعات بارگزاری شــده در ســامانه از طرف بانک مرکزی اســت که ممکن است در 
سال های گذشته کارتخوان دریافت و به بانک یا شرکت پذیرنده تحویل داده شده باشد 

و یا مربوط به ترمینال یا سوئیچ متفاوت باشد.

وظایف اشخاص در ارتباط با الصاق دســتگاه های کارتخوان بانکی که مدیر 
ساختمان و مدیر مدارس هستند، چیست؟

تمامی افراد دارای دستگاه کارتخوان حتما باید ثبت نام کنند و اقدام  به تعیین تکلیف 
کنند و درمورد مدارس نیز باید به همین منوال انجام شود.

در صورت فراموشی شماره رهگیری شماره اقتصادی چه اقداماتی باید صورت 
گیرد؟

مــودی می تواند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مســتقیم به پیش ثبت نام 
شماره اقتصادی متصل شود.

در موارد شراکتی اشخاص حقیقی برای الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی 
چه تکلیفی دارند؟

در موارد شــراکتی کارتخوان موجود به نام هر شــریک در صورت ثبت نام در سامانه  
می تواند جداگانه به پرونده شراکتی الصاق شود.

مودی دستگاه کارتخوان را به پرونده الصاق کرده اما در مراجعه بعدی به درگاه 
پرداخت الکترونیک کارت خوانی مالحظه می کند که بالتکلیف است دلیل چه 

می تواند باشد و تکلیف چیست؟
این موضوع به دلیل به روز رســانی اطالعات جدید در سامانه هست لذا مودی بایستی 

مجددا وارد پروفایل خود شده و فرایند الصاق یا غیرفعال سازی را انجام دهد.

جستجوی شماره پایانه در سامانه شماره اقتصادی چگونه و از کجا قابل انجام 
است؟

با توجه به اینکه اطالعات مربوط به ابزار پرداخت ها در صفحه شخصی مراجعه کننده 
وجود دارد نیازی به جستجوی شماره پایانه نیست.

مودیانی که از پرداخت یارها استفاده کرده اند درحال حاضر چندین پذیرنده 
بانکی در پروفایل دارند چه اقدامی انجام دهند؟

بایســتی به پرداخت یار تماس گرفته و هر تعداد شماره ترمینالی که استفاده شده را 
خواستار شوند هرتعداد باشد بایستی به پرونده الصاق شود در غیر اینصورت) اگر بجز 
یکی همه پذیرنده ها را غیر فعال کنند( در زمان پرداخت اینترنتی مشکل ایجاد می شود.

فوریت هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی
هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی برای سالم سازی نظام بانکی و پیشگیری از 
تکرار بحران های گذشته اجتناب ناپذیر است.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ صنعت بانکداری به 
عنوان پدیده ای که صدها ســال اســت زندگی بشر را درگیر کرده، در مسیر تکامل خود 
همواره در حال دگرگونی بوده و مدام پیچیده تر شــده اســت. انواع و اقسام قراردادها و 
سپرده ها و تسهیالت تا روش ها و ابزارهای متنوع پرداخت، تنها بخشی از دنیای بانکداری 

است.
اما با وارد شده به عصر فناوری اطالعات، بانکداری هم متحول شد به طوری که مهم ترین 
مولفه بانکداری نوین، گره خوردن آن با فناوری اطالعات عنوان می شــود. البته این همه 
ماجرا نیست و با توسعه فناوری های مالی )فینتک ها( و باز شدن پای فناوری بالک چین 
به این حوزه، ماجرا پیچیده تر هم می شود.بانک های مرکزی به عنوان تنظیم گران نظام های 
پولی و بانکی در دنیا، نه می توانند چنین فضایی را به حال خود رها کنند و نه قادر به اعمال 
حاکمیت با ابزارهای سنتی هستند. بنابراین نهاد ناظر ناچار است خود را با این تحوالت 

تکنولوژیک همراه و ابزارهای نظارتی خود را به روز کند.

عوارض اختالل در نظارت
هر جا که سیاست گذار از سیستم بانکی عقب افتاده، نتیجه ای جز بروز ناکارآمدی و فساد 
در پی نداشته که نمونه آن در بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اواسط دهه 
۹۰ بروز کرد.همچنین ناترازی و زیان انباشــته بانک ها در کنار رسوب دارایی های مازاد و 
معضل کفایت سرمایه آن ها از دیگر نتایج خارج شدن نظام بانکی از اشراف بانک مرکزی 
بوده است. رسوب میلیون ها متر مربع امالک و مستغالت در ستون دارایی بانک ها در کنار 
ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته برخی بانک ها از نمونه های بارز انحراف نظام بانکی 

کشور از رسالت اولیه خود طی سال های گذشته است.

استانداردهای بین المللی
دنیا سال هاست به موازات توسعه نظام بانکی بر اصل کلیدی نظارت تأکید داشته و برای این 
منظور سنجه هایی را تعریف کرده است. یکی از شناخته شده ترین چارچوب های نظارتی 
که با هدف بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان شکل گرفت، اصول نظارتی کمیته 

»بال« )بازل( اســت.این کمیته که با مشارکت ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی برای اولین بار 
در ســال ۱۹۷۵ در شهر بازل سوئیس تشکیل شد، طی چند دهه اصولی را برای نظارت 
بر نظام بانکی تدوین کرده اند.اصول پیشــنهادی این کمیته ابتدا بر پایه محاسبه میزان 
ســرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک  اعتباری استوار بود ولی طی سال های 
بعد به موارد دیگری همچون نســبت کفایت سرمایه نیز پرداخت. پس از بحران مالی در 
ســال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این کمیته شرایط بسیار سختی برای سرمایه گذاری های تجاری و 
بنگاه داری در نظر گرفت که عمال بانک ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه گذاری ها 
می کند.رعایت چنین دستورالعمل هایی بدون توسعه ابزارهای فناوری اطالعات امکان پذیر 
نیســت و به همین منظور بانک های مرکزی در دنیا به ســمت هوشمندسازی ابزارهای 

نظارتی حرکت کرده اند.

برنامه 10 ساله
این موضــوع از ابتدای دهه ۹۰ مورد توجه بانک مرکزی ایران هم قرار گرفت و در قالب 
ایده ای با عنوان پروژه ۱۴۰۰ مطرح شد و حتی در سال ۹۳ به امضای رئیس جمهور رسید. 
این پروژه قرار بود در یک دوره زمانی هفت تا ۱۰ ساله نظام بانکی ایران را متحول کند. 
به گزارش پیوســت، »برای تدوین این نقشــه راه که تقریبا از سال ۹۰ آغاز شد، شرکت 
ملی انفورماتیک چارچوب کلی FMI )زیرســاخت بازار مالی( را برگزید تا طبق آن حرکت 
کند و از استانداردی بین المللی و تاییدشده برای پیشبرد برنامه های آتی خود بهره  گیرد«.

بانک مرکزی هم اسفندماه ۱۳۹۳ طی بخشنامه ای به شبکه بانکی ترجمه  ویرایش جدید 
»اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر« ذیل اصول ۲۹ گانه کمیته بال را به شبکه بانکی 
ابالغ کرد.هوشمندسازی نظارت در بانک مرکزی پیگیری شد تا اینکه زمستان سال ۱۳۹۵ 

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعالم کرد که یک مدل جدید نظارتی را با استفاده 
از تجربیات روز دنیا و استانداردهای بین المللی و تطبیق آنها بر وضعیت بانکداری در ایران 

تهیه کرده است.

بازطراحی نظام نظارتی
در پی این تحوالت، ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۵ در یک هزار و دویســت و بیســت و هشتمین 
جلســه شورای پول و اعتبار، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره پروژه »بازطراحی نظام 
نظارت بانک مرکزی بر بانک ها« مطرح شد.در طراحی نظری مدل جدید نظارتی، اظهار 
شد که اصول ۲۹ گانه نظارت بانکی بال، مانند اغلب کشورهای جهان پایه و اساس طراحی 
مدل نظارتی قرارگرفته و با توجه به حاکمیت چارچوب بانکداری بدون ربا، اصل تطبیق 
یافته »نظارت بر عملیات شــرعی« به عنوان اصل سی ام در طراحی نظری مدل نظارتی 
بانکداری ایران برای پوشش مقتضیات شرعی صنعت بانکداری و تطبیق با قانون حاکم به 
مجموعه اصول بال برای اعمال در ایران، اضافه شده است.بر اساس اعالم بانک مرکزی، با 
استقرار این مدل، بانک ها بر اساس وضعیت ریسکی در چهار طبقه قرار می گرفتند. رویکرد 
نظارتی به صورتی فراگیر از سطح نظارت پایه آغاز شده و در هر مرحله با افزایش دامنه و 
شدت نظارت به سطح بانک های ریسکی تر اعمال می شد. بانک مرکزی اعالم کرد که این 

طبقه بندی مبنای فرآیند نظارت هوشمندانه بر بانک ها خواهد بود.

نیاز فوری به نظارت هوشمند
با همه اقداماتی که بانک مرکزی برای تقویت نظارت انجام داد، اما بحران موسسات پولی 
و اعتباری در اواســط دهه ۹۰، نشان داد بانک مرکزی در رسیدن به اهداف ترسیم شده 

چنــدان موفق نبوده اســت. این بحران در نهایت با تزریق ۳۰ هــزار میلیارد تومان پول 
پرقدرت جمع شــد ولی عوارض آن تا سال ها ادامه داشــت.این قبیل معضالت در کنار 
مشکالت ترازنامه بانک ها، انباشت اموال مازاد و تضعیف کفایت سرمایه بانک ها، همگی از 
ضرورت تسریع در روند هوشمندسازی نظارت بانک مرکزی حکایت دارد. در همین زمینه 
رئیــس کل بانک مرکزی در دولت جدید بر هوشمندســازی نظارت بانکی در حوزه های 
مختلف تأکید داشته اســت.علی صالح آبادی با اشاره به اینکه »در بانک مرکزی در حال 
تعبیه سامانه های نظارتی هستیم« گفته است: »نظارت بر مصرف صحیح تسهیالت باید 
به صورت سیســتمی باشد زیرا چشمی اصال امکان پذیر نیســت، انشاءهلل سال آینده از 
برنامه های جدی بانک مرکزی همین موضوع خواهد بود«.او پیش تر نیز با تأکید بر »نظارت 
هوشمند بر مصرف صحیح تسهیالت« بیان کرده بود: »از طریق سامانه هایی که داریم و 
همچنین رصد جریان وجوه به گونه ای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش 

واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه ها به سمت فعالیت های غیرمولد نرود«.

برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی
در همین رابطه مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هم در گفت وگو با 
خبرنگار ایِبنا درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای نظارت سیستمی در شبکه بانکی 
کشور با هوشمندسازی سامانه ها خبر داد که »هم اکنون در مرحله هوشمندسازی تمام 
اطالعات هســتیم«.وی با اشــاره به ضرورت رصد جریان وجوه تصریح کرد: »در مرحله 
هوشمندســازی، با اســتفاده از هوش انســانی و در نهایت تبدیل آن به هوش ماشینی، 
اشکاالت را شناسایی کرده و تحلیل هایی ارائه می دهیم تا منجر به سیاست گذاری مناسب 

بشود«.

طبق گفته مسئوالن درحالی قرار است سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ تا پایان سال جاری پرداخت شود که وراث مشمولینی که فوت شده اند 
همچنان باید تا راه اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم و واریز سود سهام عدالت فرد متوفی منتظر بمانند.به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین 
محاســبات، سود ســهام  منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ مشموالن سهام عدالت حدود ۵۵۰ هزار تومان است اما پرداخت این مبلغ منوط 
به مبالغی که شــرکت های ســرمایه پذیر به حساب شرکت ســپرده گذاری مرکزی واریز می کنند، خواهد بود. بر این اساس اگر شرکت های 
ســرمایه پذیر ســود سهام خود را در زمان مقرر به حساب سمات واریز کنند، پرداخت سود در یک مرحله انجام می شود اما در غیر اینصورت، 
واریز ســود بیش از یک مرحله به طول می انجامد.در این راســتا تعداد متوفیان مشــموالن سهام عدالت حدود سه میلیون نفر اســت و سود سهام عدالت قطعا به این افراد هم 
تعلق میگیرد. وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه اندازی سامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به وراث منتظر 
بمانند. پس از راه اندازی این ســامانه ســود سهام عدالت فرد متوفی، بر اســاس انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.در این راستا، تابستان سال جاری بود که حسین 
قشمی، مدیر سیستم تسویه و پرداخت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرده بود که با برگزاری جلسات متعدد همکاران واحد حقوقی قوه قضائیه و واحد فناوری اطالعات شرکت، 
ســامانه ای جهت انتقال ســهام افراد فوت شــده به وارثان آنان ایجاد خواهد شد. برای ایجاد این سامانه، جلسات متعددی با همکاران واحد حقوقی قوه قضائیه و همکاران واحد 
فناوری اطالعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد تا اطالعات موجود متوفیان چه از جهت میزان سهام عدالت چه از جهت تعداد وراث در این سامانه ثبت و ضبط شود 

تا درصدی که وارثان از سهام ارث می برند مشخص شود.

هر چند که بازار سرمایه روزی پرنوسان را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس سعی کرد روندی 
صعودی به خود بگیرد و حتی تا رقم یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد هم افزایش یافت اما در نهایت 
از صعود باز ماند و روندی کاهشی به خود گرفت.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۸۴۵ 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۲۸۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۱۸ 
واحد کاهش یافت و رقم ۳۲۵ هزار و ۲۸۳ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۲۹۶ هزار معامله 

به ارزش ۲۴ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال انجام دادند. توســعه معادن و فلزات و پتروشــیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر 
مثبت و در مقابل پاالیش نفت تهران، ایران خودرو، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس نســبت به ســایر نمادها بیشترین 
تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند.شــاخص کل فرابورس هم یک واحد کاهش یافت و در رقم ۱۷ هزار و ۵۲۸ واحد ایســتاد. در این 
بازار ۷۱۶ هزار معامله به ارزش ۲۵ هزار و ۱۲۵ میلیارد ریال انجام شد. تجلی توسعه معادن و فلزات، پویا زرکان آق دره، بیمه اتکایی 
ایرانیان و پلیمر آریاساسول نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل نفت ایرانول و فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها 
بیشــترین تأثیر منفی را روی فرابورس گذاشــتند.در بازار امروز ۸۹ نماد به ارزش ۱۷۴۰ میلیارد ریال صف خرید و ۷۱ نماد به ارزش 

۱۸۲۵ میلیارد ریال صف فروش بودند.

بورس در دره سقوط ماندتکلیف سود سهام عدالت متوفیان چه می شود؟

 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه، به آدرس: خیابان مدرس، خیابان حاج 
آخوند، شماره تماس: 37274638  در نظر دارد با توجه به قانون برگزاری مناقصات پروژه ذیل را طبق مشخصات 

ذکر شده با شرایط عمومی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت های ذیصالح واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و گشایش پاکات از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(  انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه:

1- موضوع مناقصه: خرید و نصب و راه اندازی غبارگیر صنعتی )بگ فیلتر( با مشخصات ذیل:
غبارگیر صنعتی شامل بگ فیلتر کارخانه آسفالت ساخته شده : بدنه از اوراق 5 میل و شاسی از ناودانی 20 و 12 و 
کانال ها از ورق 3 میل و 360 کیسه با پارچه آستر با Hcat set تحمل 170- 180 درجه حرارت غیر مستقیم 
و 360 عدد ســبد از جنس مفتول مســوار با 360 عدد و تنوری آلومینومی، 30 عدد شیر برقی یک اینچ ترکیه 
ای، 30 عدد شیلنگ فشار قوی دو سر پرس یک اینچ ، به همراه لوله کشی پمپاژ باد از لوله 1 سفید، کلکتورباد، 
پاگرد، نرده پله و 1 دستگاه شیر پره ای تخلیه فیلتر با موتور و گیربکس 0/75 و دو دستگاه مارپیچ انتقال فیلتر 
با الکتروموتور گیربکس 5 و 4 کیلو وات چینی و ایرانی با یاتاقان چدنی و یک دستگاه برد الکترونیکی اتوماتیک 
و تابلو و لوازم برقی مارپیچ و شیرپره ای و 1 عدد جک پنوماتیکی 80 دریچه تنظیم هوا با 1 عدد شیر برقی 1/2 
و لوازم پنوماتیکی مربوطه به اضافه مجموعه سلیکون 6 موشکه درشت دانه در جلوی فیلتر مسیر ورودی گرد و 
غبار قبل از فیلتراسیون بصورت کامل و کمپرسور اسکرو 3 مترمکعبی با الکترو موتور 22 کیلو وات و درایر خشک 

کن و فیلتر و مخزن 1000 لیتری کامل بدون احتساب ارزش افزوده. 
2- مدت پروژه: 3 ماه

3- مبلغ برآورد پروژه: 13/050/000/000 ریال 
4-  مهلت دریافت اسناد: 1400/12/2 

)www.setadiran.ir( 5-  محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
)www.setadiran.ir( 6- محل تحویل پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

7-  محل گشایش پاکات: سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
8-  مدت اعتبار پیشنهادها: 1 ماه 

9-  تاریخ و زمان گشایش پیشنهادها: 1400/12/16 
10- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 652/500/000 ریال 

آگهی مناقصه عمومی

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه

شنبه، آخرین مهلت ثبت در سازمان مالیاتی

دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند
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گزیده خبر

با پایان رزمایش در کریمه،
 روسیه تعداد دیگری از نیروهایش

 را عقب کشید
وزارت دفاع روســیه گفته اســت کــه تعداد 
بیشتری از نیروهای این کشور پس از رزمایش 
از شــبه جزیره کریمه بــه پایگاه های خود باز 

می گردند.
به گزارش ایسنا، خبرگزاری اسپوتنیک روسیه 
به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش کرده 
پس از انجام یک مانور از پیش تعیین شــده، 
یک کاروان از نیروهای روســی با تجهیزاتشان 

از منطقه نظامی جنوبی روســیه، از پل کریمه گذشــته و در حال حرکت 
به ســمت مقرهای دائمی استقرار خود و ترک کریمه هستند.رویترز نیز در 
گزارشی اعالم کرد: وزارت دفاع روسیه امروز )چهارشنبه( ویدئویی را منتشر 
کرد که ســتونی از تانک ها و خودروهای نظامی را نشــان می دهد که بعد 
از تمرینــات از کریمه خارج می شــوند و افزود که برخــی از نیروها نیز به 
پایگاه های دائمی خود باز خواهند گشت.کشورهای غربی روسیه را به بسیج 
حدود ۱۰۰ هــزار نیروی نظامی در مناطق مــرزی اوکراین با هدف اقدام 
نظامی علیه این کشــور متهم می کنند. مسکو اما برنامه ریزی برای حمله را 
رد می کند.روز گذشته نیز وزارت دفاع روسیه گفته بود با پایان مانور نظامی 
خود تعدادی از این نیروهایش را از مناطق مرزی با اوکراین عقب می کشد.

با این حال جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در ســخنرانی شــب گذشته 
خود گفت که ایاالت متحده هنوز شواهدی از عقب نشینی نیروهای روسیه 
مشاهده نکرده است.رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که حمله روسیه به 
اوکراین هنوز ممکن است. بایدن همچنین با خطاب قرار دادن مستقیم مردم 
روسیه گفت »شما دشمن ما نیستید«، اما تاکید کرد که در صورت تهاجم، 
تحریم ها آماده است.در اظهارنظری دیگر، والدمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه گفته است که روسیه خواهان جنگ در اروپا نیست، اما نگرانی های 

امنیتی این کشور باید مورد توجه قرار گیرد.

وزرای دفاع ناتو در بروکسل گرد هم می آیند
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز در مقر این سازمان در بروکسل جمع 
می شــوند تا درباره چگونگی واکنش این ائتالف به تجمع نظامی روسیه در 
مرز اوکراین بحث کنند.این مقامات قرار اســت پیشنهادهایی برای استقرار 
نیروهای بیشتر ارائه دهند. هدف از این پیشنهادها، تقویت مواضع دفاعی در 
جناح شرقی ناتو است.ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، به طور محتاطانه ای 
در خصوص چشم انداز راه حل دیپلماتیک برای بحران اوکراین، ابراز امیدواری 
کرده اســت.او با تکرار ســخنان جو بایدن گفت که هیچ نشانه ای مبنی بر 

خروج روسیه از برخی نیروهایش وجود ندارد.

ادعای ناتو: 
روسیه نه تنها عقب نشینی نکرده، بلکه 

نیروهایش را افزایش داد
دبیرکل ناتو با ادعای اینکه روسیه نظامیان خود 
را از مرز اوکراین عقب نکشــیده، گفت بلکه در 
حال اعزام تعداد بیشتری نیروی نظامی به منطقه 
است.به گزارش ســرویس بین الملل خبرگزاری 
فارس، علی رغم انتشــار ویدئوها و تصاویری که 
اثبات کننده عقب نشینی نیروهای نظامی روسیه 
از مرز اوکراین و تالش مسکو برای کاهش تنش 
با کی یف هســتند، اما مقام های غربی همچنان 

به تنش زایی و ایجاد بحران ســاختگی در این مســئله ادامه می دهند.»ینس 
استولتنبرگ« دبیرکل ناتو دیروز )چهارشنبه( مدعی شد روسیه نه تنها از مرز 
اوکراین عقب نشــینی نکرده، بلکه تعداد نیروهایش در منطقه را افزایش داده 
است.اســتولتنبرگ طی گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت: »سیگنال هایی 
که دیروز از مسکو رسید نیاز به خوش بینی محتاطانه دارد. ما هنوز نشانه های 
واقعی کاهش تنش از سوی روسیه را ندیده ایم«.به نوشته وبگاه »اسکای نیوز«، 
وی ادامــه داد: »با وجود حضور جمعیت عظیم نظامیان روســیه در مرزهای 
اوکراین، مســکو آماده گفتگو اســت. روسیه همیشه اســتقرار و اعزام مجدد 
نیروهای خود را ]می تواند[ انجام دهد و این به معنای عقب نشینی آنها نیست«.

دبیرکل ناتو اظهار داشــت: »از افزایش حضور نظامــی ایاالت متحده و تعهد 
آنها برای حمایت از اتحادیه اروپا سپاســگزاریم. ما آماده گفتگو با روسیه برای 
دســتیابی به راهکارهای دیپلماتیک با روسیه هستیم، اما برای بدترین شرایط 
آماده هستیم«.بر این اساس، استولتنبرگ همچنین افزود: »هنوز باید ببینیم که 
آیا روسیه واقعا عقب نشینی می کند یا خیر. چیزی که تاکنون دیده ایم این است 
که نه تنها عقب نشینی نشده بلکه شاهد افزایش تعداد نیروها هستیم و نیروهای 
بیشتری نیز در راه هستند«.این در حالی است که روز گذشته همزمان با اعالم 
روســیه مبنی بر بازگشت نظامیان این کشــور از مرز با اوکراین پس از اتمام 
تمرین های نظامی سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد که پروپاگاندای 
کشورهای غربی درباره جنگ شکست خورده است.همزمان وزارت دفاع روسیه 
امروز سه شنبه )۱۵ فوریه/۲۶ بهمن( اعالم کرده که تمرین های نظامی شماری 
از نیروهای روســیه در بالروس به اتمام رسیده و  روند بازگشت آنها آغاز شده 
است.امروز همچنین »الکسی رزنیکوف« وزیر دفاع اوکراین با بیان اینکه شاهد 
وضعیت امنیتی باثبات در این کشــور اســت، گفت کی یف به دنبال هیچ اقدام 

ستیزه جویانه یا تجاوزگری نیست. 

حریت:
 ترکیه درصدد اخراج رهبران حماس است

یک رســانه ترکیه ای از قصد مقامات این کشــور برای اخراج فعاالن و رهبران 
حماس مقیم ترکیه از این کشــور خبر دادند.به گزارش ایســنا، روزنامه معروف 
ترکیــه ای »حریت« فاش کرد؛ یک ســال و نیم اســت که آنــکارا یک کانال 
گفت وگوی محرمانه با چندین کشــور منطقه و رژیم صهیونیستی برقرار کرده 
است.این روزنامه نوشت: احتمال داده می شود که این گفت وگوها با هدف یافتن 
مکان جدیدی برای حماس درحال انجام اســت.طبق این گزارش، بیشــتر این 
مذاکرات با اســرائیل بود که خواهان اخراج فعاالن حماس از ترکیه است.در این 
گزارش همچنین آمده اســت: آنکارا به حماس اطالع داده اســت که دارندگان 
مناصــب نظامی حماس در ترکیه نخواهند مانــد و ترکیه کمک نظامی به این 
جنبش ارائــه نخواهد کرد اما فعالیت های سیاســی آن در ترکیه ادامه خواهد 
داشت.روزنامه عبری زبان »اسرائیل هیوم« در این باره گزارش داد که دولت رژیم 
صهیونیستی تا بدین لحظه اطالعات منتشر شده توسط روزنامه حریت ترکیه را 
نه تایید و نه رد کرده است.وب سایت عبری »والال« نیز گزارش داد که یک مقام 
سیاسی ارشد صهیونیست در سخنانی با اشاره به تماس های این رژیم با ترکیه 
در خصوص سفر احتمالی اسحاق هرتزوگ ، رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه 
گفت که اسرائیل شرطی برای ترکیه در قبال سفر هرتزوگ در نظر نگرفته است 

و تل آویو با احتیاط در رابطه با این سفر کار می کند.

امیرعبداللهیان:

بدونچشماندازروشنباآمریکامذاکرهنمیکنیم
وزیر امور خارجه گفت: ما حاضر نیستیم بدون اینکه یک چشم 
انداز روشــن و قوی برای رسیدن به یک توافق خوب با تضمین 
پایدار در مقابل مان قرار داشته باشد، وارد روند مذاکره مستقیم 
با آمریکا شویم.به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با روزنامه فایننشیال تایمز، 
با اشــاره به برگزاری مذاکرات در وین، گفت: ما در دولت جدید 
چند هفته ای است که گفتگوها را شروع کرده ایم. آنچه که برای 
ما در مذاکرات وین مهم است لغو تحریم های یک جانبه آمریکا و 
بازگشــت همه طرف ها به تعهدات برجامی خود است. من فکر 
می کنم یک تفاوت اساسی بین هیئت جمهوری اسالمی ایران و 
طرف های غربی وجود دارد و آن این اســت که هیئت جمهوری 
اســالمی ایران با ابتکار عمل و جدیــت و با یک برنامه مدون از 
ابتدای مذاکرات اخیر ویــن در میز مذاکره حضور پیدا کرد.وی 
عنوان کرد: از جمله مشــکالتی که ما در این مدت با آن مواجه 
هستیم این اســت که طرف مقابل فاقد یک ابتکار عمل جدی 
اســت. حتی گاهی اوقات ما دچار تردید می شــویم که آیا واقعاً 
طرف های غربی به دنبال رسیدن به یک توافق هستند؟! آیا واقعاً 
طرف های غربی به دنبال این هســتند کــه تحریم های ایران بر 
مبنای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ از میان برداشته شود یا آنکه آنها 
فقــط یک نگرانی دارند و نگرانی شــأن نیــز برنامه صلح آمیز 
هسته ای ایران است و در این چارچوب فقط می خواهند نگرانی 
خود را برطرف کنند.وزیر امــور خارجه افزود: حتی ما بارها در 
مذاکرات به آن ها اعالم کرده ایم که اگر می خواهید نگرانی شما از 
برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برطرف شود، شما هم باید نگرانی 
ما را در حوزه تحریم هایی که در برجام قرار بود از میان برداشته 
شود، برطرف کنید.امیرعبداللهیان تصریح کرد: در این چارچوب 
اتفاق دیگری هم رخ داد و آن اینکه »راب مالی« نماینده ایاالت 
متحده آمریکا از طریق تبادل non-paper به مذاکرات پیوســت. 
طرف آمریکایــی بارها به ما اعالم کرد که رئیس جمهور آمریکا 
حسن نیت دارد و همچنین اینکه آنها به دنبال یک توافق هستند 
و برای رسیدن به این توافق وقت زیادی هم ندارند. ما هم به آنها 
گفتیــم و این جمله را باز هم تکرار می کنیم که ما هم به دنبال 
یک توافق خوب هستیم. ما هم از توافق خوب در کوتاه ترین زمان 
استقبال می کنیم اما این توافق باید دربردارنده حقوق مردم ایران 
باشد.وی در تفسیر و توضیح »توافق خوب« از منظر ایران گفت: 
این توافــق خوب از نظر ما باید همه تحریم هایی که در ســال 
 JCPOA ۲۰۱۵ برای برداشته شدن آنها توافق صورت گرفت و به
موســوم شد را شــامل شــود. امروز که ما داریم با هم صحبت 
می کنیم پیشرفت هایی در مذاکرات حاصل شده اما همه آنچه را 
که باید ذیل برجام به آن برســیم محقق نشــده است.وزیر امور 
خارجه تاکید کرد: آن بخشی که مربوط به تعهدات طرف ایرانی 
است، مثل یک فرمول ریاضی روشن است. کاماًل مشخص هست 
که ما چــه اقداماتی را باید انجام دهیم و چگونه این اقدامات ما 
راستی آزمایی خواهد شد. این امر از طریق IAEA خواهد بود لذا 
طرف مقابل می تواند نگرانی نداشــته باشــد ولــی ما همچنان 
نگرانیم. اول از همه نگران تضمین هستیم. طرف آمریکایی هنوز 
تضمین محکمی را به ما ارائه نمی دهد. حتی بر خالف حقوق بین 
الملل »راب مالی« اعالم می کند که ما نمی توانیم متعهد شویم 
کــه دولت بعدی آمریکا بر تعهداتی که ما خود را ملزم به اجرای 
آن می دانیم، باقی بماند.امیرعبداللهیان افزود: شما می دانید این 

خالف حقوق بین الملل است. این مغایر با حقوق مسلم درج شده 
در متون شناخته شده حقوقی بین المللی است. بر مبنای حقوق 
بین الملل حتی اگر در یک کشور یک دولت شورشی یا کودتا بر 
سر کار بیاید، آن دولت موظف است به تعهدات بین المللی دولت 
و دولت های قبلی آن کشور پایبند باشد.وی با تاکید بر اینکه اصاًل 
برای ما قابل قبول نیست که طرف آمریکایی بگوید توافقی با شما 
می کنیم که اعتبار آن حداکثر تا پایان کار این دولت است، است، 
خاطرنشان کرد: آنها می گویند حتی برای اعتبار آن تا پایان کار 
این دولت هم یک سری شروط، حاشیه ها و محدودیت هایی وجود 
دارد. اما با همه اینها ما در میز مذاکره پیشرفت هایی داشته ایم و 
امیدوار هستم این پیشــرفت ها منجر به یک توافق خوب شود. 
برای رسیدن به این توافق خوب، واقع بینی طرف غربی می تواند 
تعیین کننده باشــد.وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه ما 
حتماً عالقمند هستیم که مذاکراتمان منجر به لغو کامل تحریم ها 
شود، اضافه کرد: اما در یک نگاه واقع بینانه چارچوب تحریم هایی 
که در این دور از مذاکرات، موســوم به مذاکرات وین، برای لغو 
هدفگذاری شده و کشورهای ۱+۴ و نماینده اتحادیه اروپا بر آن 
تمرکز و تاکید دارند این است که تحریم هایی که در برجام و سند 
برجامی سال ۲۰۱۵ باید لغو می شــد، همگی از میان برداشته 
شــود.امیرعبداللهیان بیان کرد: ضمنــاً تمام تحریم هایی که به 
صورت یک جانبه در دوره ترامپ علیه اشــخاص و نهادهایی در 
جمهوری اسالمی ایران وضع شده است نیز باید از میان برداشته 
شود. در مذاکراتی که تا اآلن با طرف های مقابل در وین داشتیم، 
آنها در مــورد تحریم های دوران ترامپ فقــط لغو آن بخش از 
تحریم ها را می پذیرند که نفع اقتصادی ما را از برجام با مشــکل 
مواجه می کند. این همه آن چیزی نیســت کــه ما به دنبالش 
هستیم.وی ادامه داد: اینکه ترامپ ذیل برخی ادعاها مثل برنامه 
موشــکی ایران، مباحث منطقه ای یا بحث های حقوق بشری به 
طور یکجانبه، ظالمانه و نادرست، اشخاص حقیقی و حقوقی را در 
ایران مورد تحریم قرار داده قابل قبول نیســت و طبیعی اســت 

وقتی که ما در تعهدات هســته ای خودمان در مورد هر آنچه به 
تولید اضافی اورانیوم غنی شده و دستگاه های سانتریفیوژ مربوط 
اســت توافق می کنیم که با آنچه کنیم، انتظار داریم که تکلیف 
زیاده روی های دولت آمریکا در دوره ترامپ هم روشن شود. این 
هم یکی از چالش هایی است که االن در میز مذاکرات وین وجود 
دارد.وزیر امور خارجه کشــورمان »تضمین« را یکی از بحث ها و 
چالش های جدی ما در میز مذاکره برشمرد و اظهار کرد: ما معتقد 
هستیم که طرف های مقابل باید چند تضمین را به ما بدهند. این 
تضمین ها را باید طرف آمریکایی و ســه کشور اروپایی به صورت 
قوی در مقابل جمهوری اسالمی ایران به نمایش بگذارند. سطح 
اول تضمین ها تضمین سیاســی اســت. به ما گفته می شود که 
اظهاراتی که »جو بایدن« در اجالس اخیر G7 داشته و تعهد خود 
را در آنجا اعالم کرده اســت، می تواند یک تضمین سیاسی قوی 
باشد.امیر عبداللهیان اضافه کرد: اساساً در افکار عمومی ملت ایران 
به دلیل خروج آمریکایی هــا از برجام و بدقولی طرف های غربی 
ســخن رئیس یک کشور آن همه ایاالت متحده آمریکا به عنوان 
تضمین، پذیرفتنی نیست. من هفته گذشته در پارلمان حدود دو 
ساعت و نیم راجع به مذاکرات وین در مقابل نمایندگان مردم باید 
پاســخ می دادم.وی تصریح کرد: در آنجا نمایندگان مردم به من 
می گفتنــد که اصاًل تعهد» جو بایدن« کــه همچنان روش های 
نادرســت ترامپ را در خصوص اعمال تحریم ها علیه ملت ایران 
دنبــال می کنــد، نمی تواند یک تعهد قوی باشــد اما به هرحال 
تضمین سیاسی یک سطح از تضمینی است که طرف آمریکایی 
بایــد بدهد و راجع به جزئیات آن گفتگوها در وین به عمل آمده 
است. تضمین حقوقی و قانونی نیز برای ما مهم است.وزیر خارجه 
کشــورمان عنوان کرد: طرف آمریکایی از طریق واسطه اتحادیه 
اروپا به ما در non-paper ها و پیام هایی که ارسال می کند، تأکید 
می کند که به هیچ وجه قادر نیســت ایــن توافق را در کنگره به 
تصویب برســاند. برای ما تضمین قانونی طرف آمریکایی و طرف 
غربی هم مهم اســت. من حتی به همکارم آقای باقری گفتم در 

مذاکــرات می توانند به طرف های غربی بگویند اگر نمی توانید به 
صورت قانون در مجلس خود این توافق را به تصویب برســانید، 
حداقل پارلمان کشــورتان یا رئیس پارلمان های کشورهایی که 
طرف مذاکرات برجامی ما هستند می توانند در یک بیانیه سیاسی 
پایبندی خود را به این توافق و به بازگشت به اجرای توافق برجام 
اعالم کنند.امیر عبداللهیان افزود: به هر حال در موضوع تضمین 
حقوقی هم طرف های مقابل و آمریکا و سه کشور اروپایی ابتکار 
مشــخصی را ندارند. در خصــوص تضمین اقتصــادی هم آنها 
می گویند اگر دولــت بعدی روی کار بیاید ما تضمینی را در این 
رابطه نداریم. ما امیدوار هســتیم که واقــع بینانه برخورد کنند. 
چراکه ما به سطح جدی از تضمین ها نیاز داریم.وی گفت: من در 
جلســه هفته گذشــته در پارلمان دیدم که برخی از نمایندگان 
مجلس ما یک ایده ای را دنبال می کنند که می بایســت مجلس، 
قانونی را تصویــب کند که این بار اگر هریک از طرفین برجام از 
تعهــدات خود خارج شــدند، ما بتوانیم بر اســاس یک مدل از 
مکانیســم ماشه بالفاصله به غنی ســازی برگردیم آن هم در هر 
ســطحی که مجلس، دولت را به آن موظف خواهد کرد. این امر 
می تواند پیچیدگی هایی را ایجاد کند. لذا به نفع طرف های مقابل 
اســت که در موضوع تضمین، واقع بینانه عمل کنند و بر مبنای 
حقوق بین الملل ابتکارات و اقداماتی را روی میز قرار دهند.وزیر 
امور خارجه کشورمان تصریح کرد: آمریکایی ها پیام های زیادی را 
به ما می دهند برای اینکه با ما مستقیماً گفتگو کنند. آخرین پاسخ 
ما به آمریکایی ها و واسطه هایی که آمده بودند این بود که هرگونه 
گفتگــو، تماس و مذاکره با آمریکا برای دولت من هزینه بســیار 
سنگینی خواهد داشت. ما حاضر نیستیم بدون اینکه یک چشم 
انداز روشــن و قوی برای رسیدن به یک توافق خوب با تضمین 
پایدار در مقابل مان قرار داشته باشد، وارد پروسه مذاکره مستقیم 
با آمریکا شــویم.امیر عبداللهیان خاطرنشــان کرد: ما از طریق 
واسطه ها به آمریکایی ها گفتیم که اگر نیت واقعی دارید، قبل از 
هرگونه گفتگو و تماسی باید چند اقدام عملی بر روی زمین انجام 
دهیــد آن هم چند ابتکار عملی و محســوس. مثاًل بخشــی از 
پول های بلوکه شده ما نزد بانک های خارجی، آزاد شود و یا اینکه 
بخش هایی از تحریم هایی که علیه ایران اعمال می شــود، با یک 
فرمان اجرایی رئیس جمهور صرفاً به نشانه حسن نیت لغو شود تا 
مــا باور کنیم که حرف هایی که آمریکایی ها می زنند قابلیت اجرا 
دارد و آنها برای اجرای آن اراده جدی دارند.وی اضافه کرد: ضمناً 
این میز مذاکره است که مشخص می کند تصمیمات بعدی ما چه 
سمت و سویی را داشته باشد. اما در مجموع ما خوشبین هستیم. 
طرف های مقابل تالش می کنند با وارد کردن شوک و با دیپلماسی 
بازی با زمان ما را محدود کنند و بگویند شــما در حال از دست 
دادن زمان هســتید و باید هر چه زودتر به توافق برسید ولی ما 
معتقدیم که تا به نقطه خوب نرسیم و تا از در دسترس بودن یک 
توافق خوب اطمینان حاصل نکنیم، مذاکرات باید ادامه پیدا کند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان گفت: اینکه چه زمانی به این 
توافق خوب خواهیم رســید، بســتگی به طرف مقابل دارد. این 
آمریکا است که مسئول اصلی این فضای تحریمی علیه جمهوری 
اسالمی ایران است و آمریکا باید در عمل نشان دهد که آیا واقعاً 
به دنبال رسیدن به یک توافق خوب و مرضی الطرفین که منافع 
جمهوری اسالمی ایران را از برجام به طور کامل تأمین کند هست 

یا خیر.

در محتوای یک کتاب جدید، اســتدالل شده است 
که نخبــگان آمریکا از روابط با چیــن برای افزایش 
ثروتشــان سوءاســتفاده کرده اند و با این کارشان به 
قدرتمندتر شدن پکن کمک کرده اند.به گزارش ایسنا، 
پایگاه آکسیوس گزارش داد، مهار نفوذ سیاسی حزب 
کمونیســت چین در آمریکا و خارج از آن مســتلزم 
بررســی دقیق تر نحوه رفتار نخبگان در کشــورهای 
دموکراتیک اســت.آیزاک اســتون فیش، بنیانگذار 
و مدیر عامل شــرکت مشــاوره خطرات استراتژی 
)Strategy Risks(، در کتابش تحت عنوان »دوم آمریکا: 
چگونه نخبــگان آمریکا چیــن را قوی تر می کنند« 
می نویسد، بسیاری از نهادها در آمریکا اکنون به جای 
حمایــت از آزادی بیان و اصول دموکراتیک، مایل به 
عقب گرد با هدف خشنود ساختن پکن هستند.استون 
فیش می نویسد: طاق جهان اخالقی طوالنی است، اما 

اکنون به سمت تطبیق میل پیدا می کند.این تطبیق 
یافتن نتیجه گرفتار شــدن برخی از مشــهورترین و 
قدرتمندترین افراد آمریــکا در تضاد منافعی عمیق 
در معامالتشــان با پکن اســت. استون فیش با دقت 
این تضاد منافع را شــرح داده و ابتدا به سراغ هنری 
کیسینجر مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه دولت 
اسبق آمریکا می رود.استون فیش می نویسد: چند دهه 
فعالیت کیسینجر به عنوان مشاور و دالل خصوصی 
قدرت بین شــرکت های آمریکایی و مقامات دولتی 
چین، این سیاستمدار مشهور را به چیزی تبدیل کرد 
که عبارت »عامل نفوذ چین« بهترین توصیف برای 
اوست.بر اســاس این گزارش، کیسینجر برای کمک 
به افزایش دسترسی شرکت ها به بازارهای چین، در 
پشــت صحنه تالش کرد تا برای بهتر کردن روابط 
ایاالت متحده با چین فشار وارد کند، که اغلب منجر به 
این می شد که آمریکا تقاضاهایش برای بهبود تعهدات 
حقوق بشر و سایر اســتانداردهای اساسی را کاهش 
دهد.پایگاه آکسیوس نوشت که نماینده کیسینجر به 
درخواست این رســانه برای اظهار نظر در مورد این 
گزارش پاســخ نداده است.استون فیش همچنین به 

انتقاد از شرکت ها و جوامع دیگری در آمریکا از جمله 
گریندر، بوئینگ، هالیوود و دانشگاه های ایاالت متحده 
پرداخته و تأکید می کند که روا داشــتن نژادپرستی 
و بیگانه هراسی علیه آمریکایی های چینی تبار نه تنها 
اشــتباه اســت، بلکه در مبارزه برای مهار نفوذ پکن 
اثر معکــوس دارد.کتاب او شــامل نگاهی جامع به 
نفوذ تاریخی آمریکا بر چین در ۲۰۰ ســال گذشته، 
در زمینه هایی از مبلغان مســیحی آمریکایی گرفته 
تــا اصالح طلبان دموکرات آمــوزش دیده در آمریکا 
مانند سون یات ســن و همچنین حمایت آمریکا از 
چین در طول جنگ جهانی دوم است.اســتون فیش 
در مصاحبه ای به آکســیوس گفت: می خواهم مردم 
بفهمند که نفوذ چیزی اســت که می تواند به هر دو 
سمت یک محور میل پیدا کند. آمریکا نفوذ زیادی بر 
چین دارد، در حالی که من خواستم در تقابل با این 
استدالل بگویم که هیچ یک از کارهای ما موثر نیست.

استون فیش به آکسیوس تصریح کرد: نخبگان ایاالت 
متحده توانایی پکن را برای راه یافتن به صحنه جهانی 
»با تقویت اطالعات مثبت در مورد چین و ســرکوب 

اطالعات منفی« تقویت کرده اند.

 کیسینجر،
عامل نفوذ چین؟!

رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که حمله روسیه به اوکراین علی رغم اعالم مسکو مبنی بر خروج نیروهایش از مرز اوکراین، »بسیار 
محتمل« است.به گزارش ایسنا، به نقل از الجزیره، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که حمله 
روسیه به اوکراین »هنوز یک احتمال« است و گزارش ها مبنی بر دور شدن برخی از نیروهای روسی از مرز اوکراین هنوز توسط 
ایاالت متحده تایید نشــده است.بایدن ضمن هشــدار درباره اینکه در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم های غرب »آماده« 
است، افزود: »ما برای پاسخ قاطع به هرگونه حمله روسیه به اوکراین که بسیار محتمل است، آماده ایم«.رئیس جمهور آمریکا از روسیه خواست تا از جنگ عقب نشینی 
کند و تهدید کرد، آمریکا »به دنبال رویارویی مستقیم با روسیه نیست« اما در صورت حمله روسیه به آمریکایی ها در اوکراین »به شدت پاسخ خواهد داد« و متعهد 
شد از هر وجب از کشورهای عضو ناتو محافظت کند.وی تاکید کرد: ایاالت متحده و شرکایش برای »هر اتفاقی« آماده هستند و از دیپلماسی آغاز می کنند تا »پاسخ 
قاطعانه«. روسیه در صورت حمله به اوکراین بهای اقتصادی سنگینی خواهد پرداخت.او توضیح داد که تحریم های »شدید« که در انتظار روسیه است، »بزرگ ترین و 
مهم ترین مؤسسات مالی و صنایع بزرگ« را تحت تاثیر قرار می دهد و بار دیگر تأکید کرد که در صورت وقوع هرگونه حمله پروژه »نورد استریم ۲« )خط انتقال گاز 
بین روسیه و آلمان( دیگر وجود نخواهد داشت.بایدن گفت واشنگتن »تأیید نکرده« که نیروهای روسی مواضع خود را در مرز با اوکراین ترک کرده اند و افزود که روسیه 

بیش از ۱۵۰ هزار سرباز را در مرز با اوکراین و بالروس مستقر کرده است.

تهران - ایرنا - بعد از تماس تلفنی روز گذشته وزیران خارجه ایران و انگلیس، یک مقام وزارت امور خارجه انگلیس گفت: با فوریت در 
حال بررسی راه های حل و فصل مسئله بدهی انگلیس به ایران هستیم.به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از رسانه های انگلیس، روز 
گذشــته بعد از تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان و لیز تراس وزیران امورخارجه ایران و انگلیس، موضوع بدهی قدیمی ۴۰۰ میلیون 
پوندی لندن به تهران نیز به عنوان یکی از موضوع های این گفت وگوی تلفنی مطرح شــده اســت.لیز تراس در این تماس تلفنی ابراز 

امیدواری کرد تا در آینده نزدیک انگلیس بتواند بدهی های معوق خود به ایران را پرداخت نماید.نشریه استاندارد انلگیس بعد از تماس تلفنی دو وزیر، در خبری اختصاصی 
به نقل از یک سخنگوی دفتر توسعه و دارایی های های خارجی انگلیس نوشت: لندن با فوریت به دنبال بررسی راه هایی برای بازپرداخت بدهی ایران است.این مقام انلگیسی 
توضیح بیشــتری در این باره نداده اســت.این نخستین بار نیست که انگلیس وعده بازپرداخت بدهی ها را مطرح می کند. اما هر بار که در گذشته این موضوع را مطرح کرده، 
آن را به برخی دیگر مسائل که هیچ ربطی به این بدهی ندارد، گره زده است تا شاید بتواند از موضوع بدهی ها، استفاده ابزاری نماید.بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک های 
چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.پس از 
انقالب اسالمی، این قرارداد لغو شد و با توجه به آنکه ایران همه پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس گیری پول خود شده است. اما یکی از موضوعات مورد مناقشه 
بین ایران و انگلیس سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می گیرد. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم ها از پرداخت بدهی و سود آن شانه خالی کرده است.

بایدن ضمن تهدید مجدد به تحریم های شدید

حمله روسیه به اوکراین همچنان محتمل است
مقام وزارت خارجه انگلیس:

درحال بررسی راه هایی برای پرداخت بدهی ایران هستیم
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بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که افزایش اطالعات 
در ذهن افراد مسن می تواند در هم ریختن خاطرات را به همراه داشته 
باشد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز مدیکال نت، پژوهشگران »موسسه 
 )Baycrest›s Rotman Research Institute( »پژوهشی بیکرســت روتمان
آمریکا، در پروژه جدیدی گزارش داده اند که افراد مســنی که اطالعات 
زیادی را در مغز خود ذخیره می کنند، خاطرات در هم ریخته ای دارند. 
آنها به دلیل وجود این خاطرات به هم ریخته، در مقایسه با بزرگساالن 
جوان تر، مشکل بیشــتری در به خاطر سپردن اطالعات خاص و دقیق 
دارنــد. این نتایج ممکن اســت توضیح دهند که چــرا عقل و دانش با 
افزایش سن، حتی با وجود کاهش حافظه، همچنان رشد می کنند.برای 
این که کارهای زندگی روزمره خود را انجام دهیم، باید اطالعاتی را که با 
کارهای ما مرتبط نیستند، سرکوب یا مهار کنیم. به عنوان نمونه، هنگام 

رانندگی باید بتوانیم روی جاده تمرکز کنیم نه روی موسیقی رادیو.
دکتر »لین هاشــر«)Lynn Hasher(، پژوهشــگر ارشــد ایــن پروژه و 
همکارانش نشان داده اند که کارآیی این قدرت مهار کردن در بزرگسالی 
کمتر می شود و در نتیجه، سیلی از اطالعات برای بزرگساالن مسن تر به 
وجود می آید که اختالل در حافظه را به همراه دارد.هاشر گفت: هنگامی 
که افراد مســن تر ســعی می کنند جزئیات خاص را به خاطر بسپارند، 
مشکل بیشتری را تجربه می کنند زیرا آنها به جزئیات دیگری در ذهن 
آنها متصل شــده اند و همه آنها باید از فیلتر ذهن عبور کنند. به عنوان 
نمونه، تصور کنید که پنج نفر به نام »جان« را می شناســید و ســعی 

می کنید نام خانوادگی یک نفر از آنها را به خاطر بسپارید.

یک بیمار آمریکایی مبتال به ســرطان خون پس از دریافت سلول های 
بنیادی اهدا کننده ای که به طور طبیعی در برابر ویروس عامل بیماری 
ایدز مقاوم است، بهبود یافت و تبدیل به سومین فرد و اولین زن بهبود 
یافته از این بیماری با کمک پیوند تا به امروز شد.به گزارش ایسنا و به 
نقل از رویترز، اطالعات مربوط به این مورد که یک زن میانسال با نژادی 
مختلط بــود در کنفرانس رتروویروس ها و عفونت های فرصت طلب در 
دنِور ارائه شــد. این اولین باری اســت که از خون بندناف استفاده شده 
اســت، رویکردی جدید که می تواند این درمان را برای افراد بیشــتری 
قابل دســترس کند.این زن از زمان دریافت خون بند ناف برای درمان 
ســرطان خون تاکنون  و به مدت ۱۴ ماه عاری از هرگونه ویروس و در 
حــال بهبود بوده و نیازی به درمان های قوی اچ آی وی)HIV( موســوم 
به درمان های ضد ویروســی نداشته اســت.دو مورد دیگری که از این 
بیماری بهبود یافته بودند دو مرد هستند که یکی از آنها سفید پوست 
و دیگری التین است. آنها ســلول های بنیادی یک فرد بالغ را دریافت 
کردند.»شارون لوین«)Sharon Lewin(، رئیس منتخب انجمن بین المللی 
ایدز در بیانیه ای گفت: این ســومین گزارش از درمان در این شرایط و 
اولین مورد از درمان یک زن مبتال به اچ آی وی است.این مورد بخشی از 
یک مطالعه بزرگ تر تحت حمایت ایاالت متحده است که توسط دکتر 
»ایوون برایســون«)Yvonne Bryson( از دانشگاه کالیفرنیا لس انجلس و 
دکتر »دبورا پرســاود«)Deborah Persaud( از دانشگاه جان هاپکینز در 
بالتیمور انجام شده است. هدف این مطالعه دنبال کردن ۲۵ فرد مبتال 
به اچ آی وی است که تحت درمان پیوند سلول های بنیادی به دست آمده 

از خون بند ناف قرار گرفته اند.

سیل اطالعات در ذهن افراد 
مسن و در هم ریختن خاطرات 

درمان یک زن مبتال به ایدز 
بوسیله پیوند سلول های بنیادی

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

باغ وحش شهر بمبئی هند/ خبرگزاری فرانسه

خودروی برقی سه چرخ آپترا
شرکت آمریکایی آپترا یک خودروی تمام برقی سه چرخ-دو سرنشین به نام آپترا را در دسامبر سال ۲۰۲۰ رونمایی کرد. قرار بود تا پایان 
۲۰۲۲ این خودرو به دست مشتریان برسد؛ اما ظاهرا خریداران باید حداقل تا ۲۰۲۳ یا حتی ۲۰۲۴ برای دیدن خودرو خود صبر کنند.

نخستین بار یکی از خریداران حقیقی این خودرو در »الکترک« به این موضوع پرداخت. او گفت که عرضه خودروی برقی آپترا که نیروی 
خود را از خورشید می گیرد، از ۲۰۲۲ به ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ موکول شده است. با کمی تحقیق و جستجو در رسانه هایی مانند فیس بوک و 
ردیت، مشخص شد که دیگر خریداران نیز با همین مسئله روبه رو شده اند. سازنده این خودروی برقی، آپترا، این گونه به این مسئله پاسخ 
داده است:هدف ما تغییری نکرده است. در ساخت خودروهای برقی با نیروگیری از خورشید هم تاخیر نداشته ایم. سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ 
گستره معمول عرضه این خودرو، با توجه مشخصات سفارش شده توسط مشتریان و محل زندگی آن ها است. هدف ما تحویل نخستین 
خودرو در سال ۲۰۲۲ در آمریکا است. می خواهیم این روند را تا ۲۰۲۳ ادامه دهیم. در نهایت از ۲۰۲۴ به عرضه محصول خود به صورت 
بین المللی خواهیم کرد.ما در نیمه دوم ۲۰۲۲، مشخصات و اطالعات دقیق تحویل هر خودرو را به تک تک مشتریان خود ابالغ خواهیم کرد. 

هدف ما این است که درعین تولید بهترین خودروی برقی-خورشیدی، در کوتاه ترین زمان ممکن آن را به خریداران خود تحویل دهیم.

گواردیوال: راه درازی در پیش داریم
پپ گواردیوال، برناردو سیلوا را پس از زدن دو گل در برتری ۵ بر صفر مقابل اسپورتینگ لیسبون »بازیکن کامل« توصیف کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اسکای، منچسترسیتی مهمان اسپورتینگ لیسبون بود که شاگردان پپ گواردیوال با ۵ گل میزبان شان را در هم کوبیدند. 
در این دیدار ریاض محرز، برناردو سیلوا )دو بار(، فیل فودن و رحیم استرلینگ گل زنی کردند.سیتی با تحمیل بزرگترین شکست خانگی 
اسپورتینگ در رقابت های اروپایی، جایگاه خود را در یک چهارم نهایی  تقریبا قطعی کرد.گواردیوال گفت: من همیشه به برناردو سیلوا می 
گویم »تو بازیکن کاملی هستی«.  او بیش از حد استثنایی است، اما همیشه به او می گویم باید بیشتر گلزنی کند، باید توانایی انجام آن 
را داشته باشد. او تکنیک و همه چیز را دارد. اینجا زادگاه او بود و دوست دارد به اینجا برگردد. البته او بازیکن سابق بنفیکا است، بنابراین 
امشــب برای او خاص بود.گواردیوال از عملکرد تیمش در لیسبون کامال راضی نبود و به بازیکنانش هشدار داد که اگر سیتی می خواهد 
اولین جام خود در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند، باید بهتر شود.سرمربی سیتی گفت: خوب دفاع کردیم و نتیجه باورنکردنی گرفتیم، 
ما وظیفه داریم به عملکرد خود هم نگاه کنیم، حتی اگر نتیجه رویایی باشد. عملکرد می توانست بهتر باشد. تفاوت بین دو تیم این نتیجه 

نیست. اگر ما به مرحله یک چهارم نهایی صعود کنیم، چه کسی می داند چه اتفاقی خواهد افتاد.

رد ازل رپتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش هب همه عالم زد

جلوه ای رکد رخت دید ملک عشق نداشت
عین آتش شد از این غیرت و رب آدم زد

عقل می خواست زک آن شعله رچاغ ارفوزد

ربق غیرت بدرخشید و جهان ربهم زد
دمعی خواست هک آید هب تماشاهگ راز

دست غیب آدم و رب سینه انمحرم زد
دیگران رقهع قسمت همه رب عیش زدند

دل غمدیده ما بود هک هم رب غم زد
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت

دست رد حلقه آن زلف خم اندر خم زد

پیشنهاد

چهره روز

رمان تأدیب
رمان تأدیب با عنوان فرعی »روایت یک تحقیر« داستان 
تکان دهنده ای در دوران پادشاهی »سلطان حسن دوم« 
در مراکش اســت. دورانی کــه در آن مخالفان حکومت 
و افرادی را که خواهان دموکراســی هستند، دستگیر و 
به طرز شگفت آوری ادب می کنند تا دیگر حال و هوای 
اعتراض به سرشان نزند. این کتاب برگی از تاریخ کشور 
مراکش اســت که شــاید عنوان فرعی کتــاب بهترین 
توصیف برای آن باشــد. داستان این رمان کوتاه در سال 
۱۹۶۵ در کشور مراکش آغاز می شود و بخشی از زندگی 
نویسنده است که زمانی دستگیر و تأدیب شد. طاهر بن 
جلون در ابتدای کتاب می نویسد: »برای خواستن کمی 
دموکراســی، تأدیب شــدم.«راوی – خود نویسنده – به 
همراه جمعی دیگر از دانشجویان در مارس ۱۹۶۵ در تظاهراتی مسالمت آمیز شرکت می کنند تا علیه 
بی عدالتــی و فقدان آزادی اعتراض کنند. بیشــتر آن ها عضو هیچ حزبی نبودند و فقط می خواســتند 
چیزهایی را تغییر بدهند چرا که از نظرشان این کار شرافتمندانه است. تظاهرات درنهایت با خشونت و 
خون ریزی ســرکوب و پس از آن برای همه حکمی صادر می شود. ماموران مخفی هنگامی که به خانه 
راوی مراجعه می کنند به پدرش می گویند:بچه ات باید خودش را فردا به اردوگاه الحاجب معرفی کند، 
دستور ژنرال است، این هم از بلیت قطار؛ درجه سه. به نفع اش است فرار نکند. )رمان تأدیب اثر طاهر 
بن جلون – صفحه ۹(راوی که دانشجوی فلسفه است، تحصیل را رها می کند و سوار بر قطار به سمت 
پادگان حرکت می کند. جایی که هیچ تصویری از آن ندارد و ابداً نمی داند قرار است چه بالیی به سرش 
بیاید. با این حال می داند که چیز خوبی در انتظارش نیست. پدرش همواره درباره فعالیت های سیاسی 
به او هشدار می داد و می گفت:حواستان خیلی جمع باشد؛ سیاست بی سیاست! اینجا دانمارک نیست. 
دانمارک هم سلطنت دارد، اما اینجا پلیس ها رئیس اند. به فکر حال من و مادرتان باشید، مرض قندش 

ممکن است بدتر شود. تجمع بی تجمع! سیاست بی سیاست!

طاهر بن جلون
طاهر بن جلون شاعر و نویسنده مراکشی که به زبان 
فرانســه می نویســد و متولد اول دسامبر ۱۹۴۴ در 

شهر فاس )به فرانسه:Fès( در مراکش است
ابتدا در مدرســه قرآنی محله و ســپس در مدرسه 
دو زبانه عربی-فرانسه که توسط یک فرانسوی اداره 
می شد شروع به آموختن کرد. با خانواده اش به شهر 
طنجه )به فرانســه:Tanger( نقل مکان می کند و تا 
۱۸ ســالگی در همین شهر می ماند. سپس مشغول 
به تحصیل در رشــته فلســفه در دانشــگاه محمد 
پنجم رباط می شــود جایی که اولین شــعرش را با 
نام مردمان در زیر کفنی از ســکوت جمع شده اند 

را می نویسد.
از ســال ۱۹۷۲ مقاالت مختلفی از او در مجله لوموند به چاپ می رســد.در سال ۱۹۷۵ موفق 
به دریافت دکترا روانشناســی اجتماعی می شود و کتاب سلول انفرادی را براساس تجربیاتش 
به عنوان روان درمانگر به نگارش در می آورد.در ســال ۱۹۸۵ کتاب فرزند خاک را نوشــت که 
برایش شــهرت به همراه داشــت و در سال ۱۹۸۷ با کتاب شــب مقدس برنده جایزه گنکور 
شــد که دنباله کتاب فرزند خاک بود.او به همراه همسر و فرزندانش ساکن شهر پاریس است 
و چندیــن کتاب آموزشــی از جمله توضیح نژادپرســتی به دخترم در ســال ۱۹۹۷ از او به 
چاپ رسیده اســت.در اول فوربه ۲۰۰۸ موفق به دریافت نشــان لژیون دونور شــد که توسط 
نیکالس ســارکوزی رئیس جمهور وقت فرانســه به او اهدا شــد.او هم اکنون عضو فرهنگستان 
گنکور می باشــد او جایگزین فرانسوا نوریسیه )به فرانسه:François Nourissier( شد که از سمت 

خود استعفا داده بود.

فرهنگ

تهران- ایرنا- بازیگر مجموعه »دزدان دریایی کارائیب« 
در یک مراسم ویژه به پاس خدماتی که به عرصه هنر 
سینما عرضه داشته از رئیس جمهوری صربستان مدال 
طال گرفت.به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه 
مترو، جانی دپ ۵۸ ســاله روز سه شنبه، ۲۶ بهمن( 
با الکســاندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان، دیدار 
کرد و به پاس شایســتگی های خود در فعالیت های 
عمومــی و فرهنگی به ویژه در حوزه هنر ســینما و 
معرفی جمهوری صربستان به جهان، از وی مدال طال 
دریافت کرد.این مدال در روز ملی شــدن صربستان 
که یادآور انقالب این کشــور علیه سلطه عثمانی ها 

در اوایل دهه ۱۸۰۰ میالدی است، به دپ اهدا شد.
در این مراسم، عالوه بر بازیگر فیلم چارلی و کارخانه شکالت سازی از شماری از رزمندگان جنگ 
کوزوو و نمایندگان سیاســی نیز تقدیر شد.دپ سالهاست که با صربستان رابطه نزدیکی دارد، در 
ســال ۲۰۱۰ از یک مجســمه از او در ابعاد واقعی در روستای درونگراد که میزبان جشنواره بین 
المللی فیلم کوســتندورف است، رونمایی شــد. بازیگر فیلم آلیس در سرزمین عجایب شخصا به 
صربستان سفر کرد تا ضمن شرکت در این جشنواره شخصا از تندیس خود نیز بازدید کند.جانی 
دپ، عالوه بر ســریال پافین ها )Puffins(، درام میناماتا )Minamata( را نیز در پایتخت صربستان، 

بلگراد، بازی کرده است.

اهدای مدال ویژه صربستان به بازیگر 
»دزدان دریایی کارائیب«
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