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ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که هیچ توافقی در وین انجام نمی شــود مگر این که پول ملت ایران در اختیار این ملت قرار بگیرد، گفت که هنوز منتظر 
تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم و آن اراده را در آنها ندیدیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ضمن تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی 
به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.وی به سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران اشاره کرد و گفت: گفت وگوهای خوبی در سفر وزیر خارجه ایرلند انجام شد و مالقاتی با 

آقای رئیس جمهور داشت.خطیب زاده به دیدارهای امیرعبداللهیان در مونیخ اشاره کرد و گفت....

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب زاده:

 هنوز منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم
info@sobh-eqtesad.ir

جزئیات تغییرات الیحه بودجه ۱۴۰۱
مردم سال آینده یارانه دریافت می کنند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که افزایش فروش 
نفت به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نظر دولت 
بود گفت: دولت در الیحه پیشــنهاد داده بود که اگر نتوانســت نفت 
بفروشد اوراق واگذار کند که در مجلس این را حذف کردیم.به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا حاجی بابایی با حضور در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری شــبکه دو ســیما درباره تغییرات درآمدی نفت در الیحه 
بودجه ســال آینده افزود: از یکشنبه در صحن علنی مجلس موضوع 
درآمد ها را شــروع کردیم که اولین کار درآمد های نفتی بود.وی ادامه 
داد: در مقایسه بین درآمد های نفتی الیحه دولت و آنچه در کمیسیون 
تلفیق اتفاق افتاد این بود که دولت در منابع نفتی خود در الیحه سال 
آینده فروش ۱ میلیون و 2۰۰ هزار بشکه نفت را با قیمت 6۰ دالر به 
مجلــس ارائه کرد، ولی یک موضوعی مطرح بود که منابع دولت ۴۰8 
هزار میلیارد تومان از محل درآمد های نفتی و درآمد های فروش اموال 
بــود، ۴8۱ هزار میلیارد تومان از محل درآمد های نفتی و گازی، 6۴۴ 
هــزار میلیارد تومان از محل درآمد هــای عمومی و 299 هزار میلیارد 
تومان از محل ســایر بود؛ البته سایر، سه قسمت بود که یک بخش آن 
7۰ هزار میلیارد تومان فروش ســهام، 88 هزار میلیارد تومان اوراق و 
۱37 هزار میلیارد تومان هم 2۰ درصد برداشت و استقراض از صندوق 
توسعه ملی است که بعد از گذشت دو هفته به این نتیجه رسیدیم که 
دولت نتوانســته امکان قانونی برای برداشت ۱37 هزار میلیارد تومان 
را آماده کند یعنی ســهم صندوق توسعه ملی ۴۰ درصد بود که برای 
توسعه کشور و بخش خصوصی است.وی افزود: دولت ها از مقام معظم 
رهبری درخواســت برداشــت 2۰ درصد از این مبلغ به دلیل کاهش 
فروش نفت و مسائل دیگر از را داشتند که موافقت نشد، بنابراین منابع 
ما ۱37 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.حاجی بابایی گفت: دولت 
باید برای برداشــت از صندوق توســعه ملی یا منابع معرفی کند یا از 
مصارف کاهش دهد تا تراز الیحه دولت کامل شود. البته نامه ای دریافت 
نکردیم، ولی در جلسه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک مورد 
رضایت داشتیم که بر این اساس نظر دولت این بود که در الیحه بودجه 
سال آینده فروش نفت ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه لحاظ شود؛ البته 
پیشنهاد فروش اوراق، سهام و همچنین افزایش درآمد نفت بود که نظر 
دولت فروش ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه ای نفت بود. در این زمینه 
وزیر اقتصاد روز گذشته گفته بود کمیسیون تلفیق روی ریل دولت در 
دو مورد حرکت نکرده است، اما افزایش فروش نفت نظر خود دولت بود.

دالر در الیحه بودجه سال آینده تک نرخی است
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی گفت: در 
الیحه بودجه ســال آینده دالر تک نرخــی ETS داریم. برای اینکه ارز 
ترجیحی مردم دچار مشکل نشود ۱8 هزار و 8۰۰ تومان ما به التفاوت 

ارز ۴ هزار و 2۰۰ تومانی را به دولت پول می دهیم.

حقوق تا 5 میلیون تومان، معاف از مالیات است
وی گفت: دولت در الیحه بودجه ســال آینده مقرر کرده بود تا چهار 
میلیــون و 5۰۰ هزار تومان مالیات پرداخــت نکنند، ولی اآلن تا پنج 
میلیون تومان حقوق، معاف از مالیات است. همچنین دولت اعالم کرده 
بود تا ۱۰ میلیون حقوق، ۱۰ درصد مالیات دریافت شــود که مجلس 
این ۱۰ درصد را تا ۱5 میلیون تومان حقوق در نظر گرفت؛ یعنی اآلن 
فردی که ۱5 میلیون تومان حقوق می گیرد حدود 5/6 درصد مالیات 
می دهد، همچنین از حقوق ۱5 تا 25 میلیون تومان ۱5 درصد مالیات 
و بیــن 25 میلیون تومــان و 7 برابر کف حقوق هم 2۰ درصد مالیات 

دریافت می شود و از این مبالغ باالتر که شامل استثناءها می باشد.

مردم سال آینده یارانه دریافت می کنند
رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در کمیسیون تلفیق 
خواســتیم دولت را در سال ۱۴۰۱ در یک جایگاهی قرار دهیم که 8۰ 
هزار میلیارد تومان به دولت کمک کنیم تا برای کنترل قیمت با مشکل 
مواجه نشود. بنابراین قیمت ارز ترجیحی در سال آینده 23 هزار تومان 
برای دولت و ۴ هزار و 2۰۰ تومان برای مردم می باشد یعنی مردم یارانه 
را دریافت می کنند.وی تصریح کرد: یکی از مســائل بودجه ۱۴۰۱ در 
کمیسیون تلفیق، گندم است. دولت ساالنه ۱2 تا ۱3 میلیون تن گندم 
خریداری می کند که ۴ تا 5 میلیون تن واردات است. دولت اعالم کرد 
در سال آینده 8 میلیون تن گندم نیاز داریم بنابراین 8۰ هزار میلیارد 
تومان معادل ۴ میلیارد دالر هم ما به التفاوت پرداخت می کنیم و کل 
ارز ترجیحی در ســال آینده معادل ۱3 و پنج دهم میلیارد دالر است.

حاجی بابایی گفت: به نانوایان در سال ۱۴۰۱ آرد 66۰ تومانی با همان 
نرخ امســال می دهیم. اگر از کشــاورز گندم را کیلویی 9 هزار و 5۰۰ 
تومان بخریم دیگر گندم قاچاق نمی شــود، گندم را به دام نمی دهند، 
چون اآلن گندم ارزان تر از علوفه اســت؛ ۴ تا 5 میلیون تن گندم وارد 
نمی شود، کشت کشاورز دو برابر و اشتغال زایی ایجاد می شود و در این 

زمینه با دولت به توافق صد درصدی رسیدیم.

تشکیل صندوق بیماری های صعب العالج
وی افزود: در تبصره ۱6 از محل تبصره ۱۴، صندوقی به نام »صندوق 
بیماری هــای صعب العالج« ایجاد کردیــم و 25 هزار میلیارد تومان 
سرمایه برای آن در نظر گرفتیم که 2۰ هزار میلیارد تومان از محل 
تســهیالت تبصره ۱6 به صورت ۴ درصد و 5 هزار میلیارد تومان از 
محل تبصره ۱۴ بالعوض می باشــد یعنی ســال آینده می توانیم به 
5۰۰ هزار نفــر، تا 5۰ میلیون تومان به صــورت بالعوض یا وام ۴ 
درصــدی پرداخت کنیم.رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
درباره افزایش تســهیالت تکلیفی بانک هــا در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: تبصره ۱6 قرض الحســنه اســت. بانک مرکزی تا حدود 2۰۰ 
هزار میلیارد تومان را پذیرفت، اما نظر کارشناسان 36۰ هزار میلیارد 
تومان بود که کمیســیون تلفیق هم رأی داد، تبصره ۱6 برای اولین 
بار برای اشتغال ُخرد، استانی شده است.حاجی بابایی خاطرنشان کرد: 
بودجه کمیســیون تلفیق بعد از ۴3 سال، اولین بودجه ای است که 

نسبت به الیحه دولت کاهش دارد.

مبنای تخصیص بنزین ۲۰ لیتری به هر فرد چیست؟
اجرای آزمایشــی طرح عدالت محور تخصیص سهمیه 2۰ لیتری به افراد در حالی صورت می گیرد که 
ابهاماتی درباره شیوه محاسبه این رقم و تبعات آن میان کارشناسان وجود دارد.به گزارش خبرنگار مهر، 
شب گذشته کمیته اطالع رسانی »طرح باز توزیع یارانه بنزین« اعالم کرد که با توجه به موفقیت تست 
فنی این طرح در بهمن ماه از امروز، یعنی اول اسفند اعطای 2۰ لیتر سهمیه به هر فرد در جزیره کیش 
به صورت آزمایشــی آغاز شده که خبر خوبی برای خانوارهای فاقد خودرو و بهره مندی آن ها از یارانه 
انرژی محســوب می شود.این در حالی اســت که پیش از این سهمیه اختصاصی به افراد از سوی وزیر 
نفت ۱5 لیتر اعالم شده بود. اعالم این رقم با واکنش هایی از سوی برخی کارشناسان و ایجاد سواالتی 
همراه شــد.جواد نوفرستی، کارشناس اقتصاد انرژی اظهار کرد: به نظر می رسد خطای محاسباتی این 
بوده که کل بنزین ســهمیه ای روزانه یعنی حدود 55 میلیون لیتر )ســهمیه وسایل نقلیه شخصی و 
عمومی( بر 85 میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هر نفر به صورت ُرند 2۰ لیتر تعیین و اعالم 
شده است، درحالیکه باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می شد.وی 
با تأکید بر لزوم حفظ سهمیه خودروهای عمومی به منظور جلوگیری از افزایش کرایه ها و ایجاد تورم، 
افزود: سهمیه خودروهای عمومی که حدود 8 میلیون لیتر است )احتیاطا ۱۰ میلیون لیتر با احتساب 
خودروهای عمومی جدید و دیگر مالحظات(، باید از کل 55 میلیون لیتر بنزین سهمیه کسر شود و ۴5 
میلیون لیتر سهمیه کل باقیمانده به 85 میلیون نفر تقسیم شود که بدین ترتیب سهمیه قابل تخصیص 
به هر فرد، کمی بیش از ۱5 لیتر می شود که به صورت ُرند ۱5 لیتر ماهانه )۰.5 لیتر روزانه( خواهد شد.

در واقع نگرانی عمده کارشناسان ناظر به افزایش روزافزون مصرف بنزین در شرایط فعلی، از بین رفتن 
درآمد صادراتی 3 میلیارد دالری بنزین و در نهایت ناترازی تولید و مصرف بنزین در کشــور است.در 
حال حاضر تولید بنزین کشور ۱۰3 الی ۱۰5 میلیون لیتر است، در حالی که در روزهای گذشته کرامت 
ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی با اشاره به افزایش ۱۱ میلیون لیتری مصرف 
بنزین در سال جاری گفت: ممکن است در برخی ایام نوروز، مصرف روزانه بنزین به باالی ۱۱۰ میلیون 
لیتر هم برســد، اما پیش بینی می کنیم میانگین مصرف بنزین در ایام پایانی سال جاری و ایام نوروز، 
حداقل به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.وی افزود: با ذخایر مناسبی که در بخش بنزین داریم 
و همچنین تمهیداتی که اندیشیده شده، تولیدی که در پاالیشگاه ها صورت می گیرد و زیرساخت هایی 

که در بخش نقل و انتقال سوخت داریم، هیچ گونه نگرانی برای تأمین بنزین نوروزی نداریم.
البته برخی کارشناسان هم نظرات دیگری دارند و قائل به حفظ سهمیه حال حاضر خودروهای عمومی 
نیستند. این کارشناسان معتقدند یکی از دالیل عدم رغبت به دوگانه سوز کردن خودروها در سال های 
گذشــته، باال بودن سهمیه خودروهای عمومی و کم بودن اختالف قیمت بین گاز و بنزین بوده است 
که موجب کاهش انگیزه برای دوگانه ســوز کردن رایگان خودروها شده است و در صورت کمتر شدن 
این اختالف می توانیم شاهد افزایش سهم این سوخت پاک در سبد سوختی باشیم.هرچند هنوز ابعاد 
و جنبه های مختلف این طرح دولت مشــخص نشده است، ولی باید توجه داشت اجرای این طرح، که 
اصل آن قطعاً درست و در راستای ایجاد عدالت توزیعی است، می تواند سهم زیادی بر سایر مؤلفه های 
سوختی داشــته باشد و از همین جهت بهتر است مطالعات کارشناسی و نحوه محاسبه این میزان از 

سمت دولت بر مردم و کارشناسان روشن شود.

تهــران- ایرنا- رییس جمهور با تأکید بر اینکه آمریــکا باید اراده خود را برای 
برداشــتن تحریم ها اثبات کند، گفت: برای رســیدن به توافــق در مذاکره با 
غربی ها، تأمین منافع ملت ایران، لغو تحریم ها، تضمین معتبر و بســته شدن 
پرونده های سیاسی ضروری است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل 
سید ابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه در نشست خبری مشترک با تمیم بن حمد 
آل ثانی در دوحه، با قدردانی از دعوت امیر قطر برای ســفر به این کشــور و 
حضور در اجالس بزرگ گازی جهان اظهار داشت: امروز با دو هدف در دوحه 
حضور یافتم که یکی توسعه روابط دوجانبه بین ایران و قطر و  دیگری حضور 

در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز است.
رییس جمهــور با »خوب و مثبت« خواندن دیدارش با امیر قطر، افزود: در این 
دیدار توافق کردیم دو کشور از ظرفیت ها و فرصت های موجود برای گسترش 
همکاری ها و تعمیق مناسبات در عرصه ها و حوزه های مختلف بهره مند شوند.

وی ادامه داد: با توجه به قرابت سرزمینی و منافع مشترک ایران و قطر، تصمیم 
گرفتیم گام های جدی و جدیدی برای افزایش روابط و تنوع بخشی زمینه های 
همکاری ها برداشــته شود.رییس دولت سیزدهم با اشاره به توافق خود با امیر 
قطر برای افزایش جدی همکاری های دو کشــور در حوزه راه، انرژی، تجاری، 
سرمایه گذاری، امنیت غذایی، سالمت و فرهنگ، اضافه کرد: ایران آمادگی خود 
را برای همــکاری کامل در برگزاری هرچه بهتر بازی های جام جهانی فوتبال 

2۰22 قطر اعالم کرده است.

ایران فاتح مبارزه با تروریسم و کارزار فشار حداکثری ست
رییس دولت ســیزدهم با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران فاتح دو میدان 
مبارزه با تروریسم و کارزار فشار حداکثری اقتصادی بوده است، اظهار داشت: 
آمریکا باید اراده خود را برای برداشــتن تحریم های اصلی به اثبات برســاند.

آیت اهلل رئیســی خاطر نشــان کرد که برای رســیدن به توافق در مذاکره با 
غربی هــا، تأمین منافع ملت ایران به خصوص لغــو تحریم ها، تضمین معتبر 
و بســته شدن پرونده های ادعاهای سیاســی ضروری است. وی با بیان اینکه 
منطقه ما وارد مرحله جدیدی شــده است، اضافه کرد: بعد از چند دهه حضور 
متجاوزانه و اشــغالگرانه نیروهای سلطه گر، منطقه در حال بازگشتن به دست 
ملت های منطقه اســت و این پیروزی با مقاومت ملت ها به دست آمده است. 
رییس جمهور گفت: کشورهای منطقه باید با رایزنی ها و گفت وگوهای بیشتر، 
مدیریت بحران ها و حل مفصل مسائل را به صورت دورن منطقه ای پیگیری و 

عملیاتی کنند.

سه درس بزرگ تحوالت چند دهه اخیر منطقه 
وی افزود: سه درس تحوالت چند دهه گذشته این است که تجاوزگری محکوم 
به شکســت است؛ مقاومت جواب می دهد و هیچ یک از مسائل منطقه راه حل 
نظامی ندارد. آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: ما همچنین درباره مسائل منطقه ای 
از جمله مبارزه با تروریسم، وضعیت افغانستان و قاچاق مواد مخدر تبادل نظر 
کرده و توافق داریم. مبارزه با تروریســم و اشــکال آن یکی از اولویت های ما 
است و توانمندی های ایران در این میدان در سوریه و عراق قدرتی امنیت ساز 
برای منطقه و جهان محســوب می شود. رییس دولت سیزدهم تأکید کرد که 
همسایگان افغانســتان و کشورهای همســایه باید به همه مردم و گروه های 
قومیتی کمک کنند تا حکومت فراگیر مردمی در افغانســتان ایجاد شود؛ در 

غیراین صورت نا امنی به این کشور مظلوم باز خواهد گشت.

راه حل مسأله یمن پایان تجاوز و گفت وگوی یمنی - یمنی است
وی ادامه داد: در مورد مردم یمن هم صحبت و بر رفع حصر از این ملت مظلوم 
به عنوان یک اقدام بشردوستانه تأکید کردیم. راه حل مسأله یمن، توقف تجاوز 
و گفت وگوهای یمنی - یمنی است.آیت اهلل رئیسی گفت: همانطور که در روز 
تحلیف اعالم کرده ام دست دوستی به همه کشورهای منطقه به ویژه کشورهای 
همسایه در راســتای تعامل حداکثری دراز می کنم و بار دیگر الزم می دانم از 

مهمان نوازی امیر و دولت قطر تشکر کنم.
رییس جمهور ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به ثمر بنشــیند و نشست فردا 
که نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز است، منشاء آثار و برکاتی برای 

این کشورها باشد.

اعالم آمادگی قطر برای کمک به ایران برای دستیابی به توافق خوب 
در مذاکره با غربی ها

تهران-ایرنا- امیر قطر با بیان اینکه کشــورش با تمام توان مســیر مذاکرات 
ایران با غربی ها را پیگیری می کند، گفت: امیدواریم در آینده ای نزدیک مسأله 
هســته ای ایران حل و به توافقنامه ای منجر شود که همه طرف ها از آن راضی 
بوده و حق کشــورها برای اســتفاده صلح آمیز بر اساس معاهدات بین المللی 
محترم شمرده شود.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، »شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی« امیر قطر روز دوشــنبه در نشست خبری مشترک با آیت اهلل »سید 
ابراهیم رئیسی« رییس جمهوری اسالمی ایران گفت: خوشحالم که امروز چند 
توافقنامه و یادداشت تفاهم بین قطر و جمهوری اسالمی ایران امضا شد و این 
یک مســأله بسیار مهمی است و باید اجرای آنها نیز پیگیری شود.وی با بیان 
اینکه پیگیری و اجرای توافقنامه ها و اسناد برای قطر فایده بسیاری دارد، گفت: 
کمیته های اقتصادی مشــترک ایران و قطر، جایگاه و نقش مهمی در توسعه 
همکاری های دو کشور دارند و نشست اخیر آنها در اصفهان در نوامبر گذشته 
بسیار پربار بود و امیدوار و منتظریم که امسال هم این نشست در دوحه برگزار 
شود.امیر قطر افزود:  با رییس  جمهوری اسالمی ایران درباره مسایل منطقه ای 
و بین المللی، امنیت و ثبات منطقه گفت وگو کردیم و در این نشســت بر حل 
اختالفات و مقابله با چالش هایی که منطقه با آن مواجه است، تأکید داشتیم.

تمیــم بن حمد آل ثانی ادامه اداد: با رییس جمهور ایران درباره مذاکرات وین 
و توافق هســته ای ایران با غرب هم صحبت کردیم؛ چــرا که این موضوع بر 
امنیت و ثبات منطقه تأثیر بســیاری دارد.امیر قطر با اعالم آمادگی کشورش 
برای کمک به ایران برای رســیدن به توافق خوب و امنیت آفرین تأکید کرد: 
دولت قطر با تمام توان مســیر مذاکرات را پیگیری می کند و امیدوار است که 
در آینده ای نزدیک مسأله هسته ای ایران حل و به توافقنامه ای منجر شود که 
همه طرف ها از آن راضی شوند و حق کشورها برای استفاده صلح آمیز بر اساس 
معاهدات بین المللی محترم شــمرده شــود.وی ادامه داد: با رییس جمهوری 
اسالمی ایران درباره مسأله فلسطین هم که مسأله اصلی منطقه است صحبت 
و بر ضرورت توقف تجاوزات اسراییل علیه ملت فلسطین و ایجاد راه حلی برای 
احقاق حق فلسطینی ها در تعیین سرنوشت خودشان و زندگی مسالمت آمیز و 
با کرامت آنها بر اساس قطعنامه های بین المللی تأکید کردیم.امیر قطر افزود: 
درباره مسایل افغانســتان، سوریه و یمن هم در این نشست صحبت کردیم و 
امیدواریم که برای این مسایل راه حل مسالمت آمیزی در نزدیک ترین فرصت 

ممکن پیش آید.

14 سند همکاری بین ایران و قطر امضا شد
تهران - ایرنا - با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران و تمیم 
بن حمد آل ثانی امیر قطر ۱۴ ســند همکاری بین دو کشور به امضا رسید.به 
گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نخستین روز سفر 
خود به دوحه پایتخــت قطر با تمیم بن حمد آل ثانی دیدار و گفت وگو کرد.

پس از این دیدار، وزیران امور خارجه، نفت، راه و شهرســازی، میراث فرهنگی 
و نیروی ایران با همتایان قطری خود در حضور رییس جمهور ایران و امیر قطر 
اسناد همکاری دو کشور را امضا کردند.۱۴ سند همکاری امضا شده در زمینه 
هواپیمایی، تجاری، کشتی رانی، رادیو تلویزیون، سیاست خارجی )لغو ر وادید(، 
برق ، استاندارد و فرهنگی و آموزشی است.رییس جمهور همچنین عصر امروز 
در جمع ایرانیان مقیم قطر حضور پیدا می کند و نشســتی نیز با تجار قطری 
و ایرانی خواهد داشــت و هیأت های عالی رتبه دو کشور نیز درباره مهم ترین 

مسائل دوجانبه مذاکره می کنند.

خطر تحریم ها برای امنیت انرژی جهان

 اوجی: ایران مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب است

رئیس اتاق تهران مطرح کرد؛

موج مهاجرت کارآفرینان از کشور

گالیه بازنشسته ها از افزایش ناچیز عیدی

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در کنار مهاجرت نخبگان علمی و دانشگاهی، بسیاری از کارآفرینان و 
سرمایه گذاران از اصالح شرایط ناامید شده و در حال مهاجرت هستند.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود 
خوانســاری دیروز در ششمین دوره از مراسم اعطای نشان امین الضرب اظهار کرد: طی 6 سال گذشته 
در ضمن برگزاری مراســم امین الضرب و انتخاب کارآفرینان برتر کشور، رصد کاملی از فضای کسب و 
کار کشــور صورت پذیرفته و متأســفانه اعالم می کنم هر سال دریغ از پارسال؛ یعنی طی این مدت نه 
تنها موانع برداشته نشده بلکه دست اندازی های جدیدی هم گذاشته شده و جاده سنگالخ کارآفرینی 
ناهموارتر از گذشــته شده است.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در اینجا باید به مؤلفه های روشنی از 
جمله تحریم، سیاست داخلی، خودتحریمی ها، رشد نرخ تورم، افزایش حجم نقدینگی، سیالب کسری 
بودجه دولتی و بی انضباطی مالی و در یک کالم فضای نامساعد کسب و کار اشاره کرد. هر کدام از این 

موارد چنان قدرتی دارد که یک اقتصاد....

جزییات توافق درباره دستمزد 1401

زندگی کارگر با درصد نمی چرخد

پرسه میلیون ها دالر ممنوعه در گمرک!

در نشست خبری مشترک با امیر قطر؛

رییس جمهور: شرط رسیدن به توافق، تأمین منافع 
ملت ایران و لغو تحریم هاست
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۲۳۶ تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در 2۴ ســاعت گذشــته ۱9هزار و ۱۱۰ بیمار کووید ۱9 در کشور شناسایی 
شدند و متاسفانه در این بازه زمانی 236 بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 2 
اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱9 هزار و ۱۱۰ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در 
کشــور شناسایی شد که دو هزار و 5۱۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به 6 
میلیون و 96۱ هزار و 562 نفر رسید.متاسفانه در طول 2۴ ساعت گذشته، 236 بیمار کووید۱9 جان خود 
را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱35 هزار و 276 نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 6 
میلیون 5۱7 هزار و ۴36 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.۴ هزار و 85 نفر 
از بیماران مبتال به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 
۴6 میلیون و 7۰۱ هزار و 52۰ آزمایش تشخیص کووید۱9 در کشور انجام شده است.در حال حاضر 337 
شهرستان در وضعیت قرمز، 6۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۴7 شهرستان در وضعیت زرد و ۰ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.
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گزیده خبر

قالیباف اعالم کرد؛
نامه رهبر انقالب به مجلس درباره تحمیل 

تکالیف بودجه ای به بانک ها
رئیس مجلس شــورای اسالمی اعالم کرد که رهبر 
معظــم انقالب روز گذشــته در نامــه ای به بنده و 
سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که 
تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشــود.به گزارش 
خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
دیروز دوشنبه )دوم اسفندماه( مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی 
الیحه بودجــه ۱۴۰۱ درباره تبصره یک ماده واحده گفت: بر اســاس آمار 
حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کشور در داخل نفت 
خام مصرف می کند. بر اساس پیش بینی الیحه بودجه ۱۴۰۱، یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار بشــکه در روز باید برای صادرات در نظر گرفته شود که منبع 
بخش هزینه ای در شــبکه عمرانی همین بخش صادرات است.وی افزود: با 
پیشــنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق در جزء ۲، حدود 
۵۰۰ هزار بشــکه نفت در روز را این دو جــزء به خود اختصاص می دهند. 
این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشــکه اضافه شود، بیش از 
۴ میلیون بشــکه در روز باید تولید شود که کاًل مگر تولید نفت کشور چه 
میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به 
عبارتی چنین منبعی وجود ندارد.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
در جزء ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش بینی شده که 
برای زیرساخت ها تهاتر انجام شود، اظهار داشت: زیر ساخت ها هم به معنایی 
زیرساخت هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را باال ببرد 
و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی 
در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود.

قالیباف گفت: پیشــنهاد می کنم که بخش درآمــدی بند )ز( و بند )ی( به 
کمیســیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیســیون یک بنــدی را در الیحه 
مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه ای که وجود دارد، پیش بینی 
کنند.وی با اشاره به اینکه در تبصره ۱۶ الیحه بودجه که مجدداً اصالح شده 
اســت، رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند 
تکالیفی برای بانک ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک ها را 
دو برابر افزایش داده است، افزود: اگر ما شاهد باال رفتن نرخ کاالها و خدمات 
در سطح جامعه هســتیم همه به تکالیف ماالیطاق برمی گردد که از سوی 
دولت و مجلس شــورای اسالمی به بانک ها تحمیل می شود. زمانی که این 
تکالیف به بانک مرکزی و ســایر بانک ها تحمیل می شود نتیجه آن افزایش 
تورم است.رئیس مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: رهبر معظم انقالب هم 
روز گذشــته در نامه ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار 
دادند که تکلیف ماالیطاقی به بانک ها داده نشــود. این هشدار ایشان هم به 
مجلس و هم به دولت اســت.قالیباف گفت: گاهی دولت به ســایر بانک ها 
فشار آورده و آن بانک ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می شوند درست 
اســت که در اینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما به طور 

غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.

سرلشکر باقری:
دفاع و امنیت چندالیه و مستحکمی در 

مرزها تشکیل داده ایم
زاهدان - رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح با بیان 
اینکــه مرزهای شــرقی کشــور از وضعیت کاماًل 
حساســی برخوردار اســت، گفت: دفاع و امنیت 
چندالیه و مستحکمی در مرزها تشکیل داده ایم.به 
گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد کل نیروهای 
مســلح و هیئت همراه از یگان های عملیاتی تیپ متحرک هجومی ۱۵۸ 
نیروی زمینی ارتش مســتقر در مرزهای جنوب شرق کشور بازدید کرد.

سرلشــکر باقری در این بازدید ضمن ارزیابــی توان رزمی یگان های تیپ 
متحرک هجومی ۱۵۸ نیروی زمینی، روند حراست، تأمین امنیت و پایش 
مرزهای جنوب شرقی کشور توسط یگان های نیروی زمینی ارتش را مورد 
ارزیابی قرار داد.رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در حاشیه این بازدید 
در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: مرزهای شرقی کشور از وضعیت کاماًل 
حساسی برخوردار اســت و خصوصاً مرزهای مشترک با کشور افغانستان 
نیاز به امنیــت و آرامش مضاعفی دارد.وی افزود: براین اســاس عالوه بر 
واحد مرزبانی نیروی انتظامی که مسئولیت استقرار در پاسگاه ها و امنیت 
نوار مرزی را عهده دار است، به ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز مأموریت 
داده شده تا با استقرار یگان هایی در پشتیبانی از مرزبانی کشور، در شرایط 
ضروری به کمک همرزمان خود در یگان مرزبانی بیایند تا بتوانیم یک دفاع 
و امنیت چند الیه و مستحکمی را در این محدوده داشته باشیم.سرلشکر 
باقــری تصریح کرد: در بازدیدی که در بخش مرزهای شهرســتان زابل و 
پیرامون آن انجام گرفت به محل حضور تیپ ۱۵۸ برقرار شــده است که 
انشاهلل این امنیت همچنان پایدار خواهد بود.امیر سرلشکر سید عبدالرحیم 
موسوی فرمانده کل ارتش و امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی 
زمینی ارتش، در این بازدید، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح را همراهی 

کردند.

خطیب زاده:

 هنوز منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این که هیچ توافقی در وین 
انجام نمی شــود مگر این که پول ملت ایران در اختیار این ملت 
قرار بگیرد، گفت که هنوز منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم 
و آن اراده را در آنها ندیدیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت 
خارجی خبرگزاری فارس، »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( در نشست 
هفتگی با خبرنگاران رسانه های داخلی و خارجی ضمن تشریح 
آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی به سؤاالت خبرنگاران 
پاسخ داد.وی به ســفر وزیر خارجه ایرلند به تهران اشاره کرد و 
گفت: گفت وگوهای خوبی در سفر وزیر خارجه ایرلند انجام شد 
و مالقاتی با آقای رئیس جمهور داشت.خطیب زاده به دیدارهای 
امیرعبداللهیان در مونیخ اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۳۰ نفر از 
مقامات و شــخصیت های مختلف مالقات داشت و در کنفرانس 
مواضع ایران را در حوزه سیاست خارجی تبیین کرد.این دیپلمات 
ارشد کشورمان به سفر رئیس جمهور به دوحه اشاره کرد و افزود: 
مالقات ها در سطوح مختلف طراحی شده و رئیس جمهور فردا 

از قطر باز می گردد.

 گفت وگوها پیشرفت های بســیار قابل توجهی داشته/
دامنــه و تعــداد موضوعات کاهش جــدی یافته، ولی 
موضوعــات باقیمانــده ســخت ترین، کلیدی ترین و 

جدی ترین موضوعات هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره برداشته 
شدن تحریم های غیرهسته ای و این که آیا از وین پالسی رسیده 
مبنی بر این که طرف های غربی و آمریکا برای رفع این تحریم ها 
اقدامی کرده باشــند؟ نیز عنوان کرد: هیأت جمهوری اسالمی 
ایران بعد از بازگشــت از تهران پیشــنهادات خودش را در مورد 
موضوعات باقیمانده به صورت مکتوب داد و این پیشــنهادات به 
صورت مکتوب روی میز قرار داده شد از جمله در خصوص برخی 
موضوعاتی که شما اشاره کردید. آنچه مسلم است در چارچوب 
گفت وگوها، رفع همه تحریم هایی که فارغ از برچســبی که زده 
شــده با تعهدات طرف مقابل و انتفاع اقتصادی وعده داده شده 
در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ناهمخوان باشــد، همه باید مرتفع 
شــود. این جزو اصول ما بوده و تا امروز این موضوعات پیگیری 
شده است.وی گفت:  گفت وگوها پیشرفت های بسیار قابل توجهی 
داشته است. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی یافته، 
ولی موضوعات باقیمانده سخت ترین، کلیدی ترین و جدی ترین 

موضوعاتی هستند که باید حل شود.

 مردم بزرگ ایران مطمئن باشــند با حقوقشان مصالحه 
نخواهیم کرد

ســخنگوی وزارت خارجــه ادامــه داد: همانطــور کــه آقای 
امیرعبداللهیان در مونیخ اعالم کرد اگر ما به نقطه ای برسیم که 
طرف مقابل تصور کند ما از خطوط قرمز و منافع و حقوق مردم 
عبور می کنیم و یا به توافق نرســیم، مردم بزرگ ایران مطمئن 
باشند با حقوقشان مصالحه نخواهیم کرد. منافع قطعی مردم و 
منافع قطعی ملت بزرگ ایران و حقوق حقه جمهوری اســالمی 
ایران و دستاوردها و دانش صلح آمیز هسته ای، همه باید صیانت 
شــود و هم برای این نسل و نسل های آتی به عنوان افتخار باقی 
بماند و این هم جزو حقوق قرمز ما بوده و هســت و طرف مقابل 
هم به خوبی از این آگاه اســت.این دیپلمات ارشد ایرانی یادآور 
شد: اگر در همین دو سه موضوع باقیمانده تعهد طرف مقابل را 
در عمل ببینیم قطعا می توان گفت ما وارد فاز نهایی سازی توافق 
می شــویم. هنوز منتظر تصمیمات اروپا و آمریکا هستیم و هنوز 

آن اراده را در آنها ندیدیم.

  اگر تاریخ دور پنجم قطعی باشد شرکت خواهیم کرد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره 
اظهارات مشاور امنیت ملی عراق در خصوص برگزاری دور پنجم 
مذاکرات بین ایران و عربســتان بــزودی در بغداد و همچنین 
اظهارات وزیر خارجه عربستان مبنی بر این که منتظر دور پنجم 
هستیم و پیشــرفت بنیادینی صورت نگرفته و امیدواریم ایران 
تمایل جدی داشته باشد، اضافه کرد: همکاران من در عربستان 
ســعودی می دانند هر گفت وگو و مذاکر ه ای دو پایه  اصلی دارد 
برای این که ثمربخش باشد. یکی استمرار و دیگری اراده واقعی 
در اطراف مذاکره برای رســیدن به نتایــج خوب از گفت وگوها.

وی بیان کــرد: اگر این دو در طرف مقابل مــا در همکاران در 
عربســتان هر چه زودتر تجمیع شود و یعنی هم استمرار و هم 
اراده واقعی برای رسیدن به نتایج خوبی از گفت وگوها را ببینیم 

شــاهد گفت وگوهای ثمربخش خواهیم بود.ســخنگوی وزارت 
خارجه بیان کرد: همواره با همه مشکالت و اختالفالت آمادگی 
داشــتیم از روز اول با همســایه خود در خلیج فارس گفت وگو 
داشته باشیم و اگر تاریخ دور پنجم قطعی باشد شرکت خواهیم 
کرد و امیدواریم حفظ اســتمرار گفت وگوها و اراده برای حل و 

فصل موضوعات باقیمانده شکل بگیرد.

  نمی توانند موضوعات خلق الساعه را مطرح کنند و هر 
شبی وارد اتاق مذاکره می شوند یک موضوع فرابرجامی را 
مطرح کنند و هیچ ابتکاری نداشته باشند و هیچ انعطافی 

از خودشان نشان ندهند
وی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر این که ایران 
عنوان می کند طرف مقابل باید تصمیم سیاسی بگیرد و این در 
حالی است که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی 
بیان کرده که ایران باید تصمیمات سیاسی را اتخاذ کند، اظهار 
داشت: مقامات اروپایی برخی اوقات اشتباهات محاسباتی دارند 
و فکــر می کنند با صرف اظهارات سیاســی می توانند در داخل 
اتاق های مذاکرات برای خودشــان دستاوردهایی داشته باشند. 
روشن و مسلم است اگر به دنبال توافق هستند و زمان برایشان 
مهم است، نمی توانند اوال موضوعات خلق الساعه را مطرح کنند 
و هر شــبی وارد اتاق مذاکره می شوند یک موضوع فرابرجامی را 
مطرح کنند و ثانیا هیچ ابتکاری نداشــته باشند و هیچ انعطافی 
از خودشــان نشــان ندهند و فکر کنند در موضوعات هسته ای 
می توانند مطالبه گر باشند اما در موضوعات انتفاع اقتصادی ایران 
می توانند کنار نشسته و هیچ کمکی نکنند.خطیب زاده همچنین 
گفت: هم فرانسه و هم بقیه کشــورهای اروپایی  نکات ما را به 
خوبی می دانند. توصیه می کنیم در اتاق مذاکرات درباره دو سه 
موضوع باقیمانده تمرکز کرده و وقت و انر ژی خودشان را در این 
زمینه مصروف کنند که به توافق معنادار برسیم. آنهایی که این 

اظهارات تکراری را می شنوند خسته اند.

  دولت کره باید بداند این روزها را فراموش نمی کنیم
سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر هیأت ایرانی به کره جنوبی 
و رایزنی های انجام شده نیز گفت: هیأت جمهوری اسالمی ایران 
به درخواست طرف کره ای بعد از مالقات معاون وزیر خاجه کره 
با آقای باقری در وین، به سئول رفت. همچنان هیچ اقدام عملی 
را از سوی کره جنوبی شاهد نیستیم. متاسفیم دولت کره جنوبی 
به مســئولیت قطعی خودش نگاه شکلی دارد. مادامی که وجوه 
مردم ایران در بانک های کره  مسدود است، هیچ موضوعی فراتر از 
این را در دستورکار دو کشور قرار نمی دهیم.وی یادآور شد: البته 
فرآیندها در جریان اســت و ما هیچ فرآیندی را متوقف نکردیم 

ولی دولت کره باید بداند ما این روزها را فراموش نمی کنیم.

 انگلیس بدهی قطعی دارد و باید بپردازد
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره بدهی انگلیس به ایران نیز 
بیان کرد:  گفت وگوها با انگلیس درباره بازپرداخت بدهی مجددا 
انجام شــده است. ســفرهایی بوده و در این سفرها جزییات آن 
مجددا و برای چندمین بار نهایی شده و پیشرفت های خیلی قابل 
توجهی داشته و امروز منتظر عملیاتی کردن این توافقات هستیم. 
البته دولت انگلیس بارها نشان داده و حداقل چندین بار در یکی 
دو سال اخیر نشان داده که نمی شود مطمئن بود به آنچه توافق 
می شود، در شب توافق اجرا می کنند. بدهی قطعی دارند و باید 
این بدهی را به ملت ایران بپردازند و متاسفانه این فرآیند طوالنی 

بیش از حد مالل آور شده اســت.خبرنگاری درباره سود بدهی 
انگلیس به ایران ســؤال کرد که خطیــب زاده در این باره عنوان 
کرد: حکم دادگاه انگلیس مدت هاست صادر شده و خیلی روشن 
و مســلم است که حتی براســاس قوانین داخلی انگلیس دولت 
انگلیس تخلفات و قانون گریزی های گسترده ای را به بهانه های 
واهی صورت داده است. بخشــی از مطالبات جمهوری اسالمی 
ایران ضرر و زیان و ســودهایی است که متعلق به این پول بوده 

است. رقم ها مدت هاست که روشن است.  

 شورای امنیت ملی راهبری مذاکرات در وین را در دست 
دارد

خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه دیروز ۲۵۰ نماینده 
مجلس و رابطه وزارت خارجه و مجلس شورای اسالمی و موارد 
مطرح شــده در این بیانیه و شروط گذاشته شده و نقش شورای 
عالی امنیت ملی اظهار داشــت: شــورای امنیــت ملی راهبری 
مذاکرات در وین را در دســت دارد و ســران ســه قوه در شورا 
هستند و از جمله رئیس مجلس شورای اسالمی در شورا هستند 
و در جریان جزییات مباحث هســتند و در یکــی دو ماه اخیر 
چندین بار آقای امیرعبداللهیــان هم در صحن مجلس با همه 
نمایندگان صحبت کرد و هم در کمیســیون امنیت ملی حضور 
یافت و هم آقای باقری با نمایندگان صحبت کرد.وی افزود: اصل 
تفکیک قوا اصل وزینی در ســپهر سیاست داخلی ایران است و 
تفکیک قوا را قانون اساسی به رسمیت می شناسد. تفکیک قوایی 
که در هماهنگی درست کار می کنند. ما صدای نمایندگان ملت 
را خصوصی و در علنی شنیدیم و دولت تمام تالش خود را کرده 
و باز می کند که در چارچوب نظرات اجرایی و قابل اجرا شــدن 
نمایندگان قدم بردارد. تصمیم نهایی با شورای عالی امنیت ملی 
اســت به عنوان نهاد مرجع تصمیم گیری نهایی درباره پرونده 
وین.این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: طبیعی است 
برخی از مطالبات اجرایی شــده و در مورد برخی از این خطوط 
قرمــز کوتاه نخواهیم آمد. برخی نکات دیگر اســت که شــاید 
تصمیمات آن به شورای عالی امنیت ملی برگردد. وی همچنین 
یادآور شد: مذاکرات وین ربطی به تعهدات قطعی دولت انگلیس 
ندارد. دولــت انگلیس باید مدت ها پیش بدهی خود را پرداخت 

می کرده ولذا مسیر آن کامال جداست.

 ملت ایران مطمئن باشــند روزی که توافق بشود ابعاد 
توافق و جزییات آن را در اختیار آنها قرار می دهیم

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات وین 
تصریح کرد: ملت ایران مطمئن باشــند روزی که توافق بشــود 
ابعــاد توافق و جزییــات آن را در اختیار مــردم قرار می دهیم. 
هیچ موضوعی نیســت که اصل و نگاه ایران را رسانه ها و مدیران 
رســانه ای ما ندانند و این اطمینان و مفاهمه ای را بین دو طرف 
ایجاد کرد اســت و بایــد آن را پاس بداریــم.وی درباره مذاکره 
مســتقیم با آمریکا نیز گفت:  بارهــا آمریکایی ها بحث مذاکره 
مســتقمیم را مطرح کردند و می خواهند برخــی موضوعات را 
در گفت وگوهای مســتقیم با ما مطرح کنند. دولت ترامپ این 
درخواســت را از ما می کرد و برداشت قطعی ما این بود که مثل 
سایر کارهای نمایشی ترامپ یک نمایش زرد است که به اهداف 
Non- سیاسی برسد. امروز به صورت غیرمستقیم نان پیپرهای

Paper را با آمریکا رد و بدل می کنیم. نمی شــود با سیاست های 
یکســان نتایج متفاوتی را ببینند. وی درباره اوضاع اوکراین نیز 
اظهار داشــت: منطقه اوراسیا نمی تواند شــاهد درگیری باشد. 

متاســفیم که برخی طرف های غربی بــر عکس در طبل جنگ 
می کوبند و تالش می کنند بر این اختالف مواد آتش زا ریخته و 
شــعله ور کنند. جدا به جامعه جهانی توصیه می کنیم آمریکا را 
از افزایش تنش در آن منطقه بازدارند.ســخنگوی وزارت خارجه 
در پاسخ به سؤالی درباره برخورد با مسلمانان در هند نیز اظهار 
داشت: دادگاه عالی هندوستان این قضیه را در دست بررسی دارد 
و با دوســتان در هندوستان در ارتباط هستیم و می دانیم تا چه 
حد این کشور بر مبنای تکثر و رواداری استوار است.وی همچنین 
در پاسخ به پرسشی عنوان کرد: مالقات امیرعبداللهیان با گوترش 
موضوعات مختلفی را در برداشت از جمله وضعیت دردناکی که 
مردم یمن در آن قرار دارند و پیشنهاد امیرعبداللهیان که سطح 
اقدامات به سطح دبیرکل ارتقا یابد که بتوانیم جنگ یمن را تمام 
کنیم. البته در مورد اوکراین سطح عمل دبیرکل سطح موثرتری 
خواهد بود. باید تالش کنیم منطقه اوراســیا را از درگیری دور 
کنیم.خطیب زاده در پاسخ به پرسشی گفت: هیچ توافقی در وین 
انجام نمی شود مگر این که پول این ملت در اختیار این ملت قرار 
بگیرد. در ذهن هیچ کسی نمی گنجد که پول این ملت در اختیار 
این ملت قرار نگیرد.وی در پاسخ به سؤالی خاطرنشان کرد: شیعه 
هراســی یک کارزار تخریب در فضای بین المللی وجود داشته و 
ســال ها با این کارزار مقابله کردیم. بیش از توان این اردوگاه پر 
از زر و زور و تزویر که در مقابل این ملت ایســتاده است. آگاهی 
چیزی نیســت که با کارزار ضد اطالعاتی در کوتاه مدت تخریب 
شود. ما رسالت مان تالش برای آگاه کردن دوستان و مردم درباره 
واقعیات ایران و جمهوری اسالمی است و قطعا در این مسیر هر 
چه کار کنیم کم است. الگوهای رفتاری خود را از کارزارهای ضد 
اطالعاتی و تخریبی برنمی داریم. در قاموس ما جوانمردی و ادب 
را از که آموختی از بی ادبان قرار داشته است و ما رسالت خود را 

بر آگاهی بخشی گذاشته ایم.

 گفت وگوها درباره تضامین اقتصادی به سختی در جریان 
است

به گزارش فارس، ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به 
ســؤالی درباره بیانیه نمایندگان مجلــس در خصوص مذاکرات 
جــاری در وین و همچنین اخذ تضامیــن در مذاکرات وین نیز 
اظهار داشــت: نمایندگان ملت بزرگ ایران می دانند که مذاکره 
کننــدگان ملت در وین با چه دقت و ســختی در حال مذاکره 
هستند برای این که حداکثر خطوط تعیین شده در شورای عالی 
امنیت ملی اجرایی و پیاده ســازی شــود که اگر غیر از این بود 
حتما چندین ماه قبل ما به نقطه توافق می رســیدیم.وی ادامه 
داد: تا به نقطه توافق برســیم راه قابل توجهی باقیمانده است و 
برای این که حقوق مردم رعایت شود. تضامین حقوقی، سیاسی 
و اقتصادی تضامینی هستند که ذیل آنها ابتکارات و طرح  هایی 
بوده اســت. برخی از آنها را طرف آمریکایی نپذیرفته و برخی از 
آنها را طرف های اروپایی و ۱+۴ اصرار دارد که آمریکا باید بپذیرد. 
گفت وگوها درباره تضامین اقتصادی به صورت ویژه به سختی در 
جریان اســت.خطیب زاده بیان کرد: فارغ از این که اصل تضامین 
انجام خواهد شد و اصل آن در حال انجام است و جزییات آن در 
حال پی ریزی است، یکی از مهمترین تضامینی که در مذاکرات 
اعالم کردیم و به صورت جدی پیگیری کردیم، تضامینی است 
که به صورت ذاتی برای جمهوری اســالمی ایران قائل هستیم و 
آن هم برگشــت پذیری سریع برنامه های ایران است در صورت 
هرگونــه توافقی در وین. این یکی از اصولی اســت که به طرف 
مقابــل گفتیم و به میزانی که آنهــا نتوانند تضامین واقعی ارائه 
کنند تضمین ذاتی که ایران پیگیری کرده حتما با کیفیت بهتری 
باید حفظ و پیگیری شــود. این تضمینی است که ملت ایران و 
نمایندگان مردم بزرگ ایران هم می توانند اعتماد داشته باشند ما 

درباره آن موضوع صحبت کنیم.

 مخاطب صهیونیست ها، واشنگتن و پایتخت های اروپایی 
است

وی درباره اظهارات نفتالی بنت نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
مبنی بــر این که توافــق در وین بزودی حاصل می شــود ولی 
ضعیف تــر از توافق ۲۰۱۵ اســت، گفــت: آنچه  ســران رژیم 
صهیونیســتی می گویند مخاطبشان واشــنگتن و پایتخت های 
اروپایی اســت. مبنای اظهاراتشان هم همیشه یک جنگ روانی 
اســت برای این که بر پایتخت ها تاثیر بگذارند و به اقدامات ضد 
دیپلماسی خودشــان به صورت موثری نقش و رنگ بدهند. ما 
نسبت به حرف هایی که آنها می زنند نه توجهی داریم و نه مبنای 

قضاوت ما قرار می گیرد.

سقوط یک فروند هواپیمای جنگی
یک فروند هواپیمای جنگی در تبریز سقوط کرد.به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز، 
علت این سانحه در دست بررسی است.این هواپیمای جنگی در داخل سالن ورزشی شهید علیپور واقع در بلوار منجم سقوط کرده 
است.هویت این هواپیما متعلق به پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز گزارش شده است.این هواپیما F۵  آموزشی صبح دیروز 
دوشنبه، ۲ اسفندماه، در مقابل فرهنگسرای الغدیر تبریز سقوط کرد.مسئول روابط عمومی پایگاه دوم شکاری تبریز در گفت وگو 
با ایســنا ضمن تایید این خبر اظهار کرد: یک فروند هواپیمای جنگنده از نوع اف ۵ دقایقی قبل در داخل شــهر تبریز و نزدیکی 
فرودگاه بین المللی این شهر سقوط کرد.وی ادامه داد: این هواپیما که دقایقی قبل در فراز آسمان  تبریز پرواز می کرد، در یکی 
از محالت شــمالغرب این شهر، حوالی خیابان انقالب )۴۲ متری( و فرهنگسرای الغدیر )کشتارگاه قدیمی تبریز سقوط کرده و 
فعال در محل حادثه در حال بررســی ســایر موارد هستیم.مدیرعامل جمعیت هالل احمر تبریز  گفته است که هواپیما به دیواره 
یک مدرسه برخورد کرده است که خوشبختانه مدرسه تعطیل بود. دو نیروی هوانیروز و یک هم وطن در اتومبیل شخصی خود از 
فوتی ها هستند.هنرور؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی می گوید: خلبان با تبحر و شجاعت از برخورد با اماکن 
مسکونی و ایجاد تلفات کثیر جلوگیری کرده است.  اطفاء حریق صورت گرفته و نیروهای امدادی در محل حضور دارند. وضعیت 
خلبان ها نیز در دست بررسی است.دقایقی بعد نیز امیر سرتیپ دوم خلبان رضا یوسفی؛ فرمانده پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز 
در همین زمینه با تسلیت شهادت دو خلبان این هواپیما که در ماموریت آموزشی بودند، گفت: با توجه به اشکال فنی ایجاد شده 
در هواپیما، خلبان با جانفشــانی و هدایت هواپیما به منطقه خالی از سکنه، از وقوع فاجعه بزرگ جلوگیری کرد.خلبان احتماال 
به دلیل اینکه هواپیما در منطقه مسکونی درحال سقوط بوده ایجکت نکرده است و جان خود را فدا کرده است.سخنگوی ارتش 
جمهوری اسالمی  اسامی خلبانان شهید را سرهنگ دوم صادق فالحی و سروان علیرضا حنیفه زاد اعالم کرد.روابط عمومی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران نیز ضمن تسلیت شهادت خلبانان جت آموزشی اف ۵ و یکی از هموطنان اعالم کرد که علت سانحه توسط 

تیم های بررسی سانحه پایگاه شهید فکوری و ستاد نیروی هوایی ارتش در دست بررسی است.
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گزیده خبر
صفحه اصلی اقتصاد کالن چه کسانی با حذف 
ارز ترجیحی سبد معیشتی دریافت می کنند؟

عضو کمیســیون تلفیق مجلس گفت: مســتمری مددجویان کمیته امداد 
بر اســاس تداوم ارز ترجیحی در نظر گرفته شــده است و در صورت حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، ســبد معیشــتی به مددجویان و نیازمندان ارائه می  شود.

به گزارش فارس، محمد رشــیدی، نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به پایان 
بررســی الیحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیســیون تلفیق مجلس،گفت: وضعیت 
اقتصادی کشور باعث شــده که مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد 
در شــرایط نامناسبی قرار گیرند و آنچه را که دریافت می کنند کفاف زندگی 
آنان را نمی دهد.وی ادامه داد: ســال گذشــته در حوزه مستمری مددجویان 
شاهد رشد ۶۷ درصدی بودیم که در سال جاری نیز انتظار نمایندگان جبران 
بخشــی از هزینه های زندگی مددجویان در قالب مستمری است. به همین 
منظــور ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مســتمری خانواده های 
تحت حمایت در نظر گرفته شــده که در مورد میــزان پرداخت ماهانه باید 
تصمیم گیری شود.عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کمسیون تلفیق 
بودجه موضوعات خوبــی را در الیحه بودجه ۱۴۰۱ برای مددجویان در نظر 
گرفته است،خاطرنشان کرد: تورم موجود در جامعه، زندگی را برای مددجویان 
نهادهای حمایتی سخت کرده است و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز اگر عملی 
شــود باعث شدید تر شدن وضعیت خواهد بود؛ لذا مجلس در نظر دارد برای 
جلوگیری از آسیب به اقشار ضعیف، سبد معیشتی را برقرار کند.این نماینده 
مجلس تاکید کرد: ســال گذشــته هزینه قبوض آب، برق و گاز مددجویان 
رایگان شــد و امسال نیز این مســاله مورد توجه قرار گرفته و در کمیسیون 

تلفیق، تصویب شده است.

رئیس اتاق تهران مطرح کرد؛

موج مهاجرت کارآفرینان از کشور
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در کنار مهاجرت نخبگان علمی و دانشــگاهی، 
بســیاری از کارآفرینان و ســرمایه گذاران از اصالح شرایط ناامید شده و در حال 
مهاجرت هســتند.به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خوانساری دیروز در ششمین 
دوره از مراسم اعطای نشان امین الضرب اظهار کرد: طی ۶ سال گذشته در ضمن 
برگزاری مراســم امین الضرب و انتخاب کارآفرینان برتر کشــور، رصد کاملی از 
فضای کسب و کار کشور صورت پذیرفته و متأسفانه اعالم می کنم هر سال دریغ 
از پارســال؛ یعنی طی این مدت نه تنها موانع برداشــته نشده بلکه دست اندازی 
های جدیدی هم گذاشته شــده و جاده سنگالخ کارآفرینی ناهموارتر از گذشته 
شده اســت.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: در اینجا باید به مؤلفه های روشنی 
از جمله تحریم، سیاســت داخلی، خودتحریمی ها، رشد نرخ تورم، افزایش حجم 
نقدینگی، سیالب کسری بودجه دولتی و بی انضباطی مالی و در یک کالم فضای 
نامساعد کسب و کار اشاره کرد. هر کدام از این موارد چنان قدرتی دارد که یک 
اقتصاد ســالم و پویا را زمین گیر کند. البتــه از همه این موارد مهم تر حکمرانی 

نامطلوب، شرایط را سخت تر کرده است.
وی ادامه داد: اشــاره به این موارد ســیاه نمایی نیست و از زبان بیگانه هم مطرح 
نمی شود بلکه از سوی کسانی است که در این کشور مانده اند و همچنان به تولید 
ادامه می دهند؛ آنها امروز از حاکمیت تقاضای بازگشت به حکمرانی صحیح و در 
تراز کشــورهای توسعه یافته را دارند.خوانساری گفت: چطور کشورهایی همچون 
چین، مالزی، ســنگاپور و ترکیــه از مهلکه فقر و تباهی نجــات یافتند و به دل 

توســعه قدم گذاشتند؟ آیا دسترسی به این شرایط برای کشور ما ناممکن است؟ 
راه چاره برای گذر از این شرایط برنامه ریزی صحیح و عمل به حکمرانی صحیح 
اســت.وی افزود: دســتیابی به توافق یا عدم آن، برخور سلیقه ای در وزارتخانه ها، 
ناسازگاری های سازمانی به خصوص در گمرک، تأمین اجتماعی، مالیات، بانک ها 
و …، قیمت گذاری های دســتوری و پافشــاری بر اقتصاد دولتی و عدم واگذاری 
کارها به بخش خصوصی از نمونه مســائلی است که یک کارآفرین ایرانی باید به 
جنــگ آنها برود.رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در کنار مهاجرت نخبگان 
علمی و دانشــگاهی، بسیاری از کارآفرینان و ســرمایه گذاران از اصالح شرایط 
ناامید شــده اند و نگران کننده تر اینکه این اتفاق در نسل های جوان کارآفرینی 
و اســتارتاپی به سرعت رو به افزایش است. از مدیران برتر استارتاپ ایرانی سوال 
کنید که چند نفر از نیروهایشان را در ماه های گذشته به دلیل مهاجرت از دست 

داده اند تا به عمق ماجرا پی ببرید.
وی گفــت: کوچ جوانان باید یک تلنگر بر ای مســئوالن باشــد نه اینکه در پی 
پوشــاندن این واقعیت تلخ در پســتوی انکار و ســاده انگاری باشند؛ مسئوالن 
باید به دنبال ریشــه یابی و برطرف کردن موانع باشند.خوانســاری افزود: امروز 
به جای مانع زدایی هر روز شــاهد مانع تراشــی هستیم و سیاست گذار به جای 
تسهیل کار با برقراری دستوالعمل ها و قوانین متناقض مسیر را سخت تر می کند. 
در این شــرایط جوان کارآفرین با مشــوق های کشــورهای دیگر مواجه می شود 
و برای ســاختن آینده خود در کشــوری دیگر برنامه ریــزی می کند.رئیس اتاق 

بازرگانی تهران گفت: نظرســنجی انجام شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
نشــان می دهد که مهم ترین نارضایتی فعاالن اقتصادی عمل نکردن مسئوالن به 
وعده هایشــان اســت، آن هم به این صورت که نه تنها به این وعده ها عمل نشده 

بلکه برخالف وعده ها نیز عمل شده و شرایط را سخت تر کرده است.

رییس کانون عالی بازنشســتگان تهران گفت: مبلغ عیدی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است و با توجه 
به شــرایط بد اقتصادی ،پاسخگوی هیچ یک از نیازهای آنها نیســت.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از مهر، علی دهقان کیا در 
خصوص پرداخت عیدی به بازنشســتگان و مستمری بگیران گفت: قرار است جلسه ای در این خصوص برگزار و اعتبار مورد نیاز 
برای پرداخت مستمری ها و زمان دقیق واریز مشخص شود.علی دهقان کیا گفت: سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به 
عنوان عیدی برای بازنشستگان در نظر گرفته شد که امسال این رقم بسیار کم افزایش یافته و به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
رسیده است که البته ۴۰۰ هزار تومان به ازای همسر و ۱۵۰ هزار تومان نیز برای هر فرزند تحت تکفل به این مبلغ اضافه می شود.وی با اشاره به اینکه در حال سه 
میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: به اغلب بازنشستگان همان یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اختصاص پیدا می کند، 
چرا که بسیاری از آنها بازمانده، مستمری بگیر و تنها هستند.رییس کانون عالی بازنشستگان تهران تصریح کرد: سال گذشته عالوه بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، 
یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نیز برای همســان ســازی به بازنشستگان پرداخت شد و امسال نیز با توجه به وضعیت معیشتی مردم قصد داریم رایزنی های الزم را 
برای اختصاص حداقل همان میزان سال قبل انجام دهیم که امیدواریم به نتیجه برسد.دهقان کیا اظهار داشت: مبلغ عیدی که امسال در نظر گرفته شده پاسخگوی 
هیچیک از نیازهای بازنشســتگان و خانواده آنها نیســت به طوری که این افراد آرزو می کنند شدت کرونا بیشتر شود تا در عید هیچ رفت و آمدی انجام نشود و آنها 

خجالت زده فرزندان و خانواده خود نشوند.

عضو شــورای عالی کار با بیان اینکه جلســه شورای عالی کار ۲۱ اسفند برگزار می شود، گفت: مزد کارگر باید به گونه ای باشد که فرد 
بتواند زندگی کند، عدد فعلی دســتمزد فقط کمک می کند که کارگر زنده بماند.به گزارش خبرآنالین، محمدرضا تاجیک اظهار کرد: 
جلسه بعدی شورای عالی کار روز شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار می شود که در این جلسه در مورد دستمزد کارگران بحث خواهیم کرد.عضو 
کارگری شورای عالی کار افزود: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد ۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده 

۴۱ )حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد 
متوسط آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود را تأمین نماید.( اولویت کاری باشد.وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به گونه ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد 
فعلی دستمزد فقط کمک می کند که کارگر زنده بماند. در حال حاضر دستمزد تنها ۴۰ درصد از هزینه های زندگی فرد را پوشش می دهد.تاجیک در مورد اعدادی که از سوی 
نمایندگان مجلس در مورد میزان افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می شود، گفت: ترکیب شورای عالی کار مشخص است و نمایندگان مجلس در این شورا حضور ندارند بنابراین 
اعالم درصد و عدد جنبه خوبی ندارد و تورم زا بوده و بار روانی دارد؛ اعالم درصد نمی تواند زندگی کارگران را بچرخاند.عضو شورای عالی کار افزود: توقع ما از دولتمردان حمایت 
از کارگران است. در روزهای آتی با فراکسیون کارگری مجلس هم جلسه ای خواهیم داشت که توقع حمایت از سوی آنها داریم.وی در مورد عدم توجه به سبد معیشت در تعیین 

دستمزد، اظهار کرد: ما همواره سر این موضوع چالش داشته ایم این در حالیست که سبد معیشت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین دستمزد است.

جزییات توافق درباره دستمزد ۱۴۰۱گالیه بازنشسته ها از افزایش ناچیز عیدی

زندگی کارگر با درصد نمی چرخد

ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شــهرداری کرمانشاه 
باستناد مصوبه مورخ 1400/10/13 شــورای محترم اسالمی شهر در 
نظر دارد امالک مشــروحه ذیل را از طریق مزایــده عمومی واگذار 
نماید. متقاضیان می توانند پس از درج آگهی در ساعات اداری ضمن 
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir(، اسناد 
مزایده را دریافت و پس از بازدید از موضوع مزایده و با ملحوظ داشتن 
مشروحه زیر، قیمت پیشنهادی خود را به صورت الکترونیکی ارسال 

نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1- ثمن معامله بصورت نقدی می بایست به حساب سازمان واریز گردد 
و تا تسویه کامل، واحدهای تجاری قابل تحویل نمی باشد.

2- پرداخت هزینه کارشناســی انجام شده توسط کارشناس رسمی 
دادگستری و درج آگهی و کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده 

مزایده می باشد.
3-  سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه 

در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
4- بارگذاری تصویر ثبت نام در سامانه ثنا الزامی می باشد. 

5- مبلغ سپرده شرکت در مزایده می بایست توسط متقاضی به شماره 
حساب 8937228534 نزد بانک ملت شعبه مطهری به نام سازمان 
عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه واریز و اصل 
فیش واریزی را در پاکت در بســته تحویل دبیرخانه سازمان نمایند. 
 بارگذاری ســپرده مذکور در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت

 )www.setadiran.ir(  الزامی است. پس از آن در بخش پیشنهاد قیمت 
در سامانه ستاد، بارگذاری اسناد مزایده ) شامل برگ پیشنهاد قیمت، 
تعهد نامه شرکت در مزایده، فرم منع مداخله کارکنان دولت و شرایط 
مزایده را پس از تکمیل و امضاء و اثر انگشــت )مخصوص اشــخاص 
حقیقی( و یا مهر و امضاء )مخصوص اشــخاص حقوقی( بر روی )کلیه 

صفحات( الزامی می باشد. 

لیست امالک سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری جهت برگزاری مزایده فروش سال 1400
سپرده شرکت در مزایده )5 درصد(برآورد کارشناس به ریالمترینحوه واگذاریمساحت مفید )مترمربع(موقعیتشماره واحدنشانینام پروژهردیف

344/488/000/000224/400/000سرقفلی13/20همکف21خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز1
347/789/000/000389/450/000سرقفلی22/90همکف23خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز2
347/238/600/000361/930/000سرقفلی21/29همکف24خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز3
346/466/800/000323/340/000سرقفلی19/02همکف25خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز4
233/960/600/000198/030/000سرقفلی17/22اول14خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز5
234/809/300/000240/465/000سرقفلی20/91اول15خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز6
233/627/100/000181/355/000سرقفلی15/77اول16خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز7
213/675/000/000183/750/000سرقفلی17/50زیرزمین17خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز8
214/428/900/000221/445/000سرقفلی21/09زیرزمین18خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز9
216/747/300/000337/365/000سرقفلی32/13زیرزمین19خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز10
213/685/500/000184/275/000سرقفلی17/55زیرزمین22خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز11
213/528/000/000176/400/000سرقفلی16/80زیرزمین23خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز12
213/452/500/000172/625/000سرقفلی16/45زیرزمین24خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز13
212/740/500/000137/025/000سرقفلی13/05زیرزمین25خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز14
211/843/800/00092/190/000سرقفلی8/78زیرزمین26خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز15
214/809/000/000240/450/000سرقفلی22/90زیرزمین27خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز16
214/470/900/000223/545/000سرقفلی21/29زیرزمین28خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز17
213/994/200/000199/710/000سرقفلی19/02زیرزمین29خیابان مدرس- جنب بانک صادراتالبرز18
309/456/000/000472/800/000سرقفلی31/52دوم1خیابان مدرس- جنب بانک تجارتپارسیان19
339/900/000/000495/000/000سرقفلی30زیرزمین1خیابان مدرس- جنب بانک تجارتپارسیان20
254/668/575/000233/428/750صرفا مالکیت17/45 و 3/71 بالکنبر خ  مدرس17خیابان مدرس- نبش چهارراه امیرآبادگل21
263/223/246/000161/162/300صرفا مالکیت11/12 و 3/87 بالکنبر خ  مدرس18خیابان مدرس- نبش چهارراه امیرآبادگل22
263/173/358/600158/667/930صرفا مالکیت10/83 و 4/17 بالکنبر خ  مدرس19خیابان مدرس- نبش چهارراه امیرآبادگل23
623/014/674/000150/733/700صرفا مالکیت10/43 و 3/53 بالکنبر خ  مدرس20خیابان مدرس- نبش چهارراه امیرآبادگل24
6552/149/500/0002/607/475/000سرقفلی و مالکیت80/23همکف27خیابان مدرس- روبروی بانک صادارتگلستان25
6050/975/000/0002/548/750/000سرقفلی و مالکیت147/72 و 66/59 بالکنبر خیابان9خیابان مدرس- خیابان حاج آخوند- بر مجتمعپارس26
2514/760/000/000738/000/000سرقفلی و مالکیت59/04طبقه اولاداریخیابان مدرس- خیابان حاج آخوند- بر مجتمعپارس27
154/932/000/000246/600/000سرقفلی32/88زیر زمین1خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا28
193/471/300/000173/565/000سرقفلی18/27زیر زمین6خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا29
193/399/100/000196/955/000سرقفلی17/89زیر زمین8خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا30
194/240/800/000212/040/000سرقفلی22/32زیر زمین9خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا31
193/826/600/000191/330/000سرقفلی20/14زیر زمین10خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا32
195/403/600/000270/180/000سرقفلی28/44زیر زمین11خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا33
193/397/200/000169/860/000سرقفلی17/88زیر زمین19خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا34
192/637/200/000131/860/000سرقفلی13/88زیر زمین20خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا35
192/905/100/000145/255/000سرقفلی15/29زیر زمین21خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا36
194/115/400/000205/770/000سرقفلی21/66زیر زمین22خیابان مدرس- روبروی خیابان حاج آخوندسینا37

آگهی مزایده عمومی
فروش واحد تجاری در خیابان مدرس

روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری کرمانشاه
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رئیس کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی ایران و قطر خبر داد
امضای تفاهم  برای اتصال شبکه برق ایران به قطر

رئیس کمیســیون همکاری های مشترک اقتصادی ایران و قطر با تشریح برنامه های سفر 
رئیس جمهور به قطر، از برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه روابط دو کشور در زمینه های 
مختلف طی این سفر خبر داد.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان با بیان اینکه این سفر 
به دعوت رسمی امیر قطر انجام شده است، اظهار کرد: در زمینه روابط اقتصادی، ترانزیت، 
انــرژی و غیره مذاکرات خوبی صورت گرفته اســت.طبق اعــام وزارت نیرو، وی گفت: 
یادداشت تفاهم های بین دو کشور در زمینه برق، اتصال شبکه برق ایران به قطر، مبادالت 
کاال، ســرمایه گذاری، توســعه روابط در زمینه مناطق آزاد و تجاری، حوزه های فرهنگی 
و گردشــگری امضا می شود.وزیر نیرو با اشاره به برنامه ســفر رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: آیت اهلل رئیسی ماقاتی هم با ایرانی های فعال حوزه های اقتصادی مقیم کشور قطر 

خواهند داشت.

 رشد بیش از ۷ درصدی تامین
برق کشور

سخنگوی صنعت برق از افزایش ۷.۴ درصدی تامین برق تا پایان دی 
ماه سال جاری خبر داد.به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی، با 
بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال )تا پایان دی ماه( تامین برق ۷.۴ درصد 
افزایش یافته اســت، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، در 
مجموع ۲۶۱۹۲۱ میلیون کیلووات ساعت برق در کشور مصرف شده 
است، این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸۰۸۳ میلیون 
کیلووات ساعت افزایش نشــان می دهد.به گفته وی، امسال تامین 
برق بخش صنعت کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد 
افزایش نشان می دهد.طبق اعام وزارت نیرو، رجبی مشهدی یادآور 
شد: در زمستان امســال نیز با هماهنگی ها و همکاری های صورت 
گرفته میان وزارتخانه های نفت و نیرو، محدودیتی در تامین سوخت 
نیروگاه ها به وجود نیامد و مدت زمان محدودیت های اعمال شده به 
صنایع بزرگ نیز نسبت به سال گذشته کاهش بسیار زیادی داشت 
که همین موضوع باعث رشــد تامین برق صنایع نیز شد.وی ضمن 
تقدیــر از همکاری صنایع با برق گفت: امســال پاداش های ویژه ای 
به صنایع بابت همکاری در تابستان اختصاص یافت.رجبی مشهدی 
افزود: در ســال جاری ۸۷۴ میلیارد تومان پــاداش به صنایع بابت 
همکاری با صنعت برق اختصاص یافت که این میزان نسبت به سال 

گذشته دو برابر شده است.

کاهش ١١ درصدی خاموشی ها در پایتخت
مدیرعامل شرکت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: با اقدامات انجام 
شــده در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق پایتخت، حوادث و 
اتفاقات شبکه برق شهر تهران نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد کاهش 
پیدا کرده است.کامبیز ناظریان در گفت وگو با ایسنا، اجرای طرح های اصاح و 
بهینه سازی شبکه توزیع برق را از مهم ترین برنامه های در دست اقدام در حوزه 
برق پایتخت دانســت و افزود: با تاش های انجام شده، شبکه برق تهران بزرگ 
در پایداری مناســبی قرار دارد و حوادث سطح شــبکه شهر تهران طی ۹ ماه 
سپری شده از سال ۱۴۰۰ نشان دهنده آن است که قطع برق ناشی از حوادث 
در این مدت در ســطح شبکه فشار ضعیف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
۱۱ درصد کاهش پیدا کرده اســت.به گفته وی، شهر تهران دارای بیش از ۱۲ 
هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی معادل ۲۳ درصد از شبکه فشار ضعیف 
زمینی کل کشور و حدود ۶ ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی است که 
این طول گسترده از شبکه در کنار بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط 
به صورت روزانه در حال رصد، توسعه، اصاح و بهسازی است.مدیر عامل شرکت 
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: به منظور توسعه پایداری شبکه و 
کاهش تلفات، کل شــبکه فشار ضعیف هوایی پایتخت با کابل های خودنگهدار 
آلومینیومی جایگزین شده است که این اقدام، تاثیر قابل ماحظه ای در کاهش 
حوادث شبکه داشته است.ناظریان از شهروندان تهرانی درخواست کرد درصورت 
مشاهده هرگونه سوءاستفاده از شبکه توزیع برق پایتخت یا سرقت و وارد کردن 
آسیب به تجهیزات شبکه، مراتب را به صورت شبانه روزی به شماره تلفن ۱۲۱ 

اطاع دهند.

گزیده خبر

هدررفت ۳۵ درصدی آب در کرمانشاه
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه هم اکنون میزان 
هدررفت آب در شهر کرمانشاه نزدیک به ۳۵درصد است که بخش عمده این 
هدررفت مربوط به انشعابات غیرمجاز می باشد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آبفا اســتان کرمانشاه، به نقل از خبرگزاری ایســناعلیرضا کاکاوند مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب اســتان با بیان اینکه بارها گفته شده هدررفت آب در 
شــهر کرمانشاه باال اســت، افزود: اقدامات بسیار خوبی برای کاهش هدررفت 
آب در کرمانشــاه انجام شده که با این اقدامات میزان هدررفت را از ۴۹ درصد 
در ســال های گذشته به ۳۵ درصد رســانده ایم که البته همین رقم هم زیاد 
است.وی ادامه داد: هدررفت آب عوامل متعددی دارد که انشعابات غیرمجاز از 
مهمترین آنها است.به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه 
اقدامات بســیار جدی از حدود دو مــاه قبل برای برخورد با چاه های غیرمجاز 
در کرمانشــاه آغاز شــده و در همین مدت ۵ هزار و ۱۰۰ انشــعاب غیرمجاز 
در کرمانشاه مجاز شده اســت.کاکاوند با بیان اینکه تعداد انشعابات غیرمجاز 
برآورد شــده در کرمانشاه بسیار بیشــتر از این تعداد است، عنوان کرد: فقط 
در محدوده چند کیلومتری میدان امام حسین)ع( تا پلیس راه سنندج، ۷۰۰ 
انشعاب غیرمجاز شناسایی شده که اکثر آنها باغ، تاالر و سنگ بری بوده است.

شمار جایگاه های عرضه سوخت در کرمانشاه 
به ١۶۳ باب رسید

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشــاه از گشــایش 
یکصدوشصت وسومین جایگاه عرضه فرآورده های نفتی در این منطقه خبر داد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه، 
فریدون یاســمی در این باره گفت: ایــن جایگاه دومنظوره بنزین و نفت گاز با 
نام جایــگاه »برومند مرادی« در زمینی به گســتردگی ۴ هزار مترمربع و با 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه زلزله زده کوزران واقع در کرمانشاه 
ساخته شده است.به گفته وی، جایگاه یادشده دارای چهار نازل بنزین و چهار 
نازل نفت گاز اســت که برای ۶ نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده 
اســت.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه افزود: این 
جایگاه در طول شبانه روز به بیش از یک هزار خودرو و کامیون سوخت رسانی 

می کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب استان خبر داد؛
کشف ۲۴ ماینر غیرمجاز رمز ارز  در غرب 

مازندران
کیوان فرح زاد مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق 
غــرب مازندران گفت: در ادامه نهضت مبارزه و جمع 
آوری  برق های غیر مجاز، با پیگیری مستمر همکاران 
امــور توزیع نیروی برق  شهرســتان تنکابن و  اداره 
برق نشــتارود و با اشراف و رصد اطاعاتی افرادی که 
مبادرت به اســتفاده غیر مجاز از رمز ارز می کردند شناسایی  شدند.وی افزود؛ 
با هماهنگی خوب  مقام قضایی و همکاری به موقع نیروی انتظامی تعداد  ۲۴ 
دستگاه ماینر با توان ۴۵ کیلو وات کشف و ضبط و متخلفین جهت رسیدگی 

و ادامه تحقیقات تحویل نیروی انتظامی شدند

مدیرروابط عمومی پتروشیمی ایام:
انعقاد چهار تفاهم نامه درنمایشگاه تخصصی 

حمایت ازساخت داخل
مدیر روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی ایام از حضور پتروشیمی ایام در 
سومین نمایشــگاه و همایش تخصصی  حمایت از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشیمی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از تاریخ دوم تا چهارم اسفند در مرکز 
نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود."علیرضا معراجی"اظهار 
داشــت: در این نمایشگاه؛ پتروشیمی ایام با شــرکت های داخلی تفاهم نامه 
همکاری منعقد خواهد کــرد.وی افزود: تفاهم نامه با بنــدر امام برای فروش  
DMDS CHAVAR۶۵، پترو توســعه پارســا انرژی جهت ساخت مجموعه 
 RZ اکسیر نوین فرایند آسیا برای تولید کاتالیست ،HDPE سانتریفیوژ واحد
و البرز توربین مپنا در تامین قطعات واحد نیروگاه برق پتروشیمی ایام؛ چهار 

تفاهم نامه ای است که در خال این نمایشگاه منعقد خواهد شد.

رئیس اداره گاز شهرستان بستک از  امام 
جمعه این شهرستان در زمینه فرهنگ 

مصرف گازرسانی تقدیر کرد
رئیس اداره گاز شهرستان بســتک از حجت االسام والمسلمین قائدی، امام 
جمعه این شهرســتان در زمینه فرهنگ مصرف گازرسانی و افزایش اشتراک 
پذیری گاز شــهری،تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان 
هرمزگان،عبدالرحمان خفته دل،رئیس اداره گاز شهرستان بستک و کارشناس 
روابط عمومی این شــرکت در دیدار با حجت االسام و المسلمین قائدی،امام 
جمعه این شهرســتان، از ایــن عالم دینی در زمینــه ترویج فرهنگ مصرف 
گازرسانی و افزایش اشــتراک پذیری گاز شهری در شهرستان بستک، امروز 

ظهر تقدیر کردند. در ابتدای این دیدار،

بازدید رئیس حوضه آبریز رودخانه 
اترک و حوضه های شمالی از سد 
شهید رجایی و تصفیه خانه آب 

شرب ساری 
هاشمی رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی 
شرکت مدیریت منابع آب کشــور به همراه معاون مهندسی و 
تامین منابع مالی و معاون مطالعات پایه و تخصیص این حوضه 
در دومین روز از بازدیدهای خود با همراهی مدیرعامل شــرکت 
آب منطقه ای مازندران از ســد شهید رجایی و تصفیه خانه آب 
شرب ســاری بازدید کردند . هاشــمی پس از این بازدید گفت 
ظرفیت های منابع انسانی یکی از فرصت های خوب برای بخش 
آب است و ما شاهد کارهای ابتکاری خوبی در مازندران هستیم.

وی اقدامات طرح جامع آبرســانی و تامین آب شــرب را جزء 
ضرورت های اساســی در استان های شمالی دانست و گفت در 
این زمینه باید کارهای زیادی انجام دهیم. توانمندسازی تشکل 
های آب و سپردن کار به مردم از اقدامات غیرسازه ای است که 

امیدواریم عملی گردد.

خطر تحریم ها برای امنیت انرژی جهان

 اوجی: ایران مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب است
۰۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۵ اخبار اقتصادی اخبار نفت و انرژی 
خطر تحریم هــا برای امنیت انــرژی جهان/ اوجــی: ایران 
مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز به شــرق و غرب استوزیر 
نفت با بیان اینکه » ایران مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز 
به شرق و غرب است«، گفت: اعمال تحریم های یکجانبه علیه 
اعضــای مجمع نه تنها ناقض قوانین بین المللی، بلکه امنیت 
انرژی جهان را به خطــر می اندازد.به گزارش گروه اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم، جواد اوجی، وزیر نفت در آستانه برگزاری 
ششمین نشســت ســران GECF در دوحه با اشاره به نقش 
راهبردی این مجمع در صادرات گاز جهان اظهار کرد: اعضای 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز در شرایط سخت شیوع 
ویروس کرونا به درســتی نقش خــود را در عرضه پایدار گاز 

در جهان ایفا کردند.

وی یکی از مهمترین آموخته های همه گیری کرونا را توجه هر 
چه بیشتر به نقش و اهمیت همکاری های بین المللی دوجانبه 
و چندجانبه و تعامات راهبردی با سازمان ها و مجامع انرژی 
بیان کرد و افزود: مجمع کشــورهای صادرکننده گاز با توجه 
بــه دوران گذار انرژی ارتقای امنیــت عرضه گاز طبیعی در 
بازارهای منطقه ای و جهانی را به عنوان سوخت قابل دسترسی 
و دوســتدار محیط زیست در سطح جهان، به ویژه ملل دچار 

فقر انرژی در دستورکار خود قرار داده است.

 سیاست زدایی از همکاری های بین المللی و جهانی گاز 
ضروری است

وزیر نفــت از ایران به عنــوان یکی از بزرگتریــن دارندگان 
ذخایر اثبات شــده گاز طبیعی جهان نام برد و با بیان اینکه 

ایران با داشــتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، 
از کشورهای پیشــرو در این زمینه است، به موضوع تحریم 
اشاره کرد و گفت: اعمال تحریم های یکجانبه می تواند جریان 
پایدار گاز طبیعی در سطح جهان را با اختال روبه رو و امنیت 
عرضــه گاز طبیعی را به مخاطــره بیندازد.اوجی بر ضرورت 
سیاست زدایی از همکاری های بین المللی و جهانی گاز تأکید 
کرد و گفت: اعمال تحریم های یکجانبه علیه اعضای مجمع 
نه تنها ناقض قوانین بین المللی، بلکه  امنیت انرژی جهان را 
به خطر می اندازد.وی سیاست وزارت نفت در دولت سیزدهم 
را همکاری راهبردی با کشورهای منطقه و همچنین اعضای 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز بیان کرد و افزود: ایران با 

توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های موجود می تواند 
مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب باشد.وزیر 
نفت از قطر و ســعد الکعبی، وزیر انرژی این کشور به خاطر 
میزبانی ششمین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده 

گاز قدردانی کرد.

برگزاری ششمین اجالس سران کشورهای   جزئیات 
صادرکننده گاز

اوجی، همچنیــن در خصوص جزئیات برگزاری ششــمین 
اجاس سران کشورهای صادرکننده گاز گفت: فردا )سه شنبه، 
ســوم اسفندماه( به صورت رســمی ششمین نشست مجمع 

کشــورهای صادرکننده گاز با حضــور رئیس جمهوری آغاز 
به کار می کند.وی افزود: در این نشســت رؤسای جمهوری و 
نمایندگان ۱۱ کشور عضو همچون الجزایر، مصر، ایران، لیبی، 
نیجریه، قطر، روسیه، ونزوئا و اعضای ناظر شامل آذربایجان، 
عراق، مالزی، نروژ، پــرو و امارات متحده عربی حضور دارند.

وزیر نفت تصریح کرد: فردا رأس ســاعت ۱۰ صبح ششمین 
نشست مجمع کشــورهای صادرکننده گاز با خوشامدگویی 
امیر قطر آغاز به کار خواهد کرد، پس از آن سخنرانی دبیرکل 
این مجمع و سپس ســخنرانی روئسای جمهوری کشورهای 
عضو از جمله ایران انجام می شــود.وزیر نفت به ســهم ۴۵ 
درصدی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تجارت جهانی 
گاز اشاره کرد و گفت: کشورهای عضو این مجمع هم اکنون 

۶۵ درصد از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند.

GECF دالیل اهمیت دوچندان این دوره از نشست 
اوجی با تأکید بر این که امنیت انرژی در جهان محور اصلی 
ششــمین اجاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز خواهد 
بود، گفت: تأمین امنیت عرضــه و تقاضای گاز در جهان از 
دیگر مباحث مورد تأکید در این دور از اجاس مجمع خواهد 
بود؛ ایران با داشتن دومین ذخایر اثبات شده گاز در دنیا می 
توانــد در تأامین بلندمدت انرژی در این بخش نقش مهمی 
را ایفا کند.وی گاز طبیعی را ارزان ترین و پاکترین ســوخت 
در منطقه خاورمیانه و جهان خواند و گفت: ایجاد تنش بین 
روسیه و غرب و افزایش تقاضای انرژی پس از پایان ویروس 
عالم گیــر کرونا می تواند از جمله دالیلی باشــد که این دور 
از نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز را حائز اهمیت 

کرده است.

قیمت نفت روز دوشنبه تحت تاثیر برنامه بایدن و پوتین برای برگزاری نشستی پیرامون بحران اوکراین و چشم انداز توافق هسته 
ای بین ایران و قدرتهای جهانی، کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، دفتر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در بیانیه ای اعام 
کرد با روسای جمهور آمریکا و روسیه برای نشستی پیرامون امنیت و ثبات استراتژیک اروپا صحبت کرده است. کاخ سفید اعام 
کرد بایدن برگزاری این نشست را به شرطی قبول می کند که حمله ای اتفاق نیفتاده باشد.بهای معامات نفت برنت ۷۳ سنت 
معادل ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۲ دالر و ۸۱ ســنت در هر بشــکه رسید. این شاخص ابتدای معامات بیش از یک دالر 
افزایش یافته و به بیش از ۹۵ دالر رسیده بود که باالترین قیمت از چهارشنبه گذشته بود.بهای معامات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از این که در ابتدا به ۹۲ 
دالر و ۹۳ ســنت در هر بشــکه صعود کرد، آخرین بار با ۵۲ سنت معادل ۰.۶ درصد کاهش، ۹۰ دالر و ۵۵ سنت در هر بشکه بود.بازارهای نفت طی یک ماه گذشته 
تحت تاثیر نگرانیها درباره احتمال حمله روسیه به همسایه خود و مختل شدن عرضه نفت، ملتهب بوده اند اما رشد قیمتها تحت تاثیر چشم انداز بازگشت بیش از یک 
میلیون بشکه در روز صادرات نفت ایران محدود شده است. یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا روز جمعه گفته بود توافق برای احیای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ ایران 
بسیار بسیار نزدیک است.تحلیلگران می گویند عرضه به بازار محدود مانده و افزوده شدن عرضه بیشتر کمک خواهد کرد اما قیمتها در کوتاه مدت پرنوسان می مانند 
زیرا نفت ایران زودتر از اواخر امسال به بازار برنمی گردد.بادن مور، تحلیلگر کاالی بانک ملی استرالیا گفت: از نظر ژئوپلیتیکی فشارهای زیادی وجود دارد که دشوار 

بتوان دانست پاسخ بازار چه خواهد بود.

وزیران کشورهای تولیدکننده نفت عربی در نشستی در ریاض با درخواستها برای افزایش بیشتر تولید نفت برای کاهش فشار بر 
قیمتها مخالفت کرده و خواستار پایبندی اوپک پاس به توافق فعلی برای افزایش ماهانه تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز 
شــدند.به گزارش ایسنا، تولیدکنندگان اوپک پاس که در راس آنها عربستان سعودی و روسیه قرار دارند، دوم فوریه با اشاره به 

استمرار ابهامات موافقت کردند به سیاست افزایش تدریجی تولید پایبند بمانند.شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در کنفرانس ریاض گفت: 
پاندمی کووید ۱۹ و احیای اقتصادی در جریان، به ما ارزش احتیاط را آموخت. می دانم »احتیاط« واژه ای است که بعضی از افراد به خاطر آن از من متنفر هستند 
اما من همچنان محتاط خواهم بود و ضرورت حفظ انعطاف پذیری در رویکردمان و داشتن یک چشم انداز بلندمدت را به خاطر خواهم سپرد.در این کنفرانس وزیران 
انرژی امارات متحده عربی، بحرین، عراق و کویت و وزیر نفت مصر شرکت داشتند.تولیدکنندگان اوپک پاس هدف تولیدشان را از ماه اوت سال گذشته هر ماه ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش داده اند تا محدودیت عرضه ای که در اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشــته بودند را خاتمه دهند. با این حال مکررا موفق نشده اند به اهداف 
تولید دســت پیدا کنند که ناشــی از ناتوانی تولیدکنندگان کوچکتر برای افزایش تولید است.این در حالی است که کشورهای مصرف کننده بزرگ نفت در بحبوحه 
افزایش قیمتها که نگرانی از تنشها میان روسیه و اوکراین و احتمال مختل شدن عرضه نفت این کشور به آن دامن زده است، خواستار تولید بیشتر اوپک پاس هستند.

 تولیدکنندگان عرب خواستار پایبندی اوپک پالسعقبگرد قیمت نفت در برابر چشم انداز توافق ایران
 به پیمان فعلی شدند
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 نگاهی به واردات محصوالت فوالدی
 طی ۱۰ ماهه امسال

آمار میزان واردات زنجیره فوالد از شــمش فوالد تا انواع مقاطع، محصوالت فوالدی و 
آهن اسفنجی نشان می دهد که هر چه میزان صادرات تولیدات داخلی بیشتر می شود، 
واردات به کشور به حداقل نزدیک تر می شود؛ گزارش ارائه شده از میزان واردات اقالم 
فوالدی به کشور طی ۱۰ ماهه امسال نشان می دهد که واردات این کاال کاهش هفت 
تا ۲۸ درصدی داشــته اســت؛ ضمن اینکه همچنان میزان واردات شمش فوالد برابر 
۱۰ ماهه ســال گذشته و واردات آهن اسفنجی صفر است.بر اساس آماری که توسط 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در اختیار ایســنا، قرار گرفت، از ابتدای سال جاری 
تا دی ماه در مجموع در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات  مقاطع 
طویــل فوالدی هفت درصد، مقاطع تخت ۲۸ درصد و واردات محصوالت فوالدی ۲۶ 
درصد کاهش داشته است. کشور همچنان از واردت آهن اسفنجی بی نیاز است و میزان 
واردات شمش فوالد تغییری نکرده است.بیشترین میزان واردات فوالدی طی ۹ ماهه 
امسال مختص محصوالت فوالدی معادل ۵۹۲ هزار تن بوده است که البته نسبت به 
میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته که معادل ۸۰۰ هزار تن بوده، ۲۶ درصد 
کاهش را تجربه کرده اســت.پس از آن میزان واردات مقاطع تخت فوالدی نیز در ۱۰ 
ماهه امســال معادل ۵۲۳ هزار تن ثبت شــده که از میزان واردات آن در مدت مشابه 

سال گذشته، ۲۸ درصد کمتر است.

گزیده خبر

 در راستای برگزاری کمیسیون اقتصادی مشترک ایران
 و قزاقستان مطرح شد:

 “معدن« پنجره ورود ایران
 به قزاقستان شود

معاون وزیر صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان 
در دیدار رییس هیات عامــل ایمیدرو اعالم کرد: 
تمایــل داریم پنجــره ورود ایران به قزاقســتان، 
بخش معدن شــود.به گــزارش روابــط عمومی 
ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

ایران)ایمیدرو(، روسالن بایمیشــو معاون وزیر صنعت و توسعه زیرساخت 
قزاقســتان که در راستای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، 
بــا وجیه اله جعفری رییس هیات عامل ایمیــدرو دیدار کرد، بخش معدن 
را پنجره ورود شــرکت های ایرانی به قزاقســتان دانست.وجیه اله جعفری 
نیز در این نشســت که نماینده سازمان توســعه تجارت، معاونان و مدیران 
ایمیدرو حضور داشتند با اشاره به تفاهم نامه های ایران و قزاقستان در حوزه 
معدن و صنایع معدنی، خاطر نشان کرد: اسناد همکاری های پیشین نیاز به 
پیگیری از سوی طرفین دارد از همین رو می توان آن تفاهم نامه ها را مورد 
بازبینی و پایه همکاری های آتی قرار دهیم.وی افزود: بر همین اساس قرار 
بود شرکت های معدنی ایرانی سرمایه گذاری هایی در بخش های مختلف 
معدنی قزاقستان از جمله سنگ آهن، بوکسیت و سرب و روی داشته باشند. 
جعفری تاکید کرد: در حال حاضر تمایل به بروز رســانی این تفاهم نامه ها 
و بررســی امکان ایجاد تفاهم نامه های جدید برای سرمایه گذاری شرکت 
های ایرانی در قزاقستان داریم.رییس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: قطعا 
پتانسیل موجود در هر دو کشــور می تواند در راستای توسعه همکاری ها 

قرارگیرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
 تولید اقتصادی دو محصول 

کوییک و شاهین
مدیرعامل سایپا گفت: این گروه خودروسازی با هدف ارتقاء کیفیت خودرو 
و پاسخ به انتظارات به حق مردم، از سال آینده تولید اقتصادی دو محصول 
کوییک و شــاهین را دنبال خواهد کرد و در این راستا از همکاری مشترک 
با گروه صنعتی ایران خودرو در تولید قطعات خودرو اســتقبال می کنیم.

به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ که 
به موضوع بررســی وضعیت کیفی خودروهــای داخلی پرداخته بود، اظهار 
کرد: برای آنکه کیفیت و قیمت خودرو مناســب و در شان مردم شود، باید 
موضوع تولید اقتصادی خودروها با جدیت دنبال شــود، به گونه ای که در 
یک تا دو خودرو که شــرایط بهتری داریم، تولیــد انبوه صورت گیرد. او با 
بیان اینکه تولید اقتصادی زمانی حاصل خواهد شــد که حداقل روزانه هزار 
و ۵۰۰ دســتگاه از خودرو تولید شود، تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا 
از مردادماه ســال آینده، این مهم را در دو خودرو کوییک و شــاهین دنبال 
خواهد کرد؛ البته سایر خودروهای این مجموعه نیز تولید خواهد شد، ولی 
در دو خودرو یاد شده به جهت دیدگاه فنی، اقتصادی و کیفی شرایط برای 

تولید اقتصادی بسیار مناسب تر است.

“  دکتر دشتیانه مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس گفت:
همه تالش های واحد های مختلف شرکت 

باید رسیدن به اهداف تولید باشد
به گزارش روابط عمومی شــرکت صبا فوالد خلیج 
فارس ، دکتر احســان دشــتیانه در جلسه شورای 
مدیران شــرکت به اهتمام همه مدیران و پرســنل 
شــرکت بر انجام وظایف محوله تاکید و تالش برای 
ارتقا جایگاه صبا فوالد خلیج فارس و تصاحب اهداف 

برنامه ریزی شــده کوتاه و بلند مدت را مورد تاکید قرار داد .وی با اشاره به 
اهمیت جایگاه تولید در راس همه امور شــرکت اظهار داشت : همه تالش 
های واحد های مختلف شــرکت باید به سمت رسیدن به اهداف تولید و به 
طبع آن افزایش تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی پس از گذشته چند سال 
از افتتاح باشــد .دکتر دشــتیانه افزود : حل سریع مشکالت جدی موجود 
در بخش تولید و بخصوص تامین به موقع قطعات به منظور بهینه ســازی 
وضعیت تولید ، از اولین دستور کار های جدی مرتبط با اهداف تولید است 
.مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس برنامه ریزی و اقدام موثر به منظور 
اجرای پروژه های توســعه ای شرکت را مهم دانست و گفت : بررسی طرح 
های توسعه و آغاز عملیات طرح توسعه شرکت صبا فوالد خلیج فارس یکی 
از اهداف بلند مدت تعیین شده برای این شرکت است و توجه به این مهم از 

امروز در دستور کار قرار می گیرد.

بازدید معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو 
از فروشگاه شرکت تعاونی مجتمع صنعتی 

 مهندس فرهاد آذرین فر مدیر کل حوزه مدیر عامل 
و معاون امور مالی و ســرمایه انســانی چادرملو در 
بازدید از فروشــگاه تعاونی مصرف کارکنان مجتمع 
صنعتی چادرملو بر ایجاد امکانات رفاهی بیشتر برای 
کارکنان شرکت تاکید کرد. به گزارش خبرنگار ما، 

ایــن تعاونی در ســال ۹۹ با رویکرد حمایتی مدیران شــرکت و عضویت و 
ســهامداری بیش از ۳۲۰۰ نفر از پرسنل شاغل در مجتمع صنعتی توسعه 
یافت و ماه پیش فروشــگاه بزرگ آن با حضور مدیر عامل شــرکت افتتاح 
گردید. در این فروشگاه تعاوني که در شهر اردکان ایجاد شده است،  بخش 
زیادی از کاال ها ، لوازم خانگی و مواد غذایی مورد نیاز خانوارها با مناسبترین 
قیمت ها عرضه می شود و امکان خرید بصورت نقدی و اقساطی برای عموم 

مراجعین نیز فراهم شده است .

به دلیل ورود از منابع غیرمجاز
۸۲۰ هزار دوز واکسن استرازنکا 

برگشت خورد
وزیر بهداشت در مکاتبه ای از رئیس کل گمرک ایران خواسته 
که هماهنگی هــای الزم جهت مرجوع شــدن ۸۲۰ هزار دوز 
واکسن آسترازنکا به لهستان انجام شود.به گزارش ایسنا، اعالم 
گمرک ایران از این حکایت دارد که شــب گذشــته ۷۱۰ هزار 
دوز واکسن استرازنکا از کشــور لهستان وارد ایران شده است.

اما اطالعات دریافتی ایســنا نشــان می دهد که همزمان با این 
واردات، محموله قبلی باید به لهستان مرجوع شود؛ به طوری که 
در مکاتبه ای که روز گذشته )اول اسفندماه( از سوی عین اللهی-

وزیر بهداشــت و درمان- با مقدسی -رئیس کل گمرک ایران- 
انجام شده است، موضوع برگشت واکسن به لهستان مورد تاکید 

قرار گرفت.

۷10 هزار دوز آمد 820 هزار دوز عودت داده شود
وزیر بهداشــت به گمرک ایران اعالم کرده که ۸۲۰ هزار دوز از 
واکسن های اهدایی کشــور لهستان علی رغم هماهنگی قبلی 
و مســتندات دریافتی، از منابع غیرمجاز بوده اســت؛ از این رو 
طی مذاکراتی که با طرف لهســتانی صورت گرفته قرار شــده 
که واکسن ها برگشت داده شود.عین الهی  از رئیس کل گمرک 
خواســته همزمان بــا این که ۷۱۰ هزار واکســن جدید وارد و 
ترخیص می شــود، هماهنگــی الزم با گمرک فــرودگاه امام 
خمینی)ره( انجام شــود تا ۸۲۰ هزار دوز محموله قبلی عودت 

داده شود.

واردات واکسن ساخت آمریکا ممنوع است
در ایــن مکاتبه اشــاره ای مبنی بــر عدم تائیدیه بهداشــتی 
واکســنهای وارداتی برای عودت دادن نشده است و اخیرا هم 
شایعه تقلبی بودن واکسن استرازنکای وارداتی از سوی وزارت 
بهداشــت تکذیب شــده بود اما وزیر از منبع غیرمجاز  یعنی 
سازنده واکسن به عنوان عامل برگشت خوردن یاد کرده است. 
این در حالی است که ایران از تعداد زیادی از کشورهای تولید 
کننده یا واسطه از جمله چین، کره، ایتالیا، روسیه، هند، اتریش 
و لهستان واکسن وارد کرده است. آنچه که تاکنون ممنوع بوده 
مربوط به واردات واکسن از برخی کشورها از جمله آمریکاست 
و اعالم منبع غیرمجاز، احتمال واکســن ساخت آمریکا را قوت 
می بخشد؛ هر چند که باید دستگاه های مربوطه از جمله وزارت 

بهداشت در این مورد شفاف سازی کنند.

پرسه میلیون ها دالر ممنوعه در گمرک!
از ژل تزریقــی و غذای ســگ و گربه گرفته تــا لوازم خانگی، 
تجهیزات صنعتی و خودرو مجموعه ای است که واردکنندگان 
در روال معمــول تجاری ایران به گمــرک و بنادر آوردند ولی 
ناگهــان واردات آن ها ممنوع اعالم شــد و سال هاســت که نه 
صاحبــان کاال می دانند باید چه کنند و نــه وقتی مصوبه ای 
صادر شده توانســته تکلیف ده ها میلیون دالر کاال را مشخص 
کند؛ اقالمی که دیگر فاسد و مستهلک شده و یا در آستانه آن 
قرار دارند و زمان صرف اختالف نظر  و ناهماهنگی دستگاه های 
ذیربط شــده است؛ جریانی که گمرک نیز مدتهاست گزارشی 
در مورد آن ارائه نکرده و ابهامات را بی پاســخ گذاشته است.به 
گزارش ایسنا، این تکرار ماجرای کاالهای گروه چهار)مصرفی و 
غیراساسی( است که به دفعات مطرح شده و شروع آن از سال 
۱۳۹۷ با آن تصمیم پرچالش برای تغییر سیاست ارزی و ورود 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی بود که دولت بــه یکباره ممنوعیت واردات 
لیســت بلند باالیی از کاالها را اعــالم کرد و از جمله آن گروه 

چهار جزو ممنوعه های دولتی قرار گرفت.

ممنوعیت یکباره با تجارت ایران جور نیست
اگرچه کنترل جریان واردات در راستای حمایت از تولید داخل 
و صرفه جویی ارزی مورد توجه اســت ولی در این بین شرایط 
تجاری ایران و قواعد و چارچوب های آن هم حائز اهمیت است 
که با چنین دستورات یک دفعه ای معادله اش در هم می پیچد. 
به هر حــال واردکنندگان در روال معمول تجــاری، کاال را با 
دریافت ثبت سفارش و حتی بدون صدور آن از مبداء خریداری 
کــرده و به گمرک رســانده و در جریــان دریافت مجوزهای 
ترخیص قرار داشــتند و یا حتی برای آن هم هنوز اقدام نکرده 
بودند که با ممنوعیت مواجه شده و ترخیص میلیون ها دالر کاال 
متوقف شد. با اینکه این فرایند تجارت و ورود کاال بدون مجوز 
به بنــادر بارها مورد انتقاد قرار داشــته و اصالحی هم صورت 
نگرفتــه ولی به هر صورت در این بیــن حتی دارندگان مجوز 
دولت برای واردات هم به بن بســت ممنوعیت خورده و حقوق 
آنها نادیده گرفته شــد.اواخر سال ۱۳۹۸ اعالم ارونقی- معاون 
وقت فنی گمرک - از این حکایت داشــت که ارزش کاالهای 
گروه چهار )به استثنای خودرو( حدود ۷۰ میلیون یورو است و 
با وجود اینکه برخی مخالف ترخیص این کاالها به دلیل خروج 
ارز و یا تاکید بر لوکس بودن آن داشــتند، وی گفته بود برای 

اقالمی که قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شــده باید با 
توجه به حقوق مکتســبه ای که برای صاحب کاال ایجاد شده 

است، تصمیم گیری و طبق ضوابط تعیین تکلیف شود.

مهلت ها هم نتیجه نداد
بر این اســاس با مصوبه هیات دولت در پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ 
مهلتی ســه ماهه تعیین شد که صاحبان کاالهای گروه  چهار 
بتوانند طبق ضوابط  برای تعیین تکلیف کاال اقدام کنند اما این 
مصوبه خود ایراد داشت از جمله اینکه تاکید بر اظهار کاال بود 
و از سویی با توجه به شــیوع ویروس کرونا اقدام موثری برای 
تعیین تکلیف این کاالها صورت نگرفت. در ادامه بار دیگر مهلت 
سه ماهه مشخص شد که در شهریورماه سال گذشته به پایان 
رسید اما باز هم گزارش های گمرک نشان داد که ترخیص قابل 
توجهی انجام نشــد و با توجه به عدم تمدید زمان مصوبه این 

کاالها بالتکلیف باقی ماند.

باز هم مصوبه...
به هر ترتیب در بهمن ماه ســال گذشته طی مذاکرات صورت 
گرفته، مصوبه ای برای تعیین وضعیت کاالهای گروه چهار صادر 
شــد که در مورد اقالم دارای ثبت سفارش بانکی، راه ترخیص 

را تحت شرایطی باز کرد و  مقرر شد فرآیند تجاری و ترخیص  
این کاال که قبل و یا بعد از ممنوعیت وارد شده اند با تائید منشاء 
ارز از سوی بانک مرکزی طی شود، اما در مورد کاالهای بدون 
ثبت ســفارش بانکی )بدون انتقال ارز( تصمیمی گرفته نشده 
و تعیین تکلیف آنها مشــروط به صدور مجوز و مصوبه هیات 

وزیران برای تمدید مهلت شد.

فقط بانکی ها مجوز گرفتند که وضعیت آنها هم مشخص 
نیست

در اردیبهشت ماه امسال، گزارش گمرک از ابالغ مصوبه مربوطه 
و اجرای آن برای کاالهای با ثبت سفارش بانکی حکایت داشت 
امــا در مورد بدون انتقال ارز هیچ اقدامی صورت نگرفت و این 
در حالی است که حتی در مورد دارای ثبت سفارش بانکی هم 
گزارشــی وجود ندارد که سرانجامشان به کجا رسیده است و 
پیگیری های صورت گرفته از معاونت فنی گمرک ایران برای 
دریافــت توضیحی در مورد تعییــن تکلیف این قبیل کاالها و 
اینکه چرا متروکه و یا مرجوع نیز نشده اند بی پاسخ مانده است.

نه می روند نه می آیند
طبق ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، هرگاه ورود کاالیی ممنوع 

است و اظهار شده باشد، باید گمرک از ترخیص آن خودداری 
کند و به صاحب کاال و یا نماینده قانونی وی به صورت مکتوب 
اخطار دهد که حداثر ظرف مدت ســه ماه نســبت به مرجوع 
کردن اقدام کند و این در شرایطی است که در بین اقالم گروه 
چهار، هستند کاالهایی که اظهار شده اند اما به دلیل مشخص 
نبودن وضعیت و حتی عدم تائید منشاء ارز امکان ترخیص پیدا 
نکرده ولی مرجوع هم نشــده است که از جمله آن می توان به 
میلیون ها دالر محموله لوازم خانگی برند بوش اشــاره کرد که 

گمرک تکلیف آن را مشخص نکرده است.

 هم ارز رفت هم قاچاق آمد!
بر این اســاس اکنون میلیون ها دالر کاالی غیرقابل ورود در 
گمــرک وجود دارد که نه مصوبــه ای برای تعیین تکلیف آن 
صادر می شــود و نه حکمی برای برگشت و خروج از کشور، 
در این حالت این سرمایه صاحبان کاالست که به مرور از بین 
می رود، حتــی اگر تامین ارز بهانه ممنوعیت و عدم ترخیص  
بوده است که در هر صورت در جریان خرید کاال، ارز بابت آن 
پرداخت شــده و این تعلل تمامی این منابع ارزی را هدر داده 
است، از سویی اگر کاال فاسدشــدنی است که بعد از حداقل 
سه سال دیگر نمی توان انتظار کاالی تاریخ دار و با کیفیت از 
اقالم مانده در گمرک داشــت، موضوع دیگر اینکه این کاالها 
در شــرایطی در گمرک ماند و مهــر ممنوعیت بر آن خورد 
که از عمده آنها به وفور در ســطح کشور دیده می شود که از 
مبادی غیررسمی و قاچاق وارد شده و حتی مسئوالن نیز به 

آن اذعان دارند.

اگر هم قرار به ترخیص باشد گران تر است
موضوع قابل تامل دیگر این است که حتی اگر دولت به مرحله 
ای برســد که بخواهد تکلیف کاالهای گروه چهار را مشخص 
کند، در ایده آل ترین حالت در اوایل سال آینده خواهد بود و در 
آن زمان باید طبق قانون بودجه عمل شود که برای سال ۱۴۰۱ 
دیگر خبری از  نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه عوارض واردات 
نیست و محاســبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده بر 
مبنای نرخ ســامانه ETS بانک مرکزی، یعنی نرخی نزدیک به 
بازار انجام می  شــود که هزینه را برای واردکننده کاالی گروه 

چهار با حداقل دو برابر سود بازرگانی را افزایش خواهد داد.

معاون نخســت وزیر ازبکستان که به ایران سفر کرده با حضور در اتاق بازرگانی ایران، 
با فعاالن بخش خصوصی دیدار کرد.به گزارش ایسنا، در جریان این دیدار که با حضور 
محســن رضایی – معاون اقتصــادی رئیس جمهور ی– برگزار شــد دو طرف از لزوم 
افزایــش همکاری های اقتصادی و نهایی کردن برنامه های مشــترک ســخن گفتند.

بر اســاس گزارش پایگاه اتاق ایران، در این نشســت محسن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری با ابراز خرســندی از نتایج مذاکرات هیات ازبکســتانی با طرف های 

ایرانی و همچنین توافق نامه ای که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، گفت: 
خوشــبختانه در این توافق نامه نگاه جامعی را شاهد هستیم و امیدواریم که در اسرع 
وقت اجرایی شود.رضایی، اتاق ایران را یکی از اتاق های قدرتمند در منطقه توصیف کرد 
و افزود: بخش خصوصی ایران توانایی و آمادگی توسعه سطح همکاری ها را دارد و دولت 
نیز از این اقدامات حمایت خواهد کرد.در ادامه این نشست، غالمحسین شافعی- رئیس 
اتاق ایران - با اشاره به تحوالت و اصالحات اقتصادی ازبکستان، برگزاری چهاردهمین 
کمیسیون مشترک ایران و ازبکستان که قرار است فردا سه شنبه برگزار شود را اقدامی 
مؤثر و امیدوارم کننده توصیف کرد که می تواند زمینه ســاز توســعه و تقویت سطح 
مناســبات تجاری دو کشور باشد.در ادامه ســردار عمر زاک اف - معاون نخست وزیر و 
وزیر تجارت خارجی ازبکستان - نیز به مجموع مذاکرات خود با مقامات ایرانی و تأکید 
بر تقویت ســطح روابط اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر روسای جمهور دو کشور 
با یکدیگر دیدار داشتند و به دنبال این مالقات، چگونگی ارتقای سطح مناسبات مورد 

توجه قرار گرفت.معاون نخســت وزیر ازبکستان ادامه داد: به دنبال گفت وگوی روسای 
جمهور دو کشور، باید در رابطه با مسائل مورد بحث تصمیم گیری کرد که در این بین 
اجرایی شدن توافقات را مورد توجه قرار دادیم و با همتایان خود در ایران به این نتیجه 
رسیدیم که باید از وعده های صرف جلوتر رفته و به مرحله اجرا توافق ها برسیم.او محور 
اول توافقات را توجه به اقتصاد و تجارت دانست و گفت: ضروری است در نهایی کردن 
پیش نویس موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور تعجیل کرده و سطح مناسبات 
را تا دو ســال آینده به یک میلیارد دالر در سال برسانیم.این مقام مسئول محور دوم 
همکاری ها را به بخش حمل ونقل و باز شــدن کریدورهــای جدید ارتباطی معطوف 
دانســت و استفاده از ظرفیت های بندر چابهار را یکی از توافقات موجود در این بخش 
عنوان کرد.عمر زاک اف، تشــکیل کمیته ویژه حمل ونقل و لجستیک بین دو کشور را 
پیشــنهاد خوبی توصیف کرد که از سوی طرف ایرانی مطرح شده است.او با اشاره به 

اینکه سرمایه گذاری مشترک محور سوم همکاری ها بین دو کشور است.

حضور معاون نخست وزیر ازبکستان در اتاق ایران

 تجارت یک میلیارد دالری
 در راه است؟
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گزیده خبر

معاون شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:
صدور 15.5 میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی 

در شعبه یزد
معاون شــعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه از بانک درشرایط 
سخت تحریم، درسال جاری موفق به گشایش اعتباراسنادی ارزی 15.5 میلیون 
یورویی برای واحد اکسیژن شرکت فوالد آلیاژی ایران شده است.به گزارش روابط 
عمومی بانک توسعه صادرات ایران، رضا میرحسینی در گفتگو با خبرنگار اگزیم 
نیوز، اظهار داشت: اعتبار اسنادی وارداتی یاد شده با هدف واردات تجهیزات واحد 
اکسیژن پروژه یزد یک شرکت فوالد آلیاژی صادر شده است.وی با اشاره به اینکه 
شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران از شعب ممتاز و فعال این بانک توسعه ای 
است؛ گفت: اعتبار اسنادی صادر شده از لحاظ فنی ، مفاد و شرایط اعتبار دارای 
پیچیدگی خاص و قابل انتقال بوده و به صورت مستقیم Hand on LC به ذینفع 
چینی ابالغ شده است.میرحسینی تصریح کرد: این اعتبار اسنادی شامل بخش 
هــای کاالی داخلی و خارجی و خدمــات داخلی و خارجی طبق تاییدیه وزارت 

صمت و از منابع صندوق توسعه ملی و در قالب سندیکایی است.

اعتبار کارت های نقدی بانک پاسارگاد )با تاریخ 
انقضای اسفندماه1400( تمدید شد

 در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبه ها، کارت های 
نقدی بانک پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها از ابتدا تا انتهای اسفندماه سال 1400 
است، به مدت یک سال تمدید شد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، از این 
پس مشتریان هنگام اســتفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش ساِل تاریخ 
انقضای کارت، به جای عدد 00، عدد 01 را وارد کنند. همچنین مشتریانی که از 
سامانه های بانکداری مجازی یا همراه بانک استفاده می کنند باید نسبت به ویرایش 
اطالعات کارت های خود بر این اساس اقدام فرمایند. الزم به ذکر است هم میهنان 
عزیــز می توانند اکثر امور بانکی خود را با بهره منــدی از انواع خدمات بانکداری 
الکترونیک بانک پاسارگاد انجام داده و از مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری 

کنند. 

شایان در هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی خبر داد:
اجرای بیش از ۷0 درصدی تعهدات بانک 

مسکن در طرح نهضت ملی
مدیرعامل بانک مســکن با بیان اینکه در طرح نهضت ملی برای این بانک ۲10 
هزار واحد تکلیف شــده اســت، گفت: اکنون بیش از 150 هزار واحد را تامین 
مالی کرده ایم.به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنا ، هشتمین همایش 
ساالنه اقتصاد مقاومتی با عنوان »مسکن؛ پیشران تولید« صبح امروز اول اسفندماه 
همزمان با سالروز ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، 
در محل ســالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.محمود شایان، در 
این همایش که با حضور محمودزاده، معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی برگزار  شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران برنامه اظهار داشت: چنانکه 
در این همایش نیز تاکید شــده، حوزه مسکن پیشران تولید است . مسکن برای 
حرکــت صنایع، افزایش اشــتغال، کمک به اقتصاد خانوارها و در نهایت رشــد 
اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد و با توجه به اینکه بخش مسکن با شاخص های 
اقتصادی به صورت پیشــین و پسین پیوند دارد با صنایع و فعالیت های تولیدی 
زیادی ارتباط دارد.وی ادامه داد: بنابراین سیاست مسکن همراه با سیاست حمایت 

دولت منجر به رونق بخشیدن به این حوزه می شود.

توسعه خدمات نوآورانه بانک آینده در کسب و کار های اینترنتی 
 همکاری با زرین پال کلید زده شد

بانک آینده و شرکت  همراه پرداز زرین )زرین پال( با انعقاد تفاهم نامه ای بر توسعه 
همکاری های مشــترک در حوزه کســب وکار و بانکداری نویــن، تأکید کردند.

به موجب این تفاهم نامه که به امضای نادر خواجه حق وردی، معاون امور شــعب 
و بازاریابــی بانک آینده و مصطفی امیری، مدیرعامل شــرکت همراه پرداز زرین 
)زرین پال( رســید، سطح همکاری های متقابل برای ایجاد و گسترش بسترهای 
مناســب در زمینه های بانکی، مالی، بیمه ای و سایر حوزه های مورد توافق، ارتقاء 
خواهد یافت.در چارچوب این تفاهم نامه بانک آینده با ارائه خدمات اعتباری، ارزی، 
بانکداری الکترونیکی و خدمات ویژه کارکنان این شــرکت و هم چنین شــرکت 
همراه پرداز زرین با تمرکز حســاب های شرکت نزد بانک، تمرکز عملیات بانکی، 
نظیر: تسهیالت، ضمانت نامه ها، اعتبار اسنادی در بانک آینده و معرفی پذیرندگان 
پایانه های فروش جهت افتتاح حساب، در راستای ارزش آفرینی های بیش تر برای 
هر دو مجموعه، گام بر می دارند.شــرکت همراه پرداز زرین )زرین  پال( به عنوان 
اولین پرداخت یار پیشگام در کشور، با به کارگیری سبک و استانداردهای جدید در 
ارائه خدمات درگاه پرداخت اینترنتی، ارائه دهنده خدمات متنوع در حوزه پرداخت 

الکترونیکی برای کسب وکارهای فعال در کشور است.

در مراسمی با حضور مدیرعامل بانک گردشگری؛
مدیرعامل جدید شرکت هلدینگ توسعه 

فناوری اطالعات گردشگری ایران منصوب شد
در مراســمی با حضور مدیرعامل و قائم مقام بانک بانک گردشگری؛ سیدمجید 
صدری به عنوان مدیرعامل جدید شــرکت هلدینگ توســعه فناوری اطالعات 
گردشــگری ایران)TIT( منصوب شد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، 
ســیدمجید صدری از بزرگان صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ایران اســت 
که سوابقی چون مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران، مدیرعاملی شرکت رایتل و 
عضویت در هیات مدیره چندین شرکت ارتباطی را در کارنامه اش دارد.همچنین 
رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران و مشــاور رئیس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی از دیگر ســوابق کاری وی به شــمار می رود.مدیرعامل بانک 
گردشگری در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت هلدینگ توسعه فناوری 
اطالعات گردشگری ایران )TIT( گفت: ارائه بهترین خدمات بانکداری به مردم از 

طریق رشد و توسعه فناوری اطالعات امکانپذیر است.

نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال جدید
نرخ حق الوکاله بانک سپه برای سال 1401 

سه درصد تعیین شد 
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: با مصوبه هیئت مدیره نرخ حق الوکاله بکارگیری 
سپرده های ســرمایه گذاری مدت دار بانک سپه در سال مالی 1401 سه درصد 
تعیین شــد.بر اساس این گزارش نرخ حق الوکاله با مصوبه هیئت عامل و هیئت 

مدیره بانک و برمبنای دستورالعمل بانک مرکزی تعیین می شود.

ارائه خدمات ارزی بانک کار آفرین، 
به شرکتهای نفتی

بانک کارآفرین آماده ارائه انواع خدمات ارزی به شرکتهای نفتی 
و پتروشیمی است. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بانک 
کارآفرین در راستای همگامی با مشتریان و ارتقا تعامالت فی مابین 
بانک و مشــتری؛ فعالیت های ارزی خود را گسترش داده و قادر به 
ارائه خدمات متنوع برای شرکتهای فعال در حوزه نفت و پتروشیمی 
اســت.ارائه خدمــات ارزی که در قالب بانکداری شــرکتی و بخش 
عملیات ارزی در بانک شــکل گرفته است، امکان اعطای تسهیالت 
ریالــی و ارزی، اعطای ضمانتنامه ریالی و ارزی در چارچوب ضوابط 
و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا.، اعطای گشایش اعتبار اسنادی داخلی 
دیداری و مدت دار،اعطای تســهیالت ریالــی و ارزی از محل منابع 
صندوق توسعه ملی با رعایت ضوابط و مقررات را دارد.بانک کارآفرین 
در راســتای اهداف استراتژیک خود در بخش ارزی امکان ارائه انواع 
خدمــات صرافی، بیمه ای، کارگزاری، لیزینگ را در قالب فعالیتهای 

بانکداری شرکتی ارائه می کند.

بهره مندی بیش از 10 میلیون نفر 
از تسهیالت قرض الحسنه بانک ملی 

ایران طی یک دهه اخیر
بانــک ملی ایران به عنوان تکیه گاه و بازوی توانمند دولت طی یک 
دهه اخیر با پرداخت تســهیالت قرض الحســنه همسو با سیاست 
های مســئولیت  اجتماعی خود در مسیر پیشبرد اهداف محرومیت 
زدایی و توسعه ای کشــور گام های مهمی برداشته است.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با تخصیص اعتبار از ابتدای 
ســال 90 تا پایان دی ماه امسال )1400( تعداد 10 میلیون و 300 
هزار و 941 فقره تســهیالت قرض الحســنه به ارزش بیش از 670 
هزار میلیارد ریال در راه ازدواج، ایجاد فرصت های اشتغالزایی، رفع 
احتیاجات ضروری، کمک به ســیل و زلزله زدگان، رفع مشــکالت 
اشتغال جوانان، تعمیر مسکن روســتایی، خوداشتغالی مددجویان 
کمیته امداد و بهزیســتی، کمک به ســتاد دیه و ... پرداخت کرده 
اســت که خود گویای فعالیت های مهم بانک در حوزه مســئولیت 
های اجتماعی است.بانک ملی ایران طی این مدت با تاکید بر رسالت 
اجتماعی خود با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم با اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه نظیر ازدواج، خوداشتغالی، تعمیر مسکن، ستاد دیه، 
رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماری، تحصیل و ... نسبت به خدمت 

رسانی به آحاد مردم گام های مهم و اساسی برداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح ابعاد اصالح نظام بانکی تاکید کرد:

روند رشد  نقدینگی رو به کاهش است
تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی گفت: رشــد نقدینگی در 
مهرماه 4۲.۸ درصــد، در آبان ماه 4۲ درصــد، در آذرماه 41.4 
درصد و در دی ماه 39.۸ درصد بوده اســت که البته ۲.6 درصد 
آن مربوط به پوشــش آماری یکی از بانک های ادغامی است، اما 
در مجموع روند رشــد نقدینگی در ماه های اخیر کاهشی شده 
اســت.به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، »علــی صالح آبادی« در 
گفت وگویی با بیان اینکه یکی از محورهای بسیار مهم در اصالح 
نظام اقتصادی، اصالح نظام بانکی است، گفت: برای اصالح نظام 
بانکــی باید چهار رابطه را اصالح کنیم که عبارت از رابطه دولت 
بــا بانک مرکزی، رابطه دولت با بانک هــا، رابطه بانک مرکزی با 
بانک ها و رابطه بانک ها با مشتریان است.صالح آبادی با تاکید بر 
اهمیت اصــالح رابطه دولت و بانک مرکزی، تصریح کرد: از آنجا 
که بانک  مرکزی بانکدار دولت محسوب می شود و ارزهای نفتی را 
خریداری کرده و معادل آن ریال چاپ می کند و در اختیار دولت 
قرار می دهد؛ یکی از ریشــه های رشد پایه پولی و خلق نقدینگی 
افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. وی ادامه 
داد: این اقدام باعث رشد پایه پولی و خلق نقدینگی می شود که از 
560 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور، 503 هزار میلیارد تومان 
به این موضوع برمی گردد.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه 
دولت و بانک مرکزی روابــط دیگری نیز دارند، گفت: در ابتدای 
سال، بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه تنخواه در اختیار دولت 
قــرار می دهد که از همین محل دولت امســال 55 هزار میلیارد 
تومان از بانک مرکزی اســتقراض کرده است که این هم منشاء 
افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی به شــمار می رود.صالح آبادی 
یادآور شد: از طرف دیگر حساب های دولت و شرکت های دولتی 
نزد بانک مرکزی اســت که نحوه ورود و خروج پول به حساب ها 
رابطه دولت و بانک مرکزی را متاثر می کند و بنابراین با توجه به 
مطالب گفته شده اصالح رابطه دولت با بانک مرکزی یکی از موارد 
مهم برای اصالح نظام بانکی به شــمار می رود.رئیس شورای پول 
و اعتبار اصالح رابطه دولت با بانک ها را از دیگر محورهای اصالح 
نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تکالیفی مانند پرداخت تسهیالت 
برای خریــد تضمینی گندم در قالب قانون بودجه بر دوش نظام 
بانکی قــرار می گیرد که این تکالیف بعضــا می تواند به ناترازی 
بانک ها انجامد و منجر به استقراض بانک ها از بانک مرکزی شود.

وی با اشــاره به محور ســوم یعنی رابطه بانک مرکزی با بانک ها 
گفت: مباحثی همچون عدم رعایت کفایت ســرمایه، عدم تعادل 
در دارایی ها و بدهی هــا، انجماد دارایی های بانکی در بخش های 
غیرنقدشــونده و افزایش معوقات بانکی نیز باعث ناترازی بانک ها 
می شود که در این زمینه اضافه برداشت بانک ها باید کاهش پیدا 
کند و عملکرد نظام بانکی باید شــفاف شود.صالح آبادی با بیان 
اینکه 170 هزار میلیارد تومان از اقالم پایه پولی از بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی ناشــی می شــود، گفت: از 4500 هزار میلیارد 
تومان حجم نقدینگی تقریباً حــدود 1500 هزار میلیارد تومان 
ســهم بانک ها است.وی با اشــاره به لزوم اصالح رابطه بانک ها و 
مشــتریان نیز گفت: مشــتریان حقوقی و بنگاه های تولیدی هم 
قشری از مشــتریان نظام بانکی هستند که در بحث هایی مانند 
ارائه تســهیالت و خدمات نیازمند اصالح رابطه بانک با مشتری 
هستیم.رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه همه این موارد 
در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه های دولتی و 

غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس 
در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این اســت که 
بودجه سال آینده ناتراز بسته نشــود.صالح آبادی، با بیان اینکه 
اصالح نظام بانکی مشتمل بر مولفه های متعدد است تاکید کرد: 
البته یک بخش آن شامل بانک ها می شود و حتما باید انضباط 
پیدا کنند و جلوی خلق بی انضباط پول توسط بانک ها باید گرفته 
شود.وی در ادامه با تاکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت بخش 
های مولد اقتصادی افزود: هدف این نیست که بانک ها برج سازی 
کنند و نقدینگی که توسط کل مجموعه به درست یا غلط خلق 
می شود باید به ســمت تولید برود و با رشد اقتصادی متناسب 
باشد. بنابراین تمام محورهای اصالحی مورد اشاره باید انجام شود، 
اگر یک قسمت را عملیاتی کنیم و به سایر موارد بی توجه باشیم 
به اندازه همانی که انجام شده شاید توفیقات حداقلی پیدا کنیم، 
منتها درصورتیکه بخواهیــم توفیقات مان در اصالح نظام بانکی 
تکمیل شــود، بایستی تمام ابعاد را در نظر بگیریم که برای تمام 
اینها برنامه وجود دارد.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح 
روند افزایش پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی یکســری از ارزها را 
به نرخ 4۲00 می خرد و به نرخ 4۲00 می فروشــد، یکســری 
ارزها را به نرخ نیمایی می خرد و به نرخ نیمایی هم می فروشد. 
اما جایی که کســری می آوریم آن بخشی است که ارز را به نرخ 
نیمایی می خریم و به نرخ 4۲00 تومانی به فروش می رســانیم، 
تفاوت این مبلغ در سال 1399حدود 110 همت بوده است. وی 
با تاکید بر اینکه حدودا 503 هزار میلیارد تومان از مجموع 560 
هزار میلیارد تومان پایه پولی ناشی از افزایش خالص دارایی های 
خارجی بانک مرکزی است گفت: بنابراین حدود  6 میلیارد دالر 
از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان طلب بانک 
مرکزی از دولت به شــکل ارزی ثبت شده است.رئیس کل بانک 
مرکزی در ادامه بیان کرد: اینکه در واقع بانک مرکزی هم ســهم 

47 درصدی حجم پایه پولی دارد باز به شکل غیر مستقیم مرتبط 
به دولت می شود، زیرا بانکدار دولت است. زمانی که بانک مرکزی 
ارز دولــت را خریداری می کنــد و به جای آن ریال می دهد، به 
صورت غیر مستقیم به دولت وصل است، یعنی به ظاهر این است 
که بانک مرکزی در حال تقویت ذخایر ارزی اســت ولی در عمل 
با خرید ارز، ریال پمپاژ می کند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 
با اشــاره به اهمیت اصالح نظام مالیاتی در کشور افزود: در کنار 
لزوم تغییر نظام رفتــاری بانک ها، رفتار افرادی که دارنده منابع 
مالی هستند نیز باید تغییر کند. وی افزود: نظام مالیاتی در دنیا 
دارای دو نقش اســت، یکی اینکه تامین منابع درآمدی دولت ها 
به حســاب می آید و دیگری تخصیــص بدهی بزرگ در اقتصاد 
اســت. بنابراین زمانی که فعالیت های غیرمولد معاف از مالیات 
باشــد، طبیعی است که منابع مالی به سمت منابع غیر مولد می 
رود، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس مطرح 
است، نظام هوشمند مالیاتی است که در کنار نظام هوشمند بانکی 
معنا دار می شــود.صالح آبادی تصریح کرد: سقف رشد ترازنامه 
بانک ها مشخص شــده است، بانک مرکزی هم در این خصوص 
کنتــرل و نظارتهای الزم را انجام می دهد، البته این موضوع نیاز 
به اصالحاتی دارد چرا که این نســبت برای همه بانک ها به یک 
شکل دیده شده است اما در واقع شرایط بانک ها با یکدیگر فرق 
می کند و برای همه، یک جور نمی شود در نظر گرفت.وی ادامه 
داد: بانک نباید از ریل بانکداری خارج شــود. اما در بعضی موارد 
بانک به جای اینکه بانکدار و واسط مالی باشد به بنگاه دار، پیمانکار 
یا مال دار تبدیل شــده است. یکی دیگر از محورهای اصالحی در 
نظام بانکی این اســت که بانکها اموال مازاد خود را واگذار کنند. 
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بر این اساس فروش اموال 
مازاد بانکها یکی از برنامه های مهم در اصالح نظام بانکی است، اما 
این امکان هم وجود دارد که بانکی نتواند اموال خود را به فروش 
برســاند؛ در این خصوص ساز و کار فروش اموال مازاد بانک ها در 

دولت در نظر گرفته شده است که به زودی تصویب خواهد شد. 
همچنین با بهره گیری از ســامانه های هوشمند و کنترل های 
مبتنــی بر فناوری انجام تالش خواهیم کــرد تا در آینده از بروز 

مجد اینگونه مشکالت جلوگیری شود. 
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و شخص آقای رئیس 
جمهور در خصوص ضــرورت کنترل نقدینگی تصریح کرد: این 
موضوع مطالبه مردم هم محســوب می شــود، ماهم در کارمان 
جدیــت داریم و تالش می کنیم در حوزه پولی و شــبکه بانکی 
اصالحات مدنظر خــود را انجام دهیــم. در همین ارتباط طرح 
بانکداری هم مراحل خود را پیش می برد و اوایل ســال آینده در 
صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. این طرح می تواند به توان 
نظارتی بانک مرکزی کمک کند.صالــح آبادی با تاکید بر اینکه 
بانکها باید باید نســبت های کفایت سرمایه خود را به طور قطع 
اصالح کنند، اظهار کرد: خلق نقدینگی در دنیا توســط بانکها در 
یک چهارچوب استاندارد و مشخص انجام می شود. اینکه در دنیا 
تاکید می شــود نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ارتقا یابد نکته 
بسیار مهمی است؛ چرا که بانک نباید با کفایت سرمایه پایین یا 
حتی منفی خلق پول کند و پذیرفته شــده نیســت. لذا یکی از 
محورهای اصالحی در نظام بانکی مرتبط با افزایش ســرمایه با 
کیفیت در بانکهاست نه لزوما با تجدید ارزیابی ها که کامل نیست.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک واســطه گر وجوه است 
و حق بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریســک در شبکه 
بانکی نیز بســیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را در 
یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی الزم  
برخوردار نباشــد بانک با مشکل مواجه می شود و نهایتا از بانک 
مرکزی استقراض می کند. وی گفت: بنابراین بانکها باید بخشی از 
دارایی های خود را به شکل نقد یا شبه نقد نگهداری کنند که در 
این خصوص طی یک ســال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است.

صالح آبادی افزود: در سراسر دنیا اوراق دولتی جزو اوراق شبه نقد 
اســت که بانک های مرکزی می توانند آن را در عملیات بازار باز 
ریپو کنند تا بانک ها دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.وی در ادامه 
با بیان اینکه در بودجه ســال آینده درتبصره 16 و سایر بندهای 
الحاقی حدود 1۲00 همت تســهیالت تکلیفی دیده شده است، 
تاکید کرد: کل تسهیالتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون 
پرداخت کرده است حدود ۲300 همت بوده است که 67 درصد 
آن برای سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی استفاده شده است. 
لذا این 1۲00 همت تسهیالت تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد 
که از مجلس محترم خواستار اصالح این موضوع هستیم. رییس 
کل بانک مرکزی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه 
و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر ومتناسب با تورم و نقدینگی، 
به گونه ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود.رئیس 
کل بانک مرکزی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم بانکها بدون ضابطه 
خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک ها براســاس ویژگی ها و 
پارامترها و شــرایط خود با هم متفاوت هستند. وی  گفت: قانون، 
ابزار و عزم جدی در مقوله اصالح نظام بانکی و کنترل نقدینگی 
فاکتورهای مهمی هســتند که عزم  جدی در دولت و حاکمیت 
وجود دارد. ابزار آن هم همین ســامانه ها و نیروی انسانی است.

صالح آبادی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی قدیمی است، تصریح 
کرد: اصالح قانون بانک مرکزی موضوع بسیار مهمی است.
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گزیده خبر
 آمادگی روسیه برای میانجی گری 

بین ایران و عربستان
به گفته معاون وزیر امور خارجه روســیه، طرف روسی بارها به شرکای خود در 
تهران و ریاض آمادگی برای میانجیگری بین دو کشــور را اعالم کرده اســت.

به گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از فارس، میخاییــل بوگدانوف نماینده ویژه 
رییس جمهور روسیه گفت: طرف روسی بارها به شرکای خود در تهران و ریاض 
میانجیگری خود را مطرح کرده و مسکو را به عنوان محل مالقات پیشنهاد داده 
اســت. بوگدانوف افزود: البته پیشنهاد ما در این زمینه همچنان روی میز است، 
اما ابراز خرســندی می کنیم که تماس ها در بغداد آغاز شده است. همانطور که 
متوجه شــدم، چهار جلسه قباًل در بغداد برگزار شده است. به گفته معاون وزیر 
امور خارجه روسیه، طرف روسی بارها به شرکای خود در تهران و ریاض آمادگی 
برای میانجیگری بین دو کشور را اعالم کرده است.»میخاییل بوگدانوف« نماینده 
ویژه رییس جمهور روســیه در امور غرب آســیا و آفریقا و همچنین معاون وزیر 
امور خارجه روسیه دیروز )دوشنبه( در افتتاحیه یازدهمین کنفرانس خاورمیانه 
باشگاه گفت وگوی بین المللی والدای اظهار داشت نزدیک شدن مواضع عربستان 
ســعودی و ایران جهت گیری مثبتی برای توسعه منطقه و حل و فصل برخی از 
درگیری ها از جمله وضعیت سوریه، لبنان و یمن خواهد بود.این دیپلمات روس 
گفت: در این مورد، بازیگران بزرگ و مهمی مانند عربستان سعودی و ایران اگر 
ممکن باشد که مواضعشان را در زمینه حل و فصل یکسری مسایل بحث برانگیز 
نه تنها در روابط دوجانبه، بلکه از نظر منطقه ای که در اینجا می توانم به سوریه، 
لبنان و یمن اشــاره کنم، نزدیک تر کرد، به نظر ما این یک جهت بسیار مثبت 
حرکت عمومی خواهد بود.به گفته وی، طرف روســی بارها به شرکای خود در 
تهران و ریاض میانجیگری خود را مطرح کرده و مسکو را به عنوان محل مالقات 

پیشنهاد داده است.

وزیر خارجه عربستان:
 صلح با اسرائیل در گرو حل عادالنه 

مسئله فلسطین است
وزیــر خارجه عربســتان تاکید کــرد، در 
صورت حل عادالنه مسئله فلسطین صلح 
با اســرائیل ممکن خواهــد بود.به گزارش 
ایســنا، فیصل بــن فرحان، وزیــر خارجه 
عربســتان در مصاحبه با روزنامه معاریو در 
حاشیه نشســت امنیتی مونیخ گفت: »ادغام اسرائیل در منطقه نه 
تنها برای خود اسرائیل بلکه برای تمام منطقه مفید خواهد بود« اما 
بدون حل مشکالت اصلی ملت فلسطین و دادن حاکمیت آن ها این 
کار تنها باعث تقویت تندروی در منطقه می شود.وی گفت: اولویت 
کنونی ایجاد راه حلی اســت که اسرائیلی ها و فلسطینی ها بتوانند با 
هم ســر میز مذاکره بنشیند و باید روند صلحی وجود داشته باشد. 
این اقدام، مسئله را برای تمام کشورهایی که هنوز روابطی با اسرائیل 
ندارند آسان تر خواهد کرد. ما زمانی که راهکار عادالنه ای برای مسئله 

فلسطین ایجاد شود این کار را خواهیم کرد.

فرانسه: 
بایدن و پوتین پیشنهاد گفت وگو 
درباره بحران اوکراین را پذیرفتند

تهران- ایرنا- کاخ الیــزه اعالم کرد؛ جو 
بایدن و والدیمیر پوتین رؤسای جمهوری 
آمریکا و روسیه پیشنهاد امانوئل مکرون 
همتای فرانسوی شان برای گفت وگو در 
مورد بحران اوکراین را پذیرفتند.کاخ الیزه 
ضمن اعالم اینکه رییس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با پوتین 
و بایدن گفت وگوی تلفنی داشــته، افزود: وی، پیشنهاد برگزاری 
یک نشســت بین بایدن و پوتین و سپس )یک نشست( با طرف 
های مربوط برای گفت وگو در مورد امنیت و ثبات در اروپا را ارائه 
کرد.بر اســاس اعالم کاخ الیزه، رؤسای جمهوری روسیه و ایاالت 
متحده هر دو قاعده کلی چنین نشستی را پذیرفتند. این اصل باید 
در دیدار روز پنجشنبه ۲۴ فوریه )۵ اسفند( بین آنتونی بلینکن 
و ســرگئی الوروف وزیران خارجه آمریکا و روســیه آماده شود.

همچنین در بیانیه کاخ الیزه آمده است: این نشست فقط می تواند 
در شرایطی برگزار شود که روسیه به اوکراین حمله نکند. مکرون 
نیز با تمام طرفین بــرای آمادگی این مباحثات همکاری خواهد 
کرد.پیش تر شــبکه فرانســوی بی اف ام تی وی از گفت وگوی 
تلفنی مکرون با پوتین برای بار دوم در روز یکشنبه خبر داده بود. 
تماس مجــدد مکرون با پوتین در حالی بود که رئیس جمهوری 
فرانسه پیش از آن با رهبران آمریکا، انگلیس، اوکراین و آلمان نیز 
تلفنی تبادل نظر کرده بود.رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه در 
نخســتین تماس تلنفی شان در روز یکشنبه درباره مذاکرات سه 
جانبه )روســیه، اوکراین، سازمان امنیت و همکاری اروپا( که روز 
دوشنبه برگزار می شــود، توافق کردند. رییس جمهوری روسیه 
بــه مکرون گفت که قصد دارد پس از پایان رزمایش مشــترک، 
نیروهای خود را از بالروس خارج کند.ساعات پایانی روز یکشنبه 

دولت انگلیس اعالم کرد.

در شرایط گردش باالی سویه امیکرون مطرح شد

دستورالعمل جدید سازمان جهانی بهداشت درباره قرنطینه کرونایی
ســازمان جهانی بهداشت )WHO( اعالم کرده است که مدت زمان قرنطینه برای افراد آلوده به کروناویروس »به شرط 
تست منفی« از ۱۴ روز به هفت روز کاهش پیدا کند.به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت )WHO( در دستورالعمل 
جدید خود برای تست کرونا و قرنطینه بیماران با توجه به سطح باالی گردش کروناویروس به ویژه سویه اُمیکرون اعالم 
کرده اســت: مدت زمان قرنطینه برای افرادی که در معرض کروناویروس قرار گرفته اند اکنون می تواند کوتاهتر شود و 
افرادی که نتیجه آزمایششان منفی است، می توانند به جای ۱۴ روز پس از گذشت هفت روز قرنطینه را پایان دهند.این 
ســازمان در دستورالعمل موقت جدید خود آورده است: در مواردی که انجام تست کرونا برای کوتاه کردن مدت زمان 
قرنطینه امکان پذیر نیســت، درصورتیکه فرد عالمتی از بیماری نداشته باشد، قرنطینه ممکن است پس از روز دهم و 
بدون لزوم به انجام غربالگری پایان یابد.سازمان جهانی بهداشت در شرایط کنونی تست های خانگی را برای کوتاه کردن 
مدت قرنطینه توصیه نمی کنددر این گزارش آمده است که خطر انتقال پس گذراندن دوره ۱۰ روز قرنطینه حدود یک 
درصد و حد باالیی آن حدود ۱۰ درصد تخمین زده می شود.همچنین افراد اخیرا واکسینه شده که با بیمار در تماس 
بوده اند در اولویت پایین تری )به لحاظ ماندن در قرنطینه( در نظر گرفته می شــوند.اما در صورت گذشــت ۹۰ روز از 
زمان واکسیناسیون و کاهش مصونیت اولیه در برابر بیماری و وجود محدودیتهایی در تزریق ُدز یادآور الزم است شرایط 
تماس این افراد با بیمار آلوده همچون تماس افراد واکســینه نشــده در نظر گرفته شود.به گزارش livemint، همچنین 
گفته شده برای بیماران کووید-۱۹، کشورها ممکن است با افزودن تست PCR که توسط پرسنل واجد شرایط انجام می 
شود، دوره قرنطینه را به هفت روز کاهش دهند.با این حال سازمان جهانی بهداشت در شرایط کنونی تست های خانگی 
را برای کوتاه کردن مدت قرنطینه توصیه نمی کند.ســازمان جهانی بهداشت به افراد توصیه می کند درصورتیکه دوره 
قرنطینه کوتاه شــود، الزم اســت در تمام فعالیت های داخل و خارج از خانه که ممکن است با افراد دیگر تعامل داشته 
باشند، همراه با سایر اقدامات پیشگیری از ماسک پزشکی مناسب استفاده کنند.همچنین رعایت فاصله گذاری فیزیکی، 
تهویه مناسب فضاهای داخلی و شستشوی مرتب دست ها برای ۱۴ روز ادامه داشته باشد. این افراد همچنین باید عالئم 

خود را تحت کنترل داشته باشند و در صورت بروز عالئم آزمایش دهند.

»دیمیتری کولبا« در گفتگو با یک شبکه آمریکایی، ضمن انتقاد از عدم مسئولیت پذیری واشنگتن در فراهم کردن تضمین 
های امنیتی برای کی یف، گفت که تصمیم اوکراین در کنار گذاشــتن سالح هسته ای اشتباه بود.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از ریانووســتی، »دیمیتری کولبا« وزیر خارجه اوکراین موافقت خود را با این مســئله که کی یف در کنار گذاشــتن 
تسلیحات هسته ای اش اشتباه کرده است، اعالم کرد.وی در گفتگو با شبکه خبری »سی بی اس« آمریکا، در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه آیا وی بر این باور است که اوکراین نباید سالح های هسته ای را کنار می گذاشت و این تصمیم یک اشتباه بوده، گفت: بله.کولبا همچنین گفت 
که آمریکا فقط تاحدی خود را نســبت به اوکراین موظف می داند.وزیر خارجه اوکراین در این باره افزود: با توجه به این واقعیت که ما زرادخانه هســته ای خود 
را رها کرده ایم و تضمین های امنیتی که به ما داده اند کارســاز نبوده اســت، گمان می کنم برخی کشــورها باید نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند و 
برای یافتن تضمین امنیتی مناســب و مؤثر برای اوکراین ســخت تالش کنند.پیشتر »والدیمیر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین در کنفرانس امنیتی مونیخ در 
۱۹ فوریه )۳۰ بهمن( تهدید کرد که اگر اوکراین ضمانت های امنیتی دریافت نکند، تفاهم نامه سال ۱۹۹۴ بوداپست توسط کی یف باطل اعالم خواهد شد.بر 
اساس تفاهم نامه بوداپست که در ۵ دسامبر ۱۹۹۴ توسط رهبران اوکراین، روسیه، انگلیس و ایاالت متحده امضا شد، اوکراین زرادخانه هسته ای خود را از بین 

برد و کشورهای یادشده امنیت کی یف را تضمین کردند.

تهران-ایرنا- ارسال فون در الین رئیس کمیسیون اروپا با افشای جزییاتی از طرح تحریم روسیه از سوی غرب، گفت ممکن است دسترسی 
این کشور به بازارهای بین المللی مالی قطع شود و این کشور از صادرات کاالهای اساسی منع شود.به گزارش روز دوشنبه ایرنا، خبرگزاری 
رویترز نوشت: این مقام اروپایی در مصاحبه با تلویزیون »آ. آر. دی« آلمان گفت: در اصل ممکن است ارتباطات روسیه با بازارهای بین 

المللی مالی قطع شود. تحریم ها شامل همه کاالهایی می شوند که روسیه برای مدرنیزه کردن و متنوع  کردن اقتصاد خود به آنها نیاز دارد. تحریم ها شامل کاالهایی می شوند 
که ما در تولید آنها دست برتر را در جهان داریم و جایگزینی برای آنها وجود ندارد.رئیس کمیسیون اروپا گفت تحریم های روسیه قبل از هر گونه حمله ای از سوی این کشور 
اعمال نخواهند شد و درخواست ولودیمیر زلنسکی در روز شنبه را که خواستار اجرای فوری تحریم ها شده بود، رد کرد.این مقام اروپایی خاطرنشان کرد: تحریم ها آنقدر شدید 
و دارای تبعات هستند که ما همیشه این را در نظر داریم که باید به روسیه فرصت بازگشت به دیپلماسی و میز مذاکره را بدهیم. فرصت مذاکره و دیپلماسی همچنان وجود 
دارد.فون در الین اتکای روسیه به صادرات سوخت فسیلی را نقطه ضعف این کشور دانست و افزود:صادرات سوخت فسیلی دو سوم صادرات روسیه را تشکیل می دهد و نیمی 
از بودجه این کشور را تامین می کند. روسیه باید اقدام به مدرنیزه سازی صادرات خود کند و اگر تحریم ها اعمال شوند امکان چنین اقدامی دیگر وجود نخواهد داشت.رویترز 

نوشت: روسیه که حدود ۱۵۰ هزار نیرو را در شمال و شرق اوکراین مستقر کرده است.

وزیر خارجه اوکراین در مصاحبه با سی بی اس نیوز؛

مقام اروپایی جزئیاتی از طرح غرب برای تحریم از بین بردن زرادخانه هسته ای مان اشتباه بود
روسیه را فاش کرد
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واکســن های تزریقی کووید-۱۹ ممکن اســت به زودی با واکسن های 
استنشاقی جایگزین شوند.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، 
برخی از کارشناسان بر این باورند که واکسن های استنشاقی می توانند 
کووید-۱۹ را در بازی شطرنج جهانی علیه این پاندمی کیش مات کنند.

آن ها معتقدند که واکســن های استنشاقی نه تنها می توانند محافظت 
موثرتری در برابر بیماری ارائه دهند بلکه می توانند این کار با تعداد دوز 
کمتر به انجام برســانند و بنابراین واکسن ها در دسترس افراد بیشتری 
 ،)Amesh Adalja(»در جهان قــرار خواهند گرفت.دکتر »امش آدالجــا
محقق ارشد مرکز ســامت جان هاپکینز در بالتیمور می گوید: هدف 
قــرار دادن مناطق آناتومی خاصی در بدن که در آن ها ایمنی از اهمیت 
بیشتری برخوردار اســت می تواند محافظتی با دوام تر و گسترده تر در 
برابر ویروس های تنفسی نسبت به واکسن های تزریقی ایجاد کند.یک 
واکسن استنشاقی جدید کووید-۱۹ به تازگی توسط محققان دانشگاه 
مک مستر)McMaster( ساخته شده و آزمایش های آزمایشگاهی خود را 
به پایان رســانده است. این واکســن در موش ها بی  خطر بوده و پاسخ 
ایمنی قوی در برابر ویروس ایجاد می کند.محققان اکنون واکسن جدید 
خود را وارد فاز اول کارآزمایی بالینی کرده اند تا ببینند آیا این واکســن 
می تواند ایمنی بزرگساالنی که پیش تر دو دوز واکسن مبتنی بر آران ای 
پیامرسان تزریق کرده اند را بهبود بخشد یا خیر.محققان کانادایی واکسن 
خود را از طریق یک نبوالیزر به فرد منتقل می کنند. نبوالیزر وسیله ای 
برای رساندن دارو به قسمت های مختلف دستگاه تنفس از طریق تنفس 

است. این دستگاه مواد مایع را تبدیل به افشانه می کند.

این تصاویر شــبیه به صحنه هایی از داستان های علمی و تخیلی به 
نظر می رسند. ســگ های رباتیکی که در مرز ایاالت متحده آمریکا 
و مکزیک در حال گشــت زنی هســتند و از زمین های ناهموار باال 
می روند تا به جستجوی تهدیدها و کاالهای قاچاق بپردازند. اما این 
تصاویر واقعی اســت.به گزارش ایســنا و به نقل از سی ان ان، وزارت 
 Department of Homeland(امنیت میهن ایاالت متحــده آمریــکا
Security( اخیــرا این تصاویر را منتشــر کــرده و جزئیاتی در مورد 
چگونگی آزمایش این فناوری فاش کرده اســت.مقامات پتانســیل 
ربات ها را به عنوان یک »نیروافزا«)force multiplier( ستایش کرده اند 
که می تواند ایمنی ماموران گشــت مرزی را با کاهش قرار گرفتن 
آن ها در معرض خطراتی که زندگی شان را تهدید می کند، افزایش 
دهــد. مقاله ای که در مورد این آزمایش در وب ســایت اداره علوم و 
فناوری وزارت امنیت آمریکا منشــتر شــده است بیان می کند که 
روزی سگ های رباتیک می توانند به بهترین دوست افسران تبدیل 
شــوند. تعجب نکنید اگر در آینده شــاهد حرکت ربات »فیدو« در 
میدان و در کنار پرسنل اداره کمرگ حفاظت مرزی آمریکا باشیم.

اما به نظر می رســد جزئیات مربوط به این آزمایش برخی از افراد را 
غافلگیر کرده و واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی به دنبال 
داشته اســت. برخی این تصاویر را با صحنه هایی از سریال علمی و 
تخیلی »آینه ســیاه«)Black Mirror( مقایسه می کنند.  اما »ویکی 
گاوبکا«)Vicki Gaubeca(، مدیر ائتاف جوامع مرزی جنوبی که این 
فناوری را »هشداردهنده و ظالمانه« می داند، می گوید: این درست 

مانند خوردن یک سیلی بود.

واکسن های استنشاقی، 
کووید-19 را مغلوب می کنند!؟

گشت زنی سگ های رباتیک در 
مرز آمریکا و مکزیک

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

فداییان هندو در جشنواره آیینی یک ماهه "ماهاو نارایان"در شهر 
"باختاپور" نپال در یک راهپیمایی مذهبی شرکت کرده اند

اولین نگاه به دوکاتی XDiavel ِنرا لیمیتد ادیشن 2022
 Poltrona رونمایی کرد. این موتورســیکلت جدید با همکاری خانه طراحی XDiavel دوکاتی از نســخه جدید و سفارشی موتورسیکلت
Frau توســعه یافته اســت. دوکاتی XDiavel نرا به تعداد ۵۰۰ دستگاه تولید خواهد شد و هریک ۲۹۷۹۵ دالر قیمت خواهند داشت. به 
این ترتیب موتورسیکلت موردبحث ۴۲۰۰ دالر گران تر از مدل XDiavel S است.شاید همکاری با یک استودیو طراحی خانگی برای یک 
موتورسیکلت ساز گزینه ای عجیب باشد اما دوکاتی در واقع با بخش موشن بیزینس این کمپانی همکاری کرده است. بخش موردبحث 
روی تولید کابین های چرمی برای خودروها، هواپیماها و قطارها تمرکز دارد و بنابراین همکاری دوکاتی با آن منطقی تر به نظر می رسد.اما 
آنچه خیلی توجیه پذیر نیست پوشش مشکی بدنه و زین چرمی ویژه آن است. این صندلی از چرم طبیعی و نرم با نام Pelle Frau ساخته 
شده است. شرکت Poltrona Frau می گوید متریال بکار رفته در این موتورسیکلت و به ویژه در صندلی آن با فرایند ویژه ای شکل می گیرند 
تا مقاومت و راحتی باالیی داشته باشند. صندلی این موتورسیکلت به گونه ای شکل گرفته است که الگوی X را به نمایش می گذارد. این 
صندلی را می توان با ۵ رنگ قرمز، آبی، خاکستری، نارنجی و سبز سفارش داد.XDiavel نرا با صندلی استاندارد و همچنین زین پهن تر و 

راحت تر و همچنین صندلی پشتی عرضه می شود. همه این بخش ها دارای چرم اعای یاد شده هستند. 

مارک ویلموتس رسما اخراج شد
تیم الرجاء مراکش باوجود پیروزی در دیدار اخیر خود تصمیم به اخراج سرمربی بلژیکی خود گرفت.به گزارش ایسنا و به نقل از 
کوره، تیم الرجاء مراکش که در لیگ قهرمانان آفریقا به مصاف سطیف الجزایر رفت توانست با یک گل به پیروزی دست پیدا کند.

باشگاه مراکشی بعد از بازی در بیانیه ای رسما از اخراج مارک ویلموتس خبر داد.در بیانیه این باشگاه آمده است: از ویلموتس به 
خاطر زحمات و تاشی که برای تیم کشید تشکر و برای او در ادامه زندگی آرزوی موفقیت می کنیم.رییس باشگاه الرجاء مراکش 
پیش از این اعام کرده بود که ویلموتس را از کار برکنار نخواهد کرد اما انتقادهای زیادی که از این مربی شد در نهایت باشگاه 
را مجبور به اخراج او کرد.رقم فســخ قرارداد این مربی بلژیکی با الرجاء باال اســت و باشگاه در تاش است که با او به توافق برسد 

تا رقم آن را پایین آورد.

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

پیشنهاد

چهره روز

کتاب تکرار
سورن کیرکگور فیلسوف مسیحی و دانمارکی بود که 
کتاب تکرار – با عنوان فرعی جستاری در روان شناسی 
تجربی – را در سال ۱۸۴۳ نوشت. کیرکگور کسی بود 
که با »وجود«، »انتخاب« و »تعهد یا سرســپردگی« 
فرد سروکار داشت و اساسا بر الهیات جدید و فلسفه، 
بخصوص فلســفه وجودی )اگزیستانسیالیسم( تاثیر 
گذاشت به طوری که به او لقب پدر اگزیستانسیالیسم 
را داده اند. کیرکگور حرکت را الزمه اصلی ذات هستی 
انسان می داند و از این جهت با فلسفه هگل در تضاد 
است که به نوعی حرکت را درون مفهوم های انتزاعی 
حبس کرده اســت. تمام این مفاهیم در کنِش انسان 
شــکل می گیرند و نمایان می شوند. به واقع کیرکگور 
حقیقــت را زمانی قبول می کند که از قوه به عمل دربیاید.ســورن کیرکگــور در کتاب تکرار با 
نویســنده ای فرضی به نام کنستانتین، نظریه حرکت هســتی آدمی را طبق مفهوم تکرار پیش 
می کشد. او بر این باور است که فرد از طریق تکرار مستمر لحظه انتخاب است که آزادی اش را به 
کار می گیرد و خوش می شود. مخلص کام اینکه او می خواهد بداند که آیا تکرار در زندگی ممکن 
است یا نه؟بنابراین در این کتاب کنستانتین برای آزمودِن این نظریه به براین سفر می کند و سعی 
می کند تمام اوقات و لحظاتی را که در قدیم آنجا تجربه کرده است را عینا تکرار کند. برای مثال، 
در همان هتل قبل اقامت می کند، به تماشای همان تئاتر می رود و همان غذا را در همان رستوران 
می خورد. اما در این مسیر، هر بار سرخورده تر می شود و موفق نمی شود که همان احساس خالص 
قبل را عینا تجربه کند. شاید چون نمی داند که تکرار نه یک حرکِت بیرونی، که یک تجربه کاما 
درونی است.از طرفی، شخص دیگری در کتاب، رویه متفاوتی را برای تجربه مجدد پیش می گیرد. 
او به جای تکرار، تذکار را انتخاب می کند. و با یادآوری کارهایی که در گذشــته از پیش گذرانده، 

یک سیِر درونی را طی می کند.

پروین اعتصامی
رخشندهٔ اعتصامی )۲۵ اسفند ۱۲۸۵ – ۱۵ فروردین 
۱۳۲۰( معروف به پروین اعتصامی، شاعر ایرانی بود. 
او از کودکی فارســی، انگلیسی و عربی را نزد پدرش 
آموخت و از همان کودکی زیر نظر پدرش و استادانی 
چون علی اکبر دهخدا و محمدتقی بهار سرودن شعر را 
آغاز کرد. پدر او یوسف اعتصامی آشتیانی، از شاعران 
و مترجمان دوران خود بود که در شکل گیری زندگی 
هنری پروین و کشف توانایی ها، و ذوق و گرایش او به 
سرودن شعر نقش مهمی داشت. اعتصامی در بیست 
و هشت سالگی ازدواج کرد اما به دلیل اختاف فکری 
با همســرش، پس از چندی از او جدا شد. او پس از 
جدایی، بــرای مدتی در کتابخانهٔ دانشســرای عالی 
تهران به شغل کتابداری به کار پرداخت. تنها اثر چاپ و منتشر شده از پروین، دیوان اشعار اوست، 
که دارای ۶۰۶ شــعر شامل اشــعاری در قالب های مثنوی، قطعه و قصیده است. پروین بیشتر به 
دلیل به کار بردن سبک شعرِی مناظره در شعرهایش معروف است. شعرهای پروین پیش از چاپ 
به صورت مجموعه و کتاب، در مجلهٔ بهار و منتخبات آثار از ضیاء هشــترودی و امثال و حکم از 
دهخدا، چاپ می شــدند. موفقیت اولین چاپ دیوان اشعار او سبب پیدایش زمینه برای چاپ های 
بعدی شــعرهای او شد.پروین اعتصامی از پیروان »جریان تلفیقی« است. مضامین و معانی اشعار 
پروین، توصیف کنندهٔ دلبســتگی عمیق وی به پدر، استعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، 
روحیهٔ ظلم ستیزی و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت و ابراز همدلی و همدردی با محرومان 
و ستم دیدگان است. اشعار پروین اغلب از حوادث و اتفاقات شخصی و اجتماعی خالی اند. در میان 

اشعار او، شعری وجود ندارد که با کمک آن بتوان صراحتاً شخص شاعر را شناخت. 

سینما

جسد »لیندســی پرلمن« بازیگر ۴۳ ساله آمریکایی 
پس از چند روز ناپدید شــدن، پیدا شــد.به گزارش 
ایسنا به نقل از گاردین، »لیندسی پرلمن« که بیشتر 
برای بازی در ســریال های »بیمارســتان عمومی« و 
»عدالت شــیکاگو« شناخته می شود چند روز پس از 
این که به خانه بازنگشــته بود، بر اساس اعام پلیس 
لس آنجلس درگذشته است. »وانس اسمیت« همسر 
»لیندسی پرلمن« در شــبکه اجتماعی خود در این 
زمینه نوشــت: »پلیس لیندســی را پیدا کرده و او 
درگذشــته است. ویران شــدم و پس از این بیش از 
این نیز ویران خواهم شد اما می خواهم از همه شما 
برای عشق و تاشتان تشکر کنم و از شما بخواهم به 
حریم خصوصی خانواده اش در مقطع کنونی احترام بگذارید.«در تاریخ ۱۶ فوریه گزارش مفقودی 
»لیندسی پرلمن« نزد پلیس لس آنجلس پس از باز نگشتن او به خانه ثبت شد و دوستان و بستگان 
نسبت به سامتی او ابراز نگرانی کردند. پلیس اعام کرده که او آخرین بار حوالی ظهر ۱۳ فوریه 
دیده شده است اما همسرش گفته او را آخرین بار ساعت ۹ شب ۱۵ فوریه دیده است. »پرلمن« 
که فارغ التحصل هنرســتان »Secomd City« بود پس از بازی در سریال »عدالت شیکاگو« و برای 
کسب فرصت های بیشتر برای حضور مقابل دوربین از شهر شیکاگو به لس انجلس نقل مکان کرد.

او همچنین یک نوازنده نیز بود و چندین بار در شیکاگو به روی صحنه رفته بود. 

 پیدا شدن جسد یک بازیگر پس 
از ناپدید شدن


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

