
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد؛
واکسیناسیون کامل، شرط سفرهای نوروزی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوبات ستاد ملی کرونا درباره سفرهای نوروزی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شــیراوژن، در پیامی توییتری مصوبات ســتاد ملی کرونا درباره 
ســفرهای نوروزی را تشریح کرد و گفت: با توجه به مهار نسبی موج ششم بیماری کرونا در شرایط 
فعلی، هموطنان می توانند برای ســفرهای نوروزی به شرط واکسیناسیون کامل )مگر به دلیل عدم 
گذشت فاصله زمانی ۳ ماهه با دوز قبلی( برنامه ریزی نمایند.وی افزود: این تصمیم مشروط به عدم 
اوج گیری مجدد بیماری است. چنانچه رعایت شیوه نامه های بهداشتی نشود و بیماری مجدداً اوج 
بگیرد، در مورد ســفرها تصمیم جدید گرفته خواهد شد.شــیراوژن ادامه داد: بر همین مبنا تمامی 
مقاطــع تحصیلی آموزش عالی که به دلیل بیماری کرونا، کالس هایشــان غیر حضوری برگزار می 
شده است، کالس های آموزشی باید به صورت حضوری برگزار شود.وی افزود: تصویب الزامات جدید 

مترتب بر رنگ بندی شهرها که به دلیل جزئیات فراوان پس از ابالغ مکتوب، اعالم خواهد شد.
شــیراوژن همچنین از تولید واکسن ایرانی برکت اختصاصی سویه اومیکرون پس از اخذ مجوزهای 
علمی الزم بوسیله دانشمندان ایرانی و توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( خبر داد و گفت: 
گزارش تالش های وزارت بهداشــت در بهره برداری از آموزه های طب ایرانی در موج ششم کرونا در 
قالب درمانگاه های تخصصی، ســالمتکده ها و مشاوره های تخصصی و بررسی ۱۱۰ ایده دریافتی و 
صدور مجوز ۱۰ عنوان دارو توســط ســازمان غذا و دارو، از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز 

ستاد ملی کرونا بود.

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی خود آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ها و لوایح در این شورا را تشریح کرد.به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف 
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت امام موسی کاظم )ع( در رابطه با بررسی آخرین طرح ها و لوایح گفت: در این 
مدت که نشست خبری نداشتیم ۱۵ طرح و الیحه بررسی شد. اولین مورد الیحه اصالح قانون »مبارزه با قاچاق کاال و ارز« است که دیگر شورای نگهبان نسبت به 
آن ایراد و ابهامی نداشت و تایید شد. این الیحه متعلق به دولت بود و برای بهبود بحث قاچاق کاال و ارز تهیه شد و گام های موثری قرار است بردارد و انشاهلل در 

اجرا شاهد قانون موثری باشیم.وی درباره طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان هم گفت:.....

www.sobh-eqtesad.ir

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

آخرین وضعیت طرح های صیانت و رتبه بندی معلمان
info@sobh-eqtesad.ir

اکونومیست بررسی کرد؛
پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین چه 

خواهد بود؟
در دهه گذشته تشدید ریسک ژئوپولتیکی یکی از ویژگی های ثابت 
سیاســت جهانی بوده اســت، با این حال اقتصاد جهانی و بازارهای 
مالــی از آن دوری کرده اند. از رقابت بین چیــن و آمریکا گرفته تا 
ظهور حاکمان پوپولیست در آمریکای التین و تنش ها در خاورمیانه، 
شرکت ها و سرمایه گذاران بدون در نظر گرفتن اینکه عواقب اقتصادی 
آنها را مهار خواهد کرد، ادامه داده اند.اقتصادآنالین – پرهام کریمی؛ 
به گزارش اکونومیســت، حمله روسیه به اوکراین احتماالً این الگو را 
در هم خواهد شکست، زیرا منجر به انزوای یازدهمین اقتصاد بزرگ 
جهان و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کاال خواهد شد. پیامدهای 
جهانی فوری تورم باالتر، رشــد کمتر و برخی اختالالت در بازارهای 
مالی با اعمال تحریم هــای عمیق تر خواهد بود. پیامدهای بلندمدت 
تضعیف بیشتر سیســتم زنجیره های عرضه جهانی شده و بازارهای 
مالی یکپارچه اســت که از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 
ســال ۱۹۹۱ بر اقتصاد جهان تسلط داشته اســت.با شوک کاالیی 
شــروع کنید. روســیه عالوه بر تامین کننده اصلی گاز اروپا، یکی از 
بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان و تامین کننده کلیدی فلزات 
صنعتی مانند نیکل، آلومینیوم و پاالدیوم است. روسیه و اوکراین هر 
دو صادرکنندگان عمده گندم هستند، در حالی که روسیه و بالروس 
)یک نماینده روســیه( از نظر پتاس بزرگ هستند که یک ورودی به 
تولید کود اســت. قیمت این کاالها در ســال جاری افزایش یافته و 
اکنون احتمال افزایش بیشتر وجود دارد. در میان گزارش های انفجار 
در سراسر اوکراین، قیمت نفت برنت در صبح روز ۲۴ فوریه به ۱۰۰ 
دالر در هر بشکه رســید و قیمت گاز اروپا ۳۰ درصد افزایش یافت.

عرضه کاال ممکن اســت به یکی از دو طریق آسیب ببیند. در صورت 
تخریب زیرســاخت های فیزیکی مانند خطوط لولــه یا بنادر دریای 
سیاه، ممکن است تحویل آنها مختل شود. از سوی دیگر، تحریم های 
عمیق تر بر مجتمع کاالیی روســیه می تواند مانع از خرید مشتریان 
غربی از آن شــود. تاکنون هر دو طرف در مــورد جنگ افزار کردن 
تجارت انرژی و کاال که در طول جنگ ســرد ادامه داشــت، محتاط 
 bp، بوده اند. تحریم های پس از حمله به کریمه مانع از سرمایه گذاری
ExxonMobil یا Shell در روسیه نشد، در حالی که مجازات های آمریکا 

علیه Rusal، یک شرکت فلزی روسی، در سال ۲۰۱۸ کوتاه مدت بود. 
تصمیم آلمان برای خنثی سازی خط لوله گاز نورد استریم ۲ در ۲۲ 
فوریه تا حد زیادی نمادین بود زیرا هنوز گاز روسیه را به غرب منتقل 
نمی کند.با این وجود، اکنون چشم انداز محدودیت های بیشتر غرب بر 
صنعت منابع طبیعی روسیه است که عرضه جهانی را محدود می کند. 
روسیه ممکن است با ایجاد گلوگاه های عمدی که قیمت ها را افزایش 
می دهد، مقابله به مثل کند. آمریکا ممکن اســت برای افزایش تولید 
نفت به عربستان سعودی تکیه کند و شرکت های داخلی خود را برای 
افزایش تولید تشویق کند.شوک دوم به فناوری و سیستم مالی جهانی 
مربوط می شــود. در حالی که تجارت منابع طبیعی حوزه وابستگی 
متقابل بین غرب و روسیه است، در امور مالی و فناوری، توازن قدرت 
اقتصادی بیشتر یک طرفه است. بنابراین، آمریکا احتماالً تحریم های 
بسیار سخت تری به ســبک هوآوی علیه شرکت های فناوری روسی 
اعمال می کند، دسترسی آن ها به نیمه رساناها و نرم افزارهای پیشرفته 
را محــدود می کند و همچنین دو بانک بزرگ روســیه، Sberbank و 
vtb را در لیســت ســیاه قرار می دهد یا به دنبال قطع ارتباط روسیه 
با پیام رسانی سریع اســت. سیستمی که برای نقل و انتقاالت بانکی 
برون مرزی استفاده می شود.این اقدامات فناوری به عنوان یک فشار 
بر رشــد روسیه در طول زمان عمل می کند و مصرف کنندگان آن را 
آزار می دهد. محدودیت های بانکی بالفاصله اعمال می شــود و باعث 
تنگنای مالی می شــود و جریان های مالی در داخل و خارج از کشور 
را مختل می کند. روســیه دقیقاً به دنبال این اســت که اقتصاد خود 
را از ایــن موضوع مصون نگه دارد: از زمان حمله به کریمه در ســال 
۲۰۱۴، ســهم فاکتورهایش به دالر کاهش یافته است و ذخایر ارزی 
ایجاد کرده است. با این حال، این اقدامات برای اقتصاد روسیه دردآور 
خواهد بود. روسیه برای نیازهای مالی خود به چین روی خواهد آورد. 
در حال حاضر تجارت بین دو کشور از تحریم های غرب مصون مانده 
است، به طوری که تنها ۳۳ درصد از پرداخت ها از چین به روسیه در 
حال حاضر به دالر انجام می شود که در مقایسه با ۹۷ درصد در سال 
۲۰۱۴ کاهش یافته است.به نظر می رسد بانک های غربی در معرض 
خطر تحریمی نســبتاً کمی با روسیه هســتند. با این وجود، از زمان 
آغاز عصر مدرن جهانی شــدن در دهه ۱۹۹۰، هیچ اقتصاد عمده ای 
از سیســتم مالی جهانی به طور کامل قطع نشــده و خطر ســرایت 
گسترده تر در بازارها، در حالی که ظاهراً کم است، نمی تواند رد شود.

همه اینها چه معنایی برای اقتصاد جهانی دارد؟
 روســیه با یک شوک اقتصادی جدی اما نه کشنده مواجه است زیرا 
سیســتم مالی آن منزوی شده است. برای اقتصاد جهانی چشم انداز 
تــورم باالتر با افزایش قیمت های منابع طبیعی در پیش اســت، که 
معضلی را که بانک های مرکزی با آن مواجه هســتند تشدید می کند 
و احتمال کمرنگ شــدن سرمایه گذاری شرکت ها به دلیل بازارهای 
آشفته باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود.تاثیر بلندمدت آن 
تسریع تقسیم جهان به بلوک های اقتصادی خواهد بود. روسیه با تکیه 
بیشــتر بر روابط تجاری و مالی با چین مجبور خواهد شد به سمت 
شرق متمایل شــود. در غرب، سیاستمداران و شرکت های بیشتری 
می پرسند که آیا یک اصل کلیدی جهانی سازی - مبنی بر اینکه باید 
بــا همه تجارت کنید، نه فقط با متحدان ژئوپولتیکی تان - هنوز هم 
نه فقط برای روسیه بلکه برای سایر دولت های استبدادی معتبر است 
یا خیر. چین به تحریم های غرب علیه روســیه نگاه خواهد کرد و به 
این نتیجه خواهد رســید که باید کمپین خودکفایی خود را تشدید 
کند. تهاجم به اوکراین ممکن است امروز باعث یک بحران اقتصادی 
جهانی نشود، اما نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را برای دهه های آینده 

تغییر خواهد داد.

به نظر می رســد به هم خوردن توازن در بودجه ۱۴۰۱ ریشــه در بی توجهی به 
اصالح ســاختار بودجه و خأل قانون بودجه نویسی دارد.به گزارش خبرنگار ایِبنا؛ 
طی یک هفته گذشــته حرف و حدیث های بســیاری دربــاره اعمال تغییرات 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد. این 
انتقادات بیشتر حول باال رفتن سقف بودجه و افزایش قابل توجه حجم تسهیالت 
تکلیفی بر دوش نظام بانکی بوده اســت. کارشناسان معتقدند که فشار تکالیف 
مازاد بر شبکه بانکی در نهایت به بانک مرکزی منتقل می شود که از مسیر افزایش 
پایه پولی، به تشدید تورم خواهد انجامید.تا کنون چند نوع بهره برداری نادرست و 
غیربهینه از منابع بانکی صورت گرفته است؛ انحراف اعتبارات به سمت بازارهای 
غیرمولد و فعالیت های داللی، اختصاص منابع به شرکت های زیرمجموعه بانک ها 
و تکلیف بانک ها به ارائه تســهیالت تکلیفی باالتر از آستانه تحمل از جمله این 
موارد اســت. در این بین مشکل تکلیف بانک ها به ارائه تسهیالت به بخش های 

خاص، عالوه بر دولت، به مجلس شورای اسالمی هم مرتبط است.

تغییرات گسترده کمیسیون تلفیق
دولت ســیزدهم در تنظیم الیحه بودجه ۱۴۰۱ تالش کرده هم منابع درآمدی 
واقعی تر برآورد شــود تا کسری بودجه به کمترین حالت ممکن برسد و نیازی 
به استقراض از بانک مرکزی نباشد، هم تسهیالت تکلیفی بانک ها را در حداقل 
ممکن قرار داده، ولی کمیســیون تلفیق مجلس –در اتفاقی که تقریبا هر ساله 
رخ می دهد- هنگام بررسی الیحه بودجه ارقام جدیدی به آن افزوده که توازن 
بودجه را به هم زده است.به عنوان نمونه در یکی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق 
مصوب شــده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در ماده ۵۶ تســهیالت بانکی برای 
اجرای طرح های عمرانی پرداخت شود و همچنین در تبصره ۱۶ نیز تسهیالت 
بانکی قابل توجهی به دولت تحمیل شده است.این وضعیت، واکنش کارشناسان 
و مســئوالن مختلف از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را هم در پی 
داشت. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت امسال۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان به تسهیالت بانکی اختصاص داده، گفت: کمیسیون تلفیق این مبلغ را به 
۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد.سیدنظام الدین موسوی، سخنگوی هیات 
رییســه مجلس شورای اسالمی هم در این زمینه اظهار کرد: بر اساس گزارش 
کمیسیون تلفیق در مجموع تبصره های بودجه، ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان برای 

شبکه بانکی تکلیف تعیین شده است.

افزایش انتقادات
ابعاد مصوبات کمیســیون تلفیق باعث شــد کارشناســان متعددی نسبت به 
تصمیمات غیرکارشناســی در این باره هشدار بدهند. رئیس کل بانک مرکزی 
هــم اواخر بهمن ماه نگرانی خود را از این موضوع بــه رهبر انقالب ابراز کرد و 
ایشان نیز در نامه ای از مجلس خواستند نسبت به این نگرانی ها توجه و اقدامات 
الزم صورت گیرد.عباس آرگون؛ نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران در این باره در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا اظهار کرد: تســهیالت 
تکلیفی به بانک ها به خصوص اگر سود پایینی هم داشته باشد با توجه به هزینه 
تمام شــده پول، عمال باعث زیان  بانک ها خواهد شــد. در این شرایط بانک ها 
مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی می شوند که در نهایت رشد پایه پولی 
و تشــدید تورم را به همراه خواهد داشــت. این در حالی اســت که در شرایط 
تورمی نیاز به منابع مالی هم بیشــتر می شــود و بنابراین در یک چرخه باطل 
قرار خواهیم گرفت که هم به ضرر بانک ها، هم واحدهای اقتصادی و هم اقتصاد 

کشور و مردم خواهد بود.  

عقب نشینی کمیسیون

با افزایش انتقادات به نظر می رســد کمیسیون تلفیق تا حدودی عقب نشینی 
کرده است. جعفر قادری، عضو این کمیسیون در این رابطه می گوید: کمیسیون 
تلفیق نشســتی را به منظور ایجاد اصالح در مصوبه خود در مورد تســهیالت 
تکلیفی به بانک ها برگزار می کند. در این جلسه تکالیف در نظر گرفته شده برای 
بانک ها به منظور ارائه تسهیالت در موارد مختلف، تعدیل خواهد شد.وی یادآور 
شد: در بودجه هر سال چنین پیشــنهاداتی از سوی نمایندگان به کمیسیون 
تلفیق ارائه می شــود، گاهی اوقات دولت در کمیسیون تلفیق تالش می کند و 

اجازه الحاق چنین بندهایی را به الیحه بودجه نمی دهد، گاهی نیز نمی تواند.

علت این بی نظمی ها چیست؟
اتفاقات پیرامون بودجه امســال هم با همه فــراز و فروهای آن می گذرد، اما با 
یک نگاه اساســی تر سوالی مطرح می شــود که چرا با گذشت این همه سال از 
یک مشــکل، باز هر ساله تکرار می شود و راهکار این معضل چیست؟ پاسخ را 
می توان در اظهارات تأمل برانگیز یکی از اساتید بنام اقتصاد که تجربه چند دوره 
نمایندگی مجلس و ریاســت کمیسیون تلفیق بودجه را دارد، پیدا کرد. حسن 
سبحانی درباره نقطه آغاز اصالح بودجه معتقد است: »اولین کاری که می شود 
انجام داد، پرهیز از » سلیقه گرایی« از طریق ارجاع به قانون است. شاید کسی 
این حرف من را بشــنود تعجب کند اما در این ۴۲ ســال پــس از انقالب ما 
هنوز قانون »نحوه نوشــتن بودجه« را ننوشته ایم! بودجه باید بر اساس قانون 
و مالک هایی نوشــته، در مجلس بررسی، اجرا و تفریغ شود. این موضوع اصل 
۵۲ قانون اساســی است و ما باید قانون اصل ۵۲ قانون اساسی را بنویسیم که 

ننوشته ایم«.

اصالح ساختار بودجه
چنانچه صاحبنظران اشاره کرده اند، باید چارچوب قانونی بودجه ریزی متحول 
شود تا نه دولت و نه مجلس نتوانند هر ساله صفر تا صد بودجه را زیر و رو کنند. 
اما به نظر می رســد این موضوع را بیــش از دولت ها به عنوان تدوین کنندگان 
بودجه، رهبر انقالب مورد توجه قرار داده اند.راهکاری که رهبر انقالب به درستی 
روی آن دســت گذاشته و بویژه از ســال ۹۷ به این سو بر آن تأکید  مضاعف 
داشته اند، »اصالح ساختار بودجه« اســت که با توجه به بودجه های سال های 
اخیر به نظر می رسد در عمل چندان به آن عمل نشده است.ایشان اردیبشهت 
۹۸ در دیدار مسئوالن بیان کردند: »مسئله اصالحات ساختاری بودجه مسئله 
مهمی اســت. قرار بر این شد که در چهار ماه اّول سال ۹۸، مجلس و دولت با 
همکاری ]همدیگر[، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ 
دو ماهش گذشته، االن دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و 
مهّمی است که بایستی انجام بگیرد«. ایشان بعدا هم چه خطاب به مسئوالن و 

چه در دیدار با نخبگان، دوباره به این موضوع کلیدی اشاره داشته اند.

تجدید نظر در بودجه نویسی
هر چند آنچه درباره اصالح ســاختار بودجه مد نظر مقام معظم رهبری است، 
چیزی فراتر از موضوع تسهیالت تکلیفی بانک ها بوده و راهبرد قطع وابستگی به 
نفت و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی را در نظر دارد، با این وجود مجلس 
در همیــن اندازه هم اصالحات بودجه را مد نظر قرار نداده و ظاهرا هنور در بر 
همان پاشنه می چرخد.نتیجه چنین رویکردی در مجلس و دولت قبل، کسری 
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیاردی بودجه بوده که تورم های ۵۰ درصدی امسال را در 
پی داشــته و اگر ادامه پیدا کند، وضعیت شاخص های اقتصادی در سال آینده 
بهتر از امســال نخواهد بود. امید است مجلس در این زمینه با دولت سیزدهم 

همکاری کند تا یک گام به سمت اصالح بودجه برداشته شود.

تغییرات گسترده الیحه بودجه 1401 در مجلس نشان داد؛

هرجومرجدربودجهبهدلیلخالءقانونبودجهنویسی

با رشد 38 درصدی

تجارت خارجی به 90 میلیارد دالر رسید
 قطع کارتخوان ها با اعالم سازمان مالیاتی

200 هزار کارتخوان غیرفعال شد

لوازمخانگیبهقیمتهایقبلیبرگشت

تهران- ایرنا- شرکت شاپرک اعالم کرد: ۲۰۰ هزار کارتخوان در مرحله نخست بر اساس معیارهای سازمان امور 
مالیاتی غیرفعال شــده است.به گزارش روز شنبه ایرنا، در ادامه اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان و پس از اطالع رسانی گسترده سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت زمانی تا انتهای بهمن ماه و 
پوشش رسانه ای کامل این موضوع، فهرست چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای تشکیل 
یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده بودند، به بانک مرکزی برای قطع 
اعالم شد.بر اساس این گزارش، شرکت شاپرک به عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله نخست 

بر مبنای معیارهای اعالم شده....

وزارت صنعت:

 خودروسازان در موضوع باز نشدن ایربگ ها 
مقصر نیستند !

ایست قیمتی در بازار مسکن 

قیمتمسکنشهرتهرانبرقله
۳۳میلیونتومانی

طبق اعالم بانک مرکزی، در بهمن ماه امســال متوســط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران، ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و مدت مشــابه ســال قبل به 
ترتیب ۰.۴ و ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا، گزارش تحوالت بازار مسکن در 
شــهر تهران که از سوی بانک مرکزی منتشر شــده، بیانگر این است که در بهمن ماه متوسط 
قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی تهران ۳۳ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه 
سال قبل به ترتیب ۰.۴ درصد و ۱۶.۴ درصد افزایش دارد.  عالوه بر این، تعداد معامالت انجام 
شــده در این ماه حدود ۸.۵ هزار فقره بود که نســبت به ماه قبل ۱۳.۱ درصد کاهش  و در 
مقایســه با ماه مشابه در سال گذشــته ۱۱۷.۸ درصد افزایش را نشان می دهد و بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مســکونی معامله شــده در شــهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است 
که واحدهای تا پنج ســال ســاخت با سهم ۳۳.۶ درصد بیشترین ســهم را به خود اختصاص 
داده اند.این در حالی اســت که در میان مناطق ۲۲ گانه شــهر تهران بیشــترین قیمت هر متر 
خانــه ۷۰ میلیون و ۲۶۰ هزار تومــان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۶۷۰ هزار 
تومان در منطقه ۱۸ بوده اســت که هر یک از آنها با افزایش ۱۷.۳ درصدی در منطقه یک و 
۳۰.۷ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شــده اند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مســکونی معامله 
شــده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در بهمن ماه امسال نیز حاکی از آن است که واحدهای 
مسکونی در دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۶.۱ درصد 
بیشــترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۱۵ تا 
۲۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان با ۱۵.۷ و ۱۳.۹ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.   از سوی 
دیگر در بهمن امســال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر اساس ارزش هر 
واحد نشــان دهنده آن است که واحدهای مسکونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان با اختصاص سهم ۱۹.۱ درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.

وضعیت اجاره خانه در تهران 
همچنین، توزیع معامالت انجام شــده مسکن بر اســاس مناطق شهری در تهران حاکی از آن 
اســت که منطقه ۵ با ۱۴.۸ درصد از کل معامالت، بیشــترین سهم معامالت شهر تهران را به 
خود اختصاص داده اســت.عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و 
در کل مناطق شهری در بهمن امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۸.۴ و ۵۲.۲ درصد نسبت 

به ماه مشابه سال گذشته است.

تورم،ضعیفترینخانوارهارانشانهگرفتهاست
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گزیده خبر
رئیسی در ستاد ملی مقابله با کرونا:

اقناع افکار عمومی برای تزریق نوبت سوم 
واکسن ضروری است

رئیس جمهــور بر ضرورت اســتمرار توجــه به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی از سوی مردم تأکید کرد و 
از اعضای ستاد ملی کرونا خواست در راستای اقناع مردم 
به تزریق ُدز سوم واکسن بکوشند.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور پیش از ظهر  دیروز شنبه در 
جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ارائه گزارشی با موضوع کاهشی شدن روند ابتال 
و قربانیان موج ششم همه گیری کرونا ابراز خرسندی کرد و گفت: البته این مسئله 
به هیچ وجه نباید باعث سست شدن اجرای اصول بهداشتی شود.رئیس جمهور از 
همه آحاد مردم، اصناف و کارمندان خواســت همچنــان با دقت و به طور کامل 
شیوه نامه های بهداشتی را رعایت و به ویژه از برگزاری و حضور در اجتماعات پرهیز 
و افزود: دستگاه های متولی، اجرای پروتکل های بهداشتی را به طور جدی و مؤثر 
پیگیری کنند.وی در ادامه برخی اماکن پر خطر برای شــیوع کرونا را مورد توجه 
قرار داد و اظهار کرد: یکی از پرخطرترین محل ها برای شیوع کرونا، وسایل حمل و 
نقل عمومی است و لذا مسئوالن مربوطه پیگیر اجرای دقیق پروتکل ها از جمله در 
خطوط هوایی و رعایت مصوبه سقف ۶۰ درصدی در پروازها باشند.حجت االسالم 
رئیسی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درباره کیفیت بازدارندگی جریمه های 
در نظر گرفته شــده برای عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی، تصریح کرد: الزم 
است این جریمه ها با هدف افزایش بازدارندگی و ارتقای توجه به دستورالعمل های 
بهداشتی مربوط به کرونا مورد بازنگری قرار گیرند.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
سخنانش به اهمیت تحقیق و پژوهش درباره آثار و عوارض اجتماعی و روانی کرونا 
اشاره و خاطرنشان کرد: مطالعه عوارض ناشی از کرونا برای افراد در ابعاد شخصی و 
اجتماعی بسیار مهم و پشتوانه عملکرد و تصمیم گیری های بهتر ما در آینده است.

خبر ضرب االجل آمریکا برای تصمیم 
 گیری ایران در مذاکرات 

درست نیست
یک مقام ارشد در وزارت امور خارجه 
آمریکا  ضرب االجل  خبر  کشــورمان 
برای ایران در خصوص تصمیم گیری 
نهایــی در مذاکرات ویــن را تکذیب 
کرد.به گــزارش خبرنگار مهر، پس از 
انتشــار اخبــاری در خصوص تعیین 

ضرب االجــل ۲۴ ســاعته آمریکا برای جمهوری اســالمی ایران به 
جهت اخذ تصمیمات نهایی در خصوص مذاکرات، یک منبع ارشــد 
در وزارت امور خارجه، این خبر را از اساس نادرست دانست.حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان نیــز در جریان دیدار 
همتای عمانی خود که هفته ی گذشــته )چهارشنبه( به تهران سفر 
کــرده بود، تاکید کرد: ما تحت هیچ شــرایطی در مذاکرات وین از 
خطوط قرمز جمهوری اسالمی ایران عبور نخواهیم کرد و پایبندی 

خودمان را به این مسئله با قوت نشان خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

آخرین وضعیت طرح های صیانت و رتبه بندی معلمان
ســخنگوی شورای نگهبان در نشســت مطبوعاتی خود آخرین 
وضعیت رسیدگی به طرح ها و لوایح در این شورا را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان 
در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت شهادت امام 
موسی کاظم )ع( در رابطه با بررسی آخرین طرح ها و لوایح گفت: 
در این مدت که نشست خبری نداشتیم ۱۵ طرح و الیحه بررسی 
شد. اولین مورد الیحه اصالح قانون »مبارزه با قاچاق کاال و ارز« 
است که دیگر شورای نگهبان نسبت به آن ایراد و ابهامی نداشت 
و تایید شــد. این الیحه متعلق به دولت بود و برای بهبود بحث 
قاچاق کاال و ارز تهیه شــد و گام های موثری قرار است بردارد و 
انشاهلل در اجرا شاهد قانون موثری باشیم.وی درباره طرح انتقال 
آب از دریای عمان به اســتان سیستان و بلوچستان هم گفت: 
دومین مورد، طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان 
و بلوچستان است که با بررســی های صورت گرفته ابهامات آن 
رفع شد و تایید شد. امیدواریم با اجرای این قانون شاهد کاهش 
مشکالت مردم این منطقه باشیم. طحان نظیف در رابطه با طرح 
»تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار« گفت: شورای نگهبان 
نســبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی داشــت اما با اصالحات 
مجلس این ایرادات برطرف شــد و ما دیگر ایرادی به این طرح 
نداریــم اما اخیرا نامه ای را از طــرف هیئت عالی نظارت مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام دریافت کردیم کــه هنوز ایرادات این 
هیئت برطرف نشــده و ما این ایــرادات را به مجلس منعکس 
می کنیم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره طرح 
صیانت از فضای مجازی هم گفت: گاهی تصویب یک قانون فراز 
و نشیب های فراوانی دارد و تفاوت متن اولیه تا طرح نهایی زیاد 
است و ممکن است متن تغییرات زیادی کند. با توجه به این که 
نمی دانیم مصوبه مجلس چه خواهــد بود نمی توانیم اظهارنظر 
کنیم فقط باید وفاق بیشــتری نسبت به این طرح وجود داشته 
باشــد و موافقان و مخالفان در فضای آرامی نظرات خود را اعالم 
کنند.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره رویکرد 
شــورای نگهبان در مواجهه با طرح صیانت گفت: ما هرچه منع 
شــرعی یا قانونی داشته باشد را اعالم می کنیم اما تا متن اصلی 

را نبینیم نمی توانیم راجع به آن اظهار نظر کنیم.وی در پاسخ به 
سوالی درخصوص طرح رتبه بندی معلمان گفت: شورای نگهبان 
به دنبال حل مســئله است و اختالفی با مجلس ندارد. این طرح 
در مجلس مصوب شــده اما ما به صورت رســمی آن را دریافت 
نکردیم و بعد از دریافت طرح در دستور کار قرار می گیرد. نسبت 
به این طرح دو دسته ایراد مطرح بود اشکاالت مالی و غیرمالی. 
ما بررسی خواهیم کرد آیا دولت تقبل مالی را نسبت به این الیحه 
داشته یا خیر. ما به دنبال حل مسئله رتبه بندی معلمان هستیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به ضرورت ساختار بودجه 
گفت: بحث اصالح ســاختار بودجه یکی از اموری است که مقام 
معظم رهبری هم به آن تاکید داشــتند کارهایی در این زمینه 
انجام شــده اما آن گونه که شایســته بوده به آن پرداخته نشده. 
مجلس فعلی قانونی را در این زمینه تصویب کرد اما انتظار این 
است گام های بلندتری توسط دولت و مجلس برداشته شود.وی 
در پاسخ به سوالی درباره دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات 
دولت گفت: نسبت به این موضوع قبال نظر شورا را عرض کردم. 

ممکن اســت شورا گزارشــاتی را در این خصوص دریافت کرده 
باشــد اگر گزارشی دریافت کنیم مســتلزم بررسی است.طحان 
نظیف در رابطه با وظایف و اختیارات شــورای نگهبان از حیث 
رســیدگی های تخصصی گفت: موضوعی در دستور کار شورای 
نگهبان قرار نمی گیرد مگر این که مجامع فقهی و حقوقی راجع 
به آن اظهارنظر کرده باشند. این مجامع جلساتی را با کارشناسان 
و نخبگان حوزه های مختلف برگزار می کنند و نظرات خودشان 
را بعــد از این جلســات اعــالم می کنند. ما نیز با اشــتیاق در 
خدمت نخبگان، کارشناســان و مسئوالن کشور هستیم.وی در 
پاسخ به سوالی راجع به طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس 
گفت: هرچیزی که به شــفافیت بیشتر کمک کند و منع قانونی 
و شــرعی نداشته باشــد با آن موافقیم اما نسبت به مفاد طرح 
نمی توانم فعال اظهارنظر کنــم و باید دید چه متنی به تصویب 
نمایندگان مجلس می رسد.سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ هنوز 
در صحن مجلس آغاز نشــده اما طبق روال پژوهشکده شورای 

نگهبان در حال بررســی موجود است و سعی می کند پا به پای 
مجلس پیش آید. هنوز نظر رسمی و غیررسمی راجع به الیحه 
بودجــه به مجلس ارائه نکرده ایم و قائل به این نیســتیم که به 
صورت پیشــینی نکته ای را منتقل کنیم.طحان نظیف در پاسخ 
به سوالی راجع به اصالح قانون اساسی گفت: ما معتقدیم فرایند 
بازنگری در قانون اساســی پیش بینی شده و اگر ترتیبات قانونی 
طی شود امکان بازنگری وجود دارد و راه بسته نیست و می توانیم 
از ظرفیت های فعلی استفاده کنیم. منطق این است که اولویت 
را به اجرای قانون فعلی بگذاریم.او در پاســخ به سوالی راجع به 
واردات خودرو و آزادسازی قیمت گفت: ما در مرحله آخر نسبت 
به مصوبه ســاماندهی صنعت خودرو ایراد و اشکالی نداشتیم و 
ایراد هیئت نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام را منعکس 
کردیم و االن موضوع را باید از مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
پیگیری کرد.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درمورد 
بودجه شــرکت های دولتی گفت: شرکت های دولتی استقاللی 
دارند اما این به این معنا نیست که شفاف نباشند و باالخره باید 
معلوم شــود دخل و خرج آن ها چگونه اســت و شورای نگهبان 
نسبت به آن حساسیتی دارد.طحان نظیف در رابطه با برگزاری 
انتخابات به صورت الکترونیکی در سال ۱۴۰۲ گفت: مواردی که 
فرمودید باید از طرف مجری انتخابات یعنی وزارت کشور صورت 
گیرد اما شــورای نگهبان هم با این موضوع موافق است مشروط 
به این که امنیت آرای مردم تضمین شود. ما در این زمینه اعالم 
آمادگی نیز می کنیم.وی در پاسخ به سوالی درمورد احیای برجام 
و توافقــات وین گفت: هنوز که توافقی حاصل نشــده تا توافقی 
حاصل نشــود نمی توان درمورد آن اظهارنظر کرد و ما باید متن 
توافق را ببینیم تا درمورد آن نظر دهیم.سخنگوی شورای نگهبان 
در پاسخ به سوال دیگری درمورد طرح صیانت از فضای مجازی و 
بررسی شورای نگهبان در رابطه با این طرح به لحاظ شکلی بیان 
کرد: ترتیبات داخلی مجلس برعهده مجلس و براساس آیین نامه 
مجلس است و ما در آن ترتیبات ورود نمی کنیم و کار ما از زمان 
دریافت مصوبه شروع می شود و ما متن را به لحاظ محتوای آن 

بررسی می کنیم. 

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره به 
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی گفت: در این 
جلسه برای حفظ نرخ ترجیحی برخی کاالهای 
اساســی در بازه یک ســاله تصمیم گیری شد.به 
گزارش خبرگــزاری مهر، ســیدکاظم دلخوش 
اباتری در جلســه علنی صبح دیروز )شــنبه، ۷ 
اســفندماه( مجلس شورای اســالمی در تذکر 
شــفاهی، گفت: نمایندگان در مجلس به صورت 
ســه شــیفت برای بررســی الیحه بودجه وقت 
می گذارند تا قانونی درســت نوشــته شود، حال 

در شــرایطی که در ماده ۶ قانون برنامه ششــم 
قید شــده ارجحیت و ترجیح و معافیت مالیاتی 
نباید خارج از قانون اعمال شود، چرا شب گذشته 
شورای هماهنگی سران قوا در برخی از بخش ها 
معافیت مالیاتی ایجاد کردند.وی افزود: اگر قرار بر 
اعمال معافیت مالیاتی باشد، باید بر اساس قانون 
تصویب شــود و نمایندگان همواره آماده کمک 
کردن در این زمینه هستند اما همان طور که امام 
خمینی )ره( فرمودند خالف قانون، خالف شرع 
است.نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای 
اســالمی اظهار داشت: شب گذشته سران قوا در 
ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از 
کاالهای اساسی تصمیم گیری کردند که مغایرت 
شدیدی با قانون دارد. هنوز جوهر تصویب قانون 

مالیات بر ارزش افزوده خشــک نشده است و بر 
اساس ماده ۹ این قانون معافیت هایی پیش بینی 
شده است از این رو معافیت مالیاتی تعیین شده 
در جلسه سران قوا باید به مجلس اعاده شود چرا 
که این کار یک نوع توهین اســت، هنگامی که 
رهبری این اختیار را به ســران قوا دادند، اختیار 
قانونگــذاری را ندادند. ما به ســران قوا احترام 
می گذاریم اما اگر نمایندگان و سران قوا قانون را 
رعایت نکنند، قطعاً قوانین در هیچ کجای کشور 
اجرایی نخواهد شد.تصمیم سران قوا برای حفظ 
نرخ ترجیحی برخی کاالهای اساسی در بازه یک 
ساله اجرا می شود.محمدرضا پور ابراهیمی داورانی 
در پاســخ به تذکر این نماینده مجلس و توضیح 
در خصوص تصمیم گیری سران قوا برای معافیت 

مالیاتی در بخشــی از کاالهای اساسی، گفت: از 
سال ۹۷ با توجه به دستور مقام معظم رهبری و 
حکم حکومتی، شورای هماهنگی اقتصادی سران 
قوا در کشور تشــکیل شد و بر اساس چارچوبی 
که مقــام معظم رهبری تبیین کــرده بودند در 
موضوعاتی که شرایط خاص به وجود می آید، در 
این جلســات تصمیم گیری انجام شده و به مقام 
معظم رهبری ارسال می شود و در صورت تأیید 
ایشــان در یک بازه زمانی مشــخص تصمیمات 
اعمال می شــود.وی اظهار داشت: در حکمی که 
مقام معظم رهبــری تبیین کردند، دقیقاً به این 
موضوع اشــاره کردند که هیچ گاه نباید قوانین و 
مقررات در حوزه تصمیمات تحت تأثیر قرار گیرد 
مگر اینکه اضطراری وجود داشته باشد که دالیل 

آن هم توضیح داده می شود. در جلسه سران قوا 
در ارتبــاط با مالیات بر ارزش افــزوده برخی از 
کاالهای اساســی به دلیل شرایط تورمی مفصل 
بحث صورت گرفت. آن چیزی که از رسانه ملی 
اعالم شد، اجرایی نشده و در جلسه با آن موافقت 
نشــد. در رسانه ملی اعالم شد که مالیات حذف 
می شــود در حالی که در رابطه با نرخ ترجیحی 
مصوباتی داشــتیم و اگر قرار است عددی اعالم 
شود همانند آن چیزی است که در قانون لحاظ 
شده است.رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسالمی تاکید کرد: نرخ ترجیحی یعنی 
قیمت باالتر نســبت به ۹ درصدی که در قانون 
مادر وجود دارد، این موضوع به صورت مفصل در 
جلسات سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و به دلیل شــرایط تورمی در کشــور و وضعیتی 
که در تأمین کاالهای اساســی وجود دارد، نرخ 
ترجیحی در برخی از کاالها حذف نمی شــود تا 
قیمت کاالهای اساسی با قیمت حداقلی به دست 
مردم برســد. این مصوبه در یک بازه یک ســاله 

اعمال می شود.

پورابراهیمی در صحن مجلس:

حفظ نرخ ترجیحی برخی کاالهای اساسی دربازه یک ساله 
اجرا می شود

دریادار ایرانی گفت: ناوگروه ۸۰ نداجا هم اکنون در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ مشغول اجرای مأموریت در حوزه اسکورت یگان های 
شناور، کشتی های تجاری و نفتکش های جمهوری اسالمی ایران است.به گزارش ایسنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، درباره آخرین وضعیت ناوگروه ۸۰ نداجا گفت: ناوشکن دنا، ناو پشتیبانی بندرعباس و ناو پشتیبانی تنب 
در قالب ناوگروه ۸۰ نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران هم اکنون در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ مشغول انجام 
وظیفه خود در حوزه اســکورت یگان های شــناور، کشتی های تجاری و نفتکش های جمهوری اسالمی ایران هستند.دریادار ایرانی با اشاره به اهمیت موضوع آموزش در سطح 
نداجا گفت: از آنجایی که افسران و دانش آموختگان نیروی دریایی باید آموزش های تئوری را در عرصه عمل به مرحله تجربه برسانند، همزمان با اجرای مأموریت ناوگروه ۸۰ 
تعدادی از دانشجویان در این سه فروند شناور مستقر هستند که این فرصت بسیار خوبی برای تجربه آموزش ها در عرصه عمل است.فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه 
نیروی دریایی در حوزه دیپلماسی دریایی نیز فعال و هدفمند است، تاکید کرد : اگر شرایط کرونایی اجازه دهد، این ناوگروه در طول مسیر اجرای مأموریت، حتماً بازدیدهایی 

از بنادر کشورهای دوست و همسایه خواهند داشت.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: امروز با حضور مذاکره کنندگان کشورمان و رئیس مجلس جلسه ای در شورای عالی 
امنیت ملی برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی عصر دیروز )شنبه ۷ اسفندماه( مجلس 
شورای اسالمی طی تذکری شفاهی اظهار داشت: مسائل مربوط به اوکراین و همچنین مذاکرات هسته ای بسیار حائز اهمیت 
است و به همین دلیل امروز صبح نمایندگان نامه ای را خطاب به هیئت رئیسه مجلس نوشتند مبنی بر اینکه جلسه غیرعلنی 

برای بررســی این مســائل برگزار شود.وی گفت: نمایندگان مجلس دغدغه های زیادی درباره مذاکرات وین دارند. همچنین درباره مسائل اوکراین و ایرانیان مقیم 
این کشــور هم مســائل زیادی وجود دارد که الزم است هیئت رئیسه تصمیم گیری کند و در صورت امکان در شیفت سوم مجلس که ساعت ۱۹ برگزار می شود، 
جلسه غیرعلنی برای بررسی این موارد تشکیل شود.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره مذاکرات 
دغدغه ها و نگرانی هایی دارند و الزم است رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و نمایندگانی از وزارت امورخارجه توضیحاتی را در جلسه غیرعلنی مجلس به ما 

ارائه دهند.

از سوی امیر دریادار ایرانی انجام شد

تشریح وضعیت ناوگروه ۸۰ نیروی دریایی ارتش
نیکزاد خبر داد؛

جلسه شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکرات وین
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گزیده خبر

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان شرقی:
دیوان محاسبات نیازمند تعامل با جامعه 

رسانه ای است
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: مدیرکل دیوان محاســبات آذربایجان شرقی 
گفت: این مجموعه برای جلوگیری و پیشــگیری از هر گونه تخلفات بودجه ای 
ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی به شدت نیازمند تعامل با جامعه رسانه ای 
استان است.محمدرضا کردلو، نبود شناخت عمومی از دیوان محاسبات را یکی از 
مشکالت پیشروی این سازمان برشمرد و افزود: متاسفانه تاکنون در حوزه اطالع 
رســانی عمومی از کارکردها، ماموریت ها و اهــداف و محورهای فعالیت دیوان 
محاسبات در ســطح عموم جامعه آگاهی رسانی دقیقی نشده است که در این 
رابطه رسانه های گروهی می توانند با انتشار اخبار و تهیه گزارش های مختلف 
زمینه های شناخت مردم از سازمان را فراهم سازند. وی اظهار داشت: توجه به 
جهاد تبیین یکی از اولویت های اصلی دیوان محاســبات آذربایجان شرقی در 
دوره جدید مدیریتی است تا بدین وسیله ضمن عمل به وظایف ذاتی، قانونی و 
شرعی خود نسبت به ارایه گزارش های عملکرد و شفاف سازی در حیطه کاری 

برای عموم مردم اقدام شود.

فروشگاه رفاه »برلیان مال زعفرانیه« 
افتتاح شد

آیین افتتاحیه فروشگاه رفاه شعبه برلیان مال زعفرانیه 
با حضور مدیر عامل فروشــگاه های زنجیره ای رفاه 
،مالک مرکز تجاری برلیان مال زعفرانیه ،اعضای هیئت 
مدیره فروشــگاه زنجیره ای رفاه ،مسووالن شهری و 
حضور گسترده و پرشور مردم، در مرکز تجاری برلیان 

مال زعفرانیه واقع در شمال پایتخت برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما فروشگاه 
رفــاه برلیان زعفرانیه مال واقع در خیابان زعفرانیه ،ابتدای مقدس اردبیلی ،با 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار 
گرفت و پس از برش روبان، مشــتریان از این فروشــگاه فاخر بازدید و اقدام 
به خرید کردند..آیین افتتاح این مراســم با برنامه های متنوعی شامل اجرای 
موسیقی  زنده توســط گروه محبوب ایوان بند، آتش بازی،نورافشانی،برگزاری 
مسابقه ،سخنرانی مســووالن و...همراه بود.در این مراســم دکتر عالء الدین 
ختایی،مدیر عامل بازار تهاترایرانیان و مالک مرکز تجاری برلیان مال زعفرانیه 
گفت: از مجموعه رفاه که این موقعیت را در اختیار ما قرار داد که بتوانیم جمع 
صمیمی خانواده رفاه را از نزدیک مالقات کنیم صمیمانه تشکر می کنم و این 
امر فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط قوی تر بین این مرکز تجاری و پرسنل 
فروشگاه رفاه را فراهم کرد.وی با اظهار امیدواری از اینکه این همکاری در پروژه 
های آتی تداوم داشته باشد و این تعامل مطلوب مستمر باشد خاطرنشان کرد: 
اگر چه ساکنان منطقه شمال تهران از قدرت خرید بیشتری در قیاس با سایر 
مناطق برخوردارند ولی نباید تصور کرد که آنها از دریافت خدمات فروشــگاه 
های رفاه بی نیاز هستند.مدیر عامل بازار تهاترایرانیان با یادآوری این موضوع 
که تنوع ، کیفیت باالی محصوالت و پوشــش ســالیق مختلف، سبب جلب 
رضایتمندی مشــتریان این فروشگاه شده است اظهار داشت: بر این باورم که 
اگر اطالع رســانی درست و گسترده ای درباره کیفیت خدمات دهی فروشگاه 
های رفاه به ساکنان شمال پایتخت صورت گیرد،قطعا آنها به جمع مشترهای 
وفادار این مجموعه خواهند پیوست. وی با اشاره به لزوم اصالح تفکرات کلیشه 
ای و عامیانــه درباره گروه های هدف فروشــگاه های زنجیره های رفاه اذعان 
داشــت: این نگاه سنتی که مشتریان این فروشگاه ها صرفا گروه های متوسط 
و پایین درآمدی هستند باید با فرهنگ سازی صحیح اصالح شود .مالک مرکز 
خرید برلیان مال زعفرانیه تصریح کرد: مجموعه فروشگاه رفاه در این مرکز با 
سیاستهای پایدار و راهکارهای هوشمندانه به صورت کامال حرفه ای و هدفمند 
نسبت به توزیع کاالهای اساسی شهروندان در فضایی متمرکز اقدام کرده و بی 
شک همین مساله سبب گرایش مردم به خرید از این فروشگاه خواهد شد.وی 
با تاکید بر اینکه شرکت فروشگاه های زنجیره های رفاه با استراتژی دقیق در 
مسیر توسعه کسب و کار گام های بســیار خوبی برداشته است افزود: باید با 
اطالع رسانی های مستمر،ساکن شمال پایتخت را نسبت به عرضه عادالنه ،با 
کیفیت و نوآورانه و از همه مهمتر با قیمتهای حداقلی محصوالت فروشگاه های 
زنجیره رفاه آگاه کنیم.ختایی درباره دالیل پیشتازی فروشگاه های زنجیره ای 
اذعان داشــت : اصوال وقتی که فروشگاه ها به صورت زنجیره ای فعالیت می 
کنند با تامین کنندگان و تولیدکنندگان معتبر همکاری می کنند و با حذف 
واسطه ها ، دقیقا همان محصوالت مصرفی که در سایر مراکز عرضه می شود 
به صورت قوی تر و حرفه ای تر و با قیمت پایین تر در اختیار مشــتریان قرار 
می گیرد.  وی همچنین یادآور شــد: بنده به عنوان نایب رییس انجمن تولید 
کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان کشور که با بسیاری از انبوه سازان بزرگ 
در اکثر اســتانها مراوده کاری دارم ،بر این باورم که توسعه روز افزون فروشگاه 
های رفاه در گســترش مراکز تجاری که در شهرســتانها به صورت هدفمند 
ساخته می شــوند،جهت دهی تعیین کننده خواهد داشت که این امر سبب 
ایجاد همکاری اقتصادی با انبوه سازان و رونق این نوع ساخت و سازها خواهد 
شــد.مالک برلیان مال زعفرانیه گفت: در حال حاضر بسیاری از تجاری سازها 
به دنبــال تولید واحدهای تجاری با کاربری کامــال هدفمند و از پیش تعین 
شــده هســتند در حالی که قبال چنین رویه ای مرسوم نبود و عموما پس از 
ساخت مراکز تجاری ،بهره وری ساختمان برای آن تعریف می شد که این رویه 
نادرست بود.وی عنوان کرد: بنابراین فروشگاه های رفاه عالوه بر توزیع عادالنه 
کاالهای اساســی و اشتغالزایی می توانند در توسعه ساخت و ساز های مراکز 

تجاری هدفمند نقش آفرین باشند.

وزارت صنعت:
 خودروسازان در موضوع باز نشدن 

ایربگ ها مقصر نیستند !
تهــران- ایرنا- مدیرکل دفتــر صنایع خودرو 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسی 
آخرین گزارش باز نشدن ایربگ ها در حادثه 
تصادف محور بهبهــان- رامهرمز و بازخوانی 
ACU ایربگ هــا نشــان داد در هیــچ یک از 
خودروهای یاد شــده مشــکل از کیسه هوا 
نبوده است.»سهیل معمارباشــی« دیروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا افزود: بارها در رســانه ها توضیح داده شد برای اینکه کیسه 
هوای خودروها باز شــود شتاب منفی خاصی باید به خودرو وارد شود.وی 
بیان داشــت: بازخوانی نتایج ACU ایربگ ها نشــان داد که شتاب منفی و 
شــرایط الزم برای باز شــدن آنها به جز یک مورد خودروی سمند سورن 
در سایر خودرو ها ایجاد نشده و در نتیجه ایربگ ها باز نشدند.معمارباشی 
ادامه داد: همچنین در چند مورد شــاهد له شــدن کامل یا آتش گرفتن 
خودروهــا در این تصادف بودیم که هیچ اطالعاتی از ACU این خودروها 
نتوانســتیم به دســت آوریم.وی یادآور شــد: پس از این حادثه، تصادف 
دیگری در یکی از محورهای مواصالتی کشــور با برخورد هشت دستگاه 

خودرو به وقوع پیوست که در آن ایربگ اکثر خودروها باز شده بود.
این مقام مسوول خاطرنشــان کرد: سالیانه بیش از سه هزار مورد تعویض 
ایربــگ خودروها در مراکز خدمات پس از فروش خودروســازان به ثبت 
می رســد و این به معنای آن است که سیســتم ایربگ خودروهای تولید 
داخل مشکلی ندارد، اما این انتظار که تحت هر شرایطی باید کیسه های 
هوا باز شــوند منطقی نیست.به گزارش ایرنا، ۲۰ دی ماه امسال در نتیجه 
تصادف زنجیره ای در در محور بهبهان به رامهرمز استان خوزستان بیش 
از ۵۰ نفر مصدوم و کشــته شــدند. آن چیزی که در این سانحه موجب 
حیرت همگان شد، باز نشدن ایربگ های خودروهای تولید داخل بود که 
بار دیگر ضرورت نظارت دقیق تر بر کیفیت خودروها را گوشزد کرد. همین 
موضوع انتقادات زیادی به همراه داشته است و نوک تیز پیکان انتقادات به 
سمت خودروسازان بزرگ کشور رفت.با این حال، ردپای شرکت قطعه ساز 
بــه عنوان یکــی از متهمان اصلی در موضوع نقص فنــی ایربگ ها دیده 
می شود، چراکه گفته می شود شرکت یاد شده با انحصار در واردات قطعه 
حســاس ACU و ادعای داخلی سازی، تخلفات زیادی مرتکب شده است.

بورد کنترلی )ACU( یکی از اجزای حســاس و در حقیقت راهبردی ترین 
قطعه ایربگ اســت که در تصادفات دستور باز شــدن یا باز نشدن آن را 

صادر می کند.

با رشد 38 درصدی

تجارت خارجی به 90 میلیارد دالر رسید
معاون فنی گمرک گفت:  تجارت خاجی ایران در یازده ماهه سال جاری به 9۰ میلیارد دالر رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد را نشان می دهد.به گزارش خبرگزاری فارس، فرود 
عســگری اظهار داشت: تجارت خاجی ایران در یازده ماهه سال جاری به 9۰ میلیارد دالر رسید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 38 درصد رشد را نشان می دهد.معاون امور گمرکی گمرک ادامه 
داد: وزن کاالهای مبادله شده بین ایران و کشورهای طرف معامله آن در مدت مذکور 149 میلیون و 
4۰۰ هزار تن بود که نسبت به یازده ماهه سال گذشته 1۲ درصد افزایش داشت.وی افزود: از این میزان 
11۲ میلیــون و 6۵8 هزار تن کاال به ارزش 43 میلیارد و ۵17 میلیون دالر ســهم کاالهای صادراتی 
بود که رشــد 1۰ درصدی در وزن و 4۰ درصدی در ارزش آنها را شــاهد هستیم.معاون امور گمرکی 
گمرک ایران درخصوص آمار واردات کاال در یازده ماهه سال 14۰۰ نیز گفت: در این مدت 36 میلیون 
و 777 هزار تن کاال به ارزش 46 میلیارد و ۵77 میلیون دالر از کشورهای مختلف وارد ایران شد که در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 19درصد در وزن و 36 درصد در ارزش رشد داشته است. عسگری 
تصریح کرد: عمده واردات کشورمان در این مدت را کاالهای اساسی، نهاده ها، ماشین آالت تولید، دارو 
و ملزومات پزشکی و کاالهای ضروری تشکیل می داد که به منظور تأمین نیازهای ضروری مردم وارد 

شده است.

تورم، ضعیف ترین خانوارها را 
نشانه گرفته است

در حالی تورم ماهانه بهمن برای کل خانوارهای کشــور برابر 
بــا ۲.1 درصد بوده  که این عــدد برای پایین ترین و باالترین 
دهــک درآمدی به ترتیب برابر بــا ۲.4 و 1.9 درصد گزارش 
شده اســت.به گزارش اقتصادآنالین، بر اساس گزارش مرکز 
آمار، نکته مهم این اســت که در بهمن، باالترین تورم ماهانه 
مربوط به پاییــن ترین دهک و کم ترین تورم ماهانه مربوط 
به باالترین دهک هزینه ای بوده است.همچنین تورم ساالنه 
در بهمن برای ضعیف ترین خانوارهای کشــور در حالی 44 
درصد گزارش شــده کــه باالترین تورم میــان دهک های 
مختلف هزینه ای  است.از ســوی دیگر دهک دهم )باالترین 
دهــک هزینه ای( و نهم به ترتیب بــا 4۰.۵ و 4۰.4 درصد، 
پایین ترین تورم ســاالنه را در بهمن ثبت کردند. بر اساس 
اعداد مربوط به تــورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، 
فاصله تورمی دهک ها در این ماه به 3.6 واحد درصد رســید 
که نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده است. فاصله تورمی در 
گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به 
مــاه قبل ۰.4 واحد درصد کاهش و در گروه عمده »کاالهای 
غیر خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل  ۰.8 واحد درصد 

کاهش داشته است.

بررسی الیحه بودجه 14۰1
مخالفت مجلس با دریافت مالیات 

از سپرده های بانکی
نمایندگان مجلس با پیشنهاد دریافت مالیات از اصل سپرده 
های بانکی بیــش از ۵۰ میلیون تومــان مخالفت کردند.به 
گزارش ایســنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
نوبت عصر دیروز )شنبه( و در جریان در بررسی بودجه 14۰1 
در بخش درآمدی، با پیشنهاد الحاقی حسین میرزایی نماینده 
اصفهان به تبصره 6 مبنی بر اینکه از اصل سپرده های بانکی 
بیش از ۵۰ میلیون تومان ۵/۲ درصد مالیات دریافت شــود، 
مخالفت کردند.مخالفان این پیشنهاد و نماینده دولت تاکید 
داشتند که این اقدام موجب افزایش نقدینگی و تورم شده و 
باعث می شــود مردم ســپرده های خود را از بانک ها خارج 

کنند.

مجلس آگهی های تبلیغاتی نشریات و مطبوعات را از 
مالیات معاف کرد

نمایندگان مجلــس ضمن معاف کــردن روزنامه ها و 
نشریات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تبلیغات 
کاالها و خدمات داخلی، موضوع نحوه محاسبه مالیات 
مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی را 

به کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 14۰1 ارجاع دادند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از خانه ملت، نمایندگان 
در نشســت علنی صبح دیروز )شــنبه، 7 اسفندماه( 

مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 14۰1 کل کشور، با 
بندالحاقی )8( تبصره )6( ماده واحده الیحه بودجه 14۰1 درباره مالیات بر ارزش افزوده تبلیغات 
در نشــریات موافقت کردند.در بخش درآمدی بند )8( تبصره )6(ماده واحده الیحه آمده اســت: 
تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشــریات در سال 14۰1 مشمول حکم جزء)3( 
بند)ب( ماده)9( قانون مالیات برارزش افزوده نمی باشــد.گفتنی است بند )ش( این تبصره نیز به 
دلیل مغایرت با قوانین کالن کشور برای کسب دو سوم رأی نمایندگان به رأی گذاشته شد که به 
دلیل عدم کســب آرای الزم، به کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ارجاع داده شد.در بخش درآمدی 
بند )ش( تبصره )6(ماده واحده الیحه آمده اســت: در سال 14۰1 مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی  مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده )وی.اِی.تی( 
خواهند بود.همچنین نمایندگان با بند )ق( تبصره )6( که به دلیل مغایرت با قوانین کالن کشور به 
دو سوم رأی نیاز داشت، موافقت نکردند از این رو این بند که درباره معافیت های مالیاتی برخی از 
مؤسسات بود به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.به این ترتیب، حذف بند الحاقی )4( نیز به دلیل عدم 
کسب دو سوم آرای نمایندگان برای تصویب آن به رأی گذاشته شد که با موافقت نمایندگان رأی 
آورد و حذف شد. این بند در رابطه با اخذ عوارض از شهرداری های باالی ۵۰۰ هزار نفر جمعیت 
بابت صدور پروانه ساختمانی بود.علی حدادی نیز در این جلسه در تذکری خطاب به سازمان برنامه 
و بودجــه درباره جداول الیحه بودجه گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در این جداول باید 3 
درصد درآمدهای نفتی به استان های مختلف داده شود که به برخی از استان ها 1۰ هزار میلیارد 

تومان اختصاص یافته اما تنها 4 میلیارد تومان به استان البرز اختصاص داده اند.
نماینده مردم ساوجبالغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: جداول 
الیحه بودجه باید اصالح شــود تا اصل 3 قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا رعایت 
شود و رعایت عدالت نیز مد نظر قرار گیرد و رئیس جمهور نیز باید در راستای شاخصه ها به موضوع 
محرومیت ها توجه کند.محمدتقی نقدعلی ضمن تبریک روز حماسه و ایثار شهرستان خمینی شهر 
که در عملیات خیبر 114 شهید به عدد سوره های قرآن تقدیم کرد، گفت: این روزها مجلس درباره 
طرح شفافیت مورد هجمه قرار گرفته که تقاضا داریم این طرح در فرجه زمانی میان بررسی بودجه 
و ارجاع آن به شورای نگهبان به صحن علنی بیاید.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی در ادامه اضافه کرد: مجلس انقالبی با شعار شفافیت رأی آورد و قرار شد آرای نمایندگان 
را به شــفافیت بگذارد از این رو هم اکنون نیز عده زیادی از نمایندگان خواستار بررسی این طرح 

در صحن علنی هستند تا مطالبه مردم اجرایی شود.

شهردار کرج:
 احداث زیرگذر »شیخ آباد« در دستور کار 

شهرداری است
شهردار کرج گفت:با بهره برداری از بلوار شهدای حسین آباد راه آهن، مشکل ترافیک چندین ساله 
این محله برطرف می شــود.مصطفی سعیدی سیرائی در مراسم افتتاح بلوار شهدای حسین آباد راه 
آهن و زمین چمن مصنوعی و ابنیه ســرای محالت پارک بنفشــه که پیش از ظهر امروز با حضور 
اعضای شورای شهر، مدیران شهری و شهروندان برگزار شد، ضمن تبریک روز مهندس اظهار کرد: 
شورای ششم از اولین روز کاری خود دو موضوع را در اولویت کاری خود قرار داده که اولی تکمیل 
پروژه های نیمه تمام شهری است و اولویت بعدی هم آغاز پروژه های جدیدی است که بهره برداری 
از آنها منجر به توسعه شهر و رفع مشکالت شهروندان می شود. وی با تاکید بر اینکه تملک پروژه ای 
که امروز به بهره برداری رسید از قبل انجام شده بود، توضیح داد: این پروژه در زمان تحویل حدود 
3۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و در ادامه با تالش و همت مضاعف همکاران ظرف سه ماه برای 
بهره برداری آماده شــد. این مسئول تاکید کرد: با بهره برداری از این بلوار مشکل ترافیک چندین 
ساله محله حسین آباد راه آهن حل می شود.وی در ادامه با اشاره به بخشی از اقدامات شهرداری در 

چند ماه گذشته اشاره کرد.

اهدای عیدانه خدمات پس از فروش 
ایران خودرو به تاکسی رانان استان 

تهران و البرز
معاون بازاریابی و فروش شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو 
از ارایه بن کارت عیدانه  برای رانندگان تاکســی در استان تهران و 
البرز خبــر داد.اهدای عیدانه خدمات پس از فروش ایران خودرو به 
تاکسی رانان اســتان تهران و البرز .ایکوپرس- شهرام غالمی گفت: 
به منظور افزایش رضایت تاکســی داران و افزایش سطح دسترسی 
به قطعات اصلی تاکسی های پژو 4۰۵ و سمند، تخفیف 4۵۰ هزار 
تومانی برای خرید اقالمی همچون کیت کالچ و لنت ترمز در نظر 
گرفته شده است.وی گفت: متقاضیان می توانند با در دست داشتن 
کپی کارنامه فعالیتی خود به اداره رفاه تاکســیرانان شهر تهران در 
خیابــان آزادی مراجعه و پــس از دریافت کارت تخفیف، به خرید 
قطعات مورد نظر از فروشگاه های منتخب ارایه دهنده این خدمات 

در استان تهران و البرز اقدام کنند.

در پــی افزایش قیمت بــدون مجوز لوازم خانگی و تعیین ضرب االجل برای بازگردانــدن قیمت ها تا ۲3 بهمن ماه، امروز 
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم کرده که تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت های خود را به 
قیمت های قبل برگرداندند.به گزارش ایسنا،  اواسط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از افزایش 39 درصدی 
قیمت نهاده های تولید از ابتدای امسال تاکنون خبر داده بود و اواخر دی هم ماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
لــوازم خانگی اعالم کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی قیمت محصوالت خــود را 8 تا 1۲ درصد افزایش دادند. 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.اما پازوکی اواخر بهمن از 
تعیین ضرب االجل برای بازگشت قیمت ها به قیمت های قبلی خبر داد. وزارت صمت، ۲3 بهمن ماه را آخرین فرصت کاهش قیمت محصوالت لوازم خانگی اعالم 
کرده و وعده داده بود که با شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد. او همچنین گفته بود که به جز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند. 
موضوعی که بازاری ها آن را تایید نکردند.اما مجددا در آستانه آغاز اسفند مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفت که بعد از افزایش قیمت 
بدون مجوز لوازم خانگی، پنج برند قیمت محصوالت خود را کاهش دادند و حاال هم اخبار از بازگشت همه قیمت ها حکایت دارد.در این رابطه محمد مهدی 
برادران در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان اخیرا قیمت های خود را افزایش داده بودند که حداکثر این افزایش 1۲ درصد بود، گفته که 

حاال تولیدکنندگان داوطلبانه قیمت های خود را به قیمت های قبل برگرداندند.

وزیر اقتصاد گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شــامل بورس، مالیات و نظایر آن از 18 اســفند به صورت غیرحضوری صادر شــده و 
کاماًل برخط خواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ســید احســان خاندوزی در نخستین جلسه 
کارگروه فرماندهی واردات و رســوب کاال در مبادی ورودی کشــور که با حضور وزیر دادگستری، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان 
اموال تملیکی و رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد افزود: برای روندهای ناظر بر ترانزیت کاال هم برای ماه پایانی سال، 

تدابیری اندیشیده شده تا کاال در گمرکات رسوب کمتری داشته باشد و نیاز به فروش اموال تملیکی نداشته باشیم.وی گفت: برای سرعت بخشیدن به فرایندهای گمرکی، 
متن پیشنهادی تهیه شده که پس از تهیه متن تخصصی به هیئت دولت ارسال می شود تا پس از تصویب برای همه دستگاه ها الزم االجرا باشد. البته اصالح قوانین و رویه های 
گمرکی و تجاری که در حوزه اختیارات هیئت دولت باشد به مجوزهای خاص و قانون نیاز ندارد.خاندوزی افزود: همچنین بر اساس پیشنهادهای کارگروه تخصصی مربوط، 
برای اصالح رفتار بازرگانان و ساماندهی واردات می بایست با کمترین تغییر در رویه های تجاری و گمرکی برای شبکه تجاری و بازرگانان اطمینان خاطر بیشتری درباره ثبات 
رویه ها فراهم کرد.وی ادامه داد: با رویه های ثابت در بلند مدت شبکه بازرگانی تالش خواهد کرد با کمترین هزینه فرایند تجاری کشور را اصالح نماید تا شاهد رسوب کاالها 
در بنادر نباشیم و کاالهای وارداتی به سرعت فرایند گمرکی خود را طی کرده و وارد بازار شود.خاندوزی درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهای وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نیز گفت: همه مجوزهای این وزارتخانه شامل بورس، مالیات و نظایر آن از 18 اسفند و پایان دوره قانونی، به صورت غیرحضوری صادر شده و کاماًل برخط خواهد بود.

 از 18 اسفندلوازم خانگی به قیمت های قبلی برگشت

مجوزهای مربوط به وزارت اقتصاد آنالین می شود

ســازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شــهرداری کرج در نظر دارد 
مشــخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق تجدید مزایده عمومی به 

اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت 45 روز واگذار نماید:

امور قراردادها و روابط عمومی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

موضوع تمدید  تجدید مزایدهردیف
مبلغ پایه 

 کارشناسی 
) ریال  (

مبلغ سپرده 
شرکت در تجدید 

مزایده ) ریال (

1

به کارگیری مجری جهت گل آرایی هایپر گل و 
دارقالی و راه اندازی غرفه های فروش ) گل های 
آپارتمانی ، بذر ، میوه تزئینی و شاخه بریده ( در 
سالن باغ گلهای پارک شهیـد چمـران شهـر 

کـرج در زمان جشنواره الله های سال 1401

700/000/000175/000/000

باتوجه به اتمام مدت مزایده فوق در مورخــه 04/ 1400/12 ؛ مهلت فروش و 
تحویل اسناد مزایده تا مورخه    17/  1400/12 تمدید میگردد.

آگهـی  تجدید مزایده عمومی
به شمـاره  39 – 1400 ) منفک شده از کد آگهی 1400-27 (
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هجوم پاالیشگاه های هندی 
برای خرید نفت ارزان روسیه

پاالیشــگاه های هندی نفت روســیه را در پی ریزش بی 
سابقه قیمت نفت این کشور خریداری می کنند.به گزارش 
ایســنا، معامله گران به بلومبرگ گفتند: پاالیشگاه های 

هنــدی در روزهای اخیر حدود شــش میلیون بشــکه 
گرید نفتی اورال را از بندر نووراسییســک واقع در دریای 
ســیاه خریداری کردند. این بیشترین میزان نفت روسی 
خریداری شــده از سوی هند در ســه سال گذشته بوده 
و شــش بارگیری از هشت بارگیری برنامه ریزی شده در 
مارس برای کشتیهای ســوئزمکس با قابلیت حمل یک 
میلیون بشــکه نفت محسوب می شــود.این نگرانی که 

بحران اوکراین ممکن است به عرضه نفت خللی وارد کند، 
باعث شده اســت قیمتهای نفت به باالترین حد از سال 
۲۰۱۴ صعود کنند اما قیمت نفت روسیه به دلیل نگرانیها 
از تحریمهای احتمالی ریزش کرده و گرید نفتی اورال با 
تخفیف کم سابقه ای نسبت به نرخ نفت برنت عرضه می 
شود.درست پیش از آن، یک شرکت نفتی روسیه مجبور 
شــده بود مزایده فروش محموله های نفتی را باطل کند 

زیرا نتوانســته بود خریداری پیدا کند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اگرچه نفت روسیه ارزان شده است اما در مسیر 
رســیدن به خریداران، هزینه های بیشتری پیدا خواهد 
کرد. نرخ حمل محموله های نفتی از دریای سیاه از زمان 
حمله روســیه به اوکراین افزایش پیدا کرده است و بیمه 
گران تالش می کنند ارزش بیمه کشتی هایی که در این 

منطقه تردد دارند را تعیین کنند.

گزیده خبر

نوریان:
دستگاه پایش خوردگی در پاالیشگاه گاز 

ایالم بومی سازی شد
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از بومی سازی 
دستگاه پایش خوردگی به روش مقاومت الکتریکی 
در این واحد صنعتی توســط متخصصان داخلی و به 
کمک شــرکت های دانش بنیان خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی، روح اله نوریان با بیان اینکه دســتگاه 
هــاي پایش خوردگي براي تعیین ســرعت خوردگــي و در نتیجه تخمین 
عمرباقي مانده تجهیزاتي که در ســرویس قراردارند اســتفاده مي شــوند، 
افزود: پایــش خوردگي به دو روش لحظــه اي  و دوره اي صورت مي گیرد 
که با اســتفاده از این روش ها می توان ســرعت خوردگی را محاســبه کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از کوپن هاي وزني خوردگي رایجترین روش اندازه 
گیري خوردگي دوره ای مي باشــد، اظهار داشت:  در روش دوره اي، سرعت 
خوردگي طي یک دوره زماني مشــخص و بصورت متوسط اندازه گیري مي 
شود. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه  در روش لحظه اي  
ســرعت خوردگي با استفاده از دستگاه مربوطه در هر لحظه اندازه گیري مي 
گــردد، تصریح کرد: روش هاي متعددي براي اندازه گیري خوردگي بصورت 
لحظه اي و آنالین وجود دارد و ضخامت سنجي معمولي، پالریزاسیون خطي 
، مقاومت الکتریکي و غیره از جمله روش هاي متداول اندازه گیري ســرعت 

خوردگي بصورت لحظه اي و آنالین مي باشند.

بازدید استاندار هرمزگان از تصفیه خانه آب بندرعباس 
 آبفا در تامين كيفيت آب بندرعباس موفق 

عمل كرده است
"مهدي دوستي" اســتاندار هرمزگان، پیش از ظهر 
امروز در بازدید از روند تصفیه و بخش هاي مختلف 
تصفیه خانه آب شــهر بندرعباس، کیفیت آب شرب 
این شهر را نسبت به چند کالن شهر کشور مطلوب 
ارزیابي کرد. مقام عالي دولت در اســتان با اشاره به 
برخي مشــکالت حوزه آب، تاکید کرد، باتوجه به اینکه 8۰ درصد مشترکان 
از آب شرب شهري استفاده مي کنند موید آن است که آبفا در بخش تامین 
کیفیت آب شــهر بندرعباس موفق عمل کرده است . "دوستي" همچنین با 
اشــاره به اقدامات آبفا در بخش فاضالب، بــر اجراي طرح جامع فاضالب در 
شهرستان میناب و استفاده از ظرفیت پساب تولیدي تصفیه خانه هاي استان 
در بخش آبیاري فضاي سبز و کشاورزي تاکید کرد. در ادامه ، "امین قصمي" 
مدیرعامــل آبفا هرمزگان با تاکید بر کیفیت مطلوب آب شــرب بندرعباس، 
یادآور شــد؛  در حال حاضر ۴5 درصد آب این شهر از آب شیرین کن یکصد 
هزار مترمکعبي تامین مي شود که تا حد زیادي بر کیفیت آب شهر موثر بوده 
و به دلیل داشتن میزان کلسیم استاندارد، از کیفیت مطلوبي برخوردار است. 

افتخار آفرینی دیگر توسط فرزند یکی از 
كاركنان منطقه قم

دعوت فرزند رئیس امور اداری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
به اردوی تیم ملی والیبال بانوان.سرپرست روابط عمومی منطقه قم از دعوت 
»مریم رحیمی فرد« فرزند رئیس امور اداری این منطقه به نخســتین اردوی 
انتخابی تیم ملی والیبال بزرگساالن خبر داد.به گزارش شرکت روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، محمدحسین گالب با اعالم 
این خبر اظهار داشت: مریم رحیمی فرد، فرزند حسن رحیمی فرد، رئیس امور 
اداری این منطقه، به عنوان منتخت والیبالیست شناخته شده و از سوی فدراسیون 
 والیبال ایران به اولین مرحله از اردوی انتخابی تیم ملی بزرگساالن دعوت شد.

وی تصریح کرد: این اردو به مدت دو روز در کمپ تیم های ملی والیبال بانوان 
تهران برگزار شــده و از بین نفرات دعوت شده از ســه استان قم، اصفهان و 

قزوین، یک نفر در پست لیبرو انتخاب می گردد.

برگزاری مانور مقابله با آلودگی نفتی به 
صورت استانی در بندر چابهار

  معــاون دریایی بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچستان گفت: در راستای ارتقاء کیفیت خدمات 
مقابله با آلودگــی آب دریا، افزایش توان عملیاتی 
تیم مقابله با آلودگی و ارتقاء ســرعت واکنش در 
شــرایط اضطرار، مانور اســتانی مقابله با آلودگی 
نفتی در بندر چابهار برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، سیداحمد هاشمی درباره این 
مانور افزود: بر اســاس سناریوی تعیین شده و به محض دریافت گزارش 
وقوع آلودگی نفتی از سوی مرکز کنترل ترافیک دریایی، عملیات مقابله 
با آلودگی نفتی در محدوده اســکله شماره دو بندر شهید بهشتی انجام 
شــد.معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان با اشاره به 
ظرفیت تجهیزاتی این اداره کل خاطرنشــان کرد: عملیات بوم اندازی و 
جمع آوری مواد زائد نفتی از روی سطح آب با استفاده از بوم رودخانه ای 
به متراژ ۲۰۰ متر، اسکیمر چاهکی و دو فروند یدک کش خدماتی و یک 

فروند قایق مقابله با آلودگی انجام شد.

افزایش راندمان كاری ركوپراتورهای 
كوره پيش گرم شماره 2 نورد گرم

محسن امینی، رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم از باال بردن 
راندمان کاری رکوپراتورهای کوره پیش گرم شــماره ۲ نورد گرم 
فوالد مبارکه خبر داد.وی تصریح نمود: ازآنجاکه امکان تبدیل تمام 
انــرژی ورودی به کار مفید وجود نــدارد بخش زیادی از انرژی به 
شــکل حرارت از قسمت های مختلف کوره تلف می شود که عمده 
این تلفات حرارتی شــامل گازهــای خروجی از طریق دودکش ها 
به محیط اســت که به منظور اســتفاده مجدد حرارت خروجی از 
دودکش های کوره پیش گرم و بهینه ســازی مصرف ســوخت، از 
مبدل هــای حرارتی )رکوپراتورها( اســتفاده می گردد.رئیس انبار 
تختال و کوره های پیش گرم خاطرنشــان کرد: با بررســی و آنالیز 
حرارتی رکوپراتور به عنوان سیســتم بازیافت حرارت در دودکش 
کوره های پیش گرم نورد گرم شــرکت فوالد مبارکه و با محاسبه 
تلفات حرارت خروجی از دودکش ها، مشــخص شــد که راندمان 
رکوپراتورهای موجود خیلی کمتر از راندمان رکوپراتورهای مشابه 
در شرایط طراحی اســت و عملکرد بازیابی حرارت این مبدل در 
سطح پایینی به ســر می برد، به همین منظور تصمیم به تعویض 
رکوپراتورهای موجود گرفته شد.وی در خصوص این پروژه یادآور 
شــد: یکی از مسائل بســیار مهم در انجام این پروژه، بومی سازی 
رکوپراتورها بود که هزینه ســاخت داخلی این تجهیز یک چهارم 

نمونه خارجی آن برآورد شد.

افزایش 20گيگ پهنای باند اینترنت 
مخابرات منطقه گلستان

در مخابرات منطقه گلستان ، پهنای باند اینترنت ۲۰ گیگ افزایش 
یافته است.دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این خبر افزود: با توجه 
به ضرورت افزایش کیفیت ســرویس اینترنت در استان گلستان 
، پهنــای باند به میزان ۲۰ گیگ افزایش یافته اســت .وی افزود: 
در راســتای بهبود کیفیت شــبکه و ارتقا رضایتمندی مشترکین 
اینترنــت خانگی مخابرات, پهنای باند اینترنت اســتان به میزان 
۲۰ گیگابایت افزایش و مشــترکان می توانند با کیفیت بیشتری 
از سرویس اینترنت بهره مند شوند.مدیر مخابرات منطقه گلستان 
افزایش پهنای باند ذکر شده را موجب کیفیت بخشی به ارتباطات 
داخلی دانست و گفت : استمرار در توسعه تجهیزات و زیرساختهای 
مخابراتی همواره مد نظر مخابرات استان بوده و در این مورد برنامه 

های فراوانی در دست اقدام می باشد. .

با تحریم نشدن نفت روسیه

قیمت برنت به پایین ۱۰۰ دالر بازگشت
قیمت نفت پس از رشــد چشــمگیری که در زمان گشــایش 
معامالت روز جمعه تحت تاثیر نگرانی ها نســبت به اختالالت 
احتمالی عرضه ناشــی از تحریم های غربی علیه روسیه داشت، 
با کاهش روبرو شــد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت 
برای تحویل در آوریل یک دالر و ۱5 ســنت معادل ۱.۲ درصد 
کاهش یافت و در ۹۷ دالر و ۹۳ ســنت در هر بشکه بسته شد. 
قرارداد ماه مه با یک دالر و ۳۰ سنت معادل ۱.۴ درصد کاهش، 
در ۹۴ دالر و ۱۲ سنت بسته شد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا با یک دالر و ۲۲ ســنت معادل ۱.۳ درصد 
کاهش، در ۹۱ دالر و 5۹ ســنت در هر بشــکه بســته شد. اما 
بــرای کل هفته نفت برنت حدود ۴.۷ درصد و وســت تگزاس 
اینترمدیت حدود ۰.۶ درصد رشــد هفتگی داشتند.آغاز حمله 
نظامی روســیه به اوکراین، در معامالت روز پنج شــنبه قیمت 
نفت را برای نخســتین بار از ســال ۲۰۱۴ به باالی ۱۰۰ دالر 
در هر بشــکه رســاند و نفت برنت تا مرز ۱۰5 دالر پیش رفت 
اما تا پایان معامالت، بخشــی از رشــد قیمتش را از دست داد.

حمله نظامی گسترده زمینی، دریایی و هوایی روسیه به اوکراین، 
بزرگترین حمله به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی دوم 
است که دهها هزار نفر را از خانه هایشان فراری کرده است. روز 
جمعه موشــکهای روسی کی یف را هدف گرفتند و خانواده ها 
در پناهگاهها جمع شدند. مقامات اوکراینی از ساکنان کی یف 

خواســتند برای دفاع از پایتخت اوکراین، کوکتل مولوتف آماده 
کنند.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه در واکنش 
به حمله نظامی روسیه، موجی از تحریمها علیه مسکو را اعالم 
کرد که مانع تجارت این کشور با استفاده از ارزهای مهم می شود. 
همچنین بانکها و شرکتهای دولتی روسیه را هدف تحریم قرار 
داد. انگلیس، ژاپن، کانادا، استرالیا و اتحادیه اروپا هم تحریمهای 

بیشتری را علیه مســکو رونمایی کردند که شامل اقدام آلمان 
برای متوقــف کردن خط لوله گازی ۱۱ میلیــارد دالری نورد 
اســتریم ۲ بود. با این حال یک مقام آمریکایی روز پنج شــنبه 
اعالم کرد تحریمها جریان نفت و گاز روسیه را هدف نمی گیرند. 
روســیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان و صادرکننده 
بزرگ گاز به اروپاست.شرکت وود مک کنزی در یادداشتی اعالم 

کرد حداکثر ۲.۳ میلیون بشــکه از ۴.۶ میلیون بشکه صادرات 
نفت روسیه به غرب می رود. ما شاهد کاهش خرید نفت روسیه 
هســتیم. تا زمانی که شــرایط پرداخت مشخص شود، محدود 
شدن بیشتر عرضه پیش بینی می شود.بایدن اعالم کرد آمریکا با 
کشورهای دیگر سرگرم همکاری برای برداشت هماهنگ نفت از 
ذخایر استراتژیکشان است. فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشد شرکت 
پرایس فیوچرز گروپ در شــیکاگو گفت: ظاهرا صحبت درباره 
برداشت هماهنگ نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف 
کننده همچنان ادامه دارد اما ابهامات در آستانه تعطیالت آخر 
هفته از بهای معامالت پشتیبانی می کنند.منابع آگاه به رویترز 
گفتند: خریداران بزرگ نفت روسیه تالش می کنند ضمانتهایی 
در بانکهــای غربی دریافت کنند یا کشــتی پیدا کنند.به گفته 
منابع آگاه، تاکنون هیچ شــکافی در توافق میان اعضای اوپک 
پالس دیده نشــده اســت و این گروه با وجود صعود قیمتها به 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بشــکه، احتماال به افزایش گروهی تولید 
به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در آوریل پایبند می مانند.این 
گروه که شــامل اعضای اوپک و متحدانشان نظیر روسیه است، 
روز چهارشــنبه برای تصمیم گیری دیدار می کنند.بر اســاس 
گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعالم 
کرد شــمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲5 

فوریه، دو حلقه افزایش پیدا کرده و به 5۲۲ حلقه رسید.

وزیر نیرو با اشاره به اجرای دو برنامه محوری وزارت نیرو در موضوع آب، گفت: یکی از برنامه ها اصالح و تقویت نظام حکمرانی آب است 
که از منابع آب تحت مدیریت، بتوانیم به نحو مطلوب استفاده کنیم و دیگر برنامه نیز سرعت دادن به پروژه های آبی کشور است که در 
دستور کار قرار دارد.به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان صبح دیروز شنبه در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات آب با اشاره به دو برنامه 
محوری وزارت نیرو در موضوع آب تصریح کرد: یکی از برنامه ها اصالح و تقویت نظام حکمرانی آب است که از منابع آب تحت مدیریت، 
بتوانیم به نحو مطلوب اســتفاده کنیم.وی با بیان اینکه باید در این زمینه اقدامات گســترده ای را انجام دهیم، گفت: از ۶ ماه گذشته جلسات مفصل و مبسوطی را با مدیران، 
کارشناسان، متخصصان و نخبگان صنعت آب داشتیم که امیدواریم استفاده از این ظرفیت به طور کامل در دستور کار قرار گیرد.وزیر نیرو با اشاره به برنامه تحولی پیش روی 
وزارت نیرو در زمینه اصالح و تقویت نظام حکمرانی آب، ادامه داد: یکی از محورهای این برنامه حضور و مشارکت ذی نفعان در مدیریت منابع آب است، همچنین شفافیت این 
حوزه که مصرف کنندگان به طور کامل در جریان شفاف منابع باشند الزم و ضروری است.عضو کابینه دولت سیزدهم محور دوم این برنامه تحولی را سرعت دادن به پروژه های 
آبی کشور عنوان کرد و گفت: متاسفانه شاهد رکود جدی و بعضا تعطیلی خیلی از پروژه های ضروری حوزه آب بودیم که می بایست این پروژه ها را فعال کنیم.طبق اعالم وزارت 
نیرو، وی با اشاره به اقدامات ماه های گذشته، افزود: در ماه های گذشته پروژه های ضروری و ویژه شناسایی شده و در بودجه ۱۴۰۱ منابع خوبی پیش بینی شده که امیدواریم با 

تخصیص اعتبارات پروژه ها فعال و بخش قابل توجهی از مشکالت حوزه آب شرب و کشاورزی مرتفع شود.

منابع آگاه اعالم کردند توافق میان تولیدکنندگان نفت اوپک پالس شــامل روســیه پس از حمله نظامی مسکو به اوکراین تاکنون هیچ 
شکافی نشان نداده است و این گروه احتماال در نشست آتی خود با وجود صعود قیمت نفت به باالی ۱۰۰ دالر در هر بشکه، به افزایش 
برنامه ریزی شده تولید پایبند می ماند.به گزارش ایسنا، اوپک و متحدانش دوم مارس برای تصمیم گیری درباره افزایش تولید به میزان 

۴۰۰ هزار بشکه در روز در آوریل، دیدار می کنند.اوپک پالس در سال ۲۰۱۶ برای هماهنگ کردن کاهش تولید تشکیل شد و اکنون سرگرم تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای 
اســت که از ماه مه ســال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشت.اما حمله نظامی روسیه به اوکراین با وجود هشدارهای آمریکا صورت 
گرفت و اعضای منطقه خلیج فارس اوپک از متحدان نزدیک آمریکا به شمار می روند و به این ترتیب کشورهای تولیدکننده این گروه در حالی گرد هم می آیند که گسستهای 
ژئوپلیتیکی در میان آنها ایجاد شده است.با این حال یک منبع نفتی روسی به رویترز گفت: اوپک پالس مذاکرات غیررسمی داشته که در جریان آن مسکو موضعش در قبال 
اوکراین را توضیح داده است و به نظر می رسد سایر کشورهای اوپک پالس موضع بی طرفی را نشان می دهند.یک منبع عالی رتبه اوپک پالس این ایده که این آخر کار اوپک 
پالس است را رد کرد.منبع آگاه روسی گفت: روسیه همکاری نزدیکی با سعودیها دارد و بنابراین این همکاری ادامه پیدا می کند. در خصوص دیدار آینده، فعال هیچ تغییری 

پیش بینی نمی شود.چهار منبع آگاه در اوپک پالس اظهار کردند انتظار دارند هیچ تغییری در توافق صورت نگیرد. 

اصالح نظام حکمرانی آب در دستور کار وزارت نیرو

 تاثیر جنگ اوکراین بر همکاری تولیدکنندگان اجرای پروژه های آبی کشور سرعت می گیرد
 اوپک پالس
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گزیده خبر

ضرایب سود و هزینه های پخش و توزیع 
کاال ابالغ شد

بــه گــزارش اتاق اصنــاف ایــران و بر اســاس ابالغیه ســازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای اصالح ضرایب سود و هزینه های 
پخش فروشگاه های زنجیره ای، عمده فروشی و خرده فروشی و جهت اجرای 
طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت تولیدکننده و درخواست های متعدد 

واصله از سوی عوامل توزیع، ابالغ شد.
۱ -حداکثر درصد ضرایب ســود و هزینه های شــرکت های پخش با هرنوع 

گستره فعالیت
(استانی، منطقه ای و سراسری )به صورت یکسان و در قالب پنج گروه کاالیی 

مطابق جدول فوق تعیین شده است.
۲ -حداکثر درصد ضرائب سود و هزینه های پخش برای کاالهایی که احیانا 
در جدول فوق ذکر نشــده است، معادل سود در نظر گرفته شده برای گروه 
دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواســتی مبنی بر تغییر گروه 
اینگونه کاالها موارد می بایست به صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان اعالم شــده تا پس از انجام بررســی، اقدام الزم 

صورت پذیرد.
۳ -در صورتیکــه فروشــگاه های زنجیره ای اقدام بــه تامین کاال به صورت 
مستقیم از تولیدکنندگان یا واردکنندگان بنمایند متناسب با کاهش هزینه 
بواسطه حذف واسطه های غیر ضرور،حداقل ۳درصد کمتر از مجموع ضرایب 

توزیع )پخش و خرده فروشی( خواهد بود.
۴ -در مواردی که شــرکت های پخش اقدام به فروش کاال به عمده فروشان 
یا شرکت های پخش استانی یا منطقه ای می نمایند مجموع ضریب متعلقه 
حلقه های توزیع تا مرحله خرده فروشی نمی تواند از ضریب پخش )هزینه ها 

و سود مصوب پخش( بیشتر باشد.
۵ -فروشــگاه های مجازی در عرضه کاال به صورت خرده فروشی به مصرف 

کنندگان همانند موارد لحاظ شده برای فروشگاه های زنجیره ای می باشند.
۶ -انواع ســبزی، صیفی و میــوه، حبوبات و … غیر بســته بندی و فله و 
همچنیــن کاالهایی که از طریق شــرکتهای پخش توزیع نمی گردند تابع 

ضرایب مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.
الزم به ذکر است هرگونه افزایش قیمت کاال به بهانه مصوبه ابالغی ممنوع 
بوده و حســب بررسی های صورت گرفته توسط ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان و اظهارات انجمن ها و تشــکل ای صنعت پخش 
سراسری، منطقه ای و استانی هزینه های مربوط در ضرایب اعمالی، قبال در 

قیمت کاال لحاظ شده است.
همچنین بر اســاس ابالغیه اتاق اصناف ایران به اتاق های اصناف سراســر 
کشور، نظارت بر ضرایب کاالهای عرضه شده توسط حلقه های تامین و توزیع 
در دســتور کار واحدهای بازرسی و نظارت اتاق های اصناف سراسر کشور و 
اتحادیه های صنفی با همکاری و هماهنگی دستگاه های مربوط قرار خواهد 

گرفت و در صورت هر گونه تخلف، برخورد قاطع و موثر انجام خواهد شد.

آماده لغو تحریم ها باشید
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می گوید که دولت 
باید خود را برای اســتفاده از فرصت هــای اقتصادی پس از 
لغو تحریم ها آماده و شــرایط را برای جذب سرمایه خارجی 
فراهم کند.به گزارش ایســنا، هر چنــد هنوز نتیجه نهایی 
مذاکرات هسته ای مشخص نیست و با وجود آنکه دو طرف 
از کاهش اختالف ها خبر داده اند اما همچنان تاکید دارند که 
هنوز شــرایط برای امضای توافق جدید به وجود نیامده اما 
فعاالن اقتصادی ایران معتقدند برای آنکه تجربه ســال های 
برجام تکرار نشــود، دولت این بار باید خود را برای استفاده 
از این فرصت ها آماده کند.هر چند در دوره برجام توافق های 
مشــترک زیادی میان ایران و کشورهای اروپایی و آسیایی 
نهایی شد، اما با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه گذاری های 
مشترک عمال راه به جایی نبرد، پس از اعمال دوباره تحریم ها 
از سوی آمریکا، بسیاری از این شرکای خارجی ترجیح دادند 
کــه ایران را ترک کنند.حســین ســلیمی - رئیس انجمن 
ســرمایه گذاری مشــترک ایرانی و خارجی - در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این مطلب که نهایی شــدن 
توافق های وین، بهترین موقعیت را برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی ایجاد می کند، گفت: یکی از موضوعاتی که نسبت به 
کشورهای منطقه از آن عقب افتادیم، جذب سرمایه گذاری 
خارجی اســت.این فعال اقتصادی معتقد است دالری که به 
کمک جذب سرمایه گذاری خارجی وارد کشور می شود، در 
عین حال که اشتغال زاست، به رشد اقتصادی کمک می کند 
و توان اقتصاد کشــور را باال می برد.بر اســاس اظهارات این 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران متاســفانه به دلیل برخی 
محدودیت های داخلی، با کســری هایی در ســرمایه گذاری 

مواجه هســتیم که موجب شده میزان سرمایه گذاری کشور 
نســبت به استهالک سرمایه و کل دارایی، منفی شود و این 
معضل یکی از بدترین نوع شرایطی است که می تواند بر اقتصاد 
حاکم شود؛ این موضوع به معنای توقف روند رشد اقتصادی، 
عدم ایجاد اشتغال و رشد مستمر تورم است. بنابراین با جذب 
سرمایه گذاری خارجی می توانیم خون جدیدی وارد رگ های 

اقتصاد کشــور کنیم.او با نگاهی به شرایط ایجاد شده بعد از 
توافق های پیش رو تصریح کرد: اگر این اتفاق بیفتد، شرایط 
برای فروش نفت بهتر شــده و روابــط بین المللی خود را تا 
حدودی تســکین می دهیم. از طرفی هزینه هایی که امروز 
برای نقل وانتقاالت ارزی می پردازیم، کاهش پیدا می کند. این 
صرفه جویی در هزینه ها به بهبود شــرایط تولید و در نهایت 

رشــد اقتصادی کمک می کند. همچنین درآمد سرانه را باال 
برده و به افزایش حجم صادرات و جذب سرمایه گذاری بیشتر 
منجر می شود.سلیمی در ادامه با تاکید بر اهمیت برنامه ریزی 
پیش از هر اقدامی، گفت: هر دولتی که برنامه ریزی داشــته 
باشــد حتی در دوران بحــران هم می تواند شــرایط خود 
را مدیریــت کند. بنابراین دولت ایــران به برنامه جدید نیاز 
دارد و حتی اگر توافق های پیش رو ۵۰ درصدی هم باشــد و 
نیمی از اقتصاد کشور را رها کند باید برای همان برنامه ریزی 
دقیقی ارائه دهیم.این فعال اقتصادی پیشــنهاد داد: در قدم 
اول تکلیف صادرات، مشخص شود. صادرات یک امر دائمی 
است در صورتی که در ایران برای آن مقطعی فکر می کنیم. 
اســتمرار و ثبات در صادرات جزو اصول غیرقابل انکار است 
پس این موضوع باید در صدر تصمیمات دولت قرار گیرد.بر 
اساس اظهارات سلیمی، یک سرمایه گذار باید بداند در آینده 
چگونه عمل کند و اطمینان داشته باشد که منافع او حفظ 
می شود. اگر در برنامه ریزی خود این اصل را در نظر بگیریم، 
می توانیم از حداکثر فرصت به وجود آمده، اســتفاده کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شــد: ثبات سیاسی 
و اقتصادی دو اصلی هســتند که در جذب ســرمایه گذاری 
خارجی و داخلی اثر می  گذارند و اگر بر اساس تحقق این دو 
اصل برنامه ریزی کنیم، به تدریج شاهد حل مشکالت فعلی 
کشــور هستیم.او درباره کشورهایی که می توانیم با آنها وارد 
مذاکره شده و به کمک آنها روند سرمایه گذاری خارجی خود 
را بهبود ببخشــیم نیز گفت: طبق تجربه همواره کشورهای 
اروپایی باالترین حجم ماشین آالت را به ایران صادر کردند، 
چون همیشه میزان اختالفات کمتری با اروپاییان داشتیم. 
از طرفی به تازگی با چین قرارداد ۲۵ ساله ای منعقد کردیم 
و می توانیم از این طریق بازاری هم در شــرق آسیا بسازیم 
هر چند به نظر می رســد معامله کردن با کشــورهای غربی 
روند پایدارتری خواهد داشت. طبق تجربه جهانی، ناسازگاری 
شرقی ها در اقتصاد دنیا بیشتر است و ارتباط با چین و روسیه 

نمی تواند روند پایداری داشته باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت می گوید با جمع بندی نهایی درباره یک پیشنهاد در کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی، امکانی جدید برای واردات کاال فراهم شده است.به گزارش ایسنا، آنطور که علی رضا پیمان 
پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر داده، از این پس امکان واردات اعتباری کاال در سامانه نیما وجود خواهد داشت.بر این اساس تجار می توانند با استفاده از برات اسنادی مدت دار با سررسید پرداخت سه 
ماهه نسبت به تامین ارز واردات در چارچوب بخشنامه ابالغی اقدام کنند.بر اساس بخشنامه ای که بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل زده، در صورت عدم تامین ارز، تمدید سر رسید پرداخت به مدت حداکثر یک 
ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان پذیر خواهد بود.تجار برای استفاده از این راهکار، باید مدارک کافی را ارائه کنند. ثبت برات اسنادی در سامانه 
سمتاک و صدور اعالمیه تامین ارز مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل و نقل صادره خواهد بود.با اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت، واردکنندگانی که بتوانند مدارک را بر اساس ابالغیه درخواستی بانک مرکزی ارائه کنند، امکان آن را خواهند داشت که از 
این پس به شکل اعتباری نسبت به واردات کاال به ایران اقدام کنند.پیمان پاک این را نیز گفته که رئیس جمهوری در سفر اخیر به قطر بابت مانع زدایی و اقدامات حمایتی، سازمان توسعه تجارت را مورد تقدیر قرار داده و این سازمان بر اساس اهداف در 

نظر گرفته شده از سوی دولت، اقدامات خود برای توسعه صادرات و تجارت ایران را همچنان در دستور کار خواهد داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

راهی جدید برای واردات کاال به ایران



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران یکشنبه 8 اسفند 1400  25 رجب 1443  27 فوریه 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4858  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

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

سندباکس بانک مرکزی تصویب شد
»چارچوب نظام محیط  آزمون تنطیم گری بانک مرکزی« با استناد به مواد )۱۰( و 
)۱۱( قانون پولی و بانکی کشور و با عنایت به مصوبه جلسه شماره ۸۸ کمیسیون 
عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی توسط هیئت عامل بانک مرکزی 
تصویب شد.به گزارش ایِبنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عامل این 
بانک با استناد به مواد )۱۰( و )۱۱( قانون پولی و بانکی کشور و با عنایت به مصوبه 
جلسه شماره ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی در 
خصوص دستورالعمل ایجاد نظام مدیریت یکپارچه محیط  های آزمون تنظیم گری 
کســب  و کارهای نوآورانه در فضای مجازی و در راســتای اجرایی کردن مصوبه 
هیئت دولت و تســهیل تنظیم  گری برای کسب  وکارهای ارائه کننده خدمات و 

محصوالت پولی، بانکی و مالی نوآورانه، »چارچوب نظام محیط  آزمون تنطیم گری 
بانک مرکزی« را مورد بررسی و تصویب قرار داد. در این چارچوب، شورای راهبری 
باالترین رکن نظام محیط آزمون تنظیم  گری بانک مرکزی معرفی شده است که 
مســئولیت سیاســتگذاری، هدایت و راهبری این محیط آزمون را بر عهده دارد. 
حمایت از ایده های نوآورانه؛ تســهیل و تســریع در عملیاتی شدن محصوالت و 
خدمات نوآورانه در صنعت بانکداری، بهینه ســازی فرآیند تنظیم گری و مقرره 
نویســی برای فناوری های نوین مالی )فین تک ها( از جملــه مزایای راه اندازی 
این ســندباکس به شــمار می رود.مطابق این چارچوب، فناوران مالی می توانند 
طرح های نوآورانه خود را برای حضور در ســندباکس به دبیرخانه شورای راهبری 
ارسال کنند و در صورت احراز شرایط تعیین شده وارد محیط آزمون شوند.گفتنی 
اســت، شرکت ملی انفورماتیک به عنوان متولی ایجاد، اجرا و پایش سازوکارها و 

فرآیندهای این محیط معرفی شده است.

گزیده خبر

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
لزوم توجه و حمایت از هلدینگ های بزرگ

مدیرعامل بانک توســعه صــادرات ایران گفت: این بانــک آمادگی الزم جهت 
همکاری با شــرکت »ومعادن« در راستای تسهیل سرمایه گذاری های معدنی را 
دارد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سیدعلی حسینی در 
نشســت هم اندیشی با مدیران عامل شرکت »ومعادن« با اشاره به ظرفیت های 
بین المللی بانک توســعه صادرات ایران و ارائه خدمــات متنوع و متعدد مالی 
در حوزه های تولیدی وصادراتی، اظهار داشــت: این بانک همواره در راســتای 
تســهیل ســرمایه گذاری های معدنی از طریق ایجاد کانال های مالی و اعطای 
تســهیالت ارزی در بخش معدن پیشگام بوده اســت.وی در ادامه یادآور شد: 
کارخانه کک طبس با افتتاح اعتبار اســنادی بالغ بر ۳۱ میلیون یورو توســط 
بانک توســعه صادرات ایران تامین مالی و به بهره برداری رسیده است.در ادامه 
این نشست، امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات با اشاره به رشد ارزش کامودیتی ها در سال های گذشته، بر لزوم تقویت 
روابط اقتصادی با کشــورهای همسایه از طریق توسعه سرمایه گذاری در بخش 
معدن این کشورها تاکید کرد.وی همچنین با اشاره به جایگاه سیاسی کشور در 
منطقه، گفت: در حال حاضر ایران در بین کشورهای منطقه از موقعیت مناسب 
و مطلوبی برخوردار اســت و با توجه به نگاه کشورهای همسایه به توانمندی ها 
و قدرت ایران، الزم اســت با شناسایی ظرفیت ها و تعریف فرصت های همکاری، 

پیوند اقتصادی عمیق تری را با کشورهای منطقه ایجاد کنیم.

شایان در جمع کارکنان روابط عمومی مطرح کرد؛
رکوردشکنی در کفایت سرمایه بانک مسکن/ 

NPL بانک به عدد ۶.۴ رسید
مدیر عامل بانک مسکن عنوان کرد: خالص NPL بانک در ادامه روند نزولی خود 
پس از کسر ســود معوقه به ۶.۴ درصد تا پایان دی ماه رسیده است.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی بانک مسکن - هیبنا ، مدیر عامل بانک مسکن در نشستی 
با مدیر امور، رییس اداره کل و مسووالن دوایر اداره کل روابط عمومی از نقش و 
جایگاه روابط عمومی در پیشبرد اهداف بانک سخن گفت.محمود شایان با اشاره 
به حضور معاون امور مجلس رییس جمهوری در بانک مســکن، عنوان کرد: این 
حضور نشــان از اهمیت باالی مساله مسکن برای دولت دارد. تاکید سیدمحمد 
حســینی این بود که کارهای بانک مســکن آنطور که باید در فضای جامعه و 
رسانه ها ظهور و بروز ندارد. در مجموع ایشان این قول را به ما دادند که از بانک 
مسکن در زمینه افزایش سرمایه حمایت کرده و در دولت این حمایت به صورت 
ویژه از این بانک صورت گیرد.وی در ادامه گفت: اقدامات خوبی تاکنون در بانک 
مسکن انجام شده که این کارهای خوب باید توسط مدیران و روابط عمومی در 
رســانه ها و میان مردم بازتاب پیدا کند. روابط عمومی در بحث درون سازمانی 
زمانی موفق است که رسانه ها منبع اخبار و اطالعات خود در مجموعه های خبری 
را از طریق مدیران و همکاران این بخش دریافت کنند.مدیرعامل بانک مسکن در 
تشریح عملکرد روبه رشد بانک، با بیان اینکه ما در کشور طی 2۰ سال گذشته 
بانکی را سراغ نداریم که کفایت سرمایه آن باالتر از عدد ۱۰ باشد، عنوان کرد: در 
تالش هستیم با اقداماتی که برنامه ریزی کرده ایم، کفایت سرمایه بانک مسکن را 

تا پایان سال به رقمی برسانیم که در سطح بین الملل بی سابقه باشد.

حضور محسن رضایی در غرفه بانک کارآفرین
در آخرین روز از نمایشــگاه پتروشیمی کیش، معاون اقتصادی رئیس جمهور از 
غرفــه بانک کارآفرین بازدید کرد و در جریان میزان ســرمایه گذاری  این بانک 
در صنایع پتروشــیمی، نفت و گاز قرار گرفت.به گــزارش روابط عمومی بانک 
کارآفرین، نمایشــگاه پتروشــیمی کیش که از دوم اسفندماه به مدت ۳ روز در 
کیش برگزار شــد، در آخرین روز شــاهد حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور 
بود. محســن رضایی طی بازدید از نمایشگاه در غرفه بانک کارآفرین نیز حضور 
یافت و مورد اســتقبال معاون مدیرعامل ایــن بانک در امور مالی و مجامع قرار 
گرفت. فرشاد محمدپور با بیان اینکه بانک کارآفرین یکی از بانک های خوشنام در 
صنعت بانکداری به شمار می رود، در پاسخ به محسن رضایی در خصوص میزان 
تسهیالت این بانک در حوزه پتروشیمی، گفت: »بانک کارآفرین طی سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یکی از بانک های پیشرو در رشد اعطای تسهیالت به بخش های 
مختلف اقتصادی کشور خصوصا نفت و گاز و پتروشیمی بوده و حوزه نفت و گاز 
و  پتروشــیمی یکی از سه حوزه راهبردی بانک در اعطای اعتبار و تسهیالت در 
سال های مزبور بوده است.« دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز 

در این دیدار برای مجموعه بانک کارآفرین آرزوی موفقیت کرد. 

پرداخت ۴۶٠ فقره تسهیالت ُخرد آسان 
در یک ماه گذشــته، ۴۶۰ فقره تسهیالت خرد آسان به مشتریان بانک دی 
پرداخت شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی، با گذشت نزدیک به یک 
ماه از آغاز طرح پرداخت تســهیالت خرد آســان به مشتریان، ۴۶۰ پرونده 
متقاضیان بررســی و تسهیالت متناسب پرداخت شــده است.تسهیل در 
شرایط پرداخت تسهیالت خرد یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهور 
و وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است که در همین راستا به شعب تأکید 
شــده موضوع پرداخت تســهیالت خرد برای کارکنان شاغل، بازنشستگان 
و مســتمری بگیران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی بزرگ که بانک 
عامل پرداخت آن ها بانک دی است و همچنین خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران را مدنظر قرار دهند و متناسب با منابع، درخواست ها را بررسی و با 

رعایت مقررات، تسهیالت مورد نظر را پرداخت کنند.

 در هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران صورت گرفت؛
 مدال ملی مدیریت روابط عمومی 

به سپه رسید
پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ در نخستین جشنواره ملی مردم داری ایران 
که در هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی برگزار شد، رئیس 
اداره کل روابط عمومی بانک سپه مدیر برتر و حائز مدال ملی این جشنواره 
شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ بر اساس رای هیئت داوران، 
محمود نکونام رئیس اداره کل روابط عمومی بانک سپه، به عنوان مدیر برتر 
روابط عمومی معرفی و مدال ملی مدیریت روابط عمومی را از »هجدهمین 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران« و »نخستین جشنواره مردم داری 
ایران« کسب کرد.بر اساس این گزارش کمیته داوری »نخستین جشنواره 
مردم داری ایران« اقدامات، خدمات الگوساز و باکیفیت معرفی شدگان به 
این جشــنواره را در دو بخش »مدال های روابط عمومی ایران« و »جوایز 

ویژه روابط عمومی ایران« بررسی و برگزیدگان آن را معرفی کرد.

 قطع کارتخوان ها با اعالم سازمان مالیاتی

۲۰۰ هزار کارتخوان غیرفعال شد
تهران- ایرنا- شرکت شاپرک اعالم کرد: 2۰۰ هزار کارتخوان در مرحله نخست بر اساس 
معیارهای ســازمان امور مالیاتی غیرفعال شده است.به گزارش روز شنبه ایرنا، در ادامه 
اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان و پس از اطالع رسانی 
گسترده سازمان امور مالیاتی مبنی بر مهلت زمانی تا انتهای بهمن ماه و پوشش رسانه ای 
کامل این موضوع، فهرســت چند میلیون دستگاه کارتخوان و درگاه اینترنتی که برای 
تشکیل یا تکمیل پرونده مالیاتی خود به وب سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه نکرده 
بودند، به بانک مرکزی برای قطع اعالم شــد.بر اســاس این گزارش، شرکت شاپرک به 
عنوان متولی نظارتی شبکه پرداخت کشور در مرحله نخست بر مبنای معیارهای اعالم 
شده توسط سازمان امور مالیاتی حدود 2۰۰ هزار ترمینال را شناسایی و قطع کرد.برخی 
موارد قطع شده ترمینال هایی هستند که در ۶ ماه گذشته تراکنش نداشته اند یا گردش 
مالی پایینی داشــته اند. تعدادی نیز از ترمینال های با گردش مالی باال انتخاب شده اند.

همه موارد بر اساس فهرست های اعالمی از سازمان امور مالیاتی و کامال به روز انجام شده 
و از این ســازمان خواهش کرده ایم که از امروز سایت را باز کنند تا افرادی که مایل به 

الصاق پایانه های خود به پرونده مالیاتی هستند بتوانند این کار را انجام دهند.به گزارش 
ایرنا، براساس ماده ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که آبان ماه سال ۹۸ 
در مجلس شــورای اسالمی تصویب شد، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان 
امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دســتگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی اقدام کند و مجوز فعالیت و شــماره اقتصادی به بنگاه های اقتصادی دارای 
پایانه های فروش به عنوان شناسه یکتا اختصاص دهد.پس از تخصیص شناسه مذکور، 
همه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان 
بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش  های بانکی مرتبط با فعالیت 
شغلی صاحب حساب بانکی محسوب می شود و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
موظف اســت در چارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطالعات این تراکنش  های بانکی 
شــامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب 
بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت 
برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.در تبصره این قانون هم تاکید شده است 

که پس از انقضای موعد تعیین شــده، اتصال دســتگاه های کارتخوان بانکی )pos( یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی 
تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است.بانک مرکزی و حسب مورد 
همه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هســتند مشخصات بهره  برداران 
همه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعالم 
کنند. در صورت تخلــف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه ۶ قانون مجازات 

اسالمی به غیر از حبس محکوم می شوند.

 بانک پاسارگاد با ساخت و افتتاح یک باب 
مدرسه شش کالسه در شهرستان پلدختر 
استان لرستان، گام دیگری در مسیر ایفای 
مســئولیت های اجتماعی خود و توسعه 
زیرساخت ها و فضاهای فرهنگی آموزشی 
کشــور به ویــژه در مناطق آســیب  دیده 
از بالیــای طبیعی برداشــت.به گزارش 
روابط عمومی بانک پاســارگاد، مدرســه 
شش کالســه پاســارگاد در شهرســتان 
پلدختر اســتان لرستان طی مراسمی در 
روز چهارشــنبه مورخ ۴اســفند۱۴۰۰ با 
حضور ائمه جمعه پلدختــر و معموالن، 

نماینده مــردم پلدختــر و معموالن در 
مجلس شورای اسالمی، فرماندار پلدختر، 
مســئوالن  پاســارگاد،  بانک  مدیرعامل 
محلی و جمعی از مدیران بانک پاسارگاد 
رســماً افتتاح شد و به شــبکه آموزشی 
کشور پیوســت. این مدرسه که ساخت 
آن در راســتای جبران خســارات جدی 

ناشــی از وقوع ســیل ســال ۱۳۹۸ به 
زیرساخت های آموزشــی استان لرستان 
و به خصوص شهرســتان پلدختر صورت 
پذیرفته است؛ با زیربنای ۱۶7۰ مترمربع 
و ۳5۰ مترمربع محوطه سازی، در مقطع 
متوســطه اول میزبان حدود ۱۸۰ نفر از 
دانش آمــوزان پلدختری خواهــد بود.در 

آغاز این مراسم علی محمد رضوی رییس 
مجمع خیرین مدرسه ساز استان لرستان و 
امیر غفوری نژاد مدیرکل نوسازی و تجهیز 
مدارس لرستان ضمن عرض خیرمقدم به 
حاضرین و ارائه گزارشــی از فعالیت های 
مدرسه سازی پس از وقوع خسارات سیل 
سال ۱۳۹۸، با اشاره به ساخت بیش از 2۴ 
مرکز آموزشی با بیش از ۸۰ کالس درس 
در استان لرســتان توسط بانک پاسارگاد 
از اقدامــات مهم و پرشــمار این بانک در 
راستای بازسازی زیرساخت های آموزشی 

استان تقدیر کردند. 

  با همت بانک پاسارگاد، پلدختر 
صاحب یک مدرسه جدید شد

معــاون فناوری هــای نوین 
بانک مرکزی گفت: استفاده 
از رمزپول ملــی یعنــی بــا 
در  اســتفاده  مورد  فناوری 
رمزارزها و به طور خاص با تمرکز بر بالکچین، همان اســکناس 
یا پولی که در دســت مردم اســت، به صورت دیجیتال در اختیار 
عموم قرار گیرد.به گزارش خبرنگار ایِبنا، رمزارز مدت هاســت در 
دنیا پا گرفته و یکی دو سالی  است که در ایران نیز از آن استقبال 
شده است. رمزارزهایی که در ابتدا با مخالفت بسیاری از دولت ها 
از جمله ایران مواجه شــدند و هیچگاه قانونی نشدند اما به مرور 
با توســعه این بازار و اقبال گسترده مردم، این نتیجه حاصل شد 

که رمزپول ملــی با همان کارکرد رمزارز رایــج در دنیا با اندکی 
تفاوت، برای هر کشوری ایجاد شود. برهمین اساس بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران نیز با هدف ساماندهی این بازار و همچنین 
استفاده آســان مردم از پول دیجیتال، تصمیم گرفت رمزریال را 
وارد اقتصاد کشور کند که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مقررات 
آن در شــورای پول و اعتبار تصویب شده و به زودی نیز عملیاتی 
خواهد شد.در همین باره مهران محرمیان؛ معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا با اشاره به اینکه رمزپول 
ملی در دنیا پدیده ای فراگیر است، اظهار کرد: بانک های مرکزی 
پیــش از این رمزارزها را نادیده گرفته بودند و بعد از مدتی به آن 
توجه کردنــد و البته در حال حاضر نیز که بازار رمزارزها در حال 

توســعه بیشتری هستند به طور جدی وارد این حوزه شده اند. وی 
با بیان اینکه از سوی دیگر اخبار محدودیت استفاده از رمزارزها در 
کشورهای مختلف دنیا هم شنیده می شود، تصریح کرد: کشورهایی 
مانند چین، روســیه و امریکا نیز محدودیت هایی را در نظر گرفته 
بودند اما یکی از واکنش هایی که بانک های مرکزی دنیا به رمزارزها 
نشان دادند بحث رمز پول ملی است. محرمیان ادامه داد: استفاده 
از رمزپول ملی یعنی با فناوری مورد استفاده در رمزارزها و به طور 
خاص با تمرکز بر بالکچین، همان اســکناس یا پولی که در دست 
مردم اســت، به صورت دیجیتال در اختیار عموم قرار گیرد. حال 
سوالی که مطرح می شود این است که وقتی ما بانکداری الکترونیک 
داریم، پس چه نیازی به این رمزپول اســت؟ معاون فناوری های 
 Financial( نویــن بانک مرکزی گفــت: ایران در شــمول مالــی
inclusion( در رنکینگ جهانی دارای رتبه »خیلی خوب« اســت و 
درصد موفقیت ما در این بخش، درحدود ۹۳درصد اســت که عدد 
بسیار باالیی است اما درمورد رمزپول، نکته ای که وجود دارد ایجاد 

و استفاده از open money است که قدرت برنامه نویسی در پول را 
برای ما فراهم خواهد کرد کــه در نهایت در حوزه های مختلف از 
جمله نظارت، کســب و کار و همچنین سیاست های پولی نوآوری 
ایجــاد می کند. وی افزود: در این صورت ما قادر خواهیم بود پولی 
عرضه کنیم که به طور هوشــمند تشخیص دهد در چه حوزه ای 
ورود کند و در کجاها خیر؛ چه بسا بتواند تقلب ها را هم به صورت 
هوشــمندانه تشــخیص دهد. در حالی که با اسکناسی که اکنون 
در اختیار داریم این امکان میســر نیست، به عنوان مثال اگر یک 
اســکناس از جیب دارنده آن روی زمین بیفتد و نفر دیگری آن را 
بــردارد قابلیت پیگیری از حالت خود پول وجود ندارد، مگر اینکه 
شواهد دیگری وجود داشته باشد؛ اما در رمز پول ملی قابلیت برنامه 
نویسی وجود دارد که هم می تواند کسب وکارهای جدید ایجاد کند 
و هم بحث smart contract یا قراردادهای هوشــمند در این میان 
رونق می گیرد و در نهایت نیز پیوند پول با حوزه های دیگر را شاهد 
خواهیم بود.  به گفته محرمیان، در حوزه تسهیالت و سیاست های 

پولی و نظارت هم می شــود اقداماتی انجام داد که تا به حال قادر 
به انجــام آن نبودیم.وی تصریح کرد: در حال حاضر در حدود ۹۰ 
بانک مرکزی در دنیا این موضوع را در دســتور کار دارند و ما نیز 
جزو پیشروها هستیم. چند بانک مرکزی در حالت پایلوت هستند 
و مثال چین اعالم کرده بود که در المپیک زمستانی قرار است یوآن 
دیجیتال را رونمایی کند. ما هم در همین راســتا در حال حرکت 
هســتیم و مفتخرم که بگویم متخصصان کشــورمان تکنولوژی 
ای را توســعه دادند که قابلیت و سهولت اســتفاده برای مردم را 
به همــراه دارد. وی گفت: البته باید توجــه کرد پیش فرض هایی 
که گاهی عموم در زمینه رمزپول دارند درســت نیســت، از جمله 
اینکه ماینینگ رمزپول ملی کجاســت؟ یا اینکه می توان در این 
بخش ســرمایه گذاری کرد؟ الزم به تاکید است که رمرزپول ملی 
قابلیت استخراج نخواهد داشت و صرفاً توسط بانک مرکزی منتشر 
می شود؛ همچنین قابلیت سرمایه گذاری نیز ندارد چرا که اساساً 

به معنی دارایی نیست.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی مطرح کرد؛

مزایای رمز ریال ملی چیست؟

ایران زمین حامی توسعه و اشتغال زایی
عبدالمجید پورســعید مدیرعامل بانک ایران زمین، با تاکید بر حمایت از تولید به عنوان راهی برای گذر از 
شرایط کنونی گفت: چندین سال است که تولید کشور با شرایط سخت دست و پنجه نرم می کند، به طوری 
که بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید را از دست داده اند و یا با ظرفیت های پایین به ادامه مسیر می 
پردازند.پور سعید افزود: به گفته رهبر معظم انقالب که تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و 
صفوف مقدم عرصه حیاتی »تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی« خواندند، در شرایط کنونی 
حمایت از تولید و تخصیص اعتبار به واحدهای تولیدی می تواند نقش اساسی در پیشبرد اهداف کشور و گذر 
از شــرایط کنونی داشته باشد.مدیرعامل بانک ایران زمین با اشاره به نقش کلیدی بانک ها در گذر از شرایط 
کنونی اظهار داشت: انتظاری که از بانک ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش های تامین مالی و اقتصادی 
می رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه تولید کشور است.وی افزود: به نظر می 
رسد تنها راه گذر از شرایط فعلی حمایت از کاالی داخلی توسط همه آحاد جامعه است. حوزه های اقتصادی 
باید ســعی کنند با حمایت های درست، استفاده از ظرفیتهای داخلی و کنترل واردات چرخ های تولید را به 
حرکت درآورند و مردم نیز در راستای حمایت از تولید باید تولیدات داخلی را خریداری و حمایت کنند.نکته 
ای که درپایان باید به آن توجه داشت این است که محور اصلی ما در بحث استقالل بانک مرکزی، پاکسازی 
اقتصاد از فعالیت ها نامولد، فساد آمیز و سوداگری های بی ثبات کننده است. اگر محیط اقتصاد باثبات و آرام 
باشد و پاک دستی و مسئولیت پذیری وضعیت رایج اقتصاد باشد در آن صورت بانک ها وموسسات اعتباری، 

چه خصوصی باشند و چه غیر خصوصی، درست عمل می کنند.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک تجارت با پاالیشگاه نفت بندرعباس
تفاهم نامه های همکاری بانک تجارت با پاالیشگاه نفت بندرعباس و شرکت صنایع پتروپاالیشی آنامیس پایا در حاشیه نشست تخصصی روش های تامین مالی توسط بانک تجارت و 
سوپر مارکت مالی این بانک به امضای دکتر اخالقی مدیرعامل بانک تجارت و مهندس هاشم نامور مدیرعامل پاالیشگاه نفت بندرعباس و بهزادی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع 
پتروپاالیشی آنامیس پایا رسید.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در حاشیه برگزاری سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی بانک 
تجارت در دو تفاهم نامه جداگانه فصلی جدید را در تعامل با شرکت پاالیشگاه نفت بندرعباس و شرکت صنایع پتروپاالیشی آنامیس پایا آغاز کرد.دکتر اخالقی مدیر عامل بانک تجارت 
در مراسم امضای این تفاهم نامه ها که با حضور فرخ نژاد رئیس هیئت مدیره بانک تجارت و مدیران عامل شرکت های صنعت پتروشیمی کشور برگزار شد با تاکید بر اینکه حمایت 
از صنعت پتروشیمی و مجموعه زنجیره تولید و خریداران محصوالت این صنعت از برنامه های بانک تجارت است عنوان کرد: شرکت پاالیشگاه نفت بندرعباس از جمله مشتریان با 

سابقه و وفادار بانک تجارت به شمار می رود و ما همواره آماده همکاری با طرح های توسعه محور این شرکت در راستای ارتقای صنعت نفت و توسعه پایدار اقتصاد کشور هستیم.

کارنامه درخشان بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در 

پرداخت تسهیالت بدون ضامن
بانک  قرض الحسنه مهر ایران تنها در بهمن ماه سال جاری 
۱2 هزار و ۱2۳ فقره تسهیالت بدون ضامن پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی از پرداخت بیــش از 2۶هزار و ۸۹۱ 
میلیارد ریال تسهیالت خرد بدون ضامن، توسط ۱۱ بانک 
دولتی و نیمه دولتی در بهمن ماه ســال جاری خبر داد.

بانک قرض الحســنه مهر ایران با پرداخت ۱2هزار و ۱2۳ 
فقره تســهیالت بدون ضامن در بازه زمانی یاد شده، رتبه 
سوم پرداخت این تسهیالت را در بین بانک ها کسب کرد.

بزرگ ترین  بانک قرض الحســنه کشور به تنهایی پرداخت 
بیش از ۱2 درصد تســهیالت بــدون ضامن بهمن ماه را 

انجام داده است.
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محمدرضا کمالی جانباز و ایثارگر و رئيس هيئت امنا موسسه پيروان مکتب مقاومت؛

یک خطر بزرگ به نام پیری جمعیت؛ چالش ها و راهکارها
جمعیت کشور رو به پیری می رود معنای آن این است که جمعیت جوان کشور کاهش یافته و تعداد 
افراد مســن بیشــتر می شود.  این جمله اشتباه است هر که  دندان دهد نان دهد، پس به چه خیلی از 
موجودات نابود شدند .خداوند متعال میفرمایند  از شما حرکت از من برکت  ،حرکت به معنی تالش از 
طریق فكر و عقل أست االن اکثریت جمعیت طوری شده است  یا بچه و نوجوان و یا پیرهستند و این 
امار خیلی  خطر ناك اســت با توجه به اینكه کشور ما دشمنان زیاد ی دارد امكان نابودی را خودمان 
با کم شدن جمعیت جوان  فراهم می کنیم در اینده نزدیك در دنیا  گوشت حیوانات و انرژی فسیلی 
انواع پالستیك ها قطعا  برای حفظ کره زمین باید حذف شوند و این جمعیت با این ترکیب میانگین 
ســن باالی ٤٠ برود فاجعه است  و کشــور رو به نابودی میرود و باید فكری  اساسی به حال جمعیت 

کشور کرد.
میانگین ســنی جمعیت کشور در ٤۵ سال گذشــته حدود ۱٠ سال افزایش یافته و به اصطالح پیرتر 
شــده است.آسیب شناسی این شرایط نشان می دهد عالوه بر بسترها و شرایط طبیعی که در نرخ رشد 
جمعیت تاثیرگذار است نقش دستگاه ها و سازمان ها و وظایفی که هر یك در این مقوله بر عهده دارند 

نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است.
میانگین سنی چیست ؟میانگین سنی، متوسط سن افراد یك جامعه است و از تقسیم مجموعه حاصل 

ضرب های هریك از سنین منفرد درفراوانی افراد در آن سن، به کل جمعیت به دست می آید.
میانگین سنی جمعیت ایران در سال ۱39۵ برابر 3۱/۱ سال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱39٠ 
،۱/3 سال افزایش را نشان می دهد. در سال ۱39۵ میانگین سنی مردان برابر 3٠/9 و زنان 3۱/3 سال 

بوده است.
مطابق آمار دفتر ســالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، در سال ۱3۵۵ میانگین سنی جمعیت 

کشور ۲۲.٤ سال بوده است که این رقم در سال 99 به 3۲ سال رسیده است.
جمعیت ایران، در نخســتین سرشــماری که در سال ۱33۵ انجام شــده  حدود ۱9 میلیون نفر و در 
سرشماری سال ۱39۵ یعنی آخرین سرشماری، حدود ۸٠ میلیون نفر شمارش شد. بنا براین از اولین 
تا آخرین سرشــماری حدود ۶۱ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد. به عبارتی در مدت ۶٠ سال 

گذشته جمعیت ایران ٤٫۲ برابر شده است. 
تعداد سالمندان ۶٠ سال و بیشتر در سال ۱3۸۵، ۵.۱ میلیون نفر بود و این رقم در آبان 9۵ یعنی ۱٠ 

سال بعد از مرز ۷.٤ میلیون نفر گذشت که نشانگر متوسط رشد ساالنه 3.۶۲ است.
همچنین متوســط نرخ رشد ساالنه جوانان ۱۵ تا ۲9 ساله در سال های ۱3۸۵ تا ۱39۵، 3.۲۸- کمتر 
شده به این معنا با کاهش شمار جوانان مواجه هستیم. در آبان ۸۵ بالغ بر ۲۵ میلیون جوان در کشور 

وجود داشته که این رقم در سال 9۵ به حدود ۲٠ میلیون نفر کاهش یافته است.
بر مبنای برآوردها، ۸.3 میلیون نفر جمعیت ســالمند فعلی ایران در سال ۱٤۲۵ به باالی ۲۵ میلیون 
نفر افزایش می یابد و این در حالی خواهد بود که جمعیت جوان مولد کشورمان به شدت کمتر خواهد 
شــد. بنابراین زنگ خطر به صدا در آمده اســت و گذر از این شرایط و پیشگیری از بحران کهنسالی 
جمعیت و کاهش جمعیت جوان و پویا که جامعه و اقتصاد را به نحو مناسبتری اداره می کنند نیازمند 

برنامه یزی های دقیق و عملی است.
این تحقیقات در حالی است که در آن زمان و بر اساس شاخص های جهانی، اروپا در طول 9٠ سال پیرتر 
خواهد شــد اما کشورمان در مدت 3٠ سال چنین شرایطی پیدا خواهد کرد اما باید به این نكته واقف 
باشیم که آنان در ابتدا توسعه یافتند و سپس به شرایط پیری رسیدند اما در ایران این گونه نخواهد بود.

کاهش نرخ باروری

یكی از دالیل رسیدن به نقطه کنونی کاهش نرخ باروری است. نرخ باروری کشور در سال ۶٠ تا ۶۲ به 
عدد ۶.۸ درصد رسید و اکنون نرخ جانشینی جمعیت به زیر ۲ رسیده است که به معنای منفی شدن 
نرخ رشد جمعیت است. عوامل موثر بر تغییرات میزان باروری کلی شامل باال رفتن سن ازدواج، باال بودن 
ســن زنان در بارداری اول، افزایش درصد سالمندان، شهرنشینی و صنعتی شدن، افزایش میزان تجرد 
قطعی، مهاجرت، شاغل بودن و ادامه تحصیل بانوان، وضعیت اقتصادی وافزایش میزان طالق می باشد.

 نقش روابط نامشروع در کاهش آمار ازدواج و اثرات زیان آور ازدواج سفید
یكی از مهمترین علل کاهش آمار ازدواج »توســعه روابط نامشــروع« است. زندگی اجتماعی امروز در 
بسیاری از قسمت ها از صورت یك زندگی طبیعی و صحیح بیرون رفته، که یك نمونه آن کاهش شدید 
ازدواج، و روی آوردن جوانان به زندگی غیر طبیعی »تجّرد« است. روابط نامشروع باعث بی میلی جوانان 
به ویژه پسران به ازدواج شرعی و قانونی شده است. برخی دختران متاسفانه به راحتی روابط نامتعارف با 
پسران دارند که با این کار نه تنها به خود بلكه به دختران عفیف و پاکدامن نیز خیانت می کنند، چرا که 
با این کارشان، باعث بدبینی پسران به دختران می شوند.ازدواج سفید چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ 
جسمی به زن آسیب می رساند و این آسیب به مراتب شدیدتر و زیان آورتر از تاثیرات مخرب ازدواج 
سفید برای مردان است. اولین و مهم ترین دلیل ازدواج برای زن، داشتن یك تكیه گاه است. این معیار 
نقش مهمی در زندگی زن ایفا می کند. این مســاله حتی می تواند عشق و عالقه زن نسبت به مرد را 
تحت تاثیر قرار دهد. یك تكیه گاه مطمئن در غم ها و مشكالت، یك منبع آرامش در هنگام سختی ها و 
مشكالت، شانه هایی برای گریه کردن از مهم ترین دالیل زن برای ازدواج است. اما در ازدواج سفید زن 
از وجود تكیه گاه بی بهره است. زنی که در کنار یك مرد به شكل غیر قانونی و غیر شرعی زندگی می 
کند، مدام نگران است و اضطراب دارد. به دلیل عدم تعهد به یكدیگر، امكان خیانت به میزان زیاد وجود 
داشته و هر لحظه ممكن است زن تكیه گاه زندگی خود را از دست بدهد. از آنجایی که ازدواج سفید 
از طرف خانواده ها نیز حمایت نمی شــود، زن از نعمت تكیه گاه پدر و مادر خود نیز بی بهره خواهد 
بود.دلیل ازدواج ســفید در واقع عدم مسئولیت پذیری حداقل از سوی یكی از طرفین در رابطه است. 
عدم مسئولیت پذیری یك فاکتور خطرپذیر اساسی در زندگی محسوب شده، زیرا در این گونه روابط 
اشخاص مسئولیت کارهای خود را به عهده نمی گیرند. از دیگر دالیل ازدواج سفید می توان به وجود 
مشــكالت متعدد اقتصادی، باال رفتن سن ازدواج در جوانان، افزایش آمار طالق، عدم اعتقاد به مساله 
ازدواج اشــاره کرد.در قرآن کریم یكی از اثرات ازدواج، دستیابی به آرامش روحی روانی و به کارگیری 
توان عاطفی در خانواده و نسبت به همسر بیان شده است: »ُهَو الَِّذی َخلََقكْم ِمْن نَْفٍس واِحَدةٍ َو َجَعَل 
ِمْنها َزْوَجها لِیْسكَن إِلَیها...« )اعراف/۱۸9(؛ او خدایی است که همة شما را از یك فرد آفرید و همسرش 

را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاســاید.بی شــك دختران و پسرانی که با یكدیگر ازدواج غیر 
شرعی و غیر قانونی دارند، بخش زیادی از توان عاطفی خود را که خداوند برای همسر و تربیت فرزندان 
در وجودشــان به امانت نهاده، از دســت می دهند؛ چرا که اکثر ازدواج های سفید عمری کوتاه دارند.
کاهش ازدواج و توسعه تجّرد، قطع نظر از اثری که روی نسل بشر دارد، از نظر ایجاد یك نوع سیستم 
زندگی بدون احساس مسئولّیت و قطع پیوندهای اجتماعی، و بی تفاوتی در برابر رویدادهای اجتماعی 
که از آثار قطعی زندگی افراد مجرد است. یك فاجعه بزرگ برای جوامع بشری محسوب می شود.بر اثر 
ســهولت این ارتباطها، »زن« در نظر بسیاری از جوانان به صورت یك موجود مبتذل و کم ارزش بدل 

شده و پدیده هایی مانند شوگرددی و شوگرمامی نیز به این شرایط دامن زده است.

نقش عوامل اقتصادی در کاهش ازدواج و فرزند آوری به دلیل هزینه های باال
یكی از عمده ترین دالیل تأخیر ازدواج از نظر جوانان، عوامل اقتصادی است. در یك گفت وگوی ساده 
و خودمانی با جوانان، بخصوص پسران، می توان به آسانی فهمید که علت نداشتن تمایل به ازدواج در 
بیشــتر آنها برخوردار نبودن از شغل، مسكن و تهیه لوازم و ضروریات زندگی و جشن ازدواج است. در 
این بین، خانواده های دختران هم مشكل تهیه جهیزیه را سّد بزرگی برای ازدواج دخترانشان می دانند، 
بخصوص خانواده هایی که چند دختر با فاصله های سّنی کم، پشت سرهم دارند.هزینه های مالی یك 
خانواده بســیار گسترده و متنّوع است; هزینه های مسكن، خوراك، پوشاك، درمان، تفریحات اعضای 
خانواده، تحصیالت فرزندان، رفت و آمد و مانند اینها. روشن است که تأمین کامل چنین مخارجی تنها 
در صورتی امكان پذیر اســت که افراد به مشاغلی با درآمد کافی دست رسی داشته باشند. در غیر این 
صورت، هرچند ممكن است تعداد کمی از جوانان به ازدواج روی آورند و زندگی فقیرانه ای را در پیش 
گیرند، ولی معموال افراد ترجیح می دهند تا زمانی که شغل مناسبی به دست نیاورده اند، ازدواج نكنند.

به هر حال، عوامل اقتصادی که در تأخیر ازدواج نقش دارند، به اختصار عبارتند از: تهیه جهیزیه که یكی 
از رســوم ایرانیان است; تهیه مسكن اگرچه در حد اجاره یك منزل کوچك; بیكاری پسران و نداشتن 
شغل مناســب و باال رفتن هزینه های زندگی. این موضوع با قدری تفاوت در رسوم، در سایر کشورها 
نیــز نمود پیدا می کند.در مورد جوانانی هم کــه ازدواج کرده  اند به دلیل هزینه های باالی تولد فرزند، 
مهدکودك، مدرسه ، آموزش و کالســهای آموزشی والدین تمایل چندانی به فرزند آوری و یا فرزندان 
دوم و سوم ندارند. این در حالی است که این خدمات باید برای خانواده ها ارزان و در دسترس باشد. تا 
خانواده ها ترغیب شوند که فرزند بیشتری به دنیا آورند.وامید به آینده  بهتر برای فرزندان داشته باشند.

خطرات پیری جمعیت برای اقتصاد و جامعه چیست؟
باید ۷٠ درصد جمعیت هر جامعه را جمعیت مولد تشــكیل دهند چرا که گرداننده اقتصاد محسوب 
می شــوند. البته کهنسالی جمعیت پیامدهای ضدامنیتی نیز دارد. از جمله پیامدهای ضدامنیتی بروز 
بحران های کاهش نرخ رشــد و ســقوط نرخ باروری می توان به چند نمونه اشــاره کرد.با بروز پدیده 
سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار کشور، نیاز به مهاجران خارجی و پذیرش نیروی کار غیربومی 
وجود خواهد داشــت و ورود گســترده این مهاجران می تواند زمینه ساز مخاطرات امنیتی جدی برای 
کشــور باشد و تجربه کشورهایی که این شرایط را داشته اند به خوبی نشان می دهد که این مخاطرات 

جدی است.

سالمندی جمعیت توان امنیتی کشورها را کاهش می دهد
با تداوم روند کنونی سالمندی جمعیت و افزایش میانگین سنی با تأثیرگذاری در توان نظامی و دفاعی کشور، 
ضریب امنیتی را به شدت کاهش خواهد. همچنین تحوالت ساختارهای جمعیتی منجر به تغییراتی خواهد 
شد که جابجایی نسبت مذهبی و قومیتی جمعیت که از قضا در ایران در استان ها و شهرهای مرزی در حال 

وقوع است می تواند، به عنوان یكی از وقایع مهم و امنیتی تحت بررسی قرار گیرد.

چرا به اینجا رسیده ایم؟
مقوله جمعیت در کشــور حاصل اقدامات فرهنگی، اقتصادی و معیشتی است و تنها به حوزه بهداشت 
مربوط نمی شود؛ نرخ باروری در طول زمان ممكن است دچار تغییراتی شود، این نرخ یك شبه کاهش 
پیدا نمی کند و طبیعی است که بهبود نرخ رشد و باروری درکشور نیازمند برنامه ریزی های کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت اقتصادی اســت.در روزگار گذشــته وقتی امكانات اولیه زندگی فراهم می شود 
بالفاصله زوج ها زندگ مشترك خود را آغاز می کردند و وقتی که زن و شوهر توامان با همكاری یكدیگر 
وسایل اولیه و مایحتاج خود را به دست می آوردند، زندگی طعم می   گرفت؛ تفاهم و همكاری زوجین در 
آن زمان بسیار زیاد بود، زیرا همكاری و تفاهم از اصول مهم زندگی مشترك هستند.افراد تحصیلكرده 
دیر ازدواج می کنند، زیرا تصور بر این است که نخست بایستی خانه؛ ماشین، کار مناسب و دیگر امكانات 
رفاهی فراهم شود تا بعد بتوانند به تشكیل خانواده فكر کنند، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی 
که امروز با آن درگیریم ممكن است تا مدت ها این امكان فراهم نشود، دلیل اصلی این اتفاق تغییر سبك 
زندگی به ســمت تجمل گرایی و فردگرایی است.متاسفانه به علت کم کاری دستگاه های مسئول و کم 
توجهی به فرهنگ سازی در برابر موج های مخرب و مسموم، به صورت های مختلف و در ابعاد گسترده 
تالش هایی در جامعه صورت گرفته که گاهی دختران و زنان نقش مادری و همســری را، کم رنگ و 
یك نقش فرعی پنداشته اند و در نتیجه بخشی از جوانان و خانواده ها اشتغال به کار و تحصیل دختران 
را مقدم بر ازدواج تلقی نموده  اند! شــكل  گیری چنین دیدگاه هایی در حكم تهدید ســالمت و بالندگی 
جامعه اســت.رهبر معظم انقالب در 3٠ اردیبهشت ماه سال ۱393 سیاست های کلی »جمعیت« را به 
رؤســای قوای سه گانه و همچنین مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ کردند. با ابالغ این ۱٤ بند، 
دســتگاه های مختلف موظف شدند این سیاســت ها را در تدوین برنامه ششم توسعه و اجرای آن بكار 

گیرند تا چشم انداز رشد جمعیت کشور به همراه کیفیت و سالمت جامعه تضمین شود اما اکنون پس 
از هفت سال چه کارنامه ای برای مسئوالن اجرایی کشور در اجرای این ۱٤ بند می توان متصور بود. 

در زمانی که تصمیم نظام بر کنترل جمعیت قرار گرفت، همه ارکان نظام در نهایت دقت و سرعت، همه 
بودجه و امكانات خود را پای کار کنترل جمعیت آورند و همه سیاستگذاری ها را مو به مو انجام دادند 
و به نتیجه هم رســید و رکورد باالترین درصد کاهش نرخ موالید در دنیا را از آن خود کردیم! در این 
مقطع وزارت بهداشــت، شورایعالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسالمی، بهداری ها، بخشداری ها و 
خانه های بهداشت سراسر کشور وارد عمل شدند و حتی نیروهای خود را به محروم ترین مناطق اعزام 
کردند و اقالم رایگان کنترل باروری را بین مردم پخش کردند به طوری که تنها در طی ۱٠ سال افق 
مورد نظر محقق شد! اما برعكس در حال حاضر وقتی معلوم شده مسیر را غلط رفته ایم چرا هیچ بخشی 
از نظام و نهادهای مسؤل، وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد.بند اول سیاست های کلی جمعیت 
»ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی« است اما 
آخرین برآوردها نشان داد که جمعیت ۲3 استان کشور کمتر از سطح جانشینی  بوده و فقط ۸ استان 
دارای نرخ باروری باالتر از سطح جانشینی  بوده اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
تاکید کرده اند: مسئله تكثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور، یك مسئله حیاتی است 
و باید بطور جدی دنبال شود.ایشان با اشاره به اهمیت فراوان تولید و افزایش نسل خاطرنشان کردند: 
کثرت جمعیت جوان یكی از امتیازات کشور است و در صورت استمرار سیاست ها و اقدامات نادرستی 
که منجر به تحدید نسل و کاهش شدید جمعیت جوان کشور در طول سال های آینده خواهد شد، دچار 
ضربه بســیار بزرگی بنام »سالمندی عمومی« خواهیم شد.ایشان افزودند: کشورِ بدون جمعیت جوان، 
یعنی کشــورِ بدون ابتكار و پیشــرفت و هیجان و شور و شوق، بنابراین، برنامه حیاتی تكثیر نسل باید 
بطور جدی دنبال و پیگیری شــود.مقام معظم رهبری چند سال پیش هم در این باره دیدگاه ممتازی 
ارائه فرمودند: “ جمعیت کشور هفتاد و پنج میلیون نفر است. البته معتقدم که کشور ما با امكاناتی که 
داریم، می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشــته باشد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام 
و تدبیری که می خواهد برای متوقف کردن رشــد جمعیت انجام بگیــرد، بعد از صد و پنجاه میلیون 
انجام بگیرد”.واقعیت این است که در تحوالت جمعیت، عالوه بر حجم جمعیت باید به ترکیب و توزیع 
جمعیت توجه کنیم لذا دانستن عدد جمعیت کل، مالکی برای ارزیابی شرایط جمعیتی نیست؛ برای 
یك ارزیابی صحیح باید از شاخص های جمعیتی و روند آنها مطلع باشیم.مسئله حكومت و نقش تربیتی 
مسئوالن در سفارش به فرزند آوری مطلب فوق العاده مهمی است که به عنوان یك اصل اساسی همواره 
باید مورد توجه جدی اداره کنندگان جامعه در همه قوا و بخش ها باشــد.در جمع بندی باید گفت که 
ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع 
ازدواج، تسهیل و ترویج تشكیل خانواده و افزایش فرزند، اختصاص تسهیالت مناسب برای مادران بویژه 
در دوره بارداری و شیردهی، ارتقای امید به زندگی، تأمین سالمت و تغذیه سالم جمعّیت و پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی، توانمندسازی جمعّیت در سن کار، باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیت، 
مدیریت مهاجرت به داخل و خارج، تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری، رصد 
مستمر سیاست های جمعّیتی در ابعاد کّمی و کیفی، از جمله مهمترین موارد مورد اشاره در سیاست 

های کلی جمعیتی هستند.

صیانت از حقوق خانواده با تصویب طرح تعالی جمعیت در مجلس
سرانجام پس از چندسال، طرح تعالی جمعیت و حمایت از خانواده از فیلتر شورای نگهبان گذر کرد و به 
تصویب رسید. در راستای اجرای سیاست های افزایش جمعیت باید برنامه ریزی های منسجم و گفتمان 
محور با حضور روانشناسان، اقتصاددانان و جامعه شناسان مورد تحلیل و ارزیابی دقیق قرار گیرد.طرح 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با موافقت نمایندگان بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون ویژه ای 
در مجلس بررسی، سپس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، تبدیل به قانون شد.در بازه 
زمانی سه دهه اخیر به دنبال  سیاست های جمعیتی و برخی رفتارها که موجب رواج تك فرزندی در 
کشور شد، همچنین افزایش ســن ازدواج به دالیل مختلف تا حد زیادی نگاه خانواده محور در کشور 
مورد غفلت قرار گرفت. اکنون اما در قالب طرح اشــاره شده مقرر شد تا از  خانواده هایی که تمایل به 
فرزندآوری دارند حمایت شده تا زوج ها نسبت به این مسئله تشویق و ترغیب شوند. آنچه که می تواند 
راهی برای برون رفت از بحران های جدی مانند کاهش نرخ فرزندآوری، ســالمندی و پیری جمعیت، 
بی انگیزی پسران و دختران برای تشكیل خانواده، دلنگرانی زوج های جوان برای تامین هزینه های باالی 
فرزندآوری و ... باشــد. مجلس یازدهم گام بلندی برای حمایت از خانواده، حمایت مادی و معنوی از 
مادران و ایجاد مشوق های فرزندآوری برداشته است. این ها برخی از مصوبات قانون جدید، برای تشویق 
جوانان به ازدواج است: وام ۲٠٠ و ۱٤٠ میلیونی ازدواج، وام ۵٠ میلیونی تامین مسكن با بازپرداخت ۱٠ 
ساله، ایجاد و به سازی خوابگاه های دانشجویی متاهلین، تامین ۵٠ درصدی ودیعه مسكن دانشجویان 
متاهل و تشویق ساالنه شاغالن متاهل. افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده های دهك های پایین، 
پرداخت وام 3٠ میلیون تومانی، معافیت مالیاتی به ازای هر فرزند ۱۵ درصد، نیم بها شدن هزینه اماکن 
گردشگری، ورزشی و سینماها، افزایش سنوات خدمت به میزان یك سال هم از دیگر حمایت های این 
قانون است. خانواده هایی که از نعمت فرزند چندقلو برخوردار شوند هم این گونه حمایت خواهند شد: 
مرخصی زایمان ۱۲ ماهه برای مادران باردار چندقلو، تســهیالت تولد دوقلو از 3٠ تا ۱٠٠ میلیون)بر 
اســاس زایمان اول تا پنجم( با تنفس ۶ ماهه، ســه قلو از ۶٠ تا ۱۵٠ میلیون، چهارقلو از ۱٠٠ تا ۲٠٠ 
میلیون و پنج قلو از ۱۵٠ تا ۲۵٠ میلیون. این هم برخی از تســهیالت ویژه مســكن برای خانواده هایی 
که سومین، چهارمین، پنجمین و ... فرزند آن ها متولد می شود: تامین زمین یا واحد مسكونی حداکثر 

۲٠٠ متری با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط بندی، اختصاص ۱۵٠میلیون برای ودیعه یا خرید مسكن 
خانواده فاقد مسكن با  باز پرداخت ۲٠ ساله، استفاده مجدد از امكانات دولتی تامین مسكن خانواده ها، 
افزایش ۲۵  درصدی سقف تسهیالت مسكن، کاهش عوارض ساخت و ساز تا ۵٠ درصد برای خانواده 3 
فرزندی و تا ۷٠ درصد برای خانواده ٤ فرزندی.تصویب قانون  حمایت از خانواده و  جوانی جمعیت  یكی 
از شاه بیت های کارنامه مجلس یازدهم است. با این قانون، خانواده در حوزه  ناباروری، تسهیالت، بیمه 
سالمت، اقتصاد، مسكن، خودرو و.. تحت حمایت قرار گرفت. نظارت بر حسن اجرای آن را به جد دنبال 

خواهیم کرد.
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بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشــان می دهد که زنان مبتال به 
میگرن، عوارض دوره بارداری را بیش از ســایر زنان تجربه می کنند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، پژوهش »انجمن عصب شناسی 
آمریکا« )AAN( نشــان می دهد که زنان مبتال به میگرن ممکن است 
بیشــتر در معرض خطر عوارض بارداری مانند زایمان زودرس، فشــار 
خون بــاالی دوره بارداری و »پــره اکالمپســی« )preeclampsia( قرار 
بگیرند. همچنین، پژوهشگران دریافتند که زنان مبتال به میگرن همراه 
با آئورا ممکن اســت تا حدودی بیشــتر از زنان مبتال به میگرن بدون 
آئورا در معرض خطر پره اکالمپســی باشند. آئورا، نشانه هایی است که 
پیش از سردرد ظاهر می شــود و اغلب، اختالالت بینایی را در بر دارد. 
پره اکالمپســی شامل فشار خون باال و نشــانه هایی مانند پروتئین در 
ادرار طی دوران بارداری است که می تواند زندگی مادر و نوزاد را تهدید 
 ،)Alexandra Purdue-Smithe( »کند.دکتر »الکســاندرا پوردو اســمیت
پژوهشــگر »بیمارســتان بریگام و زنان« )BWH( و از اعضای این گروه 
پژوهشــی، گفت: تقریبا ۲۰ درصد از زنان در سنین باروری، میگرن را 
تجربه می کنند؛ اما تأثیــر میگرن بر پیامدهای بارداری به خوبی درک 
نشده است. این پژوهش آینده نگر، ارتباط بین میگرن و عوارض بارداری 
را نشان می دهد که می تواند به آگاهی پزشکان و زنان مبتال به میگرن 
در مورد خطرات احتمالی که باید در دوران بارداری از آنها اطالع داشته 
باشــند، کمک کند.پژوهشگران در این پروژه، بیش از ۳۰ هزار بارداری 
را در حدود ۱۹ هزار زن و طی یک دوره ۲۰ ســاله بررسی کردند. ۱۱ 

درصد از زنان گزارش کردند .

پژوهشــگران چینی در بررسی جدید خود، از یک داروی گیاهی سنتی 
برای درمان ســرطان هایی اســتفاده کردند که از بینی و گلو نشــأت 
می گیرند.به گزارش ایسنا و به نقل از مدیکال اکسپرس، درمان »کارسینوم 
نازوفارنکس« )NPC( که به گروهی از سرطان هایی گفته می شود که از 
بینی و گلو نشأت می گیرند، به دلیل موقعیت منحصربه فرد آنها پیچیده 
است. پرتودرمانی اغلب درمان اصلی برای کارسینوم نازوفارنکس است. 
بــا وجود این، برخی از بیماران نســبت به پرتودرمانی مقاوم هســتند. 
بررسی ها نشــان داده اند که پدیده ای موســوم به »DNA متیالسیون« 
)DNA methylation(، تاثیر زیادی بر مقاومت نسبت به پرتودرمانی دارد.

مقاومت نسبت به پرتودرمانی را می توان با استفاده از ترکیبات شیمیایی 
موسوم به حســاس کننده های پرتوی کاهش داد که سلول ها را در برابر 
تشعشع، آسیب پذیرتر می کنند. گروهی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر 
 Southern Medical( از دانشگاه پزشــکی جنوبی )Qin Fan( »کین فن«
University( و دکتر »یینگ ال وی« )Ying Lv( از بیمارســتان »نانفنگ« 
)NanFang( چین، یک داروی گیاهی سنتی موسوم به »شنگمای یین« 
)Shengmai Yin( را به عنوان یک حساس کننده پرتوی مؤثر برای بیماران 
مبتال به کارســینوم نازوفارنکس شناســایی کرده اند.دکتر »فن« گفت: 
DNAمتیالسیون، یک تغییر اپی ژنتیکی است؛ به این معنی که به جای 
جهــش در کد ژنتیکی، با تغییر در نحوه بیان ژن ها ایجاد می شــود. در 
نتیجه، تغییرات اپی ژنتیکی، برگشت پذیر هستند و اغلب می توان آنها را با 
کمک مواد گیاهی تعدیل کرد. ما با توجه به پژوهش های پیشین، بررسی 
کردیم که آیا »شنگمای یین« می تواند وضعیت DNAمتیالسیون را در 

سلول های مبتال به کارسینوم نازوفارنکس تغییر دهد.

میگرن می تواند به عوارض دوره 
بارداری منجر شود

اثر چشمگیر یک داروی گیاهی 
چینی در درمان سرطان

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازی اسب های ایسلندی در یک مرزعه در آلمان/ آسوشیتدپرس

نیسان لیف 2022 با ظاهر به روزتر و بدون ارتقای فنی
نیسان با آغاز ماه آوریل پیش فروش نسخه به روز شده لیف را در بازارهای اروپایی شروع خواهد کرد. این خودرو در مدل ۲۰۲۲ خود فاقد 
بهبودهای تکنولوژی چشــمگیر است اما ظاهر آن بهتر شده است و برخی آپشن های شخصی سازی نیز وجود دارند که باعث می شود 
تقاضا برای این خودروی الکتریکی در حد خوبی باقی بماند. شایعات زیادی درباره جایگزینی این خودرو با یک قدبلند الکتریکی در سال 
۲۰۲۵ به گوش رسیده است.لیف ۲۰۲۲ اساس همان خودرویی است که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد اما ظاهر آن با رینگ های ۱۶ و ۱۷ 
اینچی جدید ارتقا یافته است. لوگوی به روز نیسان نیز روی جلوپنجره، رینگ ها و پشت خودرو جا خوش کرده است. این خودرو هم اکنون 
با چندین رنگ از جمله ترکیب دورنگی عرضه می شود.نیسان می گوید لیف در اروپا همچنان با دو گزینه باتری قابل خریداری خواهد 
بود اما ژاپنی ها به جزئیات این باتری ها اشاره نکرده اند هرچند دلیلی وجود ندارد که باور کنیم این باتری ها همان نسخه های ۴۰ و ۶۲ 
کیلووات ساعتی لیف سال پیش نیستند. مدل لیف e پالس که به باتری بزرگ تر مجهز است حداکثر شعاع حرکتی ۳۸۵ کیلومتری دارد.

لیف ۲۰۲۲ همچنین دو ویژگی پیشرفته خود یعنی پروپایلوت و e پدال را ارائه خواهد کرد. پروپایلوت باعث می شود خودرو به صورت 
خودکار حرکت و توقف کند و فاصله مناسبی را نیز با خودروی جلویی ایجاد نماید. عملکرد e پدال هم به راننده اجازه می دهد.

قاسم پور: آمدن استیلی به فدراسیون توازن رنگی داد
یک بازیکن ســابق تیم ملی ایران می گوید انتخاب حمید اســتیلی به عنوان سرپرست تیم ملی، به این فدراسیون از نظر سابقه 
پرسولیسی و استقاللی توازن داد.ابراهیم قاسم پور در گفت و گو با ایسنا، درباره انتخاب حمید استیلی به عنوان سرپرست تیم 
ملی ایران گفت: شاید تجربه سرپرستی نداشته باشد اما همین که یک فوتبالی زمام امور را به دست می گیرد جای خوشحالی 
است. امیدواریم در کار خود موفق باشد. همه می گویند میرشاد ماجدی استقاللی است. او به نوعی می خواست توازن برقرار شود. 
هر دو فوتبالی هســتند. ماجدی تحصیالت آکادمیک و تجربه مدیریت دارد. این یک حسن است. استیلی هم یک فرد فوتبالی 
است که بازیکن تیم ملی هم بوده است. هر کسی باید به شکلی تجربه کسب کند.وی با اشاره به مقبولیت استیلی و مربیان تیم 
ملی در جامعه اظهار کرد: باید کسی را انتخاب کنید که شخصیت داشته باشد. کنار اسکوچیچ، مربیان و بازیکنان بزرگی مانند 
هاشمیان و باقری را می بینیم. این افراد در جامعه اعتبار زیادی دارند. این اتفاقات به تیم ملی مقبولیت می دهد. معتقدم که هر 
چه در انتخاب ها دقت بیشتری شود، مردم هم قبول می کنند. گاهی یکسری افراد می آیند که نه شناختی دارند و نه کارنامه شان 

مشخص است. امیدوارم رئیس بعدی فدراسیون اینگونه نباشد و حتی هیات رئیسه هم فوتبالی باشند.

رد کوی تو مستمند و زار آیم؟ات کی هب رد تو سوکوار آیم؟ گر کار مرا تو غم رسی روزی
غم نیست، هک عاقبت هب کار آیم

گان خود رپسی اول منم آنکه رد شمار آیموقتی هک ز کشت چون دست ربآوری هب خون رزیی
ر آیم هم من باشم هک: پایدا

دانم هب یقین هک: بختیار آیمروزی اگرم تو یار خود خوانی هم شیپ تو بگذرم هب زددیده
کار آیم گر نتوانم هک آش

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 کشــد. او بر این باور اســت که فرد از طریق تکرار مستمر لحظه انتخاب است که آزادی اش را 
به کار می گیرد و خوش می شــود. مخلص کالم اینکــه 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 ســعی می کند تمام اوقات و لحظاتی را که در قدیم آنجا تجربه کرده اســت را عینا تکرار کند. 
برای مثال، در همان هتل قبل اقامت می کند، به تماشــای 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 
احســاس خالص قبل را عینا تجربه کند. شاید چون نمی داند که تکرار نه یک حرکِت بیرونی، که 

یک تجربه کامال درونی است.

هوشنگ ابتهاج
امیر هوشــنگ ابتهاج )زادهٔ ۶ اســفند ۱۳۰۶-رشــت( 
متخلص به ه. ا. سایه شاعر و پژوهشگر ایرانی است. وی 
نخســتین اثر خود به نام »نخستین نغمه ها« را در سال 
۱۳۲۵ منتشــر کرد. از آثار دیگر او می توان به تصنیف 
سپیده )ایران ای ســرای امید( اشاره کرد. او همچنین 
ســابقه کار در رادیو در برنامه گل ها و پایه گذاری برنامه 
موسیقایی گلچین هفته را دارد. امیر هوشنگ ابتهاج روز 
یکشــنبه ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشــت متولد شد. پدرش 
»آقاخان ابتهاج« از مردان سرشــناس رشــت و مدتی 
رئیس بیمارستان پورســینای این شهر بود.پدربزرگ او 
یعنی »ابراهیم ابتهاج الملــک« گرگانی و مادربزرگش 
رشــتی بود.پدربزرگش مســئول گمرک بود و در زمان 
تســلط جنگلی ها بر جنگل توسط یکی از آنها، یا به روایتی توسط یکی از کشاورزانش، کشته می شود.

برادران ابتهاج یعنی غالمحســین ابتهاج، ابوالحســن ابتهاج و احمدعلی ابتهاج، عموهای امیرهوشنگ 
هستند.هوشنگ ابتهاج دوره تحصیالت دبستان را در رشت و دبیرستان را در تهران گذراند و در همین 
دوران اولین دفتر شــعر خود را به نام نخســتین نغمه ها منتشر کرد.ابتهاج در جوانی دلباخته دختری 
ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه ای شد 
که در آن ایام سرود. بعدها که ایران غرق خون ریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری به نام )دیرست 
گالیا…( با اشــاره به همان روابط عاشقانه اش در گیر و دار مسائل سیاسی سرود.سایه در سال ۱۳۴۶ به 
اجرای شعرخوانی بر آرامگاه حافظ در جشن هنر شیراز می پردازد که باستانی پاریزی در سفرنامه معروف 
خود )از پاریز تا پاریس( اســتقبال شرکت کنندگان و هیجان آن ها پس از شنیدن اشعار سایه را شرح 

می دهد و می نویسد که تا قبل از آن هرگز باور نمی کرده است.

سینما

»دیویــد لینچ« کارگردان مطــرح آمریکایی به انتقاد 
شــدید از »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه به 
سبب حمله به کشور اوکراین پرداخت.به گزارش ایسنا 
به نقل از ایندی وایر، »دیوید لینچ« در برنامه روزنامه 
گزارش آب و هوایی خود که در وبسایت یوتوب منتشر 
می شود، در واکنش به حمله روسیه به کشور اوکراین، 
صحبت های تندی علیه والدیمیر پوتین رئیس جمهور 
روسیه مطرح کرد و گفت: »اگر بتوانم چیزی به آقای 
پوتین بگویم این اســت که ما به عنوان یک انســان 
مسئول این هستیم که چگونه با همنوعان خود رفتار 
کنیم. و یک قانون طبیعت وجود دارد، قانونی ســخت 
و ســریع. هیچ حفره ای و هیچ راه گریزی وجود ندارد 
و این قانون این اســت: هر چه بکارید، درو خواهید کرد و در حال حاضر، آقای پوتین، شما در حال 
کاشت مرگ و ویرانی هستید و همه چیز به عهده شماست«. لینچ ادامه داد: »اوکراینی ها به کشور 
شما حمله نکردند. شما به کشورشان حمله کردی و این همه مرگ و ویرانی برمی گردد و به دیدارت 
خواهد آمد. توصیه من به شما این است، خودت را نجات بده. اوکراینی ها را نجات دهید، این دنیا را 
نجات دهید. با همسایه های خود کنار بیایید. شروع به ایجاد دوستی کنید. ما یک خانواده جهانی 
هســتیم. دیگر جایی برای این نوع پوچی وجود نــدارد. این حمله را متوقف کنید بیایید با هم کار 
کنیم تا همه کشــورهای این دنیا بتوانند در صلح زندگی کنند و مشــکالتی را که با هم داریم حل 
کنیم. بیایید واقعی شــویم«. این کارگردان ۷۴ ســاله که از اوایل دهه ۱۹۷۰ وارد وادی فیلمسازی 
شد، ســاخت فیلم های موفقی چون »مرد فیل نما«، »در قلب وحشی«، »بزرگراه گمشده«، »جاده 

مالهالند« و همچنین سریال معروف »توئین پیکس« را در کارنامه دارد. 

دیوید لینج به پوتین:

 هر چه بکاری درو خواهی کرد
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