
قیمت طرح ترافیک ۱۴۰۱ چند؟
سرپرســت معاونت بهره برداری از سیســتم های حمل و نقل 
سازمان حمل و نقل و ترافیک، جزئیات قیمت طرح ترافیک در 
سال آینده را تشریح کرد.عمار سعیدیانفر در گفت وگو با ایسنا، 
در مورد نرخ طرح ترافیــک با رد خبر طرح ترافیک ۱۰۰ هزار 
تومانی، بیان کرد: بر اســاس مصوبه شورای شهر تهران شاهد 
افزایش ۲۵ درصدی پایه قیمت طرح ترافیک درســال ۱۴۰۱ 
خواهیم بود، بر این اســاس قیمت پایه ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان 
خواهــد بود. وی با تاکید بر اینکــه قیمت طرح ترافیک به نوع 
معاینه فنی و ساعت تردد بستگی دارد، افزود: زمان اجرای طرح 
نیز از ســاعت ۷:۳۰ تا ۱۷ خواهد بود که در شــرایط کرونایی 
یک خروج رایگان بعد از ســاعت ۱۴:۳۰ برای رانندگان در نظر 
گرفته شده است. سعیدیانفر با بیان اینکه برای خودروهای دارای 
معاینه فنی برتر تخفیف ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده است، 
گفــت: قیمت طرح ترافیک از ۳۲ هزار تومان تا ۹۸ هزار تومان 
متفاوت خواهد بود، به گونه ای که قیمت ۳۲ هزار تومان شامل 
افرادی می شود که در ساعت غیر پیک با معاینه فنی برتر تردد 
می کنند، اما قیمت ۹۸ هزار تومان برای خودروهایی اســت که 
در اوج ترافیــک تردد کرده و معاینه فنی برتر هم ندارند، لحاظ 

می شود.

۱۱۴ فوتی و ۳۸۱۳ مبتالی جدید 
کرونا در کشور

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، طی شــبانه روز گذشته ۳هزار و 
۸۱۳ بیمار مبتال به کرونا در کشور شناسایی شدند و متاسفانه 
۱۱۴ نفر نیز جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند.به 
گزارش ایسنا، از دیروز تا امروز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشــخیصی، ۳ هزار و ۸۱۳ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۶۶۵ نفر از آنها بستری 
شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۱۲۶ 
هزار و ۹۰۶ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ســاعت گذشته، 
۱۱۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به ۱۳۹ هزار و ۶۳ نفر رسید.خوشبختانه تا 
کنون ۶ میلیون ۷۸۵ هزار و ۹۳۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و 
یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.دو هزار و ۸۷۱ نفر از بیماران 
مبتال به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها 
تحت مراقبت قــرار دارند.تا کنون ۴۸ میلیــون و ۳۲۳ هزار و 
۱۱۰ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.در 
حال حاضر ۹۹ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۶ شهرستان در 
وضعیت نارنجی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۹ شهرستان 

در وضعیت آبی قرار دارند.

رییس اداره پیشگیری از حوادث دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت:
چهارشنبه سوری را با پرهیز از رفتارهای پرخطر تلخ نکنید

تهران - ایرنا- رییس اداره پیشــگیری از حوادث دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشــت، درمان 
و آموزش پزشــکی گفت: قطع عضو ضایعه ای جبران ناپذیر در چهارشــنبه سوری است، با احتیاط و پرهیز از 
رفتارهای پرخطر، زندگی را برای خود و دیگران تلخ نکنیم.علیرضا مغیثی در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت 
و ســالمت ایرنا افزود: با ایجاد ســر و صدای ناهنجار و مهیب، شادکامی را به تلخی در چهارشنبه سوری تبدیل 
نکنید، اصابت ترکش های ناشی از انفجار مواد محتـرقه به چشم، باعث بروز آسیب هـایی در ناحیه پلـک و چشم 
می  شــود و گاهی حتی به نابینایی می انجامد.وی اظهارداشــت: از قرار دادن لوازم کهنه و اضافی در سطل های 
مکانیزه جمع آوری زباله در روزهای آخر ســال و نزدیک چهارشــنبه سوری خودداری و در صورت وجود، حتی 
االمکان برای روشن کردن آتش از محل های تعیین شده توسط شهرداری منطقه استفاده کنیم.مغیثی با بیان 
اینکه در چهارشنبه سوری فرزندان را با خطر تنها نگذارید، تصریح کرد: حضور والدین شاغل در روز چهارشنبه 
ســوری، زودتر از زمان همیشــگی در جهت کنترل و نظارت بر فرزندان توصیه می شود.به گفته وی، از نزدیک 
شــدن به افرادی که مسایل ایمنی را در روز چهارشنبه ســوری، رعایت نمی کنند، بپرهیزید، مراقب رفتارهای 
خطرناک و ناهنجار باشیم و در صورت لزوم مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطالع دهید.رییس اداره پیشگیری از حوادث 
دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت، افزود: از کبریت و مواد آتش زا مانند بنزین، الکل و مانند 
آن را به خصوص در روزهای آخر سال و چهارشنبه سوری از دسترس کودکان و افراد نابالغ دور کنید، کودکان 
اغلب کبریت و ترقه و مواد آتش زا را در نقاط غیر قابل دید مثل انباری، داخل کمد و وسایل شخصی خود مخفی 
می کنند. توصیه می کنیم در این ایام، حتی االمکان این محل ها را مورد بازرسی قرار دهید.مغیثی تاکید کرد: 
ترقه ها و فشفشه ها و دیگر اسباب آتش بازی را از فروشنده های مجاز و معتبر تهیه  شود، به برچسب آنها توجه 
کرده و از بی خطر بودن آن اطمینان حاصل کرده، از نگهداری مواد محترقه و وسایل آتش بازی )حتی وسایل و 
مواد استاندارد( در نزدیکی وسایل حرارتی و برقی خودداری شود.وی با اشاره به اینکه از مواد محترقه و منفجره، 
ترقه و فشفشــه دست ساز استفاده نشود، اظهار داشت: هرگز مواد محترقه را در جای گرم به خصوص داخل یا 
در مجاورت موتورخانه انبار نکنید و مواد محترقه را در ظروف شیشه ای یا فلزی قرار ندهید.مغیثی اضافه کرد: از 
پرتاب ترقه و مواد آتش زا از پنجره آپارتمان، پشت بام و بالکن به خیابان خودداری شود،  نگهداری مواد محترقه، 
تهیه و ساخت وسایل آتش بازی در منزل، زیر زمین، محل کار و غیره ممنوع است.وی خاطرنشان کرد: از حمل 
مواد محترقه و آتش گیر و انفجاری حتی به مقادیر بسیار کم، در جیب لباس و کیف خودداری و مواد آتش بازی 
)منفجره و محترقه( را به طرف افراد دیگر پرت نکنید،  هنگام استفاده از فشفشه، دست ها را باز نگهداشته و از 
جلوی صورتمان دور نگهداشته تا دچار سوختگی نشوید.مغیثی گفت: محل سوختگی فرد مصدوم را با آب سرد و 
تمیز، حداقل به مدت ۱۰ دقیقه بشویید و کمربند و زیورآالت و وسایل تنگ و فشارنده را خارج کنید، درصورت 
مواجهه با فردی که دچارسوختگی شده، ضمن حفظ خونسردی ازمالیدن مواد غیر بهداشتی مثل خمیردندان، 
ســیب زمینی، روغن و گذاشتن یخ بر روی محل سوختگی خودداری شود.وی افزود: فردی که دچار سوختگی 
شده را هرچه سریعتر به مرکز درمانی منتقل کنید و در صورت شدت مصدومیت با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید، 
اگر لباس مصدوم روی عضو سوخته را پوشانده، آن را از بدنش خارج کنید و اگر لباسش به پوست ناحیه سوخته 
چســبیده است، دورتادور آن را تا محل چسبیده به بدن قیچی کنیم.این مقام مسوول در وزارت بهداشت تاکید 
کرد: در صورتی که چشــم در اثر اصابت ترکش های ناشی از انفجار مواد محترقه آسیب دیده است، از قراردادن 
دســتمال، پنبه یا گاز را روی چشــم خودداری کنید،  در صورت بروز هرگونه حریق یا حادثه ای، ضمن حفظ 
خونسردی، در اسرع وقت با سازمان آتش نشانی )۱۲۵( تماس بگیرید و  نوع حادثه و نشانی دقیق محل حادثه 

را اطالع دهید.
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هنوز خیال مان از امیکرون راحت نیست 
 خطر بروز موج هفتم پس از نوروز

عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به این که هنوز 
خیالمان از امیکرون راحت نیســت درباره بروز موج هفتم بیماری 
پس از تعطیالت نوروز هشــدار داد.دکتر سید احمد طباطبایی _ 
دبیــر بورد ریه اطفال کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا،  در 
گفت وگو با ایســنا، گفت: نسبت به روزهای گذشته شدت و میزان 
بیماری با امیکرون کاهش یافته اســت، اما مشــکل موجود عدم 
رعایت پروتکل ها است که کار دست خانواده ها و جامعه می دهد. به 
نظر نمی رسد ما هنوز در مرحله ای باشیم که بگوییم کامال خیال مان 
راحت اســت. از نظر پیک در حال طی روند کاهشــی هستیم اما 
ابتالهــا همچنان وجود دارد.او ادامه داد: شــاید روند بیماری طی 
روزهای آتی همچنان کاهشــی باشد، اما در نظر داشته باشیم که 
طی نوروز گذشته که آزادی بیشتری از نظر رفت و آمدها داشتیم، 
شــاهد بروز پیک چهارم و پنجم کرونا پــس از تعطیالت بودیم. 
متاسفانه مردم هم خسته شده اند و میزان رفت و آمد و مهمانی ها، 
مسافرت ها، دیدو بازدیدها، مراسمات عروسی و ختم سرجای خود 
بازگشته است و به نظر می رسد این تغییر رفتارها بعد از تعطیالت 
نوروز مجددا مشکل آفرین باشد.وی با اشاره به اینکه بر این اساس 
ممکن اســت پس از تعطیالت نوروزی مــوج دیگری از بیماری را 
تجربه کنیــم، تاکید کرد: زمانی که ما با موج دلتا مواجه شــدیم 
خیلی از کشــورها از این موج گذر کرده بودند و این اتفاق در مورد 
امیکرون هم رخ داد و در شــرایطی که بسیاری از کشورها در اوج 
امیکرون بودند ما هنوز گزارشــی از امیکرون نداشتیم و یکباره با 
فاجعه اخیر پیک ششم مواجه شدیم. یقینا در ایران هم ممکن است 
با سویه های جدیدی از امیکرون و کرونا مواجه شویم. اکنون سفرها 
به کشورهای دیگر بویژه کشورهای همسایه انجام می شود و امکان 
انتقال بیماری وجــود دارد.وی در خصوص وضعیت فعلی ابتالی 
کودکان به کرونای امیکرون، اظهار کرد: همچنان به نظر می رســد 
کودکان در راس هجوم امیکرون هستند و هنوز بیش از بزرگساالن 
مبتال می شوند؛ هرچند که شاید همانند بزرگساالن عوارض نداشته 
باشــند ولی به طور کلی نمی توان گفت کــه روند ابتالی کودکان 
کاهش داشته است.طباطبایی بیان کرد: تصمیماتی برای افزایش 
تجهیزات مراکز درمانی اطفال گرفته شده است اما به نظر می رسد 
تا زمانی که این تصمیمات محقق شود شاید تا پنج ماه زمان ببرد. از 
طرفی امکانات و تخت به تنهایی کافی نیست و نیروهای متخصص 
باید آموزش های الزم را دریافت کنند. از طرف دیگر در حال حاضر 
پرســنل و پرستاران خسته شده اند و نیاز به حمایت دارند.او تاکید 
کرد: خانواده ها اصال نباید به این دلخوش باشــند که بیماری  زایی 
فعلی ویروس کامال خفیف اســت؛ باید موضــوع را جدی گرفته و 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. اکنون وضعیت تجمعات در 

مترو، بازارها، میادین تره بار و... اصال رضایت بخش نیست.

تولید ناخالص داخلی کشــور با احتساب نفت و 
بدون احتســاب نفت در ۹ ماهه سال جاری به 
قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵ نســبت به دوره 
مشــابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ 
درصدی برخوردار بوده اســت.به گزارش ایسنا، 
بانک مرکزی اعالم کرد: بر اســاس محاســبات 
مقدماتی اداره حســاب های اقتصادی این بانک، 
تولیــد ناخالص داخلــی به قیمت پایــه )و به 
قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵( در سه ماهه سوم 
ســال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزار میلیارد ریال 
رســید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، 
رشد ۵.۷ درصدی را نشــان می دهد.همچنین 
رشــد اقتصادی بــدون نفت طــی دوره مذکور 
معــادل ۵.۸ درصد بوده اســت. رشــد عملکرد 
تولید ناخالص داخلی در ســه ماهه ســوم سال 

جاری حاصل تحقق رشــد مثبت ارزش افزوده 
گروه هــای »خدمــات«، »صنایــع و معادن« و 
»نفــت« به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد 
نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این 
وجود گروه  »کشــاورزی« در فصل ســوم سال 
جــاری با کاهش عملکردی معــادل ۲.۵ درصد 
نســبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده  
اســت. بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید 
ناخالص داخلی کشــور با احتساب نفت و بدون 
احتساب نفت به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ در 
۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و 
۱۰۰۸۸.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به 
دوره مشابه ســال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ 
و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است.رشــد ارزش 
افزوده گروه های »خدمات«، »نفت«، »صنایع و 

معادن« و »کشــاورزی« در این دوره به ترتیب 
معــادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصــد بود که 
از ســهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد 
درصد در رشــد اقتصادی ۹ ماهه ســال جاری 
برخوردار بوده اند.رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده 
گروه خدمات در ۹ ماهه سال جاری عمدتاً متاثر 
از تحوالت زیر بخش های »اطالعات و ارتباطات«، 
»بهداشت و مددکاری اجتماعی«، »حمل و نقل 
و انبارداری«،»عمده فروشــی، خرده فروشی و 
تعمیر وســایل نقلیه موتوری« و »اداره عمومی، 
دفاع و تامین اجتماعی« بوده است به طوری که 
زیر بخش  »اطالعات و ارتباطات« سهم ۰.۶ واحد 
درصدی و سایر گروه های فوق الذکر هریک سهم 
مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید 

ناخالص داخلی داشته اند.

بانک مرکزی اعالم کرد

رشد اقتصادی ۴.۱ درصد شد

وزیر ارتباطات گفت: هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق السهم دولت 
در بودجه ۱۴۰۱ حق افزایش تعرفه اینترنت را نخواهد داشت.به گزارش خبرنگار 
مهر، عیسی زارع پور در حاشیه بازدید از نمایشگاه ظرفیت شبکه ملی اطالعات 
و توانمندی داخل برای توسعه شبکه فیبر نوری در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوال مهر گفت: هیچ اپراتوری به بهانه افزایش دو درصدی حق السهم دولت، حق 
افزایش تعرفه اینترنت را ندارد.وی افزود: سازمان تنظیم مقررات تعرفه ها را اعالم 
می کند و متناسب با اعالم این سازمان حق تغییر نرخ ها وجود خواهد داشت.زارع 
پور گفت: دو درصد افزایش حق السهم دولت عددی نیست که اپراتوری بخواهد 
به خاطر آن قیمت ها را تغییر دهد.وی با بیان اینکه ســال گذشته حق السهم 
دولــت در بودجه ۱۰ درصد افزایش یافت که البته مشــمول خیلی از اپراتورها 
نشــد، ادامه داد: هم اکنون این افزایش دو درصد نباید بهانه ای باشد برای اینکه 
افزایش نرخی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات اتفاق بیفتد.وزیر ارتباطات 
اظهار داشت: طبق روالی که وجود دارد، تعرفه ها اصالح خواهد شد اما ربطی به 
این افزایش ندارد ما در حال پیگیری از شورای نگهبان هستیم که این دو درصد 
که در بودجه ســال ۱۴۰۱ از حق السهم دولت از محل درآمد اپراتورها افزایش 
می یابد، کسر شود.وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد ۲۰ میلیون 
پورت فیبر نوری و تقویت توان تولید داخل برای این تجهیزات این پروژه گفت: 
ما در دولت ســیزدهم به دنبال راه اندازی شبکه پرسرعت و باکیفیت هستیم و 
تنها راه توسعه را شبکه فیبر نوری منازل می دانیم. بر این اساس تولید تجهیزات 
بومی از جمله الزامات این پروژه اســت و مــا از آن حمایت می کنیم.وی گفت: 
بازارســازی مهمترین نوع حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات است و راه اندازی 
پورت فیبر نوری باعث می شود چرخ صنعت تولید در حوزه ارتباطات به حرکت 
درآید. وقتی تقاضا ایجاد شــود تولید نیز رونق می گیرد.وی با بیان اینکه دولت 
برای حوزه توســعه فیبرنوری بسته حمایتی پیش بینی کرده، گفت: در جلسه 

دیروز هیأت دولت اولین قدم برداشته شد و ما مصوب کردیم دولت از سه درصد 
حق السهمی که از اپراتورهای ثابت می گیرد، بگذرد تا این رقم صرف توسعه شود 
البته این مصوبه منوط بر این است که اپراتورها پورت فیبر نوری راه اندازی کنند. 
این اولین قدم است و ما بسته حمایتی دیگری هم داریم که امیدواریم در جلسه 
چهارشنبه هیأت دولت به تصویب برسد تا بتوانیم به سرعت توسعه این پروژه را 
پیش ببریم.وی با اشاره به حضور شرکت های تولیدکننده در نمایشگاه ظرفیت 
شبکه ملی اطالعات گفت: این نمایشگاه نویدبخش آمادگی تولیدکنندگان برای 
حضور در پروژه توســعه فیبر نوری اســت.به گفته زارع پور زمانی که چرخ این 
نهضت به حرکت دربیاید همه کســانی که امروز در این نمایشگاه حضور دارند 
و نیز ســایر کسانی که در این بخش کار می کنند حتماً حمایت خواهند شد تا 
شبکه فیبر نوری با سرعت بیشتری به مقصد برسد.وی با اشاره به اینکه دبیرخانه 
اجرای این پروژه در رگوالتوری تشکیل شده است، گفت: هر مشکلی از این بابت 
وجود داشته باشد احصا خواهد شد و اگر نیاز به مصوبه دولت داشته باشیم آن را 
پیگیری می کنیم.وزیر ارتباطات در مورد کاربردی شدن فیبر نوری منازل برای 
مردم گفت: موضوع هزینه های این ســرویس در دست بررسی است، یک بخش 
از این بسته حمایتی ناظر به این است که اگر اپراتورها پورت روشن به ما تحویل 
دهند به آنها یارانه تعلق بگیرد. مصوبه دیروزدولت نیز در همین راستا بوده است. 
به این معنی که به ازای هر پورت فیبر نوری حق الســهم دولت بابت آن پورت 
از اپراتور گرفته نشود.زارع پور ادامه داد: برای تسهیالت سمت کاربر نیز آمادگی 
داریم تســهیالتی قائل شویم تا مردم برای کابل کشی داخل ساختمان و مودم 
هزینه را در قالب اقساط پرداخت کنند.وی گفت: پیش بینی مان این است که 
هزینه تمام شــده فیبرکشی و قیمت مودم در مجموع حدود سه میلیون تومان 
باشد که کاربران می توانند آن را به صورت اقساطی از طریق اپراتور و یا به صورت 

یارانه از وزارت ارتباطات تهیه کنند.

وزیر ارتباطات:

هیچ اپراتوری حق افزایش تعرفه را ندارد

بانک مرکزی اعالم کرد

رشد اقتصادی ۴.۱ درصد شد
محسن رضایی:

وزارت نفت حق ندارد دالرهای 
نفتی را به بانک مرکزی بدهد

انتشار آمار پولی و بانکی

 عبور نقدینگی از 4500 هزار میلیارد تومان

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ما شــروع به اصالح ســاختار بودجه کرده ایــم و از ورود پول های 
بی پشــتوانه به نقدینگی جلوگیری می کنیم.به گزارش ایســنا، محســن رضایی در همایش ملی مدیران 
جهادی وزارت کشــور با بیان اینکه مدیریت جهادی در برابر مدیریت دیوانی است و در مدیریت جهادی، 
ماموریت پذیری و ماموریت دادن محور اساسی است، اظهار کرد: مدیریت دیوانی، تشریفاتی و ظاهری و برای 

رفع تکلیف است ولی مدیریت جهادی سر از....

تا پایان دی ماه امسال

 بدهی های خارجی ایران ۸ میلیارد 
و ۴۷۳ میلیون دالر شد

اگر سود سهام عدالت خود را دریافت 
نکرده اید، بخوانید

در حالی که فرایند واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ از روز شنبه ۲۱ اسفندماه آغاز شده است، برخی از 
مشموالن این سهام هنوز سود خود را دریافت نکرده اند.به گزارش ایسنا، مشموالن سهام عدالت که سود 
سهام سال مالی ۱۳۹۹ را دریافت نکرده اند،   باید نسبت به درج و ثبت شماره شبای معتبر بانکی در سامانه 
سجام به آدرس https://www.sejam.ir یا در سایت سهام عدالت به نشانی https://sahamedalat.ir اقدام کنند 
تا سود سهام عدالت برای این دسته از مشموالن واریز شود.طبق اطالعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
عالوه بر شــماره شبای نامعتبر، »حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک )دو امضاء(، ارزی و بلندمدت« از 
مهم ترین دالیلی است که باعث شد تا سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود.بر این اساس مشمولین 
سهام عدالتی که یکی از دالیل فوق شامل آن ها می شود باید نسبت به رفع و اصالح این مغایرت ها اقدامات 
الزم را انجام دهند تا در مراحل آتی سود سهام عدالت به حساب این افراد واریز شود.بر اساس این گزارش، 
سهام عدالت هم به حساب مشموالنی که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و 
هم به حساب مشموالنی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند واریز می شود اما میزان آن بسته به 
ارزش اولیه سهام و همچنین بسته به اینکه مشمول سهام عدالت چه میزان از سهام خود را فروخته بود، 

متفاوت بوده و از حدود ۵۰۰ هزار تومان تا حدود یک میلیون تومان است.

خطیب زاده: 

 االن در نقطه اعالم توافق در وین قرار نداریم
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گزیده خبر

سرلشکر موسوی:
نیروی هوایی ارتش یک قدرت پهپادی است

فرمانــده کل ارتش گفــت: نیروی 
هوایــی ارتش یک نیروی ســربلند 
در همه ماموریت هــا تا امروز و یک 
قدرت پهپادی در کنار هواپیماهای 
با سرنشــین در حال حاضر است.به 
گزارش خبرگزاری مهــر به نقل از 
امیر سرلشکر  ارتش،  روابط عمومی 
سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در شورای عالی فرماندهان نیروی هوایی ارتش 
با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در خصوص جهاد تبیین 
اظهار کرد: تأکیدات معظم له در این حوزه به عنوان یک جهاد فوری، بســیار 
دقیق و هوشمندانه است، چرا که دشمنان کشور با دروغ، سیاه نمایی و وارونه 
جلــوه دادن، درصدد تهی کردن ملت از غیرت دینی و عرق ملی و ارزش های 
پســندیده انسانی هستند.وی گفت: نیروی هوایی یک نیروی سربلند در همه 
مأموریت ها تا امروز و یک قدرت پهپادی در کنار هواپیماهای با سرنشــین در 
حال حاضر اســت که در آینده نقش اصلی در تعیین سرنوشت میدان نبرد را 
خواهد داشت.فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: همه ما وظیفه 
داریم به هر نحو ممکن غبار از چهره نورانی انقالب و نظام اســالمی برداریم و 
پیشرفت ها و موفقیت ها را نشان دهیم.امیر موسوی با برشمردن موفقیت های 
کشــور در عرصه های مختلف تصریح کرد: یکــی از موفقیت ها، همین عرصه 
نظامی است. کشــوری که در عرصه نظامی همه چیزش به بیگانگان وابسته 
بود و مستشــاران آن را اداره می کردند، بعد از شنیدن ندای حضرت امام )ره(، 
با توکل به خدا و با اتکا به مردم روی پای خود ایســتاد و آن افتخارات بزرگ 
را آفرید.وی اظهار کرد: همین نیروی هوایی الهی یک تاریخچه ۴۳ ساله پر از 
حماسه و افتخار و سربلندی دارد. بدون حضور مستشاران و در تحریم کامل، 
۸ ســال جنگ را ســرافرازانه پشت سر گذاشــت و پس از آن هم تا امروز هر 
مأموریتی را با موفقیت و سربلندی انجام داده است.فرمانده کل ارتش جمهوری 
اســالمی ایران با اشــاره به خودکفایی در نیروی هوایی، افزود: خودکفایی در 
کشور اصاًل از نیروی هوایی شروع شد. قطعه سازی از کارهای بزرگ این نیروی 
الهی اســت. حاال هم در کنار بخش هواپیماهای باسرنشــین، یک قدرت برتر 
پهپادی است و با برنامه ۲۰ ســاله ای که دنبال می کند در آینده دارای نقش 
اصلی در تعیین سرنوشــت میدان نبرد خواهد بود. این افتخارات با عزتمندی 
و با اســتقالل و به دســت جوانان عزیز این مرز و بــوم، تحت هدایت امامین 
انقالب اســالمی به دست آمده اســت.امیر سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه 
نباید این دســتاوردها را کم ارزش دانســت، گفت: آیا این کم ارزشی است؟ آیا 
نادیده گرفتن آن، ظلم به انقالب و به نظام اسالمی و به نعمت والیت و رهبری 
نیســت؟ اگر بخواهیم از این دســت نقاط نورانی را برشماری کنیم به هزاران 
مــورد برمی خوریم. جبهه انقالب مالحظه را کنــار بگذارند و زبان باز کنند و 
عظمت این ملت، انقالب، نظام و این رهبری را بیان کنند و نشــان دهند.وی 
افزود: بعضــی می خواهند اینطور وانمود کنند که این ارتش ادامه ارتش رژیم 
گذشته است، اما به هیچ وجه چنین نیست. این ارتش یک پدیده جدید است 
که با تدبیر حضرت امام )ره( از نو متولد شــده اســت. گرمی ایمان که در دل 
آحاد این ارتش بود با نفس حضرت امام )ره( شــعله ور شــد و با رویکردهای 
جدید، مناســبات جدید، رفتار جدید و روش های جدید به جای ایستادن در 
جبهه طاغوت؛ در جبهه حق در مقابل تمام دنیای کفر و استکبار و نظام سلطه 
ایستاد و روز به روز هم قوی تر شد.فرمانده کل ارتش درپایان با اشاره به رشد 
و پویایی ایجاد شــده در کشور گفت: این رشد و پویایی و ایستادن در جایگاه 
عزت، به برکت والیت و رهبری و نظام اســالمی به دست آمده است که باید 
قدردان باشیم و با شکر، توکل، علم، دانش، تالش و انگیزه به پیش برویم زیرا 

شایستگی ملت ایران بیشتر از این است.

رییس کمیسیون تلفیق: 
بودجه ۱۴۰۱ مردم محور و عدالت محور 

است
رییس کمیســیون تلفیق بودجه  با بیان اینکه بودجــه ۱۴۰۱ مردم محور و 
عدالت محور اســت، گفت: بودجه ۱۴۰۱در راســتای کمک به اقشار محروم 
جامعه تدوین شــده اســت، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به اقشار محروم 
جامعه اختصاص یافته اســت.حمیدرضا حاجی بابایــی در گفتگو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا، با اشــاره به ضرب االجل رییس جمهور برای حذف فقر مطلق 
گفت: از رئیس جمهوربه خاطر دغدغه و تالش برای حذف فقر،تقدیر و تشکر 
می کنم.رییس کمیسیون تلفیق بودجه  با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۱ مردم محور 
و عدالت محور اســت، گفت: بودجه ۱۴۰۱در راستای کمک به اقشار محروم 
جامعه تدوین شــده اســت، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به اقشار محروم 
جامعه اختصاص یافته است.نماینده مردم همدان در مجلس گفت: کمیسیون 
تلفیق همراهی زیادی با الیحه بودجه داشت، فقط در برخی موارد اگر کاهشی 
مطــرح بود، حمایت کردیم و بودجه ها را افزایش دادیم. آنچه در کمیســیون 
تلفیق تصویب شــد و آنچه دولت به مجلس ارسال کرد،متمم یکدیگر بودند.

حاجی بابایی با بیان اینکه در مورد افزایش درآمدهای نفتی با هماهنگی دولت 
تصمیم گرفتیم، اظهار داشت: دولت در سال ۱۴۰۱ قطعا خواهد توانست تورم 
را کنترل کرده و و معیشــت مردم را بهبود ببخشــد، به گونه ای که پایه پولی 
و نقدینگی در کشور افزایش نیابد.به گزارش ایرنا، رییس جمهور چندی قبل 
در بازدید از کمیته امداد اعالم کرد: اولویت دولت ریشــه کن کردن فقر مطلق 

در کشور است.

خطیب زاده: 

 االن در نقطه اعالم توافق در وین قرار نداریم
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت که امیرعبداللهیان فردا به 
مســکو می رود و درباره مذاکرات وین افزود: االن در نقطه اعالم 
توافق قــرار نداریم، چون برخی مباحــث کلیدی و مفتوح باقی 
مانده که باید در واشــنگتن تصمیمات در این زمینه اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجــی خبرگزاری فارس، 
»ســعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، دیروز )دوشنبه( ۲۳ اسفند ماه در نشست هفتگی 
با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در حوزه سیاست خارجی 

پرداخت و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد.

  االن در نقطه اعالم توافق قرار نداریم
این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات 
وین و طرح زیاده خواهی جدید از سوی آمریکا نیز اظهار داشت: 
آن چه در وین امروز با بازگشت هیأت ها انجام شده، یک تنفس و 
توقف کوتاه است. برخی از بن بست و اتمام مذاکرات نام بردند که 
توضیح داده شد. این تنفسی خواهد بود به درخواست هماهنگ 
کننده کمیســیون مشــترک برجام.وی ادامــه داد: هیأت ها در 
پایتخت ها به سر می برند. فروکاستن آنچه در وین اتفاق می افتد به 
یک یا دو عامل، روشن کننده وضعیت نیست. االن در نقطه اعالم 
توافق قرار نداریم، چون برخی مباحث کلیدی و البته مفتوح باقی 
مانده که باید در واشــنگتن تصمیمات آن اتخاذ شود و به محض 
اتخاذ تصمیمات در واشنگتن در نقطه ای هستیم که برگردیم به 
وین و دور نهایی و رســیدن به یک توافق خوب و پایدار را برگزار 
کنیم. االن در آن نقطه قرار نداریم و منتظر شنیدن پاسخ آمریکا 
هستیم. رایزنی ها در سطوح مختلف ادامه دارد.سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی افزود: وزیر امور خارجه و وزرای خارجه دیگری که 
در برجــام حضور دارند مدام با هم در تماس هســتند و مذاکره 
کنندگان ارشد با هم در تماس هستند و آقای امیرعبداللهیان فردا 
عازم مسکو است و ان شاءاهلل این رایزنی ها ادامه یابد. ما به شما و 
ملت عزیز این نکته را مجددا تأکید می کنیم آنچه برای ما در این 
مســیر چراغ راهنما و چارچوب حرکت است منافع قطعی ملت 
ایران است و این منافع قطعی است که چارچوب های مذاکرات و 

توافق نهایی را مشخص می کند.

 تاریخ دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان هنوز قطعی 
نیست

وی همچنیــن دربــاره دور پنجم مذاکرات ایران و عربســتان و 
انتشــار خبری از سوی رسانه  شــورای عالی امنیت ملی درباره 
توقف یکجانبه این مذاکرات از ســوی ایران بیان کرد: دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی رسانه ای ندارد. تاریخی توسط دوستان 
ما در عراق برای گفت وگوهای دور پنجم بین ایران و عربســتان 
اعالم شــده بود. این تاریخ هنوز قطعی نیست. به محض این که 
تاریخ قطعی شــود و دو طرف درباره تاریخی توافق کنند، اعالم 

خواهم کرد.

ایران تحمل نمی کند کانونی در نزدیکی مرزهایش کانون 
خرابکاری و اعزام گروه های تروریستی باشد

وی دربــاره حمله موشــکی دیروز بــه اربیــل و اقدامات رژیم 
صهیونیستی در اربیل اظهار داشت: به هیچ وجه پذیرفته نیست 
که یکی از همســایگان ما که روابط عمیقی و در سطوح مختلف 
تعامل با ما دارد کانون ایجاد تهدید برای ایران باشــد. این کانون 
تهدید شــدن به یک کشور ثالث برنمی گردد. رژیم صهیونیستی 
متاســفانه بارها و بارها از داخل خاک عــراق ناامنی ایجاد کرده 
و برخی تجمعات ضد انقالب در اقلیم کردســتان و گروهک های 
تروریســتی در آن منطقه صورت گرفته است. از این تریبون به 
دولت مرکزی عراق تذکر داده شــد و در خفا بارها به آنها گفته 
شــده اجازه ندهید مرزهای عراق مرزهای ناامنی برای همسایه 
شما باشد.خطیب زاده تصریح کرد: ایران تحمل نمی کند کانونی 
در نزدیکی مرزهایش کانون دسیســه، توطئه، خرابکاری و اعزام 
گروه های تروریستی به داخل ایران باشد چه توسط گروهک های 
ضــد انقــالب و گروهک های تروریســتی و چه توســط رژیم 
صهیونیستی در داخل اقلیم. در مالقات ها گفته شده و در حقوق 
بین الملل کامال شناخته شده است. انتظار جمهوری اسالمی ایران 
از دولت مرکزی عراق این اســت که یک بار برای همیشه به این 
وضعیت پایان دهد و اجازه ندهد مرزهایش مورد سوءاســتفاده 
قرار بگیرد به ویژه با تمــام ادعاهایی که درباره ارتقای روابط در 
سطوح جدیدی بین دو کشور وجود دارد.خطیب زاده تصریح کرد: 
رژیم اشــغالگر قدس بداند نســبت به تک تک نقاطی که در آن 
حضور دارد اشــراف اطالعاتی داریم. اگر امروز به صورت آشکار 
اعالم می شــود که پیام دقیقی را دریافت کند، واال از موارد قبلی 

کامال آگاه است.

 طرف ثالثی در برجام نداریم

ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره تنفس ایجاد 
شده در وین و پیش شرط های طرف روس گفت: ما طرف ثالثی 
در برجام نداریم. پنج کشور عضو برجام به اضافه ایران در برجام 
هستند و کمیسیون مشترک برجام با حضور تمامی اعضا تشکیل 
می شــود. آنچه در ویــن رخ داده، فراموش نکنیم برای اطمینان 
از بازگشــت قابل راســتی آزمایی و متعهدانه آمریکا به برجام و 
تعهداتش ذیل این موافقتنامه بین المللی بوده است.این دیپلمات 
ارشــد کشورمان خاطرنشان کرد: ۱+۴ با هماهنگی اتحادیه اروپا 
این مذاکرات را با آمریکا انجام دادند که مطمئن شوند آیا آمریکا 
می تواند مجدد عضو برجام باشــد و آیا این کشور حاضر است به 
این گردنکشی در نظام بین الملل پایان دهد یا خیر. آن چه موضوع 
مذاکره بوده، تعهدات آمریکا بوده اســت. آن چه این مذاکرات را 
در چند ماه اولی که بایدن به راحتی می توانســت با یک دستور 
اجرایــی تمام آنچه رئیس جمهور قبلی انجام داده بود، برگرداند. 
بایدن بعد از چند ماه مکث و بی عملی، آخرش مســیر مذاکرات 
پیچیده را با کمیســیون مشــترک برجام انتخاب کرد و در این 
مسیر گفت وگوهای پیچیده با ۱+۴ و کمیسیون مشترک برجام 
هم مســیر حفظ میراث شکســت خورده ترامپ را انتخاب کرد. 
وی بیان کرد: تصمیم سیاسی که دولت بایدن باید در نقطه اول 
می گرفت این بود که یا از میــراث ترامپ در این مذاکرات دفاع 
کند و یا این که از آنچه آمریکا امضا کرده به عنوان برجام و سنت 
پایبندی به تعهدات بین المللی دفاع کند. متاسفانه دولت بایدن 
در مذاکرات وین، هر روز یک کنشی از خودش نشان داد. به طول 
انجامیدن این مذاکرات برای ماه ها به این خاطر است که اشتباه 
واشــنگتن این بود که فکر می کند می تواند با طرح ضرب األجل 
و هیجانات رسانه ای و روایت های غلط، ایران را از منافع و اهداف 

حقه ملت محروم کند.

 مسؤولیت وضعیت فعلی با آمریکاست
ســخنگوی وزارت خارجه درباره علت توقــف مذاکرات و نقش 
روسیه در این زمینه و همچنین گزارش وال استریت ژورنال درباره 
توافق موقت و بحث فرسایشی نشدن مذاکرات نیز اظهار داشت: 
مشــخصا درباره روســیه صحبت کردم. آن چه درباره درخواست 
روسیه مطرح می شود کامال رسمی، علنی و شفاف توسط روسیه 
اعالم شــده و ما هم دریافت کردیم و این هم باید در کمیسیون 
مشترک بحث شــود. مثل همه درخواست  های درست و غلطی 
که هرکســی در برجام مطرح کرده اســت. از روز اول طرف های 
برجامی نکاتی را بیان کردند که در کمیســیون مشــترک مورد 
ارزیابی قرار گرفته ،  برخی مورد قبول، برخی رد و یا تأیید شــده 
است. این هم چیزی خارج از درخواست های کمیسیون مشترک 
نیســت.به گزارش فارس، وی ادامه داد: روایت یک طرف جنگ 
در مقابــل یک طرف دیگر جنگ همانقدر بی ارزش و غیرمعتبر 
اســت که ما بخواهیم وسط یک جنگ روایت پیروزی یا شکست 
را از یک طرف بپذیریم. روایت وال استریت روایت آمریکا بر علیه 
روسیه است که در جنگی در مقابل هم قرار گرفته اند، جنگی که 
در داخل اوکراین اتفاق افتاده اســت.خطیب زاده بیان کرد: آنچه 
من از روز اول با زبان صریح گفتم و دراظهاراتم گفتم و همه آنها 
تداوم دار بوده است، این که منافع ملت تعیین کننده مسیر ماست. 
فروکاستن آن چه در وین اتفاق می افتد به یک عنصر یعنی به یک 
درخواست روسیه، خواست آمریکا است برای این که مسؤولیت آن 
در وضعیت کنونی را همه به فراموشــی بسپرند. هیچکس نباید 
فراموش کند، مسؤولیت وضعیت فعلی که االن در آن قرار داریم، 
با آمریکاست. اگر امروز آمریکا پاسخ مباحث محدود باقی مانده را 

بدهد و بتوانیم بگوییم توافق از نظر ما جمع بندی شده، می توانیم 
به وین برگردیم.وی گفت: درخواســت روسیه موضوعی است که 
باید در کمیســیون مشترک بحث شود. رویکرد روسیه و چین تا 
به امروز ســازنده بوده و در بین مذاکره کنندگان در کمیسیون 
مشترک در ۱۱ ماه گذشــته نزدیک ترین و حمایت گونه ترین 
مواضع با ایران بوده است. اطمینان داریم این مسیر تا پایان ادمه 
می یابد. مقامات روس در گفت وگوهای خصوصی و درکمیسیون 
مشترک این را اشاره کردند که مانع هیچ توافق خوبی نمی شوند. 
اجازه ندهید که روایت های برســاخته ای که می خواهد به شــما 
بگوید موضوع یکی است و آن موضوع هم خارج از مسبب اصلی 
این وضعیت اســت، اجازه بدهید این وضعیت را به گونه دیگری 
برای شما تصویر کند.خطیب زاده ادامه داد: ما در تهران هستیم و 
هیأت ها در پایتخت ها هستند که آخرین گام های به سمت توافق 
را برداریم. آخرین گام ها همیشه سخت است و تصمیمات سخت 
و شجاعت و در عین حال واقع نگری را می طلبد.  همه موضوعات 
در سبد آمریکاست و اگر امروز واشنگتن پاسخ مناسب را بدهد و 
تصمیم سیاسی را بگیرد، هیأت ها فردا می توانند به وین برگردند.

  ایران یک کنشگر با اقتدار است که درباره منافع و امنیت 
ملی خود با هیچ کسی مصالحه نمی کند

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره حمله موشکی 
به اربیل بیان کرد: رسانه های غربی از هر موضوعی برای پیشبرد 
اهداف سیاسی خود استفاده کنند. کشورهایی که شریک جنایات 
رژیم اشغالگر قدس هستند طبیعی است که اگر یکی از کانون های 
دسیسه، توطئه و خرابکاری از بین برود ابراز ناراحتی می کنند ولی 
خود آنها بهتر از هر کســی می دانند جمهوری اسالمی ایران یک 
کنشگر با اقتدار است که درباره منافع و امنیت ملی خود با هیچ 

کسی مصالحه نمی کند و مسؤوالنه رفتار می کند.

سفر امیرعبداللهیان به مسکو
وی دربــاره ســفر امیرعبداللهیان به مســکو نیز گفــت: آقای 
امیرعبداللهیان عازم مسکو اســت و در خصوص دو سه موضوع 
مشــخص دوجانبه با محوریت تحوالت در ویــن رایزنی هایی را 
با همتای خودش داشــته باشــد، یکی از موضوعات که در این 
ســفر مورد بحث و بررســی قرار خواهد گرفت، کمکی است که 
ایــران می تواند برای تحوالت در اوکراین صورت دهد و همه باید 
مسؤوالنه کمک کنند که این جنگ به مناطق دیگر سرریز نکند. 

اوراسیا تحمل جنگ های گسترش یافته بیشتری را ندارد.

 آمریــکا باید اول برادری خود را ثابت و بعد ادعای ارث و 
میراث کند

خطیب زاده درباره پذیرش توافق موقت از سوی ایران و بحث عدم 
حضور روسیه در توافق که سؤال یکی از خبرنگاران بود نیز بیان 
کــرد: آمریکا باید اول برادری خودش را ثابت و بعد ادعای ارث و 
میراث کند. آمریکا عضو برجام نیســت که بخواهد درباره برجام، 
چگونگی آن و اعضای برجام تصمیم گیری کند. بهتر اســت اول 
عضو برجام شود و ثابت کند عضو متعهد برجام است و بعد درباره 
اعضای دیگر برجام صحبت کند. رویه های برجام کامال روشــن 
اســت و االن در نقطه ای قــرار داریم که همه باید کمک کنیم با 
یک تصمیم جمعی و اجماعی به توافق خوب برسیم.وی همچنین 
گفت:  آمریکا درخواســت های شاذ و عجیب و غریبی در ۱۱ ماه 
به کمیسیون مشــترک داده و در کمیسیون بحث شده است و 
خودش می داند اگر درخواســتی بدهد در کمیسیون مشترک به 

صورت غیرمستقیم و آنجا بحث می شود.

 هیچ تغییری در متن اولیه برجام و ضمائم آن و یا قطعنامه 
2231 اتفاق نخواهد افتاد

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که اگر توافقی در وین حاصل 
شــود، آیا انتظار می رود نقش و وزن یکی از اعضا تغییر کند و یا 
چینش آن عوض شــود؟ اظهار داشت: توافقی که در وین درحال 
نگارش نهایی اســت، توافقی اســت برای طی شدن مسیر چند 
ماه ای برای بازگشت آمریکا به برجام. هیچ تغییری در متن اولیه 
برجام و ضمائم آن و یا قطعنامه ۲۲۳۱ اتفاق نخواهد افتاد. البته 
ابعاد، شــرایط، ضمائم و مراحل بازگشت آمریکا کمی و کیفی در 
این متن نوشــته شده است و درباره نقش و جایگاه حقوقی اعضا 

در این توافق صحبتی نیست.

 هیچ چیزی را معطل وین نکردیم و نخواهیم کرد
ســخنگوی وزارت خارجه درباره بی عملی آمریکا در برجام نیز 
اظهار داشت: ما دو مسیر را در دولت آقای دکتر رئیسی پیگیری 
کردیم. مســیر اول،ِ مسیر خنثی سازی تحریم هاست. هیچ چیز 
در دولت آقای رئیسی معطل گفت وگوها در وین نبوده، نیست و 
نخواهد بود. همه طراحی ها و برنامه ها در وزارتخانه های مختلف 
مبتنی بر نیازهای اولیه کشور، اقتصاد مقاومتی و تاب آوری کشور 
طراحی شده است. در مســیر دوم که پیگیری می شود و وزارت 
خارجه مسؤول پیگیری آن است، مسیر رفع تحریم هاست. مادامی 
که امید داشــته باشیم که حقوق ملت در چارچوب خطوط قرمز 
تعیین شده و مصالح اندیشــیده شده، حفظ خواهد شد در وین 
حضور خواهیم داشــت که مسیر رفع تحریم ها را هم به سرانجام 
درست برسانیم، ولی هیچ چیزی را معطل وین نکردیم و نخواهیم 

کرد.

 برداشت من این است توقف طوالنی نخواهد بود
وی درباره بازگشــت هیأت ها بــه وین نیز اظهار داشــت: االن 
نمی توانــم تاریخی برای بازگشــت هیأت ها اعــالم کنم. تاریخ 
بازگشــت را هماهنگ کننــده برجام آقایان بــورل و مورا اعالم 
خواهند کــرد. آمادگی داریم اگر همین امروز پاســخ آمریکا به 
مباحث باقیمانده داده شود فردا به وین برگردیم. برداشت من این 

است، توقف طوالنی نخواهد بود.

 تبادل زندانیان
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره تبادل زندانیان از جمله بین 
ایران و انگلیس خاطرنشــان کرد: مباحث به صورت موازی جلو 
رفته و تفاهمات اولیه حاصل شده و باید بدانیم آیا می توانیم تفاهم 
را نهایی کنیم و بعد اجرایی کنیم. در دوره های قبل این تفاهمات 
به اجرا نرســید و باید ببینیم آیا این تفاهمات را اجرا می کنند یا 

شب آن فراموش کرده و مسیر دیگری را پیگیری می  کنند.

دولت مرکزی عراق مســؤولیت قطعی دارد برای اینکه 
جغرافیای عراق محل تهدیدی برای ایران نباشد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور درباره موضع وزارت خارجه 
ایران در خصوص حمله موشــکی سپاه پاســداران به اربیل نیز 
اظهار داشت: آن چه مشخص است دولت مرکزی عراق مسؤولیت 
قطعی دارد بــرای این که جغرافیای عــراق محل تهدیدی برای 
کشور همســایه ایران نباشد. متاسفانه در تمامی تذکراتی که به 
کرات داده شــده خاک عراق مورد سوءاستفاده طرف های ثالث، 
ضد انقالب و گروهک های تروریستی کردی ضد ایران بوده است. 
آمریکا از داخل خاک عراق عملیات نظامی علیه ایران انجام داده 
و رژیم اشــغالگر قدس پایگاه های خرابکاری در داخل عراق دارد.

خطیــب زاده بیان کرد: مکرر به دولت مرکزی عراق اعالم کردیم 
و آنچه االن دولت عراق باید به آن توجه کند این است که شرط 
دوســتی، احترام به منافع و حاکمیت و مهمتــر از همه ،حفظ 
پایداری این روابط است. متاسفانه تذکرات ما نادیده گرفته شد و 
برای همین یکی از کانون های دسیسه و خرابکاری در داخل خاک 

عراق به صورت مسؤوالنه مورد هدف قرار گرفت.

 حمله موشکی سپاه 
خطیب زاده در پاسخ به سؤالی درباره این که آیا اقدام دیروز، مانع 
از ادامــه فعالیت های خرابکارانه در مرز ایران و عراق می شــود؟ 
عنوان کرد: امیدواریم پیام گرفته شــده باشد. به صورت سیاسی 
و دیپلماتیک و غیراعالمی قبال هم پیام هایی را فرســتاده بودیم، 
ولی واقعا در نقطه ای قرار گرفتیم که بی توجهی می شد و امنیت 
مرزهای ما خدشــه دار شده بود. برخی کشورهایی که خودشان 
در نقض مکرر حاکمیت کشورهای دیگر و کشورهای همسایه و 
از جمله عراق نقش دارند نیرو فرســتادند و کشورهای همسایه 
خود را اشغال کردند. شاهد برخی اظهارات از سوی آنها هستیم.

تهران- ایرنا- عضو هیات رییســه مجلس شورای اسالمی گفت: هدف ما از مذاکرات یک توافق خوب است و 
ما به هیچ وجه به دنبال توافق به هر قیمتی نیستیم.حجت االســالم علیرضا سلیمی در گفت  وگو با خبرنگار 
پارلمانی ایرنا اظهار کرد: هدف ما از مذاکرات یک توافق خوب اســت و ما به هیچ وجه به دنبال توافق به هر 
قیمتی نیستیم.نماینده مردم محالت در مجلس افزود: متاسفانه تیم مذاکره کننده دولت قبل و آقای ظریف 
به دنبال توافق به هر قیمتی بودند که این اقدام آنها باعث شد تا هزینه های زیادی به کشور تحمیل شود.عضو هیات رییسه مجلس گفت: هزینه هایی 
که بر اثر برجاِم ظریف و روحانی به کشور تحمیل شد محدود به آن زمان نبود و تعهدات پذیرفته شده توسط تیم مذاکره کننده روحانی باعث شد، 
کار تیم مذاکره کننده فعلی نیز سخت شود و این تیم نیز با محدودیت هایی در مذاکرات مواجه باشد.سلیمی خاطرنشان کرد: ما به هیچ وجه به 
دنبال توافق به هر قیمتی نیستیم اگر بناست توافقی انجام شود باید دانش هسته ای ایران در این توافق حفظ و همچنین همه تحریم ها برداشته 
شــود.وی افزود: عالوه بر این باید تضمین الزم از آمریکا و متحدانش برای انجام تعهدات شــان در توافق اخذ و راستی آزمایی درباره انجام تعهدات  
آنها  انجام شود.عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشت: خروج آمریکا از برجام خسارات زیادی داشت،لذا در توافق پیش رو که باید یک توافق خوب 

باشد باید جبران این خسارات نیز مد نظر قرار گیرد.

رئیس جمهور برای ایمن سازی سفرهای نوروزی دستورات ویژه ای خطاب به دستگاه های مربوطه صادر و بر ضرورت هماهنگی و هم افزایی فعالیت ها و خدمت 
رسانی دستگاههای متولی سفرهای نوروزی تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی دیروز )دوشنبه( در جلسه شورای عالی حمل و نقل و ایمنی ترافیک که پس از وقفه ای ۸ ساله و با رویکرد ایمنی سفرهای نوروزی با حضور مسئوالن راه 
و شهرسازی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، صدا و سیما، هالل احمر و اورژانس برگزار شد، با اشاره به ضرورت هماهنگی و هم افزایی فعالیت ها و خدمت رسانی 

دستگاه های متولی سفرهای نوروزی، گفت: طبیعتاً با کاهش شیوع کرونا امسال شاهد افزایش سفرهای نوروزی خواهیم بود اما دستگاه های متولی باید ضمن فرهنگ سازی برای رانندگی ایمن، مراقب 
حوادث جاده ای باشند و بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی هم به دقت نظارت کنند.وی دستور داد: اعتبارات مورد نیاز بسته جامع کاهش تصادفات به ویژه رفع نقاط حادثه خیز و برنامه های آموزشی و 
تأمین نیازمندی های دستگاه های مسئول با قید اولویت انجام شود.رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش ایمنی جاده ها، ایمنی حمل و نقل، بازسازی ناوگان حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی و 
دریایی در زمره برنامه های اصلی دولت قرار دارد، اظهار داشت: ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی این موضوعات را به صورت جدی پیگیری کند و حرکت در مسیر تحقق این برنامه ها به هیچ عنوان 
نباید تا رسیدن به نتیجه مطلوب، متوقف شود.رئیسی ساماندهی و نظارت دقیق بر ترددهای جاده ای را ضروری دانست و اظهار داشت: الزم است رویکردهای پیشگیرانه و روش های نوین برای کاهش 
سوانح و تصادفات جاده ای اتخاذ شود تا از صدمات جانی و مالی بر مسافران جلوگیری گردد.وی، سپس به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: توجه به برنامه ها و اقدامات آگاه سازی و آموزش عمومی برای 

ارتقای انضباط اجتماعی تأثیر زیادی در کاهش سوانح جاده ای دارد لذا برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی با شیوه های هنرمندانه توسط رسانه ملی تولید و پخش شود.

عضو هیات رییسه مجلس:

دنبال توافق به هر قیمتی نیستیم
در جلسه شورای حمل و نقل و ایمنی ترافیک اعالم شد؛

۱۳ دستور ویژه رئیس جمهور برای کاهش سوانح و تصادفات
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گزیده خبر

از سوی سازمان امور مالیاتی؛
نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی 

مشخص شد
سازمان امور مالیاتی در اطالعیه ای نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی اشخاص 
حقوقــی و حقیقی را اعالم کرد.به گزارش ایســنا، ســازمان امــور مالیاتی در 
اطالعیه ای نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی 
اعالم کرد: بر اساس مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون مالیات های مستقیم؛ درآمد مشمول 
مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، 
به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ارائه 
شــده و بر اساس اطالعات موجود در پایگاه  های اطالعاتی سازمان امور مالیاتی 
کشور مورد تائید قرار گرفته باشد، تعیین خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور 
می تواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون حسابرسی؛ قبول و صرفاً تعدادی 
از آنها را که بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا بطور نمونه انتخاب 

می  نماید، مورد رسیدگی قرار دهد.

خرین وضعیت فرارهای مالیاتی؛
چقدر از پزشکان مالیات نمی دهند؟

با وجود آن که بســیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین نظام سالمت به عدم 
استفاده پزشکان از دســتگاه کارتخوان اذعان دارند؛ میزان فرار مالیاتی جامعه 
پزشــکی در هاله ای از ابهام و محل اختالف ســازمان نظام پزشــکی و ســایر 
نهادهاست.به گزارش تسنیم، مالیات انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت 
اســت که با هدف تأمین هزینه های عمومی کشــور پرداخت می شود. پرداخت 
عادالنه مالیات باعث کاهش اتکای بودجه کشور به منابع نفتی و توسعه یکسان 
امکانات برای مردم می شــود. با این وجود برخی از کســب و کارها از پرداخت 
مالیات خودداری می کنند.دریافت پول نقد در مطب های خصوصی و نداشــتن 
کارتخوان و فرار مالیاتی برخی پزشــکان در ســال های اخیر یکی از بحث های 
پرچالش و محل اعتراض و شــکایت  مردم بوده است. با این وجود سازمان نظام 

پزشکی میزان فرار مالیاتی پزشکان را چشمگیر نمی داند.

ادعای نظام پزشکی: 99 درصد پزشکان کارتخوان دارند
دکتر علی ســاالریان، معاون فنی و نظارت ســازمان نظام پزشکی درباره فرار 
مالیاتی پزشــکان گفت:  در مورد تخلفات این چنینی، ســازمان امور مالیاتی و 
وزارت بهداشــت ناظر هستند و اگر شکایتی در زمینه عدم استفاده پزشکان از 
کارتخوان شود؛ سازمان نظام پزشکی آن را بررسی می کند.وی افزود:  در رابطه با 
فرار مالیاتی پزشکان و استفاده آنها از دستگاه کارتخوان، تاکنون شکایت مردمی 
نداشته ایم.وی با بیان اینکه در همه مشاغل تخلف رخ می دهد، ادامه داد: داشتن 
کارتخوان در مطب های خصوصی الزامی اســت و باید نظارت بر مطب ها صورت 
بگیرد اما  نباید استثناء را مقدم بر قاعده بدانیم.معاون فنی و نظارت سازمان نظام 
پزشــکی، پررنگ شــدن فرار مالیاتی صرفا در جامعه پزشکی را نوعی شیطنت 
تلقی و تصریح کرد:  منابع انسانی ارائه دهنده خدمات سالمت،  سرمایه های جامعه 
هستند و مطرح کردن این مباحث در فضای عمومی، منجر به این می شود که 
شأنیت جامعه پزشکی در جامعه پایین بیاید.به عقیده وی، باید متناسب با درجه 
تخلفی که از ســوی پزشکان انجام گرفته تنبیه صورت بگیرد تا بازدارنده باشد.
وی با اشاره به اینکه تخلف در هر حوزه ای رخ می دهدریال تأکید کرد: پزشکان 
باید کارتخوان داشته باشند و باید متناسب با تخلفشان، برایشان جریمه در نظر 
گرفته شــود اما این جریمه باید در فضای کارشناسی مورد بحث قرار بگیرد.وی 
در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تعداد پزشک در کشور کارتخوان ندارند، 
تصریح کرد:  ممکن است برخی از پزشکان از کارتخوان استفاده نکنند هر چند 
ارائه آمار به این شکل ممکن است علمی نباشد اما به نظر من ۹۹ درصد پزشکان 
کارتخوان دارند و االن دیگر کسی پول نقد قبول نمی کند.با این وجود، برخی از 
گزارش ها حاکی از عدم اســتفاده بخشی از جامعه پزشکی از دستگاه کارتخوان 

در مطب های شخصی است.

خودداری حداقل 65 درصد وکال و پزشکان از پرداخت مالیات
در گزارش تفریغ بودجه ســال ۱3۹۹، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکال اعالم 
شده است؛ در این گزارش آمده است: بر اساس بند )ز( تبصره )۶(، کلیه صاحبان 
ِحرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت 
آنها توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی، سازمان نظام پزشکی 
ایران و یا ســازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود و 
کلیه اشــخاص شاغل در کسب وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی 
و خانواده، مکلف بوده  اند از ابتدای سال ۱3۹۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند؛ 
نتایج بررســی ها بیانگر آن اســت که از تعداد ۱55 هزار و 5۷2 نفر مشمولین 
شناسایی شــده، صرفاً تعداد 54 هزار و 4۹۰ نفر از مشمولین در سامانه مالیاتی 
ثبت  نام کرده اند.بنابراین به طور کلی می توان گفت تنها 35 درصد پزشــکان و 
وکال در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند و ۶5 درصد این مشاغل در سال گذشته 
حتی اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور نکرده اند. در این گزارش سهم هر یک از 
مشاغل یعنی پزشکان و وکال از میزان فرار مالیاتی به طور دقیق مشخص نشده 
است. همچنین باید توجه داشت که صرف انجام ثبت  نام نیز به منزله استفاده از 

پایانه های فروشگاهی نیست!

فرار مالیاتی پزشکان؛ حقیقتی انکارناپذیر
حسینعلی شــهریاری با تأکید بر لزوم استفاده پزشــکان از دستگاه کارتخوان 
می گوید: استفاده از کارتخوان در مطب های پزشکان، قانونی است که باید اجرا 
شــود. متأسفانه مردم گاهی اوقات شکایت می کنند که برخی پزشکان از بیمار، 
پول را به صورت نقدی دریافت می کنند.وی ضمن اظهار بی اطالعی از رقم فرار 
مالیاتی پزشکان، ادامه داد: آمار فرار مالیاتی را باید مسئولین سازمان امور مالیاتی 
اعالم کنند اما واقعیت این اســت که آمار دقیقی وجود ندارد چرا که متأسفانه 
در برخی از موارد، مراودات مالی بین مشــاغل مختلف و گیرندگان خدمت، در 
قالب دریافت برخی کاالها و طال و ... اســت و بنابراین نمی توان به طور شــفاف 
میزان فرار مالیاتی را مشــخص کرد.علی بابایی کارنامی، نایب رییس کمیسیون 
اجتماعی مجلس نیز با اشــاره به وجود گزارش هــای مردمی مبنی بر دریافت 
پــول نقد در مطب ها، گفت: آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی پزشــکان نداریم 
اما براســاس برخی گزارش ها، می توان گفت که حدود 5۰ درصد پزشــکان از 

کارتخوان استفاده نمی کنند.

جریمه پزشکان فراری از پرداخت مالیات
هفته گذشته نمایندگان در نشست علنی ۱5 اسفندماه مجلس شورای اسالمی 
در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور، با بند 
)و( و جــز)۱( بند )ح( تبصره )۶( ماده واحده الیحــه مذکور موافقت کردند.

بر اســاس این مصوبه، کلیه صاحبان حرف و مشــاغل پزشکی، پیراپزشکی، 
داروســازی و دامپزشکی و فروشــندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها 
توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی 

ایران صادر می شود.

رشد 43 درصدی تعیین تکلیف پرونده های متروکه
 خاندوزی: باید جریان ورودی و خروجی کاالها 
کنترل و زمان ماندگاری کاال به حداقل برسد

وزیر اقتصاد و دارایــی با بیان اینکه الیحه 
دو فوریتــی برای کاهش مشــکالت اموال 
تملیکی به مجلس ارسال شده است، گفت: 
باید جریان ورودی و خروجی کاالها کنترل 
شــود و زمان مانــدگاری کاال در انبارهای 
ســازمان اموال تملیکی به حداقل برســد.

به گزارش خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تسنیم، ســید احسان خاندوزی در نشست 
سراسری مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سازمان جمع آوری 
و فروش اموال تملیکی در تعامل ویژه و خاصی با سایر دستگاه ها می تواند ایفای نقش 
کند و می تواند بسیار بهتر از گذشته عمل کند. در ماه های اخیر نیز تالش های خوبی 
در زمینه انبارها و اقدامات اجرایی صورت گرفته است.وی افزود: البته سقف هایی نیز 
وجود دارد که اگر دستگاه های دیگر همکاری الزم را نداشته باشند شاهد بالتکلیفی 
بلند مدت کاالها خواهیم بود. امیدوار هســتیم بــا رویکرد جدید که در دولت و قوه 
قضائیه وجود دارد، بر چالش عدم همکاری ها فائق شــویم. پرونده های ســازمان در 
این مدت به شــدت افزایش یافته است که تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری بین 
دستگاهی است.وزیر اقتصاد گفت: یک الیحه دو فوریتی برای کاهش مشکالت این 
حوزه به مجلس ارسال شده است که امیدوار هستیم پس از اتمام بررسی بودجه در 
مجلس به سرعت رسیدگی شود.وی ادامه داد: با وجود همه تالش های صورت گرفته 
هنوز به نقطه مطلوب نرســیده ایم و باید بیش از این جریــان ورود و خروج کاال به 
ســازمان اموال تملیکی را مدیریت کنیم. موضوع انبارداری و ظاهر آن در درجه دوم 
است و مهم تر از این مسئله این است که ورودی کاالها کنترل شود. جهت گیری باید 
به سمت کنترل جریان ورود و خروج صورت بگیرد نه افزایش انبارها.خاندوزی تاکید 
کرد: در مسئله ارتباطات سامانه ای نیز ما باید در یک مهلت مشخص تمامی اقدامات 
و ارتباطات را به صورت برخط انجام دهیم و حداقل در چارچوب انبارها و اســتان ها 
مهم این کار باید به اتمام برسد تا شاهد ثمرات آن باشیم. در مواردی نیز که نیاز به 
عرضه و فروش وجود دارد باید از این ســامانه ها استفاده شود. قطعا فروش سامانه  ای 
باید گســترش پیدا کند و دســتگاه های نظارتی نیز باید در این خصوص همکاری 
کنند.وزیر اقتصاد اظهار کرد: با وجود اینکه در ســال های گذشته وضعیت بدتر بود 
اما حساســیت روی این موضوع وجود نداشت. باید از این توجه برای حل مشکالت 
حداکثر استفاده را کرد و اگر این دیدگاه وجود داشته باشد تقابل دستگاه ها به تعامل 
تبدیل خواهد شد.رشد 43 درصدی تعیین تکلیف پرونده های متروکه نسبت به مدت 
مشابه ســال جاری/تمامی کاالها تا ابتدای سال آینده کد دار خواهند شداجتهادی 
رییس ســازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه پس از ســفر مهر 
ماه رییس جمهور به گمرک بوشــهر، کاالها به ســرعت تعیین تکلیف شده است و 
رونمایی از طرح اصالح ساختار سازمان امروز رونمایی خواهد شد، گفت: در این مدت 
اقدامات زیادی در خصوص رفع موانع تعیین تکلیف و تخلیه انبارها )حراج الکترونیک، 
تشــکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه، تهیه پیش نویس مصوبه هیئت دولت برای 
تعیین تکلیف خودروهای رسوبی، احصا کاالهای قاچاق و روسبی( و اصالح ساختار 
سازمان)ساماندهی انبارها، افزایش فروش با استفاده از سامانه ها( صورت گرفته است.

وی در خصوص ارتباط سامانه ها گفت: با توجه به تاکیدات صورت گرفته اتصال کامل 
با سامانه تعزیرات و گمرک انجام شده است. در موضوع پرونده ها نیز 55 درصد رشد 
امحا پرونده ها را شــاهد هستیم. استرداد 33 درصد، فروش 38 درصد و در مجموع 
نیز تعیین تکلیف پرونده ها 43 درصد رشد داشته است. همچنین ارزش پرونده های 
تعیین تکلیف شده نیز 3۷ درصد رشد داشته است. کد دار شدن کاالها و ساماندهی 

انبارها نیز تا ابتدای سال آینده اجرا خواهد شد.

بخشنامه دستمزد ۱۴۰۱ 
ابالغ شد

با ابالغ بخشنامه دستمزد ۱4۰۱ از سوی وزیر کار، 
همه کارگاه های مشمول قانون کار از فروردین ماه 
ســال آینده مکلف به اجرای مصوبه افزایش 5۷.4 
درصدی حداقل دستمزد کارگران هستند.به گزارش 
ایســنا، اعضای شــورای عالی کار ۱۹ اسفند ماه با 
افزایش 5۷.4 درصدی حداقل دستمزد سال ۱4۰۱ 
موافقت کردند و پایه حقوق کارگران با این تصمیم، 
از دو میلیون و ۶55 هزار تومان به بیش از 4 میلیون 
و ۱۷۰ هزار تومان رســید.به دنبال تصویب افزایش 
دســتمزد ۱4۰۱ در شــورای عالی کار، مبلغ حق 
مسکن که برای امسال 45۰ هزار تومان تعیین شده 
بود به ۶5۰ هزار تومان افزایش یافت. این پیشنهاد 
جهت اجرا نیازمند تصویب هیات وزیران اســت که 
البته وزیر کار اعالم کرده قول تصویب آن را از دولت 
گرفته ایم.با مصوبه ۱۹ اسفند ماه شورای عالی کار، 
مبلــغ بن خواربار نیز به 85۰ هــزار تومان افزایش 
یافت. این میزان پیش از این ۶۰۰ هزار تومان تعیین 
شده بود.با افزایش 5۷.4 درصدی حداقل دستمزد 
۱4۰۱ و محاسبه سایر مزایای شغلی و جانبی مزد، 
دریافتی کارگران در سال آینده به بیش از ۶ میلیون 
و 5۰۰ هــزار تومان افزایش یافت.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به دنبال امضای صورتجلسه دستمزد 
۱4۰۱، بخشــنامه دستمزد را به تمام کارفرمایان و 
واحدهای مشمول قانون کار ابالغ کرد.شورای عالی 
کار با حضور نمایندگان سه گروه )دولت، کارفرمایان 
و کارگران( در جلسه ۱۹ اسفند ۱4۰۰ پس از بحث 
و بررســی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱4۰۱، 
در اجــرای ماده )4۱( قانــون کار با در نظر گرفتن 
مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر درآمد آنان 
با ســطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات 
بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی 
جامعه، حفظ و نگهداشــت نیروی کارآمد و ماهر و 
انتظام و عدالت مــزدی کارگاه ها به اجماع و اتفاق 
آرا موارد جلســه را به تصویب رساندند که مفاد آن 
جهت اطــالع اینجا قرار داده می شــود.به گزارش 
ایسنا، با ابالغ بخشنامه دســتمزد ۱4۰۱ از سوی 
وزیر کار، کارفرمایان فرصت دارند تا سیســتم خود 
را با میزان افزایش حداقل مزد و مزایای جانبی نظیر 
حق مسکن، بن خواربار و حق اوالد انطباق دهند تا 
جهت پرداخت حقوق و مزایا در پایان فروردین ماه 

۱4۰۱ مشکلی وجود نداشته باشد.

پیشنهاد مهم غضنفری به دولت:

درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی بدهید معادل 
بودجه نفتی را بگیرید

رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی از طرحی جدید برای 
حذف نفت در بودجه، خبر داد که طی آن به تدریج دولت تمام 
منابع نفتی بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز 
از محل سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه 
نفتی دولت در هر ســال را به آن پرداخت خواهد کرد؛ در این 
شرایط اصل ســرمایه، در صندوق توسعه ملی حفظ و فقط از 
سود سرمایه گذاری خرج خواهد شد.مهدی غضنفری در گفت 
و گو با ایســنا، با اشاره به این که در روالی که در دولت ها بوده 
است، به دلیل کسری بودجه، به شکل های مختلف از صندوق 
برداشــت کرده اند گفت که تقریبا ۶۰ درصــد منابع ورودی 
صندوق بدون این که روی آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام 
شده باشد، در اختیار دولت قرار گرفته است، هر چند که ما در 
صندوق توسعه ملی متوجه هستیم که دولت ها در مقاطعی با 
کاهش درآمد مواجه شــده و منابع آنها کفاف هزینه ها را نمی 

دهد، ولی ادامه این مسیر نیز ممکن نیست.

حذف تدریجی نفت از بودجه با سازوکار جدید
وی در ادامه از پیشنهادی  در هیات عامل صندوق توسعه ملی 
بــرای تغییر وضعیت موجود و تغییر نگــرش به منابع حاصل 
ازفــروش نفت به عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اشــاره به 
اینکه امکان تامین بخشی از بودجه ساالنه دولت از محل سود 
فعالیت های صندوق در صورت ایجاد سازوکار و اصالح مقررات 
آن، فراهم می شــود گفت که طبق پیشنهاد ما، دولت از محل 
منابع ورودی و درواقع اصل ســرمایه صندوق استفاده نکرده و 
به تدریج از ســود حاصل از فعالیت ها و ســرمایه گذاری های 
حاصل از منابع نفتی توســط صندوق توسعه ملی برای تامین 
بودجه اســتفاده خواهد کرد، به عبارتی دولت منابع نفتی را در 
اختیار صندوق قرار می دهد و  معادل بودجه ای که ســاالنه از 
محل نفت تامین می کند، از ســود سرمایه گذاری آن دریافت 

خواهد کرد.

اگر دولت منابع صندوق را نبرده بود، اکنون 20 میلیارد 
دالر سود ساالنه می گرفت

غضنفری دراین رابطه توضیح بیشتری ارائه کرد و افزود: فرایند 
حذف منابع نفتی از بودجه بــه صورت تدریجی پیش خواهد 
رفت؛ به طوری که در یک پروسه پنج تا ۱۰ ساله با تعیین ساز 

و کارهای مناسب به طور کامل استفاده دولت از اصل درآمدها و 
منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن قطع شده و وارد 
صندوق توسعه ملی می شود و در مقابل این صندوق است که 
از محل سرمایه گذاری خود، معادل بودجه نفتی دولت را تامین 
خواهد کرد. اگر طی این ســال ها این اتفاق افتاده بود، اکنون 
حدود ۱۰۰ میلیارد دالرســرمایه در صندوق توسعه ملی قرار 
داشت و می توانست به راحتی حداقل 2۰ میلیارد دالر ساالنه 
از سود خود  به دولت بدهد، اما اکنون حدود  ۶۰ میلیارد دالر 
معادل ۶۰ درصد ســرمایه صندوق را دولت ها برده اند و اصل 

سرمایه از بین رفته است.
 

اکنون دولت هر ســال پول نفت را صفر می کند ولی با 
روش جدید فقط سود خرج می شود

وی درمورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که 
پیشنهاد صندوق توسعه ملی تغییر می کند، افزود: اکنون دولت 
درآمد نفت را هر سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می 
شــود، در واقع اصل درآمد نفت و ســرمایه از بین رفته و صفر 
خواهد شــد. اما با روش جدید، درآمد ساالنه نفت در صندوق 
حفظ و نگهداری شده و فقط سود آن خرج می شود، به عبارتی 

اصل سرمایه برای نسل های بعد حفظ می شود.
دولت هر وقت نیاز داشــته باشد به او پول می دهیم اما 

نه از اصل
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، دیگر مزیت 
این روش این است که دولت هرگاه که نیاز داشته باشد، باز هم 
صندوق توسعه ملی از اصل پول در اختیار آن قرار نخواهد داد، 
بلکه هر چقدر که نیاز باشد بر اساس چارچوب های تعیین شده 

از محل سود پرداخت می شود.

صندوق شرط گذاشت
غضنفری البته بر شــروط هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز 
تاکید کرد و یادآور شد: دولت نباید هیچ گاه به سمت برداشت 
از اصل ســرمایه صندوق برود. همچنین دولت باید اجازه دهد، 
صندوق توسعه ملی در طرح های پر بازده و کم ریسک داخلی 

سرمایه گذاری کند.

دیگر نمی خواهد دولت فکر قیمت نفت باشد
وی مزایای پیشــنهاد حذف نفت از بودجه و تامین آن از سود 
صنــدوق را هم مطرح و گفت که در کنــار حفظ اصل پول و 
سرمایه ملی، با توجه به اینکه صندوق در مسیر سرمایه گذاری 
داخلی از جمله پتروشیمی، نیرگاه ها و نفتی پیش می رود، گام 
مهمی در توسعه و افزایش رشــد اقتصادی کشور خواهد بود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از دیگر خواص این تغییر 
رویکرد را این اعالم کــرد که دیگر دغدغه دولت ها در بودجه 
برای قیمت نفت و فروش آن از بین رفته و درآمد آن را از محل 

دیگری که صندوق توسعه ملی است تامین خواهند کرد.

از رهبری می خواهیم موافقت کنند
وی با بیان اینکه این پیشنهاد باید در سران قوا مطرح و بررسی 
شــود گفت که با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در 
مورد وابســتگی بودجه به نفت و تاکید ایشان نسبت به حفظ 
منابع صندوق توســعه ملی، از ایشــان درخواست داریم با این 

پیشنهاد موافقت کنند.

پیشنهاد به زودی به هیات امنا می رود
غضنفری این را هم گفت که پیشنهاد صندوق توسعه ملی در 
اولین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی در سال آینده که 

احتماال فروردین ۱4۰۱ است مطرح خواهد شد.
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افزایش ۴۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت ایران
ایراندرماهگذشتهمیالدیروزانه۴۰هزاربشکهبرتولیدخوداضافهکردهودرکل۲.۵۴میلیونبشکهدرروزتولیدداشتهاست.
بهگزارشخبرگزاریتســنیمبهنقلازآرگوس،تولیدنفتاعضایائتالفاوپکپالسدرفوریهســالجاریمیالدیبرابربا
38.۲۵میلیونبشکهدرروزبودیعنیباالتراز37.91میلیونبشکهتولیدشدهدرماهژانویه.امااینرقمهمچنانتاهدفاین
ائتالفبرایتولید39.1۴میلیونبشکهفاصلهدارد.افزایشتولیدایرانولیبیبهعنواناعضاییکهازقراردادکاهشتولیدمعاف
هســتند،قابلتوجهبودهاست.ایندوکشوررویهمرفته17۰هزاربشکهدرروزبهتولیدخوددرفوریهافزودهاندکه13۰هزار
بشکهآنمتعلقبهلیبیاست.ایراندراینماهروزانه۴۰هزاربشکهبرتولیدخوداضافهودرکل۲میلیونو۵۴۰هزاربشکه
درروزتولیدداشتهاست.اینرقمدرماهژانویهبرابربا۲میلیونو۵۰۰هزاربشکهدرروزبود.اما1۴عضواز19عضوائتالف
اوپکپالسدرماهفوریهکمترازسهمیهخودتولیدکردهاندکهمیتواندلیلآنراکاهشذخایرمازاد،نبودسرمایهگذاریو
محدودیتزیرساختهادانست.تحریمهاینفتیروسیهبهدنبالحملهاینکشوربهاوکرایناحتماال1.3۴ًمیلیونبشکهدرروز
ازتولیدآنراتحتتاثیرقرارمیدهد.بهاینترتیبقیمتنفتخامبرنتازکمتراز8۰دالردرهربشکهدرابتدایسالجاری
میالدیبهحدود1۴۰دالردراینماهرسیدهاست.اوپکپالسافزایشقیمتنفترامربوطبهمسائلژئوپولیتیکیمیداندنه
زیرساختهایبازار.دبیرکلاوپکدراینهفتهاعالمکرداینگروههیچکنترلیبروقایعجاریندارد.وزرایائتالفاوپکپالس
در31مارسدرمورداســتراتژیتولیدبرایماهمهتصمیمخواهندگرفت.ســطحپایهتولید۵کشورروسیه،عربستان،عراق،
کویتواماراتموردبررسیقرارخواهدگرفتواحتماالًرقمافزایشتولیداینگروهبه۴3۲هزاربشکهدرروزمیرسد.آژانس

بینالمللیانرژیازائتالفاوپکپالسخواستهبودتولیدنفتخودراافزایشدهد.

ریزش قیمت نفت شدت گرفت
قیمتنفتدرمعامالتروزدوشنبهبازارجهانیباادامهتالشهایدیپلماتیکبرایپایاندادنبهجنگدراوکراینومهیاشدن
بازارهابراینرخهایبهرهباالتردرآمریکا،حداکثرچهاردالردرهربشکهکاهشپیداکردوروندنزولیهفتهگذشتهراادامه
داد.بهگزارشایسنا،بهایمعامالتنفتبرنتسهدالروپنجسنتمعادل۲.7درصدکاهشیافتوبه1۰9دالرو۶۲سنتدر
هربشکهرسید.بهایمعامالتوستتگزاساینترمدیتآمریکاسهدالرو1۰سنتمعادل۲.8درصدکاهشپیداکردوبه1۰۶
دالرو۲3سنتدرهربشکهرسید.هردوشاخصاززمانآغازحملهنظامیروسیهبهاوکرایندر۲۴فوریهافزایشپیداکردهاند
وازابتدایسالمیالدیجاریتاکنونحدود۴۰درصدرشدداشتهاند.روسیهواوکراینخوشبینانهترینارزیابیخودراپساز
مذاکراتآخرهفتهدادندکهنشانمیدهدممکناستنتایجمثبتیدرچندروزآیندهبهدستآید.وندیشرمان-معاونوزیر
خارجهآمریکا-روزیکشنبهگفت:روسیهسیگنالهایینشانمیدهدکهممکناستمایلباشدمذاکراتحقیقیدربارهاوکراین
داشتهباشدهرچندکهمسکوبهدنبالنابودیهمسایهخودبود.میخایلوپودولیاک،مذاکرهکنندهاوکرایناظهارکرد:روسیه
بهطورسازندهمذاکراتراآغازکردهاست.حملهنظامیروسیهکهمسکوآنراعملیاتویژهمیخواند،بازارهایانرژیجهانیرا
ملتهبکردهاست.تیناتنگ-تحلیلگرشرکتسیامسیمارکتس-دراینبارهگفت:قیمتهاینفتممکناستهفتهجاری
مالیمترشوندزیراسرمایهگذاراندرحالهضماثراتتحریمهاعلیهروسیهومذاکراتطرفینبرایدستیابیبهآتشبسهستند.
همچنانکهبازاررویعرضهمحدودترازفوریهتااوایلمارسحسابمیکند،توجهاتبهتغییرسیاستپولیدرنشستآتی
بانکمرکزیآمریکاجلبشــدهکهقویشــدنارزشدالررابههمراهخواهدداشتوقیمتهایکاالهاراتحتفشاربیشتری

قرارمیدهد.

نگـــاه

سناریوهای اروپا برای جایگزینی گاز 
روسیه

قیمــتگازدراروپااززمانحملهنظامیروســیهبــهاوکراینواعمال
تحریمهایکشورهایمتعددعلیهمسکو،پیوستهافزایشپیداکردهاست.
بهگزارشایسنا،الکســاندرنواک،معاوننخستوزیرروسیههفتهپیش
گفتهبودروسیهبهتعهداتشبرایتامینگازبهطورکاملعملمیکند،
اماپسازاینکهآلمانصدورمجوزفعالیتخطلولهگازینورداستریم۲
رالغوکرد،حقآنراداردبهتالفیدربرابراتحادیهاروپااقدامکند.اپراتور
خطلولهگازاوکراینپسازورودنیروهایروسیهبهدوایستگاهکمپرسور
گازدرشــرقاوکراین،دربارهبهخطرافتادنعرضهگازبرایاروپاهشدار

داداماهیچنشانهایازمختلشدنجریانگازمشاهدهنشد.

اروپا چقدر به گاز روسیه وابسته است؟
اروپابرایحدود۴۰درصدازگازموردنیازشبهروســیهوابستهاستکه
عمدهآنازطریقخطلولهمنتقلمیشــود.شــرکتتحقیقاتی»ریستاد
انرژی«برآوردکردکه۲۵میلیاردمترمکعبدرسالگازازطریقاوکراین
یــامســیرهاینزدیکآنبهاروپامــیروددرحالیکهعرضهروســیهبه
اروپاحــدود1۵۰تا19۰میلیاردمترمکعباســت.بعضیازخطوطلوله
ازاوکرایــنعبورمیکندوخطوطدیگرمانندیامال-یوروپازمســیرهای
دیگــریمانندبالروسولهســتانبهآلمانمیرســنددرحالیکهنورد
استریم۲ازبستردریایبالتیکبهآلمانامتدادپیدامیکند.اکثرکشورهای
اروپاییدرسالهایاخیروابســتگیبهگازروسیهراکاهشدادند.درسال
۲۰۲1کریدورترانزیتاوکراینعمدتابرایانتقالگازیاســتفادهشدکه
بهاســلواکیوســپسبهاتریشوایتالیامیرفت.جوبایدن،رئیسجمهور
آمریکاهفتهگذشتهوارداتنفتوفرآوردههاینفتیروسیهراممنوعکرد
وانگلیساعالمکردوارداتازروسیهراتاپایانسال۲۰۲۲متوقفمیکند.
کشورهایدیگرتالشمیکنندخودراازوابستگیبهگازروسیهرهاکنند.
اتحادیهاروپااعالمکرددرصددکاهشمصرفگازروسیهبهمیزاندوسوم

درسال۲۰۲۲وپایاندادنبهوارداتروسیهپیشازسال۲۰3۰است.

اروپا از کجا می تواند گاز تامین کند؟
بعضیازکشــورهاگزینههــایتامینجایگزیندارندوشــبکهگازاروپا
متصلاســتبنابراینگازموجودمیتواندتقسیمشــودبااینحالبازار
گازجهانیحتیپیشازبحراناوکرایندچارمحدودیتعرضهبود.آلمان
بزرگترینمصرفکنندهگازروســیهدراروپاستکهصدورمجوزفعالیت
خطلولهگازینورداســتریم۲رابهدلیلبحــراناوکراینمتوقفکرد.
اینکشــورمیتواندازطریقخطوطلولــهگازازانگلیس،دانمارک،نروژ
وهلندواردکند.شــرکتاکوئینورنروژاعالمکرددرحالبررسیراههایی
برایتولیدبیشــترگازازمیادیننروژدرتابســتانامســالدراروپاست؛
فصلــیکهتولیدمعموالتحتتاثیرفعالیتهــایتعمیراتیقرارمیگیرد.
جنوباروپامیتواندگازجمهوریآذربایجانراازطریقخطلولهترانس
آدریاتیــکبهایتالیاوخطلولهگازطبیعیترانسآناتولیازطریقترکیه
دریافتکند.آمریکاکهگازطبیعیمایعصادرمیکند،بهدنبالکمکبه
اروپابودهوازتولیدکنندگانLNGدرداخلوخارجازکشــورخواســته
استتولیدشــانراافزایشدهند.وارداتLNGبهشــمالغربیاروپااز
مناطقدیگرشــاملآمریکاامســالبهرکوردباالییصعودکردهاست.اما
قطرکــهیکیازبزرگترینتولیدکنندگانLNGجهاناســت،اعالمکرد
هیچکشورینمیتواندجایعرضهروسیهبهاروپارابگیردوعمدهحجم
صادراتشمربوطبهقراردادهایعرضهبلندمدتاست.پایانههایLNGاروپا
ظرفیتمحدودیبرایوارداتبیشتردارندبااینحالبعضیازکشورهای
اروپاییمیگویندبهدنبالراههاییبرایتوســعهوارداتوذخیرهسازی
هستند.انگلیسکهدرمقایسهباهمسایگاناروپاییخودوابستگیکمتری
بهگازروســیهدارد،اعالمکردهاســتهمهگزینههابرایافزایشعرضه

انرژیرابررسیمیکند.

گزینه های دیگر برای تحمل کمبود عرضه گاز
چندینکشوربارویآوردنبهوارداتبرقازکشورهایهمسایهیاافزایش
تولیدبرقبااســتفادهازنیروهایهستهای،تجدیدپذیر،برقآبییازغال
سنگ،بهدنبالپرکردنهرگونهشکافدرعرضهانرژیهستند.کمیسیون
اروپاهفتهجاریاعالمکردگازوLNGازکشــورهاییمانندآمریکاوقطر
میتواندامسالجای۶۰میلیاردمترمکعبگازیکهاروپاساالنهازروسیه
دریافتمیکندرابگیرد.تاســال۲۰3۰استفادهازبیومتانوهیدروژن
میتواندبهکاهشوارداتگازروسیهکمککند.پروژههایجدیدبادیو
خورشیدیمیتوانندامسالجای۲۰میلیاردمترمکعبتقاضابرایگازرا
بگیرنددرحالیکهسهبرابرشدنظرفیتتاسال۲۰3۰،بهمیزان۴8۰
گیــگاواتانرژیبادیو۴۲۰گیگاواتانرژیخورشــیدیاضافهکردهو
میتواند17۰میلیاردمترمکعبدرسالدرمصرفگازصرفهجوییکند.
کاهشدرجهگرمایشبهمیزانیکدرجههممیتواندامسال1۰میلیارد
مترمکعبدرمصرفگازصرفهجوییکند.نیرویهستهایقابلدسترس
دربلژیک،انگلیس،فرانســهوآلماندرنتیجهاختاللفعالیتنیروگاهها
بهدلیلفرسودگییاپایانفعالیتشانمحدودشدهاست.اروپابرایتحقق
اهدافاقلیمیدرتالشبرایحذفاســتفادهاززغالسنگاستبعضی
ازنیروگاههایزغالســوزازاواسطســال۲۰۲1بهدلیلافزایشقیمت
گازبهچرخهفعالیتبازگشــتهاند.اماآلماناعالمکردممکناســتعمر
نیروگاههایزغالسوزیاهستهایرابرایکاهشوابستگیبهگازروسیه
افزایشدهد.مدیریکالبیگازگفت:آلمانممکناستتولیدداخلیدر
میادینمتمرکزدرشــمالاینکشورراافزایشدهد.دربحرانهایگذشته
کشورهاکاهشتولیدصنعتیدربرخیمواقع،دادنپولبهتولیدکنندگان
پشتیبانیکنندهبرایفعالکردنعرضه،دستوربهمصرفکنندگانبرای
کاهشمصرفانرژییاقطعموقتیبرقرادردســتورکارقرارمیدادند.
افزایشقیمتبرقشرکتفوالدسازیآلمانیکوچکLech-Stahlwerkeرا
مجبورکردتولیدرادرکارخانهخوددرباواریامتوقفکند.شــرکتتولید
کودیاراینروژهمتولیدآمونیاکواورهدرایتالیاوفرانسهرامتوقفکرد.

آیا عرضه به اروپا پیش از این مختل شده است؟
در1۵سالگذشــتهاختالفاتمتعددیبینروسیهواوکراینبرسرگاز
پیشآمدهکهعمدتابرسرقیمتپرداختیبودهاست.شرکتگازپرومدر
ســال۲۰۰۶عرضهبهاوکراینرابهمدتیکروزقطعکرد.درتابستان
۲۰۰9-۲۰۰8اختاللعرضهگازروســیهدرسراســراروپامنعکسشد.
روســیهعرضهگازبهکییفرادرســال۲۰1۴پسازالحاقشبهجزیره
کریمهقطعکرد.براســاسگزارشرویترز،اوکراینخریدگازروسیهرادر
نوامبرســال۲۰1۵متوقفکردوبامعکوسکــردنجریاندربعضیاز

خطوطلولهخود،درعوضگازازکشورهایاتحادیهاروپاواردکرد.

معاون وزیر نیرو خبر داد؛

افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق برای تابستان
معــاونبرقوانرژیوزیرنیروبااشــارهبهدســتاورددولت
مردمیبرایعبوراززمستانبدونخاموشی،ازافزایش۶هزار
مگاواتیظرفیتتولیدبرقتاپیکتابستانخبرداد.بهگزارش
خبرنگارمهر،همایونحائریدیروزدرنشستخبریافزود:
گرچهتعرفههابرایپرمصرفهاپلکانیافزایشخواهدیافت
اماهمچنانازیارانهبرقاســتفادهخواهندکرد.ویادامهداد:
8۰درصدمشترکاندرتابستانو7۰درصددرزمستانجزو

مشترکانکممصرفهستندوازیارانهاستفادهمیکنند.
معاونوزیربیانداشت:زمستانیکهگذشت،زمستانسختی
بودوباوجودمحدودیتیکهدرقسمتتأمینسوختگازبا
توجهبهرشــدمصرفگازخانگیداشتیم،اماهمکاریهای
بسیارخوبیباوزارتنفت،صمتوسایردستگاههاانجامشدو
توانستیماینزمستانراپسازچندسالاعمالمحدودیتها
بدونهیچمشــکلیپشتســربگذاریم.معاونبرقوانرژی
وزیرنیرو،زمســتانبدونخاموشیرادستاوردبسیارخوبی
برایدولتمردمیدانستوخاطرنشانکرد:اقداماتیکهدر
زمستانامســالرخداد،پیشنیازیبودکهبتوانیمتابستان
سختســالآیندهراباکمترینمشکلپشتسربگذاریمو
دراینمسیرنیزبههمراهیوپشتیبانیمردمورسانههانیاز
داریم.ویبااشارهبهتابستانهایگذشتهومشکالتموجود،
اضافهکرد:درچندســالاخیرترازتولیدومصرفبرقبههم
خوردهبودوهمیننکتهباعثمیشدکهدرتابستانهادچار
محدودیتهاییشــویمکهبهصنعتوبخشخانگیاعمال
میشد.البتهبراساسبرنامهارائهشدهوزیرنیروبهمجلسدر
اینزمینهبایدبتوانیمایناختالفتولید،مصرفوهمچنین
وابستگیکهدربخشتولیدبهنیروگاههایبرقآبیداشتیمرا
جبرانکنیم.حائریاظهارداشت:بههرحالهرزماننزوالت

آســمانیکمبود،ترازتولیدومصرفبیشترجلوهمیکردو
منجربهاینمیشــدکهدرتأمینبــرقمردمدرلحظاتیاز

پیکمصرفموفقنباشیم.

افزایش 35 هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق در مدت 
4 سال

معاونبرقوانرژیوزیرنیروبااشارهبهبرنامهوزیرنیروبرای
افزایش3۵هزارمگاواتــیظرفیتتولیدبرقدرمدتچهار
سال،گفت:اینبرنامهشــامل1۵هزارمگاواتنیروگاههای

حرارتی،1۰هزارمــگاواتانرژیهایتجدیدپذیرو1۰هزار
مگاواتنیزنیروگاههایحرارتیاحداثشــدهتوسطصنایع
اســتکهبراساسآندرمدتچهارسالدولتمردمی3۵
هزارمگاواتبهظرفیتنیروگاههایبرقکشوراضافهخواهد
شــد.ویهمچنینبااشــارهبهاجرایبند»ی«تبصره8در
زمستانامسالکهباهدفاصالحمصرفمشترکانانجامشد،
تصریحکرد:درکنارایــناقداماتوزارتنیرو،باصرفهجویی
ومدیریتمصرفکهتوســطمشــترکاندراینمدتانجام
میشود،کمکشایانیخواهدشد.حائریابرازامیدواریکرد

کهباترکیبیازظرفیتنیروگاههایجدیدوبرنامهمدیریت
مصرف،بتوانیمتابآوریشــبکهراافزایشدهیم؛یعنیدر
کنارافزایشظرفیتتولیدبتوانیممدیریتمصرفمنطقیرا

درکشوراجراکنیم.

اجرای 100 برنامه عملیاتــی صنعت برق برای عبور از 
تابستان

ویباتشــریحبرنامهوزارتنیروبرایگذرازپیکتابســتان
ســالآینده،اظهارداشــت:برایتابســتان1۴۰1نیز1۰۰
برنامهعملیاتیدرنظرگرفتهشــدهاستکهبااجرایدقیق
اینبرنامهها،امیدواریمباکمترینمشــکلازتابستانسخت

عبورکنیم.

نیروگاه ساخته شــده توسط صنایع پیک  نخستین 
تابستان وارد مدار می شود

معــاونبرقوانرژیوزیرنیرواضافهکــرد:برنامهایکهبرای
تابستانسالآیندهدرنظرگرفتهشدهشاملافزایشظرفیت
تولیــدبهمیزان۶هزارمگاواتاســتکهازاینمقدارچهار
هزارو9۰۰مگاواتمربوطبهواحدهایحرارتیوتجدیدپذیر
اســت،چهارهزارو۲۶۰مگاواتآنواحدحرارتیاستکه
توســطوزارتنیروویکواحدنیزتوســطبخشصنایعکه
نخستیننیروگاهساختهشــدهدرراستایتفاهمنامهوزارت
نیرووصنایعاســت،احداثمیشــود.ویبابیاناینکه۵۰۰
مگاواتهمتوســطنیروگاههایتجدیدپذیرتأمینمیشود،
افزود:همچنیــن۲8۶واحدنیروگاهیموجودهمبااقدامات
کارشناسانداخلیحدودیکهزارو113مگاواتارتقایتوان

خواهندداشت.

قیمتنفتدرروزهــایاخیرتحت
تاثیرتشــدیدتحریمهایغربعلیه
مســکوبــهتالفیحملــهنظامیبه
اوکرایــن،افزایشچشــمگیریپیدا
کردواگــرتحریمهایجدیدیعلیه
صنعتانرژیروســیهاعمالشــود،
قیمتهــاممکــناســتازاینهم
بیشــترصعودکند.بهگزارشایسنا،
قیمتفلــزاتاززمانآغازجنگدر
اوکراین،بهشدتافزایشپیداکردو
سپسافتچشمگیرییافتوبازاررا
دچارالتهابکرد؛التهابیکهنســبت
بهافزایــشقیمتنفتهمدیدهمی
شــود.قیمتکاالهایکشاورزیهم
جهشچشــمگیریپیداکردهاندو
ریسکافزایشقیمتهایموادغذایی
وایجادناآرامیدرقسمتهاییازجهان
رابرانگیختهاند.بااینحالمهمترین
قیمتکاالبدونشــکقیمتنفت

است.

قیمت نفت رو به رشد است
قیمتهاینفتودراروپا،قیمتهایگاز
طبیعی،رویهزینههایانرژیتاثیر
میگذارد.بهایــنترتیبقیمتهای
نفتحتیبدوندرنظرگرفتناقتصاد
جهانیبهطورکلی،تاثیرمستقیمی
رویاقتصادهایملیخواهندداشت.

قیمتباالینفتبرایمدتطوالنی
رکــوداقتصادیرابــهدنبالخواهد
داشــت.قیمتهایباالباعــثازبین
رفتنتقاضادربلندمدتمیشــوند.
درکوتــاهمدت،کشــورهایمصرف
کنندهمنابعجایگزیننفتروســیه
ماننداوپکراتشویقمیکنندنفت
بیشــتریتولیدکندکهالبتهتاکنون
تاثیرچندانینداشــتهاست.آمریکا
بهخصوصمذاکراتیباکشــورهایی
مانندونزوئالکهدرحالحاضرهدف
تحریمقراردارد،گشودهاستتامنابع
جدیــدیازعرضهنفترافراهمکند
اماهنــوزامتیازهایویژهایبهایران

درمذاکراتپیرامونتوافقهستهای
پیشنهادنشدهاست.

اقدام آمریکا علیه نفت روسیه
دستوراجراییبایدنبرایممنوعیت
وارداتنفــتوفــرآوردههاینفتی
روسیهتنهاتاثیرجزئیرویصادرات
روســیهوهمینطــورتامیننفت
آمریکاخواهدداشتزیرااینتجارت
درصداندکیازصادراتووارداتهر
دوکشــوربود.حدودهشتدرصداز
وارداتنفــتوفــرآوردههاینفتی
آمریکادرســال۲۰۲1ازروسیهبود.
نفتکانــاداومناطقدیگربهراحتی
میتواندجایگزیننفتروسیهشود.
بااینحالتامینفرآوردههاینفتی
چالشبیشتریخواهدداشت.اگرچه
اینتصمیمممکناستتاثیراندکی
رویآمریکاداشــتهباشــداماتاثیر
بســیاربزرگتریرویخریدجهانی
نفتروسیهدارد.متحدانوشرکتهای
آمریکاتالشمیکنندازخریدنفت
روسیهفاصلهبگیرند.روسیهاحتماال
خریداریبرایعمدهتولیدخودپیدا
خواهدکــرد.دراینبیــنبازیگران
بزرگمانندچینوهندوشرکتهای
بازرگانیکهنمیتواننددربرابرپول
سریعمقاومتکنند،تخفیفبیشتری

درخواستخواهندکرد.عالوهبرچین
کهعمدهنفتروسیهراازطریقخط
لولهدریافــتمیکند،محمولههای
دریابردازآنچهکهتوسطفایننشیال
تایمز»اعتصــابخریداران«توصیف
شدهاســت،آسیببیشتریدیدهاند
زیرامصرفکنندگاننگرانآســیب
دیدنشهرتخودبهخاطرمعامالت
نفتروســیهونگرانخریدمحموله
هاییهســتندکهدرصورتوخامت
اوضاع،ممکناســتنتواننــدآنهارا
تحویلدهند.روسیهتهدیدکردهاست
تالفــیمیکندواعــالمکردهکهاز
حقاقداممتقابلبرخوداراســت.این
بهمعنایقطعیامحدودکردنعرضه

گازطبیعیونفتاروپاخواهدبود.

برای قیمت نفــت چه پیش می 
آید؟

هرچهبازارمیزانبیشتریازصادرات
نفتروسیهرادستدهد،قیمتنفت
باالترخواهــدرفت.قیمتنفتنفت
ووســتتگــزاساینترمدیتهفته
گذشتهپسازصعودبهقله1۴ساله،
عقبنشــینیکردند.بهایمعامالت
نفتبرنتروزجمعــهدر11۲دالر
و۶7ســنتدرهربشــکهووست
تگزاساینترمدیــتآمریکادر1۰9

دالرو33ســنتدرهربشکهبسته
شــد.ممنوعیتکاملنفتروســیه،
قیمتهارامیتوانــدبه۲۰۰دالردر
هربشکهبرســاند.بااینحالچنین
بعالوهنمی بعیداســت. ممنوعیتی
تواندبهشکلگســتردهاجراشودتا
موثرواقعشود.روســیه،خریدارانو
فروشــندگانمجددیداردکهاگراز
طریقدریانشود،میتوانندفرآورده
هاینفتیراازطریقخطلولهمنتقل
کننــد.امافرارازنفتوفرآوردههای
نفتیروســیهرویپاالیشــگاههای
روســیهتاثیرگذاشتهاســت.تغییر
تقاضــا،باعــثتغییــردرفعالیــت
پاالیشگاههاشــدهوتقاضایداخلی
راسرکوبکردهاســت.دربلندمدت
شــرکتهاینفتــیبهخوبــیواقف
هستندکهدورهطوالنیقیمتهایباال
بهنابودیتقاضامنجرمیشود.بهاین
ترتیبافزایشقیمتهاینفتحرکت
بهســمتمنابعانرژیتجدیدپذیررا
سرعتمیبخشــد.ژاپنوآلمانهر
دوسرگرمبازبینیتصمیماتشانبرای
بستننیروگاههایهستهایهستند.
صرفنظرازغیرقابلاتکابودنعرضه،
دولتهاسرمایهگذاریبیشتردرمنابع
انرژیتجدیدپذیرراتشویقمیکنند.

آیــا اوج قیمت نفت اتفاق افتاده 
است؟

یقینقطعــیدرخصــوصاینکه
قیمــتنفتبــهاوجخودرســیده
اســت،وجودندارد.براساسگزارش
اویــلپرایس،تحریمهایرســمیو
خودخواستهاحتماالباافزایشتلفات
جنگوعصبانیــتفزایندهجهاناز
گسترش روسیه، اقدامات پیامدهای
پیدامیکنند.رویدادهایجاریعامل
تاثیرگذاررویقیمتهایکاالهستند.
اگرچهفعالدوبارهآرامشظاهریبازار
اســتاماباتحوالتجدیدوضعیت
بازارهمممکناستدچارتغییرشود.

آیا نفت واقعا به 200 دالر 
می رسد؟
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گزیده خبر

در حوزه آموزش؛
اتاق تبریز رتبه اول در بین اتاق های کشور 

را کسب کرد
آذربایجان شرقی – شــیعه نواز: رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به کسب رتبه 
اول این اتاق در حوزه آموزش در بین اتاق های کشور، 
گفت: در ۱۱ ماه سال جاری ۸۱ دوره آموزشی عمومی 
و دوره آموزشــیADR- CPC بیــن المللی رانندگان 

حرفه ای و حمل کاالهای خطرناک از ســوی این اتاق تشکیل شده است.ژائله، 
افــزود: در این دوره ها ۱۲ هزار و ۹۶۰ نفرســاعت آموزش عمومی، پنج هزار و 
۶۴۰ نفرساعت آموزش بین الملل شــرکت کرده و برای ۶۰۰ نفر هر کدام ۱۶ 
ســاعت و در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ نفرساعت آموزش کارت بازرگانی ارایه شده 
اســت.وی با اشاره به فعال ســازی مرکز پژوهش ها و ستاد نوآور و فن آور اتاق 
بازرگانی تبریز، اظهار داشــت: در حوزه بین الملل اتاق تبریز ۱۰ هیات  خارجی 
را به صورت حضوری و هفت هیات را نیز به صورت وبینار پذیرش کرده اســت.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تبریز گفت: در این مدت اتاق 
تبریز ۸۱۵ مورد مشــاوره  برای اعضا و غیر اعضــا ارایه کرده و چهار مورد طرح  
پایش محیط کســب و کار انجام داده است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تبریز گفت: این اتاق در ۱۱ ماه سال جاری ۱۹ هزار و ۴۳۶ فقره 
گواهی مبدا برای صادرات کاال از استان صادر کرده است.یونس ژائله، افزود: این 
گواهــی ها برای صدور بیش از ۷۸۲ هــزار و ۳۷۲ تن کاالی صادراتی به ارزش 

۴۲۴ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۴۰۸ دالر در حوزه های مختلف صادر شده است.

در پنجمین همایش نقش مدیران اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی
اهدای تندیس به ستاره خلیج فارس

شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در پنجمین همایش 
نقش مدیران اقتصادی در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی با 
رویکرد رضایت مندی مشتریان موفق به کسب تندیس 
شــد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، شرکت نفت ستاره خلیج فارس 

در پنجمین همایش نقــش مدیران اقتصادی در پیشــبرد اقتصاد مقاومتی با 
رویکرد رضایت مندی مشتریان پس از ارزیابی های صورت گرفته در کارگروه های 
مختلف توسط کمیته علمی این اجالس موفق به کسب تندیس رضایت مندی 
مشتریان شد.در مراسم پایانی این اجالس که در مرکز همایش های بین المللی 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، تندیس رضایت مندی مشتریان به محمدعلی 
دادور مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس اهدا شد.این همایش با همت 
مجلس شــورای اسالمی و دانشگاه تهران به  منظور ارزیابی خدمات سازمان ها و 
شرکت های داخلی، سنجش کیفیت خدمات، وفاداری و میزان رضایت مشتریان 

و همچنین ارزیابی نتایج عملکردی و انتظارات مشتریان از آن ها برگزار شد.

نشان لیاقت مدیریت ایران به مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان اهدا گردید

نشــان لیاقت مدیریت ایران در جشنواره فجر مدیریت 
ایــران به دکتر معروفخانی  مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان اهدا گردید. درنهمین آیین تجلیل از مدیران 
برگزیده ملی که با عنوان جشنواره فجر مدیریت ایران 
توسط معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت 

و دانشــگاه صنایع و معادن ایران و با همکاری موسســه مطالعات خلیج  فارس 
و همراهی تشــکل  های علمی و دانشــکده  های مدیریت کشــور و نیز  با بهره  
گیری از تجربیات ارزشمند هشت گردهمایی بزرگ بنگاه های برتر اقتصاد ایران 
جشــنواره فجر مدیریت ایران با رویکرد تبیین نظام مدیریتی شایسته ساالر در 
قرن جدید در مرکز همایش های المللی صدا و ســیما برگزار گردید ، تندیس 
نشان لیاقت مدیریت برگزیده جشنواره به  دکتر معروفخانی  مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان اهدا شد.از مهمترین اهداف این جشنواره رونمایی و معرفی اولین 
جایزه ملی مدیریت ایران به عنوان محرکی ارزنده برای فعاالن اقتصادی کشور 

است که تالش نمایند .

با حضور سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان؛
سومین کارگزاری رسمی تامین اجتماعی در 

شهر بندرعباس افتتاح شد.
با حضــور مجتبی معین وزیری سرپرســت اداره کل 
تعاون کار و رفاه اجتماعــی هرمزگان و عباس اکبری 
مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان سومین کارگزاری 
رســمی تامین اجتماعی در شــهر بندرعباس افتتاح 
شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه 

اجتماعی هرمزگان؛ مجتبی معین وزیری در حاشــیه مراسم افتتاح این مرکز 
گفت: یکی ازابزارهای توسعه سازمانها وارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی 
می باشد که به صورت برون ســپاری مورد توجه مدیران ومسئوالن قرارگرفته 
وبه صورت های مختلف به اجرا می شــود و این مهم در وزارت مردم با توجه به 
پیشــرفت تکنولوژی و ابزارهای مختلف روز به روز نحوه خدمات دهی به مردم 
در بخش های مختلف به صورت الکترونیکی و تحت ســامانه خدمات رســانی 

انجام می شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
منابع ارزی برای واردات خودرو فعال 

مشخص نشده است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: اگر خود وزارت صمت 
بخواهد دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی شود بلکه 
منجر به انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شــد.مهدی دادفر در 
گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا در مــورد اظهارات وزیر صمت 
پیرامون واردات خودرو از اردیبهشــت ســال پیــش رو اظهار کرد: 
ممنوعیت واردات خودرو بر اساس مصوبه سران قوا در سال ۹۷ بوده 
است. البته از بهمن ماه سال ۹۵ سامانه ثبت سفارش واردات خودرو 
بسته شده و به نوعی ممنوعیت وجود داشت اما از سال ۹۷ وجاهت 
قانونی پیدا کرد. گفته می شــود که این مصوبه ســه ساله بوده و در 
اردیبهشــت ماه تمام می شود، لذا در صورت اتمام این مصوبه واردات 
خودرو آزاد خواهد شــد.وی افزود: بخشی از شرکت های نمایندگی 
اجبارا بر اساس قانون باقی مانده اند چراکه باید خدمات پس از فروش 
ارائه می دادند. بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان تا ۱۰ سال 
باید تامین قطعات انجام می شــد. ۴ سال است که دولت تالش کرده 
کسب و کار این شرکت ها را به طرق مختلف از بین ببرد که بسیاری 
از آنها هــم از بین رفتند. تعدادی مانده انــد و در صورت صالحدید 
خود امکان فعالیت پیــدا می کنند.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 
تصریح کرد: تنها نظر دولت در این میان اهمیت ندارد بلکه باید دید 
شرکت ها به این حوزه ورود می کنند یا خیر. پیش بینی من این است 
که برندهای  بسیار محدودی وارد می شوند، شاید فقط کیا و هیوندای 
وارد این کار شوند.وی در مورد جزئیات این موضوع گفت: طبق بودجه 
سال ۱۴۰۱ واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو پیش بینی شده و احتماال 
همین تعداد ســقف واردات باشــد. باید دید این بودجه به تصویب 
شورای نگهبان می رسد یا خیر. از نظر سقف قیمتی هم آخرین قانون 
سقف را ۴۰ هزار دالر مشخص کرده بود و واردات خودروهای باالتر از 
۲۵۰۰ سی سی نیز ممنوعیت داشت. منبع ارزی آن هم فعال مشخص 
نشده است. دادفر متذکر شد: اگر قرار باشد خودرو وارد شود و دستور 
العمل  های آن بر اساس روش ها و استدالالت علمی و منطقی تعیین 
نشود، آثار و نتایجی که مدنظر قانون گذار است به هیچ عنوان محقق 
نخواهد شــد. برای واردات خودروهای سنگین دستورالعمل نوشتیم 
اما موفق نشدیم، در نتیجه خودروی ۷۰۰ میلیون تومانی، ۷ میلیارد 
تومان شــد. این موضوع نشان می دهد که قوه جامع نگر و هدفمندی 
برای نوشتن دستورالعمل وجود ندارد. با مدلی که برای اسقاط خودرو 
دستورالعمل نوشتیم و االن همه اسقاطی ها تعطیل شدند، به نتیجه 
نمی رسیم. نوع دستورالعمل نویسی در دولت دچار ایراد اساسی است. 
در همه موارد اخطار دادیم اما دولتی ها گوش نمی دهند.وی همچنین 
خاطرنشان ساخت: واردات خودرویی که قرار است انجام شود باید بر 
اساس یک دستورالعملی با یک نگاه علمی و منطقی است. باید نظرات 
فعاالن حوزه در نظر گرفته شــود ولی اگر خود وزارت صمت بخواهد 
دستورالعمل بنویسد، نه تنها تنظیم بازار انجام نمی شود بلکه منجر به 

انحصار، رانت و افزایش قیمت خواهد شد.

محسن رضایی:

وزارت نفت حق ندارد دالرهای نفتی را به بانک مرکزی بدهد
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: ما شــروع به اصالح 
ســاختار بودجــه کرده ایم و از ورود پول های بی پشــتوانه به 
نقدینگی جلوگیری می کنیم.به گزارش ایسنا، محسن رضایی 
در همایش ملی مدیران جهادی وزارت کشــور با بیان اینکه 
مدیریت جهادی در برابر مدیریت دیوانی است و در مدیریت 
جهادی، ماموریت پذیری و ماموریت دادن محور اساسی است، 
اظهار کرد: مدیریت دیوانی، تشــریفاتی و ظاهری و برای رفع 
تکلیف اســت ولی مدیریت جهادی ســر از پا نمی شناسد و 
یکپارچه عشــق و جهــاد و تالش اســت. مدیریت جهادی 
شگفتی ساز اســت و مدیریت دیوانی، کار عادی را انجام می 
دهد.وی با تاکید بر اینکه در مدیریت جهادی بن بست وجود 
ندارد، گفت: مدیران جهادی خالق، نوآور، شجاع و ریسک پذیر 
هستند و این چیزی است که ما در اقتصاد می خواهیم. تحول 

اقتصادی هم از فکر و روحیه و انگیزه آدم ها آغاز می شود. 
رضایی با بیان اینکه ما باید تحول اساسی در اقتصاد به وجود 
آوریم که در فرهنگ و زندگی جامعه تحول ایجاد کند، یادآور 
شــد: دولت، اصالحات اقتصادی را از تجارت آغاز کرده است؛ 
چون اولین مزیت ایران از تجارت اســت. اصالحات را اول از 
مقررات تهاتر را شــروع کرده ایم و به ســمت حمل یکســره 
در بندرها رفته ایم. همچنین دنبــال ایجاد برندینگ در دنیا 
هســتیم، بنابراین زنجیره تجارت از ابتدا تا انتها باید اصالح 
شود. وی با بیان اینکه کارآفرینان باید به دولت کمک کنند تا 
گره های تجاری باز شود، گفت: دولت طبق اصل ۴۴ نمی تواند 
شرکت درست کند و فقط نقش حمایتی باید داشته باشد. ما 
شروع به اصالح ســاختار بودجه کرده ایم و از ورود پول های 
بی پشــتوانه به نقدینگی جلوگیــری می کنیم.معاون رئیس 

جمهور با تاکید بر اینکه ثروت اصلی دست کارآفرینان کشور 
است و دولت بسترســاز و هدایت کننده اصالحات اقتصادی 
کشــور اســت، گفت: باید از ســمت بنگاه ســازی یه سمت 
صنعت ســازی برویم، چون در ایران صنعــت نداریم و بدون 

صنعت نمی توانیم جهش های بزرگ را تجربه کنیم.

احتمال کسری بودجه 800 هزار میلیاردی صندوق های 
بازنشستگی تا پایان چهار سال آینده

وی گفت: مســئله مهمی که وجود دارد، کار سخت دولت در 
بحث هزینه های خود است و اگر اوضاع به همین شکل پیش 
رود، کســری بودجه صندوق های بازنشستگی تا پایان چهار 
سال آینده به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که البته شروع 

به اصالح و بهبود آن هستیم.

وزارت نفت حق ندارد دالرهای نفتی را به بانک مرکزی 
بدهد

رضایی تأکید کرد: دولت اموال وسیعی دارد که پول آن مانده 
است و با طرح های نیمه تمام در کشور، دارایی های غیرمولد و 
هزینه های سنگین نمی توان ادامه داد. دالرهای نفتی را نباید 
بــه بانک مرکزی می دادند که در این بودجه جلوی این کار را 
گرفتیم و گفتیــم وزارت نفت حق ندارد دالرهای نفتی را به 
بانک مرکزی بدهد.معاون رییس جمهوری با اشــاره به اینکه 
محرومیت زدایــی و از بین بردن فقر مطلق و برقراری عدالت، 
برنامه اصالحاتی اســت که به دنبال آن هســتیم تا آن را به 
صورت جــدی انجام دهیم، تصریح کرد: ما برای ایجاد تحول 
در اقتصاد کشور باید به سمت صنعت سازی برویم. منظور ما 
ایجاد محصول صنعتی، کارگاه صنعتی یا کارخانه نیست، بلکه 
برای مثال، صنعت گردشگری و سالمت هم از این دسته موارد 
هستند.وی تأکید کرد: ما بدون تحول جدی و قیام اقتصادی 
سفت و سخت نمی توانیم اتفاقات مثبت رقم بزنیم.   الزم است 
بسترهای الزم را فراهم کنیم.معاون اقتصادی رئیس جمهور  
با بیان اینکه راه تجارت در ایران را باید باز کنیم گفت: تجارت 
بســیار برای ما مهم است. در حوادثی که در این اطراف برای 
ما اتفاق می افتد - مثل افغانســتان که االن آمدند به ســمت 
ما، مثل روســیه و اوکراین - چون ایران چهارراه اســت و اگر 
پیشــرفتی در  اطراف ایران باشد، می توانیم منافعش را ببریم 
و جنگ هم در اطراف ایران باشــد ما می توانیم منافعش را از 

طریق تجارت ببریم.

کاالهای اساسی در صدر کشف احتکار
به گفتــه مدیر کل بازرســی ویژه و امور 
تعزیرات سازمان حمایت، بر اساس نتایج 
بازرســی از مراکز نگهداری برای مقابله با 
احتــکار در بهمن مــاه ۸۳۶ فقره پرونده 
برای واحدهای متخلف تشــکیل شــده 
است.سید مجتبی سجادی در گفت وگو با 
ایسنا، با بیان اینکه بازرسان سازمان های 
صنعــت، معدن و تجــارت )صمت( برای 
مقابله با هرگونه احتکار احتمالی کاال در 
بهمن ماه امسال ۲۰ هزار و ۷۷۴ بازرسی 
از انبارها و مراکز نگهداری کاال در سراسر 
کشور انجام داده اند، گفت: این بازرسی ها 
منجر به تشــکیل ۸۳۶ فقره پرونده برای 
واحدهای متخلف شده است.به گفته وی 
کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی 
از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شــکر، 

تخم مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده 
و ... به ارزش بیــش ۷۷۱ میلیارد تومان 

بوده اســت.مدیر کل بازرسی ویژه و امور 
تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان 

و تولیدکننــدگان در ادامه از انجام ۱۹۷ 
هــزار و ۷۹۷ مورد بازرســی از انبارها و 
مراکز نگهداری کاال از ســوی بازرســان 
سازمان های صمت، از ابتدای سال جاری 
تاکنون خبر داد و گفــت: در نتیجه این 
بازرســی ها نیز ۸۰۹۸ فقره پرونده تخلف 
به ارزش بیــش از ۵۲۴۲ میلیارد تومان 
تشکیل شــده است. وی در پایان با اشاره 
به تشدید بازدیدها و بازرسی های بازرسان 
این سازمان و سازمان های صمت استانها 
در روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به 
ایام عید، اظهار کرد: هموطنان می توانند از 
طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه دریافت 
و رســیدگی به شــکایات این ســازمان 
در سراســر کشــور، تخلفات اقتصادی را 
منعکس کنند تا براســاس قانون برخورد 

بازدارنده با متخلفان انجام شود.

 کاالهای اساسی در صدر 
کشف احتکار

سخنگوی گمرک ایران خبر داد؛
ورود ۲.۲ میلیون دوز واکسن 

آسترازنکای اهدایی آلمان
ســخنگوی گمرک ایــران گفت: 
با ورود ۲.۲ میلیون دوز واکســن 
آسترازنکای اهدایی آلمان، واکسن 
های آسترازنکای وارده به کشور به 
بیش از  ۱۸ میلیــون و ۸۳۶ دوز 
رســید.به گزارش خبرگزاری مهر، 
ســید روح اهلل لطیفی اظهار کرد: 

شــب گذشــته یک محموله یک میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۰۰ دوزی 
واکسن آسترازنکای اهدایی آلمان با پرواز لوفت هانزا به فرودگاه امام 
)ره( وارد شــد که با هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت 
و نهادهای مرتبط به صورت حمل یکســره توسط اداره کل گمرک 
فرودگاه امام )ره( ترخیص شد.سخنگوی گمرک ایران افزود: امشب 
هم محموله ۷۷۷ هزار و ۹۰۰ دوزی اهدایی آلمان وارد کشور می شود.

وی ادامه داد: با ورود این دو محموله که جمع آن به ۲ میلیون و ۱۹۱ 
هزار و ۹۰۰ دوز واکسن آسترازنکا می رسد، مجموع واکسن های وارده 
آسترازنکا به کشور بدون احتساب محموله مرجوعی ۸۲۰ هزار دوزی 
بــه ۱۸ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۱۱۰ دوز می رسد.ســخنگوی گمرک 
ایران در خصوص واکسن های وارده به کشور گفت: با واکسینه شدن 
اکثر مردم و تولید مناســب داخلی، واردات تجاری واکسن در حال 
حاضر متوقف شــده و واکســن هایی که در ماه های اخیر وارد شده 
عمدتاً اهدایی هستند.وی اظهار کرد: جمع کل واکسن های وارده به 
کشــور از ابتدای بهمن سال ۹۹ تا امشب به ۱۵۸ میلیون و ۵۶ هزار 

و ۸۰۸ دوز رسیده است.

رکوردشکنی صدور امضای الکترونیک در ۱۴۰۰
مرکز توســعه تجارت الکترونیک از ثبت رکوردی جدید در صدور گواهی امضای الکترونیکی در 
سال ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیک، رضا جوادی نیا، 
معاون زیرســاخت کلید عمومی و امنیت اطالعات تجاری این مرکز اظهار کرد: زیرساخت کلید 
عمومی در کشور، بر اساس قانون تجارت الکترونیکی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ این قانون در 
سال ۱۳۸۶ راه اندازی شد. مرکز ریشه کشور و اولین مرکز میانی )مرکز میانی وزارت صمت( در 
کشور در همان سال اول، ایجاد شده و شروع به کار کرد. در حال حاضر، چهار مرکز دولتی وزارت 
صمت، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سه 
مرکز میانی خصوصی مجوز فعالیت خود را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی دریافت 
کردند.وی افزود: هم اکنون سامانه های بزرگ و ملی کشور در کشور از قبیل سامانه جامع تجارت 
ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، سامانه بارنامه برخط سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، ســامانه سفته و برات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه  تأییدیه 
مدارک تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پروژه پرونده الکترونیکی و نسخه الکترونیکی 
وزارت بهداشت و ... در فرآیندها و تبادالت الکترونیکی خود از گواهی امضای الکترونیکی استفاده 
می کنند.جوادی نیا با تأکید بر ضرورت اســتفاده از امضــای الکترونیکی توضیح داد: از مزایای 
اســتفاده از امضای الکترونیکی در سامانه ها می توان به حذف کاغذ و حذف مراجعات حضوری 
به دســتگاه های اجرایی اشاره کرد به طوریکه در پروژه اعطای تسهیالت بانک ملی به کسب و 
کارهای آسیب دیده ناشی از کرونا، صدور گواهی بر روی تلفن همراه متقاضیان )امضای همراه( 
صورت گرفت و اســنادی از قبیل قراردادها و سفته ها توسط متقاضیان به صورت الکترونیکی از 
طریق تلفن همراه ایشــان امضا شده و دیگر نیازی به چاپ نسخ کاغذی و مراجعه حضوری به 
شعب بانک ها نیست. این امر عالوه بر صرفه جویی در مصرف کاغذ، حضور شهروندان در سطح 
شهر را به صورت چشمگیری کاهش داده و موجب شده گام بزرگی در راستای اجرای سیاست ها 
و پروتکل های بهداشــتی برداشته شد.وی افزود: از ابتدای راه اندازی زیرساخت کلید عمومی در 
کشــور تا نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۰، بالغ بر دو میلیون و ۴۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی 
برای کاربران در سامانه های مختلف صادر شده که از این تعداد حدود ۷۷۰ هزار گواهی طی یک 

دوره ۱۰ ساله در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ صادرشده است.

رئیس اتاق اصناف ایران از اجرای طرح کنترل و تشدید بازرسی اتاق اصناف در ایام پایانی سال خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق 
اصناف ایران ، سعید ممبینی، در سیزدهمین اجالس هفتمین دوره هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، با اشاره به ایام پایانی سال و اجرای 
طرح کنترل و تشــدید بازرسی اتاق اصناف، اظهار کرد: مطابق هر سال با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال، برنامه های ویژه ای 
در راستای کنترل قیمت ها و تشدید بازرسی ها در دستور کار تمامی اتاق های اصناف کشور قرار گرفته و بازرسان اصناف و اتحادیه ها در 
کنار سایر بخش ها، رصد قیمت و کنترل بازار را برعهده دارند. همچنین با تمهیداتی که دولت در راستای کاهش تورم در بازار انجام داده 
شاهد کاهش قیمت در برخی از اقالم مانند قیمت مرغ و برنج وارداتی و ایرانی بوده ایم که امیدوار هستیم این روند ادامه داشته باشد.رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص ضرورت 
تزریق سه دوز واکسن مدیران واحدهای صنفی و کارکنان اصناف، تأکید کرد: با شیوع بیماری کرونا و اُمیکرون مباحثی در خصوص کاهش فعالیت صنوف و تعطیلی برخی از 
گروه های صنفی مطرح شد که برای جلوگیری از صدمات وارده در پی تعطیالت واحدهای صنفی که در سال های گذشته شاهد آن بودیم، با همکاری وزارت بهداشت و ستاد 
ملی کرونا، شرط الزام واکسینه شدن واحدهای صنفی و کارکنان شان مطرح شد که در سامانه نیز ثبت می شود و صنوفی که واکسینه نشده باشند از ادامه فعالیتشان جلوگیری 
خواهد شد. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از اعمال محدودیت  در فعالیت صنفی، کلیه صنوف با تزریق دوز سوم واکسن کرونا، نسبت به ثبت نام در سامانه ایران من و 
اخذ QR کد و نصب در محل قابل رؤیت در واحد صنفی اقدام کنند.ممبینی افزود: یکی از دغدغه جامعه صنفی در ایام پایانی سال، بحث برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم 

کاال بود که به دلیل ارائه کاالی بی کفیت و نبود حضور تولیدکنندگان، رضایت مصرف کنندگان و جامعه صنفی را به دنبال نداشت.

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشــت: عراقی ها به ما قول قطعی داده اند که همه بدهی را پرداخت خواهند کرد و 
شکی در این نیست که عراق در اولین فرصت تمام بدهی های باقی مانده را پرداخت خواهد کرد.یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت پرداخت پول های بلوکه شده ایران در عراق و دلیل ُکند بودن روند پرداخت اظهار داشت: در ابتدا 
باید بگویم در اینکه کشــور و دولت عراق دوســت و برادر ایران است هیچ شکی نداشته باشید. طوالنی شدن پرداخت پول های ایران در 

عراق ارتباطی به افراد و دولت ها ندارد بلکه مربوط به شرایط و اقتضائات است که این موضوع را مسئوالن هر دو کشور قبول دارند.وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که در 
حال حاضر بخش خصوصی ایران هیچ مشکلی در روند دریافت پول های حاصل از صادرات ندارند، گفت: تا پایان امسال میزان صادرات غیرنفتی ایران به عراق به ۹ میلیارد دالر 
می رسد که بخش خصوصی برای دریافت درآمدهای صادراتی از عراق با بحث تاخیر در دریافت مواجه نیست و  اگر تاخیری موردی هم وجود دارد این موضوع مرتبط با مسائل 
صرافی ها است.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تصمیمات اخذ شده برای آزادسازی تمام پول های بلوکه شده ایران در عراق تاکید کرد: در رابطه با آزادسازی 
پول های بلوکه شــده دولت ایران، راهکارهای متعددی را پیشــنهاد داده ایم که بخشی از این راهکارها هم عملیاتی شده اند.آل اسحاق گفت: بخشی از مطالباتمان  را عراق به 
شکل های مختلف پرداخت کرده  است، بخشی از مطالبات به صورت نقدی، بخشی به صورت تهاتر و بخشی دیگر را هم استفاده کرده ایم و بخشی هم هنوز پرداخت نشده  است.

وی ادامه داد: ایران از روند آزادسازی پول های بلوکه شده در عراق راضی است.

رییس اتاق ایران و عراق:تشدید بازرسی اصناف در ایام پایانی سال

رضایت از روند آزادسازی پول های بلوکه شده در عراق
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گزیده خبر

مدیرعامل بانک ایران زمین:
 تحقق شعار بانکداری دیجیتال در بانک ایران 

زمین
مدیرعامل بانک ایران زمین، در ســالگرد تاســیس این بانــک تحقق بانکداری 
دیجیتــال در بانک ایران زمین را گامی بــزرگ در عرصه ارائه خدمات بانکی به 
مشتریان بیان کرد. عبدالمجید پورسعید به مناسبت ۲۴ اسفند همزمان با سالگرد 
تاســیس بانک ایران زمین، در جمع مدیران گفت: طی ســال های اخیر تالش 
فراوانی از سوی مدیران و ]…[مدیرعامل بانک ایران زمین، در سالگرد تاسیس این 
بانک تحقق بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین را گامی بزرگ در عرصه ارائه 
خدمات بانکی به مشتریان بیان کرد.عبدالمجید پورسعید به مناسبت ۲۴ اسفند 
همزمان با ســالگرد تاسیس بانک ایران زمین، در جمع مدیران گفت: طی سال 
های اخیر تالش فراوانی از سوی مدیران و همکاران بانک ایران زمین برای تحقق 
شعار بانکداری دیجیتال و تغییر در نحوه ارائه خدمات بانکداری با توجه به اولویت 
ها و نیاز مشتریان صورت گرفت.مشتریان می توانند تمامی امور بانکی را هر لحظه 

که بخواهند با یک اشاره در تلفن همراه خود انجام دهند.

از طریق شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه تعاون 
نیازهای بیمه ای تعاونگران

 مدیر عامل بانک توســعه تعاون نیازهای بیمه ای تعاونگران را از طریق شرکت 
خدمات بیمه ای پوشــش توســعه تعاون قابل انجام دانست.حجت اله مهدیان 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع سالیانه شرکت خدمات بیمه ای 
پوشش توسعه تعاون اظهار داشت: بیمه راهکاری برای پوشش انواع ریسک ها در 
فعالیت های اقتصادی و موجب دوام بنگاه های اقتصادی در مواقع بحرانی است.
وی افزود: فعالیت های اصولی اقتصادی و راه اندازی و توســعه کسب و کارهای 
نوین از طریق پوشــش های بیمه ای در مسیر اطمینان قرار می گیرند و بخش 
تعاون نیز به عنوان بخش مهمی از اقتصاد نیازمند بهره مندی از مزایای خدمات 
بیمه ای برای اطمینان بخشی به فعالیت ها است.مهدیان گفت: شرکت خدمات 
بیمه ای پوشــش توســعه تعاون طی چند ســال اخیر به عنوان یکی از شرکت 
های تابعه بانک ایفای نقش نموده و بســیاری از پوشش های بیمه ای تسهیالت 
گیرندگان، ســپرده گذاران و متقاضیان و جامعه تعاون از طریق شرکت قابلیت 
تامین یافته اســت.مدیر عامل بانک توسعه تعاون ضمن اظهار رضایت از فعالیت 
شــفاف و اصولی شرکت و کسب وضعیت مطلوب از گزارش حسابرس و بازرس 
قانونی برای دوره منتهی به پایان آذر ماه سال جاری گفت: اصالت و کفایت بیمه 
نامــه های گوناگون همواره مد نظر ارکان مدیریتی بانک بوده اســت که حضور 

شرکت در تحقق این هدف موثر بوده است.

مدیرعامل بانک سپه:
در اجرای دستور ویژه رئیس جمهور بانک 

پیشگام بودیم
مدیرعامل بانک سپه ضمن اشاره به ضرورت اجرای پنج دستور ویژه رئیس جمهور 
در حوزه بانکداری، تصریح کرد: این بانک در اجرای دستورات مزبور از بانک های 
پیشگام کشور بود و عملکرد مطلوبی در این زمینه داشته است. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی گفت: بانک سپه برای کمک به رفع 
نیازهای ضروری مردم از اول سال جاری حدود 900 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
خرد به ۲ میلیون هم وطن پرداخت کرده اســت.وی در مورد پرداخت تسهیالت 
بدون ضامن در بانک ســپه اظهار داشت: بانک سپه در پرداخت تسهیالت خرد 
آســان، سریع و بدون ضامن پیشگام است و در بهمن ماه 65 هزار و ۴00 نفر به 
ارزش 17 هزار و 500 میلیارد ریال از این بانک تســهیالت بدون ضامن دریافت 
کرده اند.مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح ملی و حاکمیتی 
ادغام به منظور اصالح نظام پولی و بانکی کشــور تصریح کرد: این بانک هم زمان 
با انجام مأموریت مهم ملی ادغام، پروژه انتقال داده های پنج بانک ادغام شــده به 
سیستم بانکداری متمرکز بانک سپه را عملیاتی کرد و زیرساخت های الزم برای 
یکپارچگی سیســتم های اطالعاتی و عملیاتی و همچنین زمینه تحول کسب و 

کارهای بانک را هم فراهم کرد.

حمایت بانک قرض الحسنه مهر ایران از 
برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور

دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک فوناکوشی شوتوکان با حمایت 
بانک قرض الحســنه مهر ایران در شهرســتان اهواز برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در این مسابقات »محسن پدرام« رئیس 
هیأت مدیره، »حمیدرضا صمدی« معــاون اداره کل روابط عمومی و »مجتبی 
ســخنور« سرپرست مدیریت شــعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان 
خوزســتان با دعوت »سیروس شیری پور« رئیس ســبک فوناکوشی شوتوکان 
جمهوری اســالمی ایران در محل برگزاری این مسابقات حضور پیدا کردند.این 
مسابقات با حضور 1000 شرکت کننده در دو بخش بانوان و آقایان و در رده های 
ســنی نونهاالن، نوجوانان، بزرگساالن و پیشکســوتان برگزار شد. این سری از 
مسابقات به صورت تیمی برگزار شد و 15 استان در این مسابقات شرکت داشتند و 
به دلیل محدودیت های کرونایی که در بهمن ماه باعث لغو مسابقات شد، ۸ استان 
از این دوره از مسابقات بازماندند.در بخش بانوان به ترتیب استان های خوزستان، 
اصفهان و لرســتان مقام های اول تا ســوم را کسب کردند. کاپ اخالق در بخش 
بانوان نیز به تیم منطقه آزاد اروند تعلق گرفت.در بخش آقایان نیز تیم خوزستان 

مقام اول، لرستان مقام دوم و چهارمحال و بختیاری مقام سوم را کسب کردند

 تکلیف سهام عدالت متوفیان
 تا یک ماه آینده مشخص می شود

مدیر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان تا 
یک ماه آینده خبر داد.محسن انصاری در گفت وگو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت 
تعیین تکلیف سهام عدالت مشموالن متوفی گفت: تا یک ماه آینده شرکت سپرده 
گذاری اطالعیه رســمی در مورد این موضوع منتشــر خواهد کرد و وراث متوفیان 
سهام عدالتی باید منتظر این اطالعیه باشند.وی ادامه داد: در این اطالعیه اعالم می 
شود که وراث باید به چه سایتی مراجعه کرده و برای دریافت این سهام چه مدارکی 
را کامل کنند.در این راستا تعداد متوفیان مشموالن سهام عدالت حدود سه میلیون 
نفر است و سود سهام عدالت قطعا به این افراد هم تعلق می گیرد. پیش از این اعالم 
شده بود که وراث این افراد باید امور مربوط به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از 
آن در انتظار راه اندازی ســامانه الکترونیکی برای تقسیم سود سهام متوفی به وراث 
منتظر بمانند. پس از راه اندازی این سامانه سود سهام عدالت فرد متوفی، بر اساس 

انحصار ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.

سقف تسهیالت قرض الحسنه افزایش یافت
سقف پرداخت تســهیالت قرض الحسنه ضروری و اشتغالزایی در بانک های قرض 
الحسنه )رســالت و مهر ایران( افزایش یافت.به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعالم 
کرد: با موافقت کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، سقف پرداخت تسهیالت قرض 
الحسنه ضروری و اشــتغالزایی در بانک های قرض الحسنه به ترتیب ۲00 و 500 
میلیون تومان تعیین شــد.بر این اساس، سقف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
ضروری برای اشــخاص حقیقی از 50 بــه ۲00 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 
حداکثر 60 ماهه و سقف اعطای تسهیالت اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد 
و کوچــک از 100 به 500 میلیون تومان بــا دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه 

افزایش یافت.

 سود نقدی پاالیشی یکم از ۲۴ اسفند
 پرداخت می شود

مدیر صندوق ســرمایه گذاری پاالیشــی یکم از پرداخت سود باقیمانده سهامداران 
حقیقــی و حقوقی خبر داد و گفت: ســود نقدی ســهامداران پاالیش یکم که در 
سجام ثبت نام نکرده بودند یا شماره حسابشان دارای مشکل بوده، از ۲۴ اسفندماه 
به صورت نقدی انجام می شــود.به گزارش ایســنا، داود رزاقی با بیان اینکه ســود 
سهامداران حقیقی که در سامانه سجام مراحل ثبت نام خود را تکمیل کرده بودند، 
در تاریخ ۳0 بهمن به حســاب های اعالمی این افراد واریز شــده است، گفت: سود 
سهامداران حقوقی نیز با ارسال آخرین روزنامه رسمی تغییرات و اعالم کتبی شماره 
حســاب و شبای بانکی از تاریخ ۲5 اســفندماه 1۴00 قابل پرداخت خواهد بود.بر 
اســاس این گزارش و به نقل از روابط عمومی تامین سرمایه نوین، وی در خصوص 
نحوه پرداخت ســود سایر سهامداران حقیقی که در ســامانه سجام ثبت نام نکرده 
بودند یا شــماره حساب هایشان دارای اشکال بوده است، توضیح داد: سود این افراد 
از روز سه شــنبه تاریخ ۲۴ اسفندماه با مراجعه به کلیه شعب بانک اقتصاد نوین در 
سراسر کشــور و ارائه کارت ملی قابل دریافت است.صندوق سرمایه گذاری پاالیش 
یکم با نماد پاالیش، دومین صندوق ETF واگذار شــده توسط دولت در سال 1۳99 
اســت. این صندوق در نخســتین مجمع خود که در تاریخ ۲0 بهمن برگزار شــد، 
مبلغ 600 تومان ســود نقدی به ازای هر واحد سرمایه گذاری )ممتاز و عادی( بین 

دارندگان واحدهای صندوق تقسیم کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شفاف سازی کرد:

سود سهام عدالت برای چه کسانی پرداخت نشده است؟
تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن ارائه 
توضیحات الزم در زمینه پردختی های سود سهام عدالت گفت: 
افرادی که تاکنون ســود سهام عدالت به حسابشان پرداخت 
نشــده است باید اقدام به بررسی شماره حساب خود کنند تا 
مشکل مربوطه برطرف شود.»مجید عشقی« دیروز در جمع 
خبرنگاران و در حاشــیه مراسم تقدیر از ناشران برتر در سال 
1۴00 به حاشــیه های ایجاد شده در خصوص عدم پرداخت 
سود سهام عدالت به حســاب برخی از سهامداران اشاره کرد 
و افزود: افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت 
نکرده اند باید با تماس به شــرکت ســپرده گذاری به شماره 
1569 یا پیگیری در سامانه سهام عدالت، شماره حساب خود 
را به روز کنند، در این صورت قادر به دریافت سود سهام خود 
خواهند بود.وی ادامه داد: همچنین این احتمال وجود دارد که 
دســتگاه قضایی، حکمی را بر روی شماره حساب آنها داشته 
و بانک ســود پرداختی را برداشت کرده باشد.عشقی افزود: با 
توجه به همکاری خوبی که شعب مختلف بانک برای پرداخت 
این سود داشتند، عملیات واریز سود انجام شده است.رییس 
سازمان بورس خاطرنشان کرد: افرادی که تاکنون سود سهام 
عدالت به حسابشان پرداخت نشده است باید اقدام به بررسی 

شماره حساب خود کنند تا مشکل مربوطه برطرف شود.
عشــقی با تاکید بر اینکه به طور قطع ســود سهام عدالت به 
حساب همه سهامداران پرداخت شده است، گفت: چند روزی 
طول می کشــد تا بانک ها اطالعات کامل را به سازمان بورس 

در زمینه سودهای برگشــتی اعالم کنند، در آن زمان تالش 
می کنیم تا از طریق ارسال پیامک به مشموالن سهام عدالت 

اطالع رســانی دقیق داشته باشیم تا حساب بانکی خود را به 
روز کنند.به محض رفع مشکل ایجاد شده سود به حساب آنها 

پرداخت خواهد شد.

برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1401
 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به برنامه های سال آینده 
ســازمان بورس و اوراق بهادار اشــاره کرد و افزود: پروژه های 
خوبــی در محورهای مختلــف یعنی ســامانه های نظارتی، 
ســامانه های معامالتی، زیر ساخت های شرکت سپرده گذاری 
برای ارائه خدمات در پرداخت سود و نیز مسایل مربوط به ارائه 
خدمات ناشرین تعریف شده است.وی اظهار داشت: همچنین 
اقدامات و زیرســاخت های مربوط به ابزارها و نهادهای مالی 

جدید در زمینه نظارت بر نهادهای مالی فراهم شده است.
عشــقی ادامه داد: مســایل مربوط به نظارت بــر کارگزاران، 
شرکت های سبدگردان و صندوق های سرمایه گذاری و در کل 
خدمات نهادهای مالی جزو اولویت های جدی سازمان بورس 
است، دستورالعمل های مربوطه فراهم شده است که برای سال 
آینده عملیاتی خواهند شد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
به اقدامات سازمان بورس برای برخورد با متخلفان اشاره کرد و 
افزود: اقدامات مربوط به برخورد با متخلفان به صورت مستمر 

در حال انجام است و پرونده آنها تشکیل و بررسی می شود.
وی گفت: پرونده های مربوط به ســازمان بورس به طور حتم 
در این سازمان مورد بررسی قرار می گیرند و دیگر پرونده ها به 

دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.

بدهی خارجی ایــران در پایان دی 
امســال،  به رقم ۸ میلیــارد و ۴7۳ 
میلیون دالر رســیده که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 10.7 درصد 
کم شــده اســت.به گزارش ایسنا، 
گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده 
آمارهای اقتصادی نشان می دهد که 
میزان بدهی های خارجی کشور در 
پایان دی ماه ســال جاری به رقم ۸ 
میلیارد و ۴7۳ میلیون دالر رسیده 
اســت.میزان بدهی های کوتاه مدت 
کشور دو میلیارد و 99 میلیون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز شش 
میلیــارد و ۳75 میلیون دالر اعالم 
شــده است.از ســوی دیگر، معادل 
یورویی بدهی خارجی ایران معادل 
هفت میلیــارد و ۴69 میلیون یورو 

است که پنج میلیارد و 619 میلیون 
یورو از این میزان، حجم بدهی های 
میان مــدت و بلندمدت بوده و یک 
میلیــارد و ۸50 میلیون یورو حجم 
بدهی های کوتاه مدت است.این در 
حالی است که میزان بدهی خارجی 
کشور در پایان دی ماه سال گذشته 
معــادل 9 میلیــارد و ۳۸۴ میلیون 

دالر بــوده و میزان بدهی های کوتاه 
مدت کشور دو میلیارد و 7۸ میلیون 
دالر و بدهی های بلند مدت ایران نیز 
هفت میلیــارد و ۳07 میلیون دالر 
اعالم شده است.  البته این شاخص 
در پایان ســال گذشته نیز معادل 9 
میلیــارد و 1۴۲ میلیون دالر بوده و 
میزان بدهی های کوتاه مدت کشور 

یک میلیــارد و 966 میلیون دالر و 
بدهی های بلند مدت ایران نیز هفت 
میلیارد و 176 میلیــون دالر بوده 
اســت.  بنابراین، میزان بدهی های 
خارجی کشــور در پایــان دی ماه 
سال جاری نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل و پایان سال گذشته به 
ترتیب با 10.7 و 7.۸ درصد کاهش 
مواجه شده است.   گفتنی است که 
تعهدات  مجموعــه  خارجی  بدهی 
ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار 
اسنادی تسهیالت دریافتی از بانک 
جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای 
بین المللی همچنیــن تامین مالی 
پروژه هــای از طریق فاینانس، پیش 
فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی 

را در بر می گیرد.

تا پایان دی ماه امسال

بدهی های خارجی ایران 8 میلیارد و 473 میلیون دالر شد

براســاس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی 
تا پایان دی ماه امســال میزان نقدینگی به ۴51۴ هزار و 600 
میلیارد تومان رســیده که بیانگر رشــد ۳9.۸ درصدی است.به 
گزارش ایســنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی 
در پایــان دی ماه 1۴00، حجم نقدینگی را ۴51۴ هزار و 600 
میلیــارد تومان اعالم کــرد که حاکی از رشــد ۳9.۸ درصدی 
نقدینگی نســبت به پایان دی سال گذشته است. این در حالی 

است که این شــاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل 
۲9.5 درصد رشد داشته است.ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 
دی ماه امســال 7.9۲6 بوده که ۳.۲ درصد نسبت به دی سال 

گذشته افزایش داشته است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
میزان دارایی هــای خارجی بانک مرکــزی در پایان دی ماه به 
6۸۸ هزار و ۴60 میلیارد تومان رســید که حاکی از رشد 1۴.۳ 
درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی با ۴7.7 درصد رشد نسبت به دی سال قبل به ۲10 هزار 
و ۸۴0 میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۴6.1 

درصد رشد به 175 هزار و ۲۲0 میلیارد تومان رسید.البته، رقم 
بدهی دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در 
این مدت به ترتیب معادل 167 هزار و 100 میلیارد تومان و ۴۳ 
هزار و 7۴0 میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۴5.۳ و ۳0.۳ 

درصدی مواجه شده اند.

وضعیــت دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسســات 
اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی های خارجی در این بخش 
با 50.۴ درصد رشد نســبت به پایان دی سال قبل همراه بوده 
و به 1۳9۲ هزار و ۴70 میلیارد تومان رســید.حجم اسکناس و 

مســکوک نیز با ۲۴.1 درصد افزایش به 10 هزار میلیارد تومان 
رسید. ســپرده بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک 
مرکزی با ۳9.6 درصد افزایش نســبت به دی ســال گذشته به 
۴۸۴ هزار و 1۳0 میلیارد تومان رسید.همچنین بدهی بانک ها 
و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان دی 
1۴00 با ۴6.1 درصد رشــد به 175 هزار و ۲۲0 میلیارد تومان 

رسیده است.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک های تجاری
میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در پایان دی 
1۴00 معادل 199 هزار و ۲70 میلیارد تومان است که نسبت 
به مدت مشــابه ســال پیش 50.1 درصد رشد نشان می دهد.

سپرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 111 هزار و ۸۳0 
میلیارد تومان بوده که 70.7 درصد افزایش یافته اســت.جمع 
کل دارایی های بانک های تجاری در دوره مورد بررســی، 17۳۳ 

هزار و ۴00 میلیارد تومان  بوده که به نسبت دی سال گذشته 
دارای 5۸.7 درصد رشد داشته و میزان بدهی بانک های تجاری 
به بانک مرکزی در پایان دی 1۴00 به ۳7 هزار و ۳70 میلیارد 
تومان رســیده که ۲5۸.6 درصد نســبت به سال قبل افزایش 

داشته است.

وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک های تخصصی
براســاس این گزارش، میــزان دارایی هــای خارجی بانک های 
تخصصی در پایان دی 1۴00 معادل ۳۴0 هزار و 1۳0 میلیارد 
تومان است که نسبت به سال قبل ۴5.۲ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در این دوره رقم 1۳17 
هزار و ۸60 میلیارد تومان است که ۳1.۸ درصد رشد دارد.

همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی 5۸ 
هزار و 7۳0 میلیارد تومان است که معادل ۳1.۳ درصد نسبت 

به پایان آبان سال گذشته افزایش داشته است.

انتشار آمار پولی و بانکی

 عبور نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
نشانی )http://Setadiran.ir(  به شرح زیر اقدام نماید. مزایده گران موظفند برای شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سات مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. 

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا انتخاب برنده از طرق سایت مزبور انجام میگردد.

تذکر 1: شرکت کنندگان در مزایده می بایست در بخش ثبت قیمت در سامانه ستاد نسبت به درج قیمت کل پیشنهادی قدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت پیشنهاد ارائه 
شده مورد قبول واقع نمی گردد.

تذکر 2: وزن نهایی درختان و شاخه های خشک مطابق با توزین صورت گرفته توسط باسکول مشخص و به تناسب اصالح مبلغ تا میزان 25درصد مبلغ کل قرارداد اقدام خواهد گردید.
1- اعتبار این پیشنهاد از تاریخ بازگشایی پاکات قیمت به مدت 6 ماه می باشد.

2- مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
3- محل تحویل درختان و شاخه های خشک به خریدار، بارنداز سیستان واقع در اصفهان، ایستگاه راه آهن سیستان می باشد.

4-  محل باسکول موضوع قرارداد توسط فروشنده تعیین می گردد.
5- هزینه برشکاری، بارگیری و حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد.

6- مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخ 1400/12/28
7- مهلت تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 13 ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/01/17

8- زمان بازدید: از تاریخ 1400/12/25 تا تاریخ 1400/12/26 از ساعت 9 الی 11
9- زمان و محل تشــکیل جلســه مزایده و قرائت پیشــنهادها: ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 1401/01/18 به نشــانی : اصفهان – اول بزرگراه شهید دستجردی – مقابل سپاهان 

شهر – دفتر مدیریت اداره کل راه آهن اصفهان
10- مزایده فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایدهمدتمحل اجراء موضوع مزایده

49/200/000 ریالیک ماهبارانداز سیستانفروش 40 تن درختان و شاخه های خشک

آگهی مزایده عمومی )شماره 43/1400/1/م( اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان شناسه آگهی : 1292569

نوبت دوم
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اهمیت صلبیه)سفیدی چشم( ما چیست؟ این سوالی است که مدتی 
است محققان به یافتن پاسخ آن عالقه مند شده اند. اخیرا گروهی از 
محققان »دانشگاه کنستانتس« آلمان موفق به رمزگشایی این رمز 
و راز شده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، محققان آلمانی در 
یافته های اخیر خود دریافته اند سفیدی چشم از طریق ویژگی های 
رنگی اصلی خود، نقش تعیین کننده ای در میدان دید انسان ها در 
هنگام نگاه کردن در جهات مختلف دارد.ُصلبیه )Sclera( یا سفیدی 
چشــم، پرده ای ســفید و کدر در چشم اســت که از الیاف محکم 
ساخته شده و بخش اعظم کره چشم را دربر گرفته  است. این بخش 
از چشــم اثر مســتقیمی در فرایند بینایی ندارد و در واقع همانند 
یک دیواره از اجزای درونی چشــم محافظت می کند. رنگ صلبیه 
ممکن اســت در افراد مختلف متفاوت باشــد.وقتی با افراد صحبت 
می کنیم، معموال ارتباط چشــمی خود را با آنها حفظ می کنیم. ما 
دقیقا می دانیم که چه کســی به چه کســی نگاه می کند و یا اینکه 
با نگاه به چشــمان افراد می توانیــم دریابیم که یک فرد چه پیامی 
را قصد دارد برســاند یا به کدام شــی نگاه می کند. تمامی اینها با 
عنوان زبان چشــم شناخته می شود. در حالی که برقراری ارتباط با 
این موضوع به ما انسان ها کمک می کند تا بتوانیم جهت نگاه طرف 
مقابل را ســریع و واضح تشخیص دهیم اما دکتر »فوهیمیرو کانو« 
محقق این مطالعه می گوید: ما درک این موضوع را مدیون تشکیل 
سفیدی چشم هستیم. انســان ها ممکن است این ویژگی چشمی 
متمایز را برای ارتباطات با هم نوعان خود تکامل داده باشند. با انجام 
این کار، انسان ها احتماال یک سبک ارتباطی منحصر به فرد را برای 

فعالیت های اجتماعی مشخص خود ایجاد کرده اند.

بررسی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشــان می دهد که آلودگی هوا 
می تواند رشــد جنین را تحت تاثیر قرار دهد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نوروســاینس نیوز، آلودگی هوا در ســال ۲۰۱۹ به مرگ بیش از ۶/۶ 
میلیون نفر در سراســر جهان منجر شد. این معضل، عامل مرگ و میر 
حدود ۲۰ درصد از نوزادان تازه متولد شــده در جهان به شــمار می رود 
کــه به خاطر زایمان زودرس و وزن کم هنــگام تولد از دنیا رفته اند. به 
همین دلیل، بسیار مهم است که پژوهشگران و سیاست گذارانی که برای 
بهبود سالمت عمومی تالش می کنند، بدانند که جنبه های گوناگون انواع 
مختلف آلودگی هوا و واکنش های بیولوژیکی مرتبط با آنها چگونه بر رشد 
 Texas(»جنین تأثیر می گذارند.پژوهشــگران »دانشگاه ای اند ام تگزاس
A&M( برای کمــک به درک این موضوع، پژوهشــی را در مورد اثرات 
آلودگی هوا بر رشــد جنین در یک مدل آزمایشی انجام داده اند.آنها در 
این پژوهش، اثرات قرار گرفتن در معرض غلظت های گوناگونی از »ذرات 
فوق ریز«)UFPs( را بر رشــد جنین و بیان ژن های خاص در جفت مورد 
تجزیه و تحلیل قرار دادند.ذرات معلق، یک نوع اصلی آلودگی هوا به شمار 
می روند. کوچکترین این ذرات موسوم به ذرات فوق ریز، کوچک تر از ۱۰۰ 
نانومتر هستند. بسیاری از شواهد به دست آمده نشان می دهند که ذرات 
فوق ریز، اثرات مضــری در دوران بارداری دارند. با وجود این، اطمینان 
کمتری در مورد مکانیســم هایی که در این پیامدهای نامطلوب دخیل 
هســتند، وجود دارد.پژوهشــگران، اثرات ذرات فوق ریز را در یک مدل 
حیوانی آزمایشی تجزیه و تحلیل کردند. حیوانات باردار در سه گروه قرار 
گرفتند که یکی در معرض هوای فیلترشده، یکی در معرض ذرات فوق 
ریز با دوز پایین و دیگری در معرض ذرات فوق ریز با دوز باال قرار گرفت. 

کشف اسرار سفیدی چشم

 آلودگی هوا به رشد جنین 
آسیب می رساند

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

حمله روسیه به شهر "ماریوپول" اوکراین/ آسوشیتدپرس

فروش تالبوت الگو 1937 با قیمت 13.4 میلیون دالر!
برای خرید یک خودرو حاضرید چه مبلغی بپردازید؟ ۵۰ هزار دالر؟ ۵۰۰ هزار دالر؟ یک نفر بیش از ۱۳ میلیون دالر را صرف خرید این 
خودروی زیبا و کمیاب تالبوت الگو C-SS-T۱۵۰ تیردراپ کوپه کرده اســت! این خودرو چند روز پیش در حراجی گودینگ و کمپانی 
در آملیا آیلند فروخته شده است. چکش قیمت نهایی برای این خودرو ۱۳,۴۲۵,۰۰۰ دالر بوده است و به این ترتیب تالبوت الگو عنوان 
گران قیمت ترین خودروی تاریخ فرانســه را به دست آورده است.این خودرو با شماره شاسی ۹۰۱۰۷ برجسته می شود و بدنه آن توسط 
فیوجونی فاالشی طراحی شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، این شرکت بین ۱۰ تا ۲۰ دستگاه از تیردراپ کوپه را طراحی کرده 
است و در دو نسخه ناچبک کوپه ژان کارت و فست بک مدل نیویورک تولید شده اند. از خودروی مدل نیویورک تنها دو دستگاه تولید 
شــده است. این خودرو دارای ساختار تمام آلومینیومی اســت و خودروی موردبحث ما تنها نمونه موجود با این نوع بدنه است.تالبوت 
الگو ۱۹۳۷ حاضر در حراجی دارای رنگ بدنه آبی و گلگیرهای خاکســتری اســت. این خودرو از اگزوز با استایل مسابقه ای، چرخ های 
رنگ آمیزی شــده و سانروف اســت. رنگ خودرو برای حضور در رویداد خودرویی Concours d’Elegance Fémina سال ۱۹۳۸ به کرم با 

گلگیرهای قرمز رنگ تغییر یافته بود و دو نمونه دیگر از تالبوت الگو C-SS-T۱۵۰ کوپه نیز در آن رویداد حضور داشتند.

تغییر ناگهانی داور شهرآورد
با جلسه فوق العاده )یک شنبه( کمیته داوران، مهدی سیدعلی برای قضاوت داربی جانشین پیام حیدری شد.به گزارش ایسنا، در 
حالی که جلسه کمیته داوران در هفته گذشته برای انتخاب داربی ۹۸ برگزار شده بود و با موافقت اعضای این کمیته و دپارتمان 
داوری، قرار بود پیام حیدری داور داربی شــود اما جلسه فوق العاده کمیته داوران در عصر روز یک شنبه، قاضی تقابل استقالل و 
پرســپولیس را تغییر داد و با موافقت اکثر اعضا قرار شــد تا مهدی سیدعلی، نود و هشتمین داربی پایتخت را سوت بزند تا این 
داور برای نخستین بار قاضی جنگ سرخابی ها باشد.این اتفاق در حالی افتاد که با ابالغیه کمیته داوران به سیدعلی، او قرار بود 
دیدار هفته گذشته پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان را سوت بزند و همین باعث می شد تا قضاوت او در داربی غیرممکن شود اما 
سیدعلی در فاصله دو روز مانده تا دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان به کمیته داوران و دپارتمان داوری اعالم کرد که حاضر 
نیســت این دیدار را ســوت بزند و قضاوت این بازی به علی صفایی سپرده شد.با وجود این که به نظر می رسید مسئوالن کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال با قهر سیدعلی و حاضر نشدن او برای سوت زدن دیدار پرسپولیس و نفت مسجدسلیمان او را جریمه 

کنند، در چرخشی عجیب، تصمیم گرفته شد که این داور باتجربه برای اولین بار داربی را سوت بزند.

کی کند رغبت هب ردویشی چو من؟ تخت شاهی دارد آن رتک ختن
بعد ازین جانم نگنجد رد بدنجان من چون رپ شد از سودای او

گر چنین سروی ربستی از چمنپای او بودی جهان را سجده گاه
بی رخش روزی نمی بیند دلم

بی لبش کامی نمی یابد دهن
گر نبودی چهرهٔ او رد نقاب

عذر من روشن شدی رب مرد و زن جمله او باشم، چو بنشینم هب فکر
انم او گویم، چو آیم رد سخن

پیشنهاد

چهره روز

خیابان کاتالین
خیابان کاتالین اثر دیگری از نویسنده مجارستانی، ماگدا 
ســابو است که می توان گفت با »رمان در« به محبوبیت 
رســید. کتاب حاضر برنده جایزه سه وِن – بهترین رمان 
اروپایی در سال ۲۰۰۷ – شد و برای درک بهتر داستان 
آن، نیاز است خواننده پیش زمینه ای از تاریخ مجارستان 
در قرن بیســتم داشته باشد. خوشبخناته مترجم کتاب 
در مقدمه خود این کار مهم را انجام داده اســت. خیابان 
کاتالین، داستان زندگی سه خانواده را روایت می کند که 
در همسایگی هم، در بوداپست قبل از جنگ جهانی دوم 
زندگــی می کنند و روابط نزدیــک و صمیمانه ای با هم 
دارند. بعد از شــروع جنگ، زندگی این ســه خانواده از 
هم فرو می پاشد، مجارستان توسط نازی ها اشغال و تمام 
اعضای یکی از این سه خانواده که یهودی هستند، کشته می شوند.پس از جنگ هم رژیم کمونیستی، 
آن هــا را مجبور به ترک خانه هایشــان در خیابان کاتالین و زندگی در یــک آپارتمان کوچک و محقر 
می کند. از همین رو خیابان کاتالین تبدیل به بهشت گمشده شخصیت ها و نمادی از کودکی و زندگی 
از دست رفته آن ها می شود. دیگر هیچ چیز درباره زندگی آن ها مثل گذشته نیست، و تضاد بین زندگی ای 

که باید وجود می داشت با زندگی ای که وجود دارد، غیرقابل است.
شروع کتاب خیابان کاتالین چنین است:

فرایند پیرشدن آدم ها به چیزی که رمان ها یا کتاب های پزشکی دربارهٔ پیرشدن می گویند ربط چندانی 
ندارد. نه هیچ اثر ادبی نه هیچ دکتری آن نور روشنایی بخش را به ساکنان سابق خیابان کاتالین نبخشیده 
بود که بنا بود در سنین پیری بر گذشته شان بتابد، نوری که دهلیز تار و محوی را که در دهه های گذشتهٔ 

زندگی شان از آن گذر کرده بودند روشن می کرد،.....

جان استاین بک
 John Ernst :جان ارنست استاین بک جونیور )به انگلیسی
Steinbeck, Jr.( )زاده ۲۷ فوریــه ۱۹۰۲ – درگذشــته 
۲۰ دســامبر ۱۹۶۸( که در منابع فارســی بیشتر با نام 
جان اشــتاین بک شــناخته می شــود، یکی از شناخته 
شــده ترین و پرخواننده ترین نویســندگان قرن بیستم 
آمریکا و همچنیــن یکی از مهم ترین نمایندگان مکتب 
ادبی ناتورالیسم می باشــد. از بهترین آثارش می توان به 
خوشه های خشــم )۱۹۳۹( اشاره کرد. جان استاین بک 
در سال ۱۹۰۲ در کالیفرنیا به دنیا آمد. پدرش خزانه دار و 
مادرش آموزگار بود. پس از تحصیل ادبیات انگلیسی در 
دانشــگاه استانفورد، در سال ۱۹۲۵ بی آنکه دانشنامه ای 
دریافت کرده باشــد دانشــگاه را رها کرد و به نیویورک 
رفت. در این شــهر خبرنگاری کرد و پس از دو سال به کالیفرنیا برگشت. مدتی به عنوان کارگر ساده، 
متصدی داروخانه، میوه چین و… به کار پرداخت و به همین سبب با مشکالت برزگران و کارگران آشنا 
شد. پس از آن پاسبانی خانه ای را پذیرفت و در این زمان وقت کافی برای خواندن و نوشتن پیدا کرد.

]۱[ زمانی که جهان به سرعت به سمت مدرنیسم پیش می رفت و ادوات جدید کشاورزی جایگزین بیل 
و گاوآهن می شــد، او در اندیشــهٔ غم و درد و رنج آنان بود. نخستین اثرش جام زرین را در سال ۱۹۲۹ 
نوشت. نگاه انسان دوستانه و دقیق او به جهان پیرامون و چهرهٔ رنج کشیدهٔ خودش سبب درخشش او در 
نوشتن آثاری چون موش ها و آدم ها و خوشه های خشم شد.خوشه های خشم او در سال ۱۹۳۹ منتشر 
شد و جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. استاین بک به سبب خلق این آثارش جایزهٔ نوبل سال ۱۹۶۲ را 
برد. از نوشته های دیگر او به چمنزارهای بهشتی، به خدایی ناشناس، تورتیالفلت، دره دراز، ماه پنهان 

است، دهکدهٔ ازیادرفته، کره اسب َکَهر، شرق بهشت، مروارید و پنجشنبهٔ شیرین می توان اشاره کرد.

فرهنگ

»ویلیام هرت« بازیگر برنده اســکار که برای بازی 
در فیلم هایی چون »بوسه زن عنکبوتی« و »اخبار 
پخش کننده« شناخته می شود، در سن ۷۱ سالگی 
درگذشت.به گزارش ایسنا به نقل از ددالین، پسر 
این بازیگر در بیانیه ای اعالم کرد: »با اندوه فراوان 
اعالم می کنیم خانواده ما برای درگذشــت »ویلیام 
هرت« پدر محبوب و بازیگر برنده اســکار، در ۱۳ 
مارس ۲۰۲۲، یک هفته قبل از تولد ۷۲ سالگی اش 
عزادار هســتند«.این بازیگر در سال ۲۰۱۸ فاش 
کرد که به ســرطان پروســتات مبتال شده که به 
استخوان سرایت کرده است، اگرچه طبق گزارش 
رســانه ها، در آن زمان از یک نوع شــیمی درمانی 
جایگزین برای نجات جان خود اســتفاده کرده اســت.»هرت« که در مدرسه معتبر جولیارد 
در شــهر نیویورک تحصیل کرده بود، به عنوان یکی از مشــهورترین بازیگران برجسته دهه 
۱۹۸۰ ظاهر شــد و ســه نامزدی جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد را برای نقش هایش در 
»بوســه زن عنکبوتی« در سال ۱۹۸۵، »فرزندان خدای کوچک« در سال ۱۹۸۶ و »اخبار« 
در ســال ۱۹۸۷ کســب کرد و برای بازی در فیلم »بوسه زن عنکبوتی« موفق به کسب این 
جایزه شــد.او آخرین بار در سال ۲۰۰۵ برای فیلم »تاریخ خشونت« موفق به کسب نامزدی 
اســکار در شاخه بهترین نقش مکمل مرد شد.»سیریانا«، »چوپان خوب«، »به سوی طبیعت 
وحشــی«، »آقای بروکس«، »رابین هود«، »کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی«، »انتقام جویان: 
جنگ ابدیت«، »انتقام جویان: آخر بازی« و »بیوه سیاه« از جمله دیگر فیلم هایی هستند که 

»ویلیام هرت« در آن نقش آفرینی داشته است.

بازیگر برنده اسکار درگذشت
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