
فایننشال تایمز
در روزنامه  های انگلیسی پرونده فرار مالیاتی ناظم 

زهاوی، رهبر حزب محافظه کار بیش از هر موضوعی 
اهمیت دارد. آنها پای نخست وزیر را هم وسط 

کشیده اند. رسانه ها می خواهند بدانند سوناک در 
جریان این پرونده بوده یا نه. فایننشال تایمز می گوید 
که زهاوی پس از اینکه سوناک دستور بازنگری اخالقی 

در امور مالیاتی او را صادر کرد، برای بقای زندگی سیاسی 
خود می جنگد. این روزنامه همچنین گزارش می دهد 

که دولت با یک بحران 
اخالقی دیگر مواجه 

است و ریچارد شارپ، 
رئیس بی بی سی، تحت 

بررسی در مورد روندی 
است که منجر به 

انتصاب او شد.
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رئیس مجلس شورای اسالمی:

 مجلس به هیچ عنوان 
سقف پیشنهادی دولت 
در بودجه ۱۴۰۲ را افزایش 

نمی دهد

کید  رئیس مجلس شورای اسالمی تا
که مجلس در بررسی الیحه بودجه  کرد 
سال ۱۴۰۲ مصمم است که به هیچ عنوان 

سقف پیشنهادی دولت را افزایش ندهد.
محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
داد:  توضیح  اسالمی  شورای  مجلس 
جزو  مصارف  و  منابع  کردن  »واقعی 
طبق  است،  کالن  سیاست های 
صحبت های وزیر در بخش سرمایه ای و 
نفت  حوزه  در  به خصوص  دارایی ها 
چنین  کنون  ا داشتیم؛  بیش برآوردی 
وضعیتی را در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم 
می بینیم، نرخ فروش هر بشکه نفت ۸۵ 
کنون حدود ۷۲  دالر پیش بینی شده که ا
دالر است. آیا این به معنای بیش برآوردی 
روبه رو  بودجه  کسری  با  و  نیست 
نمی شویم و بلکه دیون ایجاد نمی کند؟ 
غ از این است که چه سقفی را  اینها همه فار

می توان در فروش نفت به دست آورد.«  

سخنگوی وزارت امور خارجه:

یم های جدید علیه   تحر
ناقضان حقوق بشر را 

اعالم می کنیم

خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
اتحادیه  اقدام  ایران  جمهوری اسالمی 
اروپا و نیز رژیم انگلیس در خصوص اعمال 
اشخاص  از  تعدادی  علیه  تحریم 
حقیقی وحقوقی ایرانی را قویا محکوم کرد. 
ناصر کنعانی افزود: »اقدام اتحادیه اروپا و 
رژیم انگلیس نشانه ناتوانی ذهنی آنها از 
نیز  و  ایران  واقعیت های  درست  درک 
سردرگمی آنان در قبال اقتدار جمهوری 
وزارت  است.«سخنگوی  ایران  اسالمی 
»جمهوری  داشت:  اظهار  خارجه  امور 
اسالمی ایران حق خود برای عمل متقابل 
سیاست های  قبیل  این  خصوص  در 
و  دانسته  محفوظ  را  شکست خورده 
به زودی فهرست تحریم های جدید علیه 
ناقضان حقوق بشر و مروجان تروریسم در 
اتحادیه اروپا و انگلیس را اعالم خواهد 

کرد.«

فرزین خبر داد

ورود بانک مرکزی به بازار 
آزاد ارز 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد که 
بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد 
بود. خواهد  نرخ ساز  و  می شود  وارد 
شخصی  صفحه  در  فرزین  محمدرضا 
خود در توییتر نوشت: »از امروز بانک 
مرکزی و صرافی ها اقدامات مشترکی در 
کشور  در  اقتصادی  #احیای_ثبات 
انجام می دهند. بانک مرکزی زین  پس 
و  کرد  خواهد  پیدا  ورود  آزاد  بازار  به 
نرخ ساز خواهد بود.« او پیش  از این نیز 
باره  این  در  تلویزیونی  برنامه ای  در 
اعالم کرده بود که در بازار آزاد هم ورود و 
برخالف گذشته سعی می کنیم در این 
که هدف،  بازار هم نرخ سازی کنیم، چرا

ایجاد ثبات ارزی در کشور است.

در دیدار وزیر دفاع سوریه

رئیسی: روابط ایران و 
یه بر پایه روحیه  سور

مقاومت مردم دو کشور 
بنا شده است

دیدار  در  رئیسی«  »سیدابراهیم 
عباس«،  محمود  »علی  سپهبد 
کشور  دو  روابط  سوریه،  دفاع  وزیر 
کرد:  تصریح  و  توصیف  راهبردی  را 
روابط ایران و سوریه بر پایه اعتقادات 
و باورهای مشترک و روحیه ایستادگی 
شده  بنا  کشور  دو  مردم  مقاومت  و 

است.
نیروهای  صیانت  رئیس جمهوری، 
مسلح سوری از ملت و دولت این کشور 
آینده  برای  را  فتنه انگیزی ها  برابر  در 
مردم و کشور سوریه امیدبخش دانست 
ایران،  اسالمی  »جمهوری  افزود:  و 
است؛  سوریه  ملت  واقعی  دوست 
که همانگونه که در دوران مقاومت  چرا
کنار ملت و دولت  در برابر تروریسم در 
نیز  بازسازی  ایستاد، در دوران  سوریه 
همکاری های  تقویت  با  است  آماده 
آنان  کنار  در  اقتصادی  همه جانبه 

باشد.«
عباس«،  محمود  »علی  سپهبد 
با  این دیدار  در  نیز  وزیر دفاع سوریه 
برادران  حمایت  با  سوریه  اینکه  بیان 
با  مصاف  در  خود  واقعی  دوستان  و 
از  قدرتمندتر  و  شد  پیروز  تروریسم 
قبل به عنوان یکی از حلقه های محور 
مقاومت ایفای نقش خواهد کرد، اظهار 
داشت: »محور مقاومت نقش مهمی 
در شکل دادن به جهان جدید خواهد 

داشت.«
»دشمنان  گفت:  سوریه  دفاع  وزیر 
خدشه  برای  فرصتی  مترصد  همواره 
برادرانه  و  عمیق  روابط  به  کردن  وارد 
سوریه و ایران بوده و هستند اما روابط 
دو کشور ریشه دارتر و مستحکم تر از آن 
که کسی بتواند به آن خدشه ای  است 
وارد کند و این روابط هر روز نسبت به 
قبل گسترده تر و عمیق تر خواهد شد.«

السید  سپهبد   ، دیدار این  از  پیش 
دفاع  وزیر  عباس،  محمود  علی  عماد 
سوریه و هیأت همراه با حضور در ستاد 
کل سپاه با سردار سرلشکر  فرماندهی 
کل  فرمانده  سالمی،  حسین  پاسدار 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دیدار و 

گفت وگو کرد.
این  در  سالمی  حسین  سرلشکر 
دیدار بیان داشت: »جایی که برای آن 
خون می دهیم را مثل وطن خودمان 
حس می کنیم؛ شهدای ما داوطلبانه و 
مشتاقانه پای به میدان های دفاع از 
حرم در کنار رزمندگان جبهه مقاومت 
هرچند  گذاشتند،  سوریه  در 
سوریه  و  ایران  ظاهری  جغرافیای 
جغرافیای  بین  اما  نیستند  متصل 
به هم پیوستگی  ملت  دو  قلب های 

وجود دارد.«

احسان خاندوزی در نشست پرسش وپاسخ با خبرنگاران درباره وضعیت منابع 
ارزی و مدیریت بازار ارز اظهار داشت: »همانطور که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی بیان 
کرد، وضعیت منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی است و حتی از نظر کنترل مصارف 
ارزی کشور نیز هماهنگی های اخیر بین وزارت صمت و بانک مرکزی باعث بهبود 
شرایط شده است. بیش از ۸۰ درصد نیازهای ارزی کشور از طریق بازارهای رسمی 
تامین می شود که شامل سامانه نیما برای ارز حواله ای و بازار متشکل برای اسکناس 

ارزی است.«
خاندوزی افزود: »متاسفانه در شبکه ها و کانال هایی که خریدوفروش کاغذی و قمار 
ارز صورت می گیرد، بدون اینکه نسبتی با منابع ارزی کشور و صادرات نفتی و غیرنفتی 
که امیدواریم دستگاه های  کشور باشد، در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بودیم 

مسئول در این بازارهای کاغذی، وضعیت را مهار کنند.«
کید کرد: »ما نباید سهم و نقش بازارهای کاغذی را به نسبت بازار رسمی واردات  او تا
کید رئیس جمهوری این است که بانک مرکزی  کشور پررنگ جلوه دهیم. امیدواری و تا
باید تمام اهتمام خود را برای ثبات در بازار به کار بگیرد و به همین دلیل رئیس کل بانک 
مرکزی در برنامه سفر به شرکای تجاری کشور را در دستور کار قرار داده تا هم سهل تر و 
در زمان کوتاه تری منابع ارزی الزم را تامین کنیم و هم برنامه ریزی الزم را برای مبادله ارز 

داشته باشیم.«
اختیاراتبانکمرکزیبرایمدیریتبازارارزافزایشمییابد

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بانک مرکزی درخواست اختیارات بیشتری 
گری دارد، گفت: »اعطای این اختیارات مورد تایید قرار گرفت و برای  برای مقابله با سودا

تصویب به شورای سران قوا ارجاع شد تا درباره آن تصمیم بگیرند.«
خاندوزی خاطرنشان کرد: »به جهت کوتاهی های انباشته شده متاسفانه در کشور 
گری در بازار انواع دارایی ها هستیم،  ما فاقد نهادهای ترمزگیر یا سرعت گیر برای سودا
گری در سایر بازار دارایی ها؛ ما سرعت گیرهای  حاال چه جرم پولشویی باشد و چه سودا
الزم را نداشتیم و دولت تالش کرد در این مدت سرعت گیرهایی را در بازار دارایی ها قرار 

دهد.«
یارانهنانحذفنمیشود

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ طرح هوشمندسازی تخصیص آرد گفت: »در 
مرحله نخست، بیش از ۹۸ درصد نانوایی های کشور به مکانیزم هوشمند تخصیص آرد 

مجهز شدند که شامل ۵۸هزار نانوایی در شهرها و ۱۸ هزار نانوایی در روستاهاست.«
خاندوزی اظهار داشت: »مرحله دوم این طرح در چند استان آغاز شده و امیدواریم 

بتوانیم تا پایان سال در تمام کشور آن را اجرایی کنیم.«
کید کرد: »خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم در تعداد  او تا
عرضه نان وجود ندارد ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به نانوایان در مرحله دوم 

برداشته خواهد شد.«
الناست عرضهخودرودربورسراهیبرایکوتاهکردندستدال

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: »این عرضه 
یک سازوکار و شیوه است؛ دولت برای تامین منفعت مردم در حوزه خودرو دو دسته 
اقدامات را در دستور کار داشت. یک دسته اقدامات ناظر به حوزه عرضه بود و دوم کوتاه 

گران از این زمینه بود.« الن یا سودا کردن دست دال
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: »مردم به واسطه خودروهایی که از 
بورس خریدند نسبت به قیمت بازار، ٢ هزار و ٧۵٠ میلیارد تومان صرفه جویی کردند؛ 
برای این خودروها دسترسی های بسیار محدودی وجود داشت اما وقتی داریم از 
سازوکار بورس استفاده می کنیم، می توانیم معیارهایی را وضع کنیم که افراد با داشتن 

این ویژگی ها در صف خریداران واقعی قرار بگیرند.«
او ادامه داد: »تنظیم گری و مقررات گذاری که در بورس کاال در اختیار وزارت صمت 

است این امکان را می دهد که وزارت صمت با جزئیات بیشتر آن را قاعده مند کند.«

افزایشبودجهعمرانیاستانهایکمبرخوردار
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت استفاده از ابزار مالی درون سالی که 
به مدیریت ناترازی ابتدا و انتهای سال کمک می کند،  در دستور کار قرار داده است، 
به افزایش بودجه عمرانی استان های کم برخوردار اشاره کرد و افزود: »به عنوان مثال 
سهم بودجه عمرانی در استان های لرستان ۱۱۰، سیستان وبلوچستان ۱۰۹، کرمان ۱۰۱، 
کی از توزیع عادالنه منابع منطقه ای  کهگیلویه وبویراحمد ۱۲۳درصد رشد کرده که حا

بودجه در سال آینده است.«
ارتقایمعیشتکارگرانوکنترلتورم،اولویتدولت

خاندوزی گفت: »معیشت جامعه کارگری جزو دغدغه اصلی دولت است و تالش 
خود را برای تامین امرار معارف معاش کارگران دنبال خواهد کرد. البته ارتقای معیشت 
کارگران و کنترل تورم از اهداف دولت در سال آینده است و غیراز مصوبات شورای عالی 
کار، دولت تالش دارد تا با کنترل ریشه های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری 

قدرت خرید مردم کاهش می یابد.«
میزانافزایشحقوقکارمندانبین۱۵تا۲۵درصدخواهدبود

او با یادآوری اینکه میانگین افزایش حقوق در بودجه سال آینده ۲۰ درصد درنظر 
گرفته شده است، اظهار داشت: »پس از تصویب این قانون و با توجه به اجرای پلکانی 

آن، حقوق کارکنان دولت بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد خواهد داشت.«
بهرهبرداریطرحهایآبیوگازیوراهدردههفجر

سخنگوی اقتصادی دولت درباره طرح هایی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد 
شد به آغاز بهره برداری از پاالیشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به میزان 
۵۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش می دهد و آغاز بهره برداری از نخستین سکوی فاز 
۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون مترمکعب به حجم تولید گاز در کشور افزوده می شود، 
اشاره کرد.او افزود: »طرح جمع آوری گازهای همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به 
بهره برداری می رسد. طرح تثبیت ظرفیت پاالیشگاه آبادان هم در دستور کار است 
که امسال افتتاح می شود که ظرفیت جدید پاالیشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد 
داشت.«وزیر اقتصاد اضافه کرد که طرح تکمیل پاالیشگاه اصفهان به منظور تولید 
گازوئیل کم گوگرد و گازرسانی به روستاهای جدید و بهره برداری رسمی بخشی از خط لوله 

گاز ایرانشهر به چابهار هم در دستور کار قرار دارد.
او درباره بهره برداری از طرح های آبی و نیروگاهی باید گفت که در دهه فجر و تا پایان 
سال طرح های جدید نیروگاهی آبگیری سد ها و آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار 
دارد که جزئیات آن را اطالع رسانی خواهیم کرد. همچنین بیش از ۷۰۰ کیلومتر را بزرگراهی 

به بهره برداری می رسد.
انعقادقراردادبا۲۰۴هزارنفردرطرحنهضتملیمسکن

سخنگوی اقتصادی دولت درباره نهضت ملی مسکن نیز گفت: »تغییر روش تامین 
مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی موجب شد عملکرد 
بانک ها در پرداخت تسهیالت در این طرح در حد انتظار نباشد و تالش می کنیم این 
عقب ماندگی ها جبران شود.« خاندوزی در این زمینه این آمارها را ارائه کرد که در ۱۰ ماهه 
امسال ۸۰۷ هزار مورد افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی 
خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص 
داده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راه اندازی بورس مسکن و سازوکار آن نیز 
اظهار داشت: »آن چیزی که در تجربه جهانی و اسنادی که در گذشته ایران وجود دارد، 
عرضه مسکن در بورس است؛ لزوما اینکه نهادی تحت عنوان »بورس مسکن« داشته 
باشیم، در دستور کار نیست، اما منافع عرضه مسکن در بورس از دو روش قابل وصول 
است؛ اول از طریق حراج واحدهای مسکونی از طریق بورس کاال و دوم از طریق صندوق 
ک و مستغالت.« او گفت: »این صندوق ها به مردم اجازه می  دهند با هر میزان  امال
ک و مستغالت را خریداری کنند و به تدریج در بلندمدت، منجر  آورده ای، واحدهای امال

به خانه دار شدِن مردم شود.«

خاندوزی: ارتقای معیشت کارگران و کنترل تورم اولویت دولت است

افزایش حقوق کارمندان؛ 15 تا 25 درصد خبر
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اجتماعی، سیاسی، فرهنگی
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صـــاحــب  امـــتـــیاز: 
جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

مدیرمسئول: اسماعیل رمضانی

عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه
و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

ایندین اکسپرس
»80هزار هندی در ایاالت متحده با اخراج مواجه 

هستند« عنوان گزارش اصلی روزنامه ایندین 
اکسپرس است. در این گزارش آمده: »با توجه به 
مجموعه ای از اعالمیه های اخراج شرکت های برتر 

، گزارش ها  فناوری در سطح جهان در هفته های اخیر
حاکی از آن است که 60هزار تا 80 هزار متخصص 

فناوری اطالعات هندی در ایاالت متحده شغل خود را 
از دست داده اند. گفته می شود اکثر آنها دارای ویزای 

1B-H و L1 هستند که 
باید ظرف 60 روز شغل 

دیگری پیدا کنند. 
مایکروسافت، متا، 

آمازون و آلفابت با هم 
51 هزار کارمند را اخراج 

کرده اند.«

نیویورک تایمز
کار بیشتر و دست چندم در برترین آژانس 

زیست محیطی آمریکا، صدای کارکنانش را درآورده 
است. به گزارش نیویورک تایمز برترین آژانس 

زیست محیطی آمریکا به دلیل مهاجرت بیش از 
1200 دانشمند و کارشناس در دولت ترامپ، هنوز با 

پیامدهای منفی مواجه است.  رئیس مواد شیمیایی 
این آژانس می گوید کارکنان نمی توانند با حجم کاری 

فزاینده کنار بیایند. این محیط در تالش برای نوشتن 
قوانین و مقررات 

پیچیده ای است که 
در اهداف آب وهوایی 

بایدن نقش اساسی 
دارند.

کیوسک

نقل قول ها

خاندوزی گفت: »معیشت 
جامعه کارگری جزو دغدغه 
اصلی دولت است و تالش 

خود را برای تامین امرار 
معارف معاش کارگران 

دنبال خواهد کرد. البته 
ارتقای معیشت کارگران و 

کنترل تورم از اهداف دولت 
در سال آینده است و 

غیراز مصوبات شورای عالی 
، دولت تالش دارد تا با  کار

کنترل ریشه های تورمی 
و حفظ قدرت معیشت 

جامعه کارگری قدرت خرید 
مردم کاهش می یابد.«

وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در مورد عرضه خودرو در 

بورس گفت: »این عرضه 
یک سازوکار و شیوه 

است؛ دولت برای تامین 
منفعت مردم در حوزه 

خودرو دو دسته اقدامات 
را در دستور کار داشت. 

یک دسته اقدامات ناظر 
به حوزه عرضه بود و دوم 

کوتاه کردن دست دالالن 
یا سوداگران از این زمینه 

بود.«



سالگرد درگذشت منوچهر فرهنگ 

جای خالی پدر علم اقتصاد 
ایران

دکترمنوچهرفرهنگ،رئیسانجمن
ایرانوپدرعلماقتصاد اقتصاددانان
ایران،متولد۱۲98درچنینروزیدرسال
۱۳88فوتکرد.اوپسازتحصیلدیپلم
درایران،ازکشورفرانسهدکترایدولتی
دراقتصاددریافتکردوکارهایمهمی
درزمینهعلماقتصاددرایرانانجامداد
کهمهمترینآنتدوینکتاب»فرهنگ
کنونبیشاز علوماقتصادی«استوتا
۲۵باربهچاپرسیدهاست.عالوهبرآن،
۲۰جلدکتابنوشتهیاترجمهکردهکه
مهمترینآنکتاببرنامهگذاریاقتصاد
ایران،زندگیاقتصادیایرانوترجمه
کتابتئوریعمومیبهرهوپولجان
کینزدرسال۱۳۴9است.اوبه مینارد
۱۳۵۳ سال در اقتصاد بزرگان کمک
انجمناقتصاددانانایرانراراهاندازی
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عنوانرئیسانجمنانجاموظیفهکرد.
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 تسنیم-در اعتراض به اهانت و هتک حرمت نشریه فرانسوی شارلی ابدو به مقام شامخ 
مرجعیت و والیت، جمعی از دانش آموزان تهرانی، سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ مقابل 

سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.

 فارس-اجرای هشتمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی  با حضور سردار 
حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، برگزار شد. فرمانده انتظامی تهران با بیان 
اینکه عملیات بزرگ یورش به مخفیگاه های اوباش، قماربازان، مجرمان و متخلفانی که 
در پایتخت النه کرده بودند، در هشتمین مرحله از طرح اقتدار با تالش همکاران در پلیس 
امنیت، فتا و اطالعات به مرحله اجرا درآمد، اظهار کرد: »در این طرح ۱۲۴ نفر از اوباش 

سطح دار        دستگیر شدند.«

 ایسنا-طرفداران حوثی ها در صنعا، پایتخت یمن، در اعتراض به سوزاندن قرآن در سوئد 
راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.

 ایسنا-جلسه علنی مجلس شورای اسالمی، سه شنبه ۴ بهمن به ریاست محمدباقر 
قالیباف برگزار شد. در این جلسه سوال عباس مقتدایی، نماینده اصفهان، از وزیر 
ع پور کارت  ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح شد و درنهایت مجلس به عیسی زار

زرد داد.

در  امیرعبداللهیان  حسین 
بیست وششمین اجالس وزرای خارجه 
کو به میزبانی ازبکستان صدور قطعنامه  ا
مداخله جویانه و نامتعارف پارلمان اروپا 
گفت: »بی تردید  کرد و  را قویا محکوم 
تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی 
برای اروپا هزینه زاست، بنابراین مسیر 
تعامل  دیپلماسی،  بر  تمرکز  درست، 

سازنده و عقالنیت است.«
رفتار  همچنین  خارجه  امور  وزیر 
اهانت آمیز نسبت به مقدسات ادیان 
الهی به ویژه اهانت به ساحت مقدس 
غربی  حمایت دولت های  و  قرآن کریم 
از آن تحت عنوان آزادی بیان را به هیچ 
وجه قابل قبول ندانست و آن را شدیدا 

محکوم کرد.
امیرعبداللهیان بیان کرد: ما همواره 
از ابتکارات و پیشنهاداتی که به تقویت 
کو در توسعه اقتصادی  نقش و جایگاه ا
استقبال  شود  منجر  عضو  کشورهای 
کرده ایم. در این راستا، »تقویت احساس 
کو« در نزد بخشهای خصوصی  تعلق به ا
و دولتی و نیز نخبگان کشورهای عضو و 
باالتراز همه در نزد مردم منطقه بسیار 
کلیدی است. همچنین نیازمند حضور 
و  سازوکارها  در  عضو  کشور  همه۱۰ 

کو هستیم. ترتیبات همکارِی ا
وی افزود: این مهم می تواند و باید، 
چهارم  دهه  آوردهای  دست  از  یکی 
باشد. در همین نشست وزرا ایجاد دو 
سازوکار جدید همکاری شامل تاسیس 

ریسک  مدیریت  ای  منطقه  »مرکز 
کو« در جمهوری ایران  بالیای طبیعی ا
کو« در جمهوری  ک ا و »مرکز انرژیهای پا
آذربایجان در دستور کار است و انتظار 
داریم همه اعضا از ایجاد آنها حمایت 

نموده و به آنها بپیوندند. 
موضوع  به  خارجه  امور  وزیر 
بر  کید  تا با  و  کرد  اشاره  افغانستان 
اینکه این کشور یک عضو بسیار مهم 
است،  کو  ا بزرگ  خانواده  از  بخشی  و 
افزود: »جمهوری اسالمی ایران از جمله 
کشورهای اصلی در طراحی و تصویب 
کو برای افغانستان«  »سیاست حمایتی ا
بوده و همواره از ضرورت اجرای کامل و 
موثر آن حمایت کرده است. این حمایت 
عالوه بر کمک های دوجانبه برای رفع 
و  افغانستان  نجیب  مردم  مشکالت 

جلوگیری از بحران های انسانی است.«
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
کمه  اقدام هیأت حا کرد: »ما  تصریح 
و  زنان  محروم کردن  در  افغانستان 
دختران از تحصیل را اقدامی در تعارض 
با تعالیم دین رحمانی اسالم می دانیم 
اعالم  آن  از  را  خود  عمیق  نگرانی  و 

می کنیم.«
اسالمی  »جمهوری  داد:  ادامه  او 
مسئوالنه  رویکردهای  بر  عالوه  ایران 
در  منطقه ای،  چارچوب های  در 
عرصه های جهانی نیز به تعهدات خود 
چارچوب  در  جمله،  از  است؛  پایبند 
مبانی و اصول ملی و اسالمی، قانون 

توجه  بین المللی،  تعهدات  و  اساسی 
زمره  در  بشری  حقوق  موضوعات  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  اولویت های 
است و همواره از گفت وگو در چارچوب 
با  معنادار  تعامل  از  و  متقابل  احترام 

شرکای جدی استقبال کرده و می کند.«
کرد: »ایران  کید  وزیر امور خارجه تا
و  جهانی  برنامه های  و  ابتکارات  در 
منطقه ای برای مواجهه با چالش های 
آثار  و  آب وهوا  و تغییر  زیست محیطی 
آنها از جمله بر منابع آبی و وقوع بالیای 
حضور  مسئوالنه  و  فعاالنه  طبیعی 

دارد.«
اشاره  آب  مدیریت  موضوع  به  او 
کرد و افزود: »مدیریت آب در داخل و 
همکاری با کشورهای منطقه در ارتباط 
با رودخانه های مشترک و نیز مقابله 
گردوغبار  با ریشه ها و آثار طوفان های 
از جمله حوزه هایی هستند که به آنها 
اجالس   ۲۰۲۲ سال  در  داریم.  اهتمام 
منطقه ای در سطح وزرای محیط زیست 
کنوانسیون  در تهران با هدف تدوین 
منطقه ای برگزار شد و درصدد هستیم 
اجالس بین المللی گردوغبار را براساس 
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد برگزار کنیم.«
امیر عبداللهیان در ادامه سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی ایران را بر پایه 
متوازن،  خارجی  سیاست  دکترین 
تعامل و همکاری با جهان و عدم مداخله 

در امور داخلی دانست.

کاهش قیمت  از  تهران  اتحادیه طال و جواهر  رئیس 
سکه و طال در بازارهای داخلی، به دنبال رویکرد جدید 
بانک مرکزی پس از عرضه ۴۵۰هزار قطعه ربع و اعالم خبر 

راه اندازی بازار معامالت ارز و طال خبر داد.
کرد: »در بازار سه شنبه سکه و  نادر بذرافشان اظهار 
کاهشی را شاهد بوده ایم؛ از جمله دالیل این  طال روند 
ارائه  با  رابطه  در  مرکزی  بانک  جدید  رویکرد  کاهش، 
۴۵۰هزار قطعه ربع سکه در بورس کاال و همچنین اعالم 
خبر راه اندازی بازار مبادالت ارز و طال در آینده نزدیک 

بود.«
او افزود: »در بازار دیروز نسبت به روز گذشته، هر قطعه 
سکه تمام طرح جدید یک میلیون تومان و سکه های 
کاهش داشته است.  طرح قدیم حدود ۷۰۰هزار تومان 
نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۵۵۰ و ۶۰۰هزار تومان 

ارزان تر شده اند.« 
این مقام صنفی ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آتی 
این روند ادامه دار باشد و مدیریت بانک مرکزی بتواند 
منجر به کاهش قیمت و حباب سکه و ایجاد ثبات در بازار 
شود. بازار در حال حاضر  از اوج خود که سکه تا ۲۵میلیون 
تومان هم پیش رفته بود، فاصله گرفته و مجدد سکه به 

کانال ۲۳میلیون تومان بازگشته است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: »براساس 
گرفته در بازار دیروز سکه و طال،  آخرین معامالت شکل 
هر قطعه سکه تمام طرح جدید ۲۳میلیون و ۳۰۰هزار 

و  ۲۲میلیون  قدیم  طرح  تمام  سکه  قطعه  هر  تومان، 
تومان،  ۹۰۰هزار  و  ۱۳میلیون  نیم سکه  تومان،  ۱۰۰هزار 
گرمی  ربع سکه 8میلیون و ۹۰۰هزار تومان و سکه های 
5میلیون تومان قیمت داشته است. همچنین هر مثقال 
گرم  هر  و  تومان  ۹۳۰هزار  و  8میلیون  به  ۱۷عیار  طالی 
طالی ۱۸عیار به حدود ٢میلیون و ۶۱هزار تومان کاهش 

یافته است.«
کید کرد: »امیدوار هستیم سیاست بانک  او در پایان تا
مرکزی و مدیریت نرخ ارز و قیمت سکه ادامه دار باشد. 
ضمن اینکه عرضه ربع سکه هم تدوام پیدا کند و همانطور 
که وعده داده شد، برای سایر قطعات سکه هم اتفاق 
بیفتد. تداوم عرضه سکه ها در بورس کاال می تواند نقش 
مهمی در کاهش بیشتر قیمت ها و کاهش حباب داشته 

باشد.«  

 امیرعبداللهیان: مسیر درست، تمرکز بر دیپلماسی
تعامل سازنده و عقالنیت است

 رفتارهــای احساســی بــرای اروپا 
هزینه زاست

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اعالم کرد

کاهش یک میلیون تومانی قیمت 
سکه در بازار

۲۰میلیارد 
نخ سیگار قاچاق در کشور توزیع 

می شود

گفت:  دخانیات  انجمن  رئیس 
»برآورد می شود ساالنه ۱۵ تا ۲۰میلیارد 
کوی قاچاق  نخ سیگار و ۱۰۰هزار تن تنبا
محمدرضا  شود.«  توزیع  کشور  در 
امسال  ماه  »در ۹  کرد:  اظهار  تاجدار 
سیگار  نخ  ۲۳۵میلیون  و  ۵۲میلیارد 
تولید شد که در مقایسه با میزان تولید در 
و  ۴۵میلیارد  که  گذشته  سال 
۵۸۸میلیون نخ بود، رشد ۱۵درصدی را 
ماه   ۹ »در  افزود:  می دهد.«او  نشان 
و  3میلیون  معسل  کوی  تنبا امسال 
۱۰۱هزار و ۵۶۲ کیلوگرم تولید داشتیم که 
و  که 3میلیون  پارسال  با  مقایسه  در 
افت  بود،  کیلوگرم   ۲۲۳ و  ۴۹۴هزار 
می دهد.«رئیس  نشان  را  ۱۱درصدی 
انجمن دخانیات ادامه داد: »رشد تولید 
سیگار ناشی از عدم افزایش مالیات در 
سال جاری بود و هر آنچه قرار بود از طریق 
افزایش قیمت رخ دهد، مجموعه تولید 
با افزایش تولید آن را جبران کرد. اما در 
کو آمار نشان می دهد افزایش  حوزه تنبا
نرخ مالیات موجب کاهش تولید شده 

است.«

۸هزار 
هکتار زمین به مردم برای احداث 

گلخانه واگذار شد

شرکت  مدیره  هیأت  عضو 
شهرک های کشاورزی اعالم کرد: »۸هزار 
کشاورزی  هکتار زمین در شهرک های 
گلخانه  ساخت  و  سرمایه گذاری  برای 
گذار شده  در چهار سال اخیر به مردم وا
»نزدیک  افزود:  زلقی«  »فرزاد  است.«  
به ۲۵هزار هکتار از اراضی شهرک های 
توسعه  مطالعاتی  کار  به  را  کشاورزی 
گلخانه ها اختصاص داده ایم که حدود 
سرمایه گذاری  برای  آن  هکتار  ۸هزار 
گذار شده و از  طی چهار سال به مردم وا
کنون یک هزار و ۲۶۰ هکتار  این سطح تا

گلخانه به بهره برداری رسیده است.«
او اظهار داشت: »نزدیک به ۴۰هزار 
هکتار زمین در کشور در تملک شرکت 
شهرک های کشاورزی است که در قالب 
۳۲۲ شهرک ساماندهی شده و افزون بر 
۵۰درصد از این سطوح را به گلخانه ها 

اختصاص داده ایم.«

»مهم ترین اثر مثبتی که 
عرضه خودرو در بورس 
کاال دارد و به آن توجهی 
نکردیم این است که با 

کاهش قیمت 
خودروهای نو، قیمت 

خودروهای دست دوم 
کاهش چشمگیری 

داشته است، یعنی باید 
امیدوار باشیم.«یا »قبل 
از انقالب اسالمی به ازای 
هر 30 ایرانی یک خودرو 

وجود داشت، ولی در 
حال حاضر به علت 

افزایش سطح رفاه و 
قدرت خرید مردم، 

به ازای چهار ایرانی یک 
خودرو وجود دارد.«یا 
»شرط واریز پول برای 

ثبت نام قرعه کشی 
خودرو تصویب شد. 

واقعا آدم طبقه متوسط 
به پایین که 200میلیون 

تو حسابش پس انداز 
داره داریم؟«

»در رالی 10ماهه بازدهی 
بازارها، هر سه سکوی 

اول طالیی شدند؛ 
#ربع_سکه، سکه کامل 

ح جدید و طالی  طر
18عیار در میان 

شاخص ها، بیشترین 
بازدهی را کسب کردند و 

، مسکن و #بورس  #دالر
در رتبه های بعدی 

بازدهی هستند  .«یا 
»ربع سکه در بورس 

۷میلیون 30درصد 
تقاضا. خودروی شاهین 
30۴میلیون۴0درصد و... 

در بازار با صف تقاضای 
100درصد. ربع سکه 
۹میلیون. شاهین 

500میلیون و... پیداکن 
پرتغال فروش رو...«یا 

»۴50هزار ربع سکه طالی 
بهار آزادی از امروز 

)چهارم بهمن ماه( به 
مدت 10 روز کاری با نام 

»ربع سکه 0312رفاه)ن(« 
و نماد »سکه0312ن06« 

در بورس کاالی ایران 
عرضه می شود. مردم 

چقدر ولع دارند؟«یا 
»مالیات بر ارزش افزوده 

ندارید. #بانک_مرکزی 
در نامه ای به شرکت 

بورس کاالی ایران تاکید 
کرد مبلغ ۹درصد 

_ #مالیات_بر
ارزش افزوده در قیمت 

کشف شده معامالت 
گواهی سپرده کاالیی 

سکه طالی ربع بهارآزادی 
خزانه بانک رفاه، 

محاسبه شده است، لذا 
مبلغ دیگری با عنوان 

هزینه مالیات بر 
ارزش افزوده از 

متقاضیان اخذ 
نمی شود.«

# خودرو

#ربع_سکه

هشتگ روز

خبر

عدد خبر

چهره

عکس نوشت

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  طال )قـیمـت هـا بـه ریال(

امامی

سکه گرمی 

سکه بهار آزادی 

طالی 18 عیار  

انواع سکه 

تمام سکه

نیم سکه 

ربع سکه 

طال 

236,0۴0,000
 1۴0,000,000
 ۹0,000,000

51,000,000

222,۹80,000
 1۴0,000,000
 ۹0,000,000

20,۴۴5,000

بــازار  ارز     )قـیمـت هـا بـه ریال(

فروشخرید

د الر آمریکا

یورو 
۴25,100

 ۴۷3,100
۴32,600

 ۴۷۹,520

منبع: شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز


