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وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی دریافت نکردیم، تصریح کرد: ما به دنبال یک توافق خوب هستیم و به دنبال توافق موقت 
و محدود نیستیم.به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در گفتگویی درباره 
اظهارات مقامات آمریکایی برای ارائه پیش شرط در مذاکرات وین اظهار داشت: ما هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی دریافت نکردیم و اساسا مذاکرات ما روندی 
دارد که موضوع پیش شرط در آن مطرح نیست.وی ادامه داد: نمی دانم خبری که به نقل از این فرد منتشر شده چگونه است ولی تا این لحظه که در حال صحبت 

با شما هستم، موضوعی به نام پیش شرط مطرح نیست. ما متنی یا پیشنهادی را در چارچوب پیش شرط هم دریافت نکردیم....

www.sobh-eqtesad.ir

امیرعبداللهیان:

 به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم
info@sobh-eqtesad.ir

مرگ ۳ رقمی بسیار محتمل
کل کشور؛ کانون اُمیکرون

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کشــوری مقابله 
با کووید۱۹ با تاکید بر ضرورت واکنش ســریع بیمارستانی و ایجاد 
آمادگی الزم در بیمارســتان ها در صورت ســرریز بیماران با شیوع 
تصاعدی کرونای اُمیکرون، گفت: در حال حاضر زمان دو برابر شدن 
موارد ابتال در کشور، کمتر از چهار روز است؛ به طوری که در عرض 
یــک هفته تعداد مبتالیان جدید چهار برابــر و در عرض دو هفته 
۱۶ برابر می شود.دکتر مسعود یونسیان در گفت وگو با ایسنا، درباره 
کانون های امیکرون در کشــور، گفت: فکر نمی کنم در حال حاضر 
بحث کانون های بیماری مطرح باشــد، موضوع شناسایی و کنترل 
کانون بیماری زمانی مطرح می شود که آلودگی از یک جای خاصی 
از کشــور آغاز شــود و به تدریج پیش رود، اما طبق اطالعات فعلی 
و بر اســاس تحلیل های موجود، اکنون آلودگی در کل کشور و در 
همه اســتان ها پیش می رود. در مدت بیش از یک ماهی که اعالم 
شده اُمیکرون وارد کشور شده و سرایت پذیری باالیی هم دارد، هیچ 
محدودیتی وجود نداشته؛ نه فاصله گذاری و نه رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و نظارت بر رعایت آن ها وجود نداشــته است. در نتیجه 
جابجایی های آزادانه باعث شــده که بیماری در کل کشــور پیش 
می رود. بنابراین در شــرایط فعلی خیلی مفید نیست که دنبال این 
باشیم که کدام استان کانون اُمیکرون است، بلکه در حال حاضر تمام 

کشور کانون بیماری محسوب می شود.

ضرورت واکنش سریع بیمارستانی در برابر اُمیکرون
وی درباره ضــرورت وجود تیم های واکنش ســریع برای مقابله با 
اُمیکرون نیز گفت: درســت اســت که ما بحث پیشگیری را مقدم 
می دانیم، اما تاکید بر پیشگیری اولیه تا قبل از وقوع واقعه موثر است. 
زمانیکه واقعه رخ داد و نتوانستید از آن پیشگیری کنید، متخصصین 
بهداشت اعالم می کنند که باید به فکر فراهم کردن اقدامات درمانی 
برای جلوگیری از عوارض بیشتر بیماری باشیم.یونسیان تاکید کرد: 
بر این اساس در شرایط فعلی توصیه من این است که بیمارستان ها 
به فکر ترمیم کادر درمان خود باشــند،   کادر تــازه نفس بیاورند، 
اگر نارضایتی در پرســنل وجود دارد یا بیمارستان به تعهداتی که 
داشــتند، عمل نکردند،   باید دولت هرچه سریع تر وارد عمل شده و 
رضایــت کارکنان را جلب کند. در عین حال بحث تامین و در نظر 
گرفتن دارو،   اکسیژن و... بسیار مهم است. همچنین توزیع تخت ها 
بین موارد اورژانس و غیر اورژانس بســیار مهم است؛ چراکه اگر در 
حال حاضر نیرو، تخت، دارو، اکسیژن و سایر اقالم و تجهیزات مورد 
نیازمان را تامین نکنیم، وقتی که در بحران قرار می گیریم، فرصتی 
برای این کار وجود ندارد. اگر قرار است واکنش سریعی انجام شود، 
باید در حوزه ایجاد تسهیالت درمانی و بیمارستانی برای موارد شدید 

باشد.

بعید اســت تعداد مبتالیان رســمی روزانه به 100 هزار نفر 
برسد، زیرا...

وی درباره افزایش تعداد مبتالیان به بیماری نیز گفت: از آنجایی که 
ظرفیت تست مان محدود است و در روز نمی توانیم بیش از ۱۰۰ تا 
۱۵۰ هزار تست انجام دهیم، در نتیجه نمی توانیم همه موارد بیماری 
را شناســایی کنیم. بر این اساس طبیعی است که از یک زمانی به 
بعد دیگر نه تست داریم که انجام دهیم و نه ضرورتی دارد که حتما 
در آن شــرایط تست انجام دهیم. زیرا بســیاری از افراد عالمت دار 
توصیه هــا و اقدامات درمانی را دریافت کــرده و به منزل می روند.

یونســیان با بیان اینکه بعید است که آمار مبتالیان روزانه ما که با 
تست مشخص می شود، به ۱۰۰ هزار نفر برسد، گفت: زیرا اوال برای 
همه افرادی که مشــکوک هستند و عالئم دارند،  تست نداریم و در 
عین حال قطعا تست مان هم حساسیت ۱۰۰ درصد ندارد. بنابراین 
احتماال تعداد مبتالیان رسمی مان در یک سقفی توقف می کند، اما 
نباید خشنود شویم که اگر روزانه روی ۶۰ هزار مبتال توقف کردیم، 
به این معناست که واقعا تعدا مبتالیان هم همین میزان است. زیرا 
اینطور نیست. البته این موضوع مختص کشور ما نیست. هر کشوری 
هرچقدر هم که پیشرفته باشــد، باالخره یک ظرفیتی دارد. وقتی 

میزان نیاز و تقاضا از ظرفیت گذشت، نمی تواند پاسخگو باشد.

چرایی کم شماری تعداد مبتالیان
یونسیان با بیان اینکه هرچه بیماری و اپیدمی پیشرفته تر می شود، 
درصد کم شــماری تعداد بیماران هم کمتر می شــود، گفت: زیرا با 
پیشــرفت بیماری، به تدریج کمبود نسبی تست پیدا می کنیم. به 
عنوان مثال ممکن اســت بین دو پیک کم شــماری ما نصف موارد 

باشد، اما در اوج قله پیک کم شماری ما ۱۰ تا ۲۰ برابر باشد.

افزایش 4 برابری مبتالیان به کرونا طی یک هفته
وی درباره میزان افزایش روزانه و هفتگی بیماران مبتال به کووید ۱۹ 
در کشور، گفت: در حال حاضر زمان دو برابر شدن موارد ابتالی در 
کشور کمتر از چهار روز است. به طوری که در عرض سه تا ۳.۵ روز 
تعداد موارد ابتالیمان دو برابر می شود. سه تا ۳.۵ روز دیگر دو برابر 
دیگر می شود. بر این اساس در عرض یک هفته تعداد بیماران جدید 

چهار برابر و در عرض دو هفته ۱۶ برابر می شود.

ِکی به قله پیک ششم می رسیم؟
یونســیان افزود: البتــه این افزایش تعداد موارد تــا یک جایی باال 
می رود و بعد به دلیل اینکه برخی افراد قبال مصون شــده و واکسن 
دریافت کرده اند، دیگر تعداد افرد حساس که بتوانند مبتال شوند، کم 
می شود. در اینجا به نوک قله رسیده و به تدریج میزان ابتال کاهش 
می یابد. هنوز نمی توان گفت که اوج قله دقیقا چه زمانی خواهد بود. 
خیلی مهم اســت که اوج قله ما سه روز دیگر است یا ۱۳ روز دیگر. 
هرچه عقب بیفتد، به شدت روی تعداد ابتالی روزانه ما موثر است 

و نمی توان پیش بینی کرد.
ادامه در همین صفحه

مرگ ۳ رقمی بسیار محتمل
کل کشور؛ کانون اُمیکرون

برخورد با اُمیکرون در شرایط عمدتا واکسینه
وی درباره میزان تاثیر افزایش مبتالیان بر روی افزایش بســتری و مرگ ومیر ناشی از بیماری نیز 
گفت: متاســفانه رســیدن به مرگ ومیر سه رقمی خیلی محتمل اســت. البته انتظار نمی رود که 
تعداد بســتری و مرگ هایمان به میزان پیک پنجم برســد. زیرا در حال حاضر شرایط مان از نظر 
واکسیناسیون خیلی بهتر است. در زمان پیک پنجم عمده جمعیت مان هنوز مصون نشده بودند؛ به 
طوری که یا مصون نشده بودند یا تازه واکسیناسیون را شروع کرده بودند. سرعت واکسیناسیون در 
کشور از ابتدای شهریور باال رفت. در حالی که قله پیک  پنجم در انتهای مرداد ماه بود. بنابراین ما 
در پیک پنجم در یک شرایط عمدتا غیرواکسینه با دلتا برخورد کردیم، اما درحال حاضر با شرایط 
عمدتا واکسینه داریم با اُمیکرون برخورد می کنیم.یونسیان گفت: در عین حال طبق مطالعه ای که 
در انگلستان انجام شده که سازمان جهانی بهداشت هم آن را در گزارش خود آورده است،   شدت 
اُمیکرون تقریبا از نظر بســتری یک سوم دلتاست؛ به طوری که مثال اگر در دلتا از ۱۰۰ بیمار ۲۰ 
نفر بستری می شدند، در اُمیکرون از ۱۰۰ بیمار انتظار می رود که هفت تا هشت نفر بستری شوند. 
بنابراین اگر تعداد موارد مانند آمریکا، آفریقای جنوبی و انگلستان و ... چندین برابر موج قبلی شود، 
ممکن اســت تعداد بستری هایمان به موج قبلی برسد، اما اگر تعداد موارد جدیدمان قبل از اینکه 
بخواهد به میزان پیک پنجم رسیده و از آن باالتر رود، متوقف شود، تعداد بستری مان کمتر می شود. 
به نظر می رســد که تعداد مبتالیان جدید ما از موج پنجم رد شود، اما به دلیل واکسیناسیونی که 
انجام شــده و شــدت کمتر ذاتی اُمیکرون، انتظار نداریم که تعداد بستری و به ویژه مرگ به پیک 

پنجم برسد، اما مرگ سه رقمی بسیار بسیار محتمل است.

جزئیات پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای
وی دربــاره مصوبه کمیته علمی مبنی بر تعطیلی دو هفته ای فعالیت های اجتماعی، گفت: کمیته 
علمی یک نهاد مشــورتی اســت و تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارد. این تصمیمات برای اجرایی 
شــدن باید از سوی ســتاد ملی کرونا تعیین تکلیف شوند. در کمیته علمی پیش از این بحث شد 
که خیلی زودتر باید تعطیلی موقت اعمال می شد؛ البته نه تعطیلی موقت کل کشور، بلکه تعطیلی 
موقت بسیاری از فعالیت هایی که خیلی اورژانس نبوده و به معیشت مردم وابسته نبودند. در جلسه 
اخیر کمیته روی این موضوع تاکید شد تا تسریع شود و فعالیت هایی مانند جشنواره، فعالیت های 
فرهنگی، سینماها، راهپیمایی ها و... حداقل به مدت دو هفته محدود و تعطیل شوند. بعد در پایان 
هفته اول تصمیم گیری شــود که آیا این تعطیلی و محدودیت ها را برای هفته دوم تمدید کنند یا 

خیر.

چرا نباید کل کشور تعطیل شود؟
یونســیان گفت: البته باید توجه کرد که اگر این تعطیلی ها زودتر و در نیمه دی ماه انجام می شد، 
خیلی موثرتر بود تا زمانیکه دیگر بیماری گســترش پیدا کرده است. در حال حاضر نمی دانیم که 
تعطیلی چقدر می تواند موثر باشد. در عین حال متاسفانه فرهنگی در جامعه ما وجود دارد که وقتی 
افراد را تعطیل می کنید، در خانه نمی نشــینند، بلکه گرفتاری این است که وقتی تعطیلی شامل 
مشاغل متعدد شود، مدارس، دانشگاه ها و... هم تعطیل شوند، مردم مجددا سفر می روند. بنابراین 
یک هم فکری و همکاری دوجانبه نیاز اســت. نکته مهم این است که نباید کل مملکت را تعطیل 
کرد، بلکه باید به صورت انتخابی فعالیت های مشخصی محدود شود. اعم از سینماها، ورزشگاه ها، 
فرهنگســراها و ... که بتوانیم حداقل انتقال را در این مکان ها محدود کنیم، اما منجر به تعطیلی 
شهرها هم نشود.وی گفت: نظر شخصی من این است که تصمیم به تعطیلی خیلی دیرهنگام است 
و اگر می خواستیم پیشگیری کنیم، باید قبل از اینکه بذر کووید در همه استان های ما کاشته شود، 

اقدام می کردیم. نمی دانم اکنون چقدر موثر است و نمی دانم که برخورد ستاد چگونه خواهد بود.

هم وغم مان تامین تجهیزات و پرسنل بیمارستانی باشد
یونســیان اظهار کرد: بر همین اساس در حال حاضر به نظر می رســد که در وهله اول باید هم و 
غم مان را بر روی تامین مناســب تجهیزات درمانی، دارو، نیروی انسانی و ... بگذاریم تا اگر خدایی 
نکرده با سرریز شدن بیماران در بیمارستان ها مواجه شدیم، آمادگی الزم برای مقابله داشته باشیم

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت همکاری، همگرایی و هم افزایی شــرکت های 
بزرگ اقتصادی در رونق تولید، افزایش صادرات و اشــتغال گفت: اقتصاد ایران 
نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم 
رئیسی رئیس جمهور دیروز یکشنبه در آئین »آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه 
بزرگ صنعتی کشــور« با اشــاره به اینکه هدف گذاری دولت در بودجه ۱۴۰۱ 
برای رشــد اقتصادی ۸ درصدی اســت، گفت: رشــد اقتصادی به عنوان یک 
ضرورت، نیازمند گروه و جریان پیشــتازی اســت که با شجاعت و همت عالی 
بتواند آن را در کشــور محقق ســازد.وی با طرح این پرســش که کدام بخش 
می تواند پیشــران اقتصادی در کشور باشد، خاطرنشان کرد: بی تردید نگاه به 
درون ایجاب می کند که باید به دستان با کفایت کارآفرینان و فعاالن اقتصادی 
که امتحان موفقیت آمیزی پس داده اند، اعتماد داشــته باشیم.رئیس جمهور با 
اشــاره به همگرایی، همکاری، همراهی و هم اندیشی گروه »پیشرانان پیشرفت 
ایران«، اظهار داشــت: تالش و همکاری این گروه در مــدت کوتاه ۱۱۰ روزه، 
توانست موانع پیش رو را کنار گذاشته، مجوزهای الزم را اخذ کند و برای حرکت 
جهادی در ایجاد اشــتغال و افزایش صادرات و رونق تولید هم پیمان شوند، که 
اقدامی بســیار فرخنده و مبارک است.رئیسی گفت: مهم تر از اجرای ۴۸ پروژه 
بزرگ در ۱۳ اســتان و ۲۷ شهرستان، همگرایی و هم افزایی شرکت های بزرگ 
اقتصادی کشور است و امروز به عنوان یک تجربه موفق پیش روی همه فعاالن 
اقتصــادی برای انجام طرح های بزرگ قرار دارد.وی پویایی، امید، ایســتادگی، 
اعتماد به نفس و اعتماد بــه نیروهای خالق کارآفرین و تولیدکننده داخلی را 
مهم ترین پیام حرکت گروه پیشرانان پیشرفت ایران دانست و اظهار داشت: این 
پیام باید به همه کســانی که دچار یاس و ناامیدی شدند و تصور می کنند که 
کشــورمان به خاطر موانع، تهدیدها و تحریم ها دچار وقفه و توقف شده است، 
مخابره شــود.رئیس جمهور تصریح کرد: یکی از راه های مهم دور زدن و خنثی 

کردن تحریم ها، چنین اقدامات ماندگاری است و بنای دولت هم این است که 
برای خنثی ســازی تحریم ها، فعالیت و تالش روزافزون را در دســتور کار خود 
قرار دهد.رئیسی تاکید کرد: بدون تردید اگر شرکت های بزرگ، بانک ها، بخش 
خصوصی، و کارآفرینان فعال شوند می توان سرمایه گذاری های قابل توجهی در 
بخش های مختلف انجام داده و مشکل تولید و اشتغال در کشور را برطرف کرد.

وی نقش دولت در فعالیت های اقتصادی را »هدایت، حمایت و نظارت« برشمرد 
و اظهار داشــت: فعاالن اقتصادی یقین داشــته باشند که دولت در این میدان 
از فعالیت آنها حمایت خواهد کرد.رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: اقدام گروه 
»پیشرانان پیشرفت ایران« پیامی به ایرانیان خارج از کشور و سایر سرمایه گذاران 
بخش خصوصی دارد که با مشــاهده تضیمن سود و افزایش بهره وری و امنیت 
سرمایه گذاری به فعالیت در این حوزه تشویق شوند.رئیسی گفت: ممکن است 
دولت کمک ها و مساعدت هایی در زمینه اقتصادی به مردم داشته باشد اما بی 
تردید اقتصاد کشــور را نمی توان بر مبنای این گونه کمک های موقتی بنا کرد 
بلکه اقتصاد کشور نیازمند اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید است 
که در مبانی دینی نیز بر آن تاکید شــده اســت.وی با تاکید بر تسهیل فضای 
کســب و کار برای فعاالن اقتصادی، اظهار داشــت: وزارتخانه ها و دستگاه های 
اداری الزم اســت فعالیت اقتصادی را برای فعاالن این عرصه تســهیل کنند و 
مجوزهای الزم را به ســرعت صادر نمایند.رئیس جمهور افزود: دولت همچنین 
از فعالیت کارگاه ها و بنگاه های کوچک و زود بازده به منظور افزایش اشــتغال 
حمایت می کند.رئیسی با اشاره به نقش صندوق توسعه ملی در رشد و توسعه 
اقتصادی کشور، اظهار داشت: اساس تشکیل صندوق توسعه ملی برای پیشرفت 
کشور بوده و در این زمینه نقش آفرینی خواهد کرد.رئیسی همچنین بر تدوین 
نقشه جامع صنعت کشــور تاکید کرد و گفت: دولت از ابتدا این موضوع را در 
دستور کار خود داشته است و با تأکیدات اخیر رهبر معظم انقالب این سند هر 

چه زودتر نهایی خواهد شد.

بر اســاس قانون جدید ارزش افزوده که از نیمه دی ماه اجرایی شــده است، 
خودروهای تولید داخل نیز مشــمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده 
اند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم،  بر اســاس قانون جدید 
مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شــماره گذاری خودروها براساس رتبه 
بندی انرژی که به تایید ســازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات 
و عوارض سبز شده است. این نرخ از مالیات براساس رتبه انرژی محصوالت از 
صفر تا پنج درصد برای خودروهای سواری و وانت دو کابین محاسبه و اعمال 
می شــود. همچنین، بر اســاس ماده ۳۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، 
انتقال سند خودرو از کارخانه تولیدکننده به خریداران مشمول مالیات می شود. 
البته هرچند این مالیات توسط خودروســاز وصول میشود، مبالغ دریافتی از 
مشــتریان مرتبط با قوانین ابالغی ســازمان امور مالیاتی است و در نهایت به 
خزانه دولت واریز خواهد شــد.پیگیریها نشــان میدهد، بحث مالیات سبز که 
از ۱۳ دی ماه ســال جاری مطرح شــده و به عنوان عوارض اخذ می شود، در 
واقع مالیات بر آالیندگی خودروها است. این آالیندگی نیز توسط سازمان ملی 
اســتاندارد تعیین می شــود. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که این 
مالیات را خودروســازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز 
می کنند.به عنوان مثال در یکی از برنامه های فروش فوق العاده اخیر شرکت 
خودروســاز برای خودرویی مثل پارس ســال، حدود ۴ میلیون تومان مالیات 
جدید لحاظ شــده است. این مالیات پیش از این وصول نمی شد.بررسی قانون 
E مالیات ارزش افزوده نشــان میدهد،  خودروهایی که به فرض در رده انرژی

قرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون 

مالیــات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودروهای داخلی 
وصول خواهد شــد.در همین خصوص محمد مسیحی معاون سازمان مالیاتی 
گفته است، بر اساس قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو از 
کارخانه   های سازنده یا وصل   کننده قطعات پیش ساخته )مونتاژ کننده( داخلی 
یا واردکنندگان )نمایندگی های رســمی شــرکت های خارجی( به خریداران، 
مشــمول پرداخت مالیات نقل و انتقال اســت. با توجه به اجرای قانون دائمی 
مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین 
انتقال خودرو از کارخانه   های سازنده یا وصل کننده قطعات پیش ساخته )مونتاژ 
کننده( داخلی یا واردکنندگان )نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی( به 
خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول 
پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شــود.به این ترتیب از تاریخ 
اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک درصد 
بــرای انواع خودرو   های تولید داخل و ۲ درصد بــرای انواع خودرو   های وارداتی 
اقدام کنند.  بر این اســاس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ 
میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات )مجموعا  ۲ درصد عوارض و یک 
درصد مالیات نقل و انتقال( جدید وصول خواهد شــد.پیگیریهای تازه  نشان 
میدهد، با توجه به دوره های پرداخت مالیات ارزش افزوده، خودروسازها امکان 
استفاده از این منابع را برای سپرده گذاری کوتاه مدت و دریافت سود دارند. به 
عبارت دیگر، خودروسازها یک خودرو با آالیندگی باال تولید می کنند و مردم 
باید مالیات آالیندگی آنها را بپردازند در حالی خودروســاز از عواید حاصل از 

مالیات می تواند سپرده گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند.

هزینه تولید خودرو آالینده را هم مصرف کننده باید بپردازد!

ماجرای مالیات جدید در فروش خودروسازان چیست؟ 

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401:

یارانهنقدیدرسالآیندهافزایشپیدانمیکند
شکست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران

سرمایه گذاری 20 میلیارد 
دالری چینی ها در نفت ایران

سه تصمیم مهم برای 30 میلیون مشمول سهام عدالت

وزیر نفت با تببین مهمترین برنامه های وزارت نفت همزمان با ایام اهلل دهه فجر و با تأکید بر اینکه کارزار فشار 
حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورد، گفت: کارکنان صنعت نفت سربازان جهاد اقتصادی و در خط مقدم 
جنگ اقتصادی هستند.به گزارش ایسنا، جواد اوجی در گفت و گویی تلویزیونی، با اشاره به اینکه در اواخر دی 
و اوایل بهمن ماه اوج مصرف گاز خانگی به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسید، تصریح کرد: این در حالی است که 
خروجی پاالیشگاه ها ۸۴۵ میلیون متر مکعب بود و سبب شد در بخش عرضه افت فشار ایجاد نشود.وی گفت: 
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تولید روزانه گاز شیرین و خروجی پاالیشگاه ها باید به یک میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون مترمکعب می رسید، اما به دلیل سرمایه گذاری نکردن در سال های گذشته در بخش گاز اکنون خروجی 

پاالیشگاه ها حدود ۸۴۰ میلیون متر مکعب است.....

حداقلدستمزدبه۸.۹میلیونتوماننزدیکاست؟

چطور به برنج ۸۰ هزار تومانی رسیدیم؟

رئیسی در آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی:

 اقتصاد ایران نیازمند اقدامات بزرگ در عرصه کار 
و تولید است
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گزیده خبر
عضو هیئت رئیسه مجلس:

 به قید فوریت برای تقویت  لجستیکی 
 پلیس وارد عمل خواهیم شد 

گروه اســتان ها ـ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: برخورد 
قاطع و بی امان با عوامل شرارت و ناامنی الزمه تولید امنیت در کشور است.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، از ســاری به نقــل از روابط عمومی مجمع 
نمایندگان مازندران، علی کریمی با اظهار تأثر از شهادت شهید رنجبر نیروی 
جان برکف پلیس در واقعه اخیر افزود: این شهید عزیز سمبل پلیس باغیرت 
و امین کشــور در ایفای رسالت ذاتی خود محسوب می شود.وی با اشاره به 
نقص قانون حمایتی در قبال پلیس اضافه کرد: حمایت همه جانبه از پلیس 
در اجرای مأموریت خطیر برقراری امنیت عمومی حق طبیعی و قانونی است.

کریمی فیروزجایی تصریح کرد: مجلس شــورای اســالمی به فوریت برای 
تقویت پشــتیبانی قانونی و لجســتیکی از پلیس و حافظان نظم و امنیت 
عمومی وارد عمل خواهد شــد.دبیر هیئت رئیسه مجلس یازدهم با تأکید 
بر اینکه حمایت از پلیس در برابر هنجارشکنان مطالبه ملی است ادامه داد: 
پشتیبانی قانونی از فعالیت های پلیس به عنوان عامالن اجرای قانون، بیانگر 
اراده ملی در راه حاکمیت عقالنیت و قانونگرایی در جامعه اســت.کریمی با 
تجلیل از جانفشــانی نیروهای انتظامی و حافظان نظم و امنیت عمومی در 
کشــور گفت: نیروهای مسلح کشور اعم از نظامی و انتظامی با کمال ایمان، 
رسالت الهی مجاهدت در راه تأمین امنیت کشور را به عهده دارند.این مسئول 
پارلمانی اظهار کرد: ارتقای شأن و جایگاه پلیس در جامعه ضرورت اساسی 
است.وی خاطرنشــان کرد: پلیس در راه توسعه و اعتالی همه جانبه کشور 

نقشی ممتاز و برجسته ایفا می کند.

دریادار ایرانی در دیدار وابسته نظامی هند:
تعامل و تبادل تجربیات میان ایران و هند 

باعث پیشرفت می شود
اشــاره  با  نداجا  فرمانده 
گســترش  مزایای  بــه 
نظامــی  همکاری هــای 
و  ایران  میان  مشــترک 
هند گفت: تعامل و تبادل 
تجربیات مشترک به ویژه 
در حــوزه آموزش باعث 
پیشرفت نیروهای دریایی 

هر دو کشــور می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش با کاپیتان ســیمالی وابســته نظامی هند در 
کشــورمان دیدار و گفت وگو کرد.دریادار ایرانی در این دیدار اظهار داشت: 
همکاری نظامی دو کشور یکی از عوامل اصلی گسترش روابط در حوزه های 
مختلف است.فرمانده نداجا با اشاره به مزایای گسترش همکاری های نظامی 
مشترک میان دو کشور تصریح کرد: تعامل و تبادل تجربیات مشترک به ویژه 
در حوزه آموزش باعث پیشــرفت نیروهای دریایی هر دو کشــور می شود.

کاپیتان سیمالی نیز با اشــاره به پیشرفت چشمگیر روابط میان دو کشور 
خاطرنشــان کرد: نیروی دریایی هند آمادگــی حضور در تمامی برنامه ها و 
مراســم های تعیین شده از ســمت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران را دارد.

امیرعبداللهیان:

 به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم
وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما هیچ پیش شــرطی را از طرف 
آمریکایی دریافت نکردیم، تصریح کــرد: ما به دنبال یک توافق 
خوب هســتیم و به دنبــال توافق موقت و محدود نیســتیم.به 
گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، حسین 
امیرعبداللهیــان وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
گفتگویی درباره اظهارات مقامات آمریکایی برای ارائه پیش شرط 
در مذاکرات وین اظهار داشــت: ما هیچ پیش شرطی را از طرف 
آمریکایی دریافت نکردیم و اساســا مذاکرات ما روندی دارد که 

موضوع پیش شرط در آن مطرح نیست.

 ما هیچ پیش شرطی را از طرف آمریکایی دریافت نکردیم
وی ادامه داد: نمی دانم خبری که به نقل از این فرد منتشر شده 
چگونه است ولی تا این لحظه که در حال صحبت با شما هستم، 
موضوعی به نام پیش شرط مطرح نیست. ما متنی یا پیشنهادی 
را در چارچوب پیش شــرط هم دریافت نکردیم. امیرعبداللهیان 
تصریح کرد: قطعا این مذاکرات بر مبنای نقطه نظرات کارشناسی 
و توافقاتــی که نتیجه نهایی آن رســیدن به یک توافق خوب در 
راســتای منافع ملت و کشورمان باشد، پیش خواهد رفت.رئیس 
دستگاه دیپلماسی که با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو می کرد 
درباره تمدید معافیت های تحریمی از ســوی آمریکا نیز با بیان 
اینکه اقداماتی که روی کاغذ انجام می شــود اقدامات خوبی می 
تواند باشد، خاطرنشان کرد: یعنی هر فرمان اجرایی یا اقدامی که 
تحریم های وضع شده پس از خروج آمریکا از برجام را مجددا به 

حالت قبلی خود و رفع تحریم ها برگرداند را از نظر ما اقدام خوب 
قلمداد می شود. اما آنچه برای ما مهم است عمل طرف آمریکایی 
است. وی گفت: ما نگاه می کنیم که ببینیم روی زمین چه اتفاقی 

می افتد. نگاه می کنیم. برای ما مهم است رفتار عملی آمریکایی 
ها در لغو تحریم ها را به صورت ملموس و عینی مشاهده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه برای ما مالک است نتیجه گفتگوهایی 

اســت که در مذاکرات وین دنبال می کنیم و توافقی که در آنجا 
حاصل خواهد شــد. البته آمریکایی ها از طریق برخی واسطه ها 
پیام های مکرری را برای ما می فرســتند و مدعی هستند که ما 

دارای حسن نیت هستیم.

 ابتکار جــدی و قابل توجهی را تا ایــن لحظه از طرف 
آمریکایی ندیدیم

وزیر خارجه یادآور شد: ما در روند فعلی مذاکرات ابتکار جدی و 
قابل توجهی را تا این لحظه از طرف آمریکایی ندیدیم. ابتکار هم 
از نظر ما بخشــی از آن ابتکاری است که باید در مذاکرات ۴+۱ 
و از طریق Non-Paper هایی که به واســطه اتحادیه اروپا بین ما 
و آمریکا تبادل می شــود، قابل مشاهده باشد و یا اینکه در عمل 
شاهد لغو بخشــی از تحریم خا باشیم. لذت برای ما مالک رفتار 

عملی آمریکا است.

 به دنبال توافق موقت و محدود نیستیم
وی همچنین درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر احتمال حصول 
توافق دو ساله با آمریکا تصریح کرد: ما به دنبال یک توافق خوب 
هســتیم و به دنبال توافق موقت و محدود نیســتیم.به  گزارش 
فارس، علی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نمایش رفع 
تحریم را اقدامی سازنده ندانست و نوشت: انتفاع اقتصادی واقعی، 
موثر و قابل راســتی آزمایی ایران، شــرط الزم برای شکل گیری 

توافق است.

رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: باور داریم 
کــه برای پیروزی و غلبه بر مشــکالت خود باید به 
مــرام امام تکیــه کنیم و در مســیر او گام برداریم.

بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقــل از خانه ملت، 
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی 
پیش از ظهر دیروز )یکشــنبه ۱۷ بهمن( به همراه 
جمعی از نمایندگان مجلس، با حضور در حرم مطهر 
حضرت امام خمینی )ره(، با آرمان های بنیانگذار کبیر 
جمهوری اسالمی و شهدا تجدید پیمان کرد و گفت: 
این توفیق نصیب همه ما شــد که بار دیگر در دهه 
فجر در کنار مرقد حضرت امام )ره( و شهدای بزرگوار 
جمع شویم و شــهدا را یاد کنیم. این مرداِن مردی 
که در هیچ زمان و مکانی از ســختی هایی که با آنها 
روبرو شــدند، عقب نشینی نکردند، به امام و راه خود 
باور داشتند، به مردم و کشورشان ارادت داشتند و به 

اسالم و انقالبشان افتخار می کردند.
قالیباف اظهار کرد: به روح پرفتوح امام شــهدا درود 
می فرستیم؛ مردی که در زمانه ای که دین در غربت 
بود، نامی از معنویت و اسالم نبود، مسلمین در دنیا 
برجسته نبودند و در مظلومیت بودند، جز برای خدا 
کالم نگفــت، جز در راه خدا گام برنداشــت و باعث 
این تحول عظیــم در این مقطع از تاریخ شــد.وی 
تاکیــد کرد: امروز ما همانند هر ســال در این زمان 
و مکان حضور پیدا کردیــم، اما این آمدن و حضور 
ما نمادین و نمایشــی نیست، باور ما بر این است که 
امروز برای تجدید بیعت و عهد با امام خود اینجا گرد 

هم آمده ایم.

امام )ره( حقیقِت همیشه زنده انقالب است
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: این بیعت از 
یک حقیقت مهم حکایت می کند و آن این است که 
ما ما به مسیر انقالبمان باور و ایمان داریم و همچنین 
باور داریم که برای پیروزی و غلبه بر مشکالت خود 
باید به مرام امام تکیه کنیم و در مسیر او گام برداریم.

قالیباف تصریح کرد: بر این باور هســتیم که انقالب 
ما و امام ما، یک بــرگ از تاریخ نبود؛ بلکه امام یک 
حقیقت همیشه زنده و انقالب ما یک حرکت همیشه 
بالنده اســت. دلیل روشــن آن این است که انقالب 
اســالمی منطبق با ســنت های الهی بوده و انقالبی 
انقالب مردم مدار است. این سخن من، شعار نیست، 
بلکه یک واقعیت است.وی با بیان اینکه در نگاهی به 
هریک از موفقیت های ۴۰ سال گذشته، حقیقت زنده 
بودن امــام را می بینیم، تصریح کرد: هرجا به مبانی 

امام خود عمل کردیــم، آنجا موفق بودیم و هر کجا 
تلخی، ناکامی و چالش می بینیم، زمانی اســت که از 
مسیر انقالب و باورهای امام راحل فاصله گرفتیم؛ این 
یعنــی زنده بودن حقیقت امام و بالنده بودن انقالب 
اسالمی.رئیس مجلس شــورای اسالمی عنوان کرد: 
این حقیقت امام اســت که الگوی عمل و شــاخص 
حرکت به ما می دهد که ما هر وقت از الگوی عمل و 
شاخص حرکت فاصله گرفتیم، دچار مشکل شدیم.

قالیباف اضافه کرد: امروز در جامعه افرادی را مشاهده 
می کنیم که ناامید هستند، افرادی که یک روز همراه 
انقالب بودند و امروز از گذشــته خود پشیمانند، این 
افراد باید بدانند که از راه و مسیر امام فاصله گرفته اند، 
لذا الزم است همه ما به ویژه بنده و همه کسانی که 
امروز مســئولیت داریم و این مسئولیت بر دوش ما 
وظیفه گذاشته است، دقت کنیم که باید همیشه به 
حرکت هایی که کشور و انقالب به آن نیازمند است، 
التزام داشــته باشــیم و باید در این مسیر بر اساس 

اصول و مبانی که از امام آموخته ایم، حرکت کنیم.

باید حق جمهوریت و عدالت را به جا بیاوریم
وی با تاکید بر اینکه در آرمان ها، شعارها و حرکت های 
امام )ره( مهم ترین موضوع، مردم، محروم و پابرهنگان 
هستند، بیان کرد: همانطور که امام فرمودند کسانی 
تا آخر پای انقالب هستند که طعم فقر را چشیده اند. 
این انقالب مستضعفین است.رئیس مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: در همه صحنه های انقالب و 
در این ۴۰ ســال پس از آن، مشاهده کردیم که این 
افراد همیشه به انقالب و نظام وفادار هستند، لذا باید 
نســبت به آنها به عنوان نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی التزام داشــته باشیم و در آن مسیر 
حرکت کنیم و لحظه ای مردم خود را فراموش نکنیم.

قالیباف گفت: ما اگر می خواهیم در کشور در مسیر 
انقالب حرکت کنیم، باید در زمینه های مختلف در 
مسیر امام )ره( باشــیم و به صورت متوازن حرکت 

کنیم؛ به این معنی که حق همه چیز را به درستی و 
در همــه ابعاد به جا بیاوریم. ما باید حق جمهوریت، 
اسالمیت، استقالل، آزادی، عقالنیت و معنویت را به 
جا بیاوریم و در حکمرانی نیز حق عدالت را ادا کنیم. 
باید دقت کنیم که همه اینها در یک منظومه هستند 
و بــا هم معنی پیدا می کنند. این همان مکتب و راه 
و مســیر امام )ره( است.وی با تاکید بر اینکه حضور 
در مرقد امام خمینی )ره( یک حضور شعاری نیست، 
گفت: این حضور از این جهت است که ما خودمان را 
در عمل، در حرکت، در کالم و در تصمیم خودمان را 

مقید به اصول و مسیر ایشان می دانیم.

گام دوم انقالب، تعهدی انقالبی است
رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: باید بدانیم 
که همه ما با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
اســالمی در نامه گام دوم انقالب که ســند مسیری 
اســت و باید در آن حرکت کنیم، یک تعهد انقالبی 
بــر عهده داریــم. اگر ما در این مســیر و در این راه 
گام برنداریم، خدا عهد اخوت با کسی ندارد و حتماً 
گروه، افراد و قبیله دیگری دین خدا را جاری خواهند 
کرد.قالیباف بیان کرد: جوانان و نیروهای انقالبی ما، 
کســانی که به ســنت های الهی و مردم باور دارند و 
به دنبال یک تحــول جدید و یک حکمرانی نو بوده 
و می خواهند فرزند زمانه خویش باشــند، باید مسیر 
انقالب بالنده و حقیقت زنده امام راحل را در مسیری 
که منطبق با رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی 
اســت به پیش ببرند و امروز مردم از مجلس انقالبی 
نیز چنین توقعی دارند.وی گفت: در کنار مزار شهدا 
و امام شهدا از خداوند بزرگ می خواهیم به ما توفیق 
بندگی و اطاعت و توفیق خدمت به مردم را بدهد تا 
به گونه ای عمل کنیم که روز قیامت مدیون شهدا و 
امام شهدا و مردم خود نباشــیم. امید است بتوانیم 
خدمتگزاران صادقی برای مردم و سربازان خوبی برای 
رهبر مظعم انقالب باشیم و همچنین توفیق بندگی 
برای خداوند تبارک و تعالی را داشته باشیم.گفتنی 
است، رئیس مجلس شورای اسالمی به همراه جمعی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس از تجدید 
میثاق با آرمان های بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی بر 
ســر مزار شهدای ۷٢ تن و شهیدان رجایی، بهشتی 
و باهنر، شــهدای دولت و هفتم تیر و گلزار شهدای 
بهشــت زهرا )س( حضور یافتند و با قرائت فاتحه و 
اهدای گل به مقام شامخ این شهدای واال مقام ادای 

احترام کردند.

قالبیاف در حرم امام خمینی)ره(:

برای غلبه بر مشکالت باید در مسیر امام گام برداریم

امیر سرلشــکر موسوی در آســتانه ۱۹ بهمن روز نیروی هوایی ارتش، به صورت سرزده از فرماندهی آموزش های هوایی شهید 
خضرایی نیروی هوایی ارتش، بازدید کرد.به گزارش ایســنا به نقل از ارتش، امیر سرلشــکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل 
ارتش جمهوری اسالمی ایران به مناسبت دهه مبارکه فجر و در آستانه ۱۹ بهمن سالروز نیروی هوایی ارتش به صورت سرزده در 
فرماندهی آموزش  های هوایی شهید خضرایی نیروی هوایی ارتش حضور یافت و ضمن بازدید از بخش های مختلف این یگان، روند 
آموزش  های ارائه شده را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.وی ضمن تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و روز تاریخ ساز نیروی هوایی ارتش تصریح 
کرد: نیروی هوایی ارتش السابقون السابقون است و کارکنان والیتمدار این نیروی الهی همواره در بزنگاه ها با بصیرت عمل کرده اند.امیر سرلشکر موسوی در ادامه با 
تشریح اهمیت ۱۹ بهمن سال ۱۳۵۷ و حرکت شجاعانه کارکنان نیروی هوایی در میثاق با والیت و پیوستن به انقالب خاطرنشان کرد:  بیعت تاریخی با امام خمینی 
) ره( درروز ۱۹ بهمن، پیروزی انقالب اسالمی را سرعت بخشید و پایه های انقالب را محکم کرد و ضرورت دارد تاثیر این حرکت بی بدیل برای جوانان تشریح شود تا 
عزیزان دانشجو و هنرآموز ارزش حرکت شجاعانه، جهادی و تاریخ ساز نیروی هوایی الهی را بیشتر از قبل درک کنند.فرمانده کل ارتش همچنین در دیدار با فرماندهان 
و مسئوالن این مرکز گفت: مردم عزیز ایران اسالمی ارتش را دوست دارند و ارتش مورد احترام و اعتماد ملت شریف ایران است که این حسن اعتماد و احترام برای 

یکایک فرماندهان و کارکنان ارتش ارزشمند است و برای حفظ این جایگاه از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.

بهادری جهرمی گفت: امروز مردم کامال به حقوق خود آگاه هستند و اجازه نمی دهند حقوق اصلی و بنیادین آنها مورد خدشه واقع 
شود.به گزارش ایسنا به نقل از رادیو گفت وگو، علی بهادری جهرمی، برنامه ریزی صحیح برای گام دوم انقالب را منوط به شناخت 
راه طی شده در چهل سال گذشته دانست و گفت: در حوزه های متعددی از جمله فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی، اجتماعی، 
اقتصادی و علمی می توان عملکرد انقالب اســالمی و همچنین مردم را در گام نخســت ارزیابی کرد.وی به مقایسه حوزه علمی 

در ابتدای انقالب و شرایط کنونی پرداخت و اظهار کرد: تعداد دانشجو، تعداد دانش آموز، میزان در دسترس بودن آموزش ها پیش و بعد از انقالب اساسا قابل قیاس 
نیست. وقتی انقالب پیروز شد به دنبال نهضت سوادآموزی بودیم تا سواد ابتدایی خواندن و نوشتن را بتوانیم توسعه دهیم تا عقب ماندگی چند ده ساله را جبران کنیم.

سخنگوی دولت سیزدهم غالب جوانان و مردم امروز کشور را دارای تحصیالت دانشگاهی دانست و عنوان کرد: تعداد اعضای هیئت علمی کشور باالی ۹۰ هزار نفر 
است. تعداد مقاالت دانشگاهی در نشریات معتبر جهانی رکورد شکن بوده است. در بعضی از حوزه ها همچون شبیه سازی و نانو فناوری پیشرفت های چشمگیر داشته 
ایم؛ در حالی که تعداد کشورهایی که در این زمینه ها حرفی برای گفتن دارند انگشت شمار هستند که ایران جزو این کشورها است.بهادری جهرمی با اشاره به اینکه 
نخستین دستاورد بعد از پیروزی انقالب تدوین قانون اساسی بود بیان کرد: در قانون اساسی برای مردم حقوقی در نظر گرفته شده است که حق تجمعات، تشکیل 

احزاب، حق تحصیل، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگان و اعطای حق خواهی به مردم در مقابل حاکمیت بخشی از آنها محسوب می شوند.

فرمانده کل ارتش:

 ارتش مورد احترام و اعتماد مردم است
سخنگوی دولت:

اولویت حاکمیت، حل مسائل اقتصادی مردم است
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گزیده خبر

افزایش سقف وام بازنشستگان تامین 
اجتماعی در ۱۴۰۱

رئیس کانون عالی کارگران بازنشســته و مستمری بگیران سازمان تأمین 
اجتماعی، از افزایش سقف وام پرداختی به بازنشستگان و مستمری بگیران 
تامیــن اجتماعی در ســال آینده خبر داد.علی اصغر بیــات، در گفتگو با 
خبرنگار مهر، گفت: بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ای که فیمابین سازمان 
تأمین اجتماعی، کانون عالی و بانک رفاه کارگران منعقد شــده است این 
وام به مســتمری بگیران پرداخت می شود.وی افزود: از ابتدای سال جاری 
تا کنون به بیش از ۲۸۰ هزار مســتمری بگیر وام پرداخت شده و با پیش 
بینی اعتبارات الزم تا پایان سال جاری این عدد به بیش از ۳۷۰ هزار نفر 

خواهد رسید.
بیات در خصوص تداوم پرداخت تسهیالت در سال آینده، گفت: همکاری 
و همیاری بسیار خوبی را از طرف مدیران سازمان تأمین اجتماعی و بانک 
رفاه کارگران در این زمینه شاهد هستیم و قطعاً در سال آینده هم به لحاظ 
افزایش سقف وام و هم تعداد سهمیه ها رایزنی های الزم را انجام می دهیم. 
چرا که با توجه به مسائل و مشکالت اقتصادی که بازنشستگان با آن دست 
و پنجه نرم می کنند، این وام ها می تواند تا حدودی برای این قشر راهگشا 
باشد.وی ادامه داد: برای حفظ سالمت مستمری بگیران، تمامی مراحل و 
خدمات مربوط بــه دریافت وام از بانک رفاه کارگران کاماًل به صورت غیر 
حضوری اســت و همکاران ما در کانون عالی به صورت مداوم مشکالت و 
موانع احتمالی را رصد و رفع می کنند.کانون عالی کارگران بازنشســته و 
مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به پرداخت تسهیالت ۵۰ 
و ۱۰۰ میلیون تومانی بانک رفاه گفت: این یک موضوع جداگانه ای است 
که اخیراً و بر اساس دستور رئیس جمهوری و تاکید وزیر اقتصاد، به برخی 
بانک ها از جمله بانک رفاه کارگران تکلیف شــده است.وی افزود: وام ۵۰ و 
۱۰۰ میلیونی، شــرایط و ضوابط ویژه خود را دارد و الزم است تاکید کنم 
این تسهیالت هیچ ارتباطی به کانون های بازنشستگی ندارد و افرادی که 
متقاضی این تسهیالت هستند می توانند از مرکز ارتباط با مشتریان بانک 

رفاه، اطالعات الزم را کسب کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با ایرنا خبر داد:
پیشنهاد معامله رمزارزها در قالب 

صندوق سرمایه گذاری
تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار گفت: درخصوص 
معامله رمز ارزهــا در بورس ایران 
پیشــنهاداتی ارائه شــده اســت، 
مبنی بــر اینکه رمزارزهایی که در 
داخل کشور تولید شدند در قالب 
معامله  گذاری  ســرمایه  صندوق 

شــوند.»مجید عشــقی« دیروز )یکشــنبه( در گفت وگوی اختصاصی با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بورس 
برنامه ای برای مبادله رمز ارزها در بورس ایران دارد یا خیر، افزود: تاکنون 
تصمیم گیری نهایی در خصوص معامله رمز ارزها در بازار ســرمایه ایران 
اتخاذ نشده است.وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهاداتی ارائه شده مبنی بر 
اینکه رمز ارزهایی که در داخل کشور تولید شدند در قالب صندوق سرمایه 
گذاری معامله شوند.عشقی اظهار داشت: این صحبت فقط در حد پیشنهاد 

بوده و تاکنون تصمیمی برای اجرای آن گرفته نشده است.

تغییر دامنه نوسان بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه و در پاسخ به سوالی دیگر در 
خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای دامنه نوسان بورس گفت: این 
موضوع اکنون و در وضعیت فعلی بازار سرمایه مورد بحث اکثر فعاالن این 
بازار اســت، بنابراین در تالش هستیم که تا قبل از پایان سال برنامه ریزی 
های الزم را در زمینه دامنه نوســان انجام دهیم.وی خاطرنشــان کرد: به 
دنبال آن هســتیم تا برنامه ای میان مدت برای دامنه نوسان ارائه شود و به 
مرور اقدامات الزم برای اصالح دامنه نوسان را در دستور کار قرار دهیم.به 
گزارش ایرنا، بعد از ایجاد نوسانات مختلف در روند معامالت بازار سرمایه، 
تصمیمات زیادی برای تغییر دامنه نوسان اتخاذ شد و در این میان عده ای 
معتقد بودند که بهتر اســت به منظور جلوگیری از و طوالنی شدن نوسان 
بــازار و نیز کاهش ضرر و زیان ســهامداران اقدامات الزم به منظور تغییر 
دامنه نوسان اعمال شود.از ســال گذشته تاکنون و بعد از شتاب در روند 
اصالحی بازار سرمایه اظهارنظرات متفاوتی از سوی فعاالن حاضر در بازار 
سرمایه در راستای تغییر دامنه نوسان تا حذف دامنه نوسان مطرح شد که 
به دنبال چنین صحبت هایی، در بهمن ســال ۱۳۹۹، شورای عالی بورس 
دامنه نوســان را از منفی پنج تا مثبت پنج درصد به منفی ۲ تا مثبت ۶ 
درصد تغییر داد. در ادامه تالش های انجام شــده و نیز پیشنهادات فعاالن 
حاضر در بازار ســرمایه برای تغییر دامنه نوسان، رییس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در آذر ماه و نیز در نخســتین نشست خبری خود با اصحاب 
رســانه اعالم کرد: حذف دامنه نوســان به یک باره و در همه شرکت های 
بورسی امکان پذیر نیست و آسیب های زیادی به بازارسرمایه وارد می کند.

عشــقی تاکید کرد: راه های مختلفی برای برداشــتن دامنه نوسان وجود 
دارد و ممکن اســت این کار را ابتدا برای شــرکت های بزرگتر در دستور 

کار قرار دهیم.

سه تصمیم مهم برای ۳۰ میلیون مشمول 
سهام عدالت

شورای عالی بورس تصمیمات جدیدی را درمورد شرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت اتخاذ کرده است که روی سرنوشت ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت که 
روش غیرمستقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند، تاثیر گذار 
است.به گزارش ایسنا، در زمان آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه پارسال 
۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام 
خود، سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.ارزش این 
شرکتها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و در دولت قبل قرار بود مجامع 
الکتریکی شرکتهای سرمایه گذاری  استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور 
در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند.این اتفاق که به عبارتی 
بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال 
گذشته صورت گیرد اما در نهایت لغو شد.در نهایت در دولت جدید قرار شد طرح 
جدیدی برای ســهام عدالت تدوین شود؛ موضوعی که جلسه اخیر شورای عالی 
بورس نیز به آن اختصاص داشــت و در این جلسه تصمیمات جدیدی درمورد 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت گرفته شد.یکی از مصوبات شورای عالی 
بورس حذف تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادســازی سهام عدالت بود. تا 
پیش از این شــرکتهای سرمایه گذاری اســتانی باید پرتفوی خود را در سهام 
عدالــت به عنوان دارایی هــای جاری طبقه بندی و بر اســاس ارزش روز بازار 
منعکس می کردند؛ در نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک 
سال و نیم گذشــته در بازار سهام رخ داد، این شرکتها باید در پایان سال مالی 
که منتهی به شــهریورماه هر سال است، زیان شناسایی می کردند.با حذف این 
تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، پرتفوی سرمایه گذاری سهام عدالت 
در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی های بلندمدت طبق بندی 
می شود که این موضوع در صورتهای مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس 
و بنابراین از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شد.یکی دیگر از مصوبات شورا 
این بود که شرکت های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات 
و آروده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای 
کامل شدن افزایش ســرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده 
گذاری به مشموالن سهام عدالت پرداخت کنند.این اتفاق باعث می شود درصد 
مالکیت ســهام داران عدالت در شرکت های سرمایه پذیر حفظ شود و مالکیت 
مشموالن در این شرکت هاکاهش پیدا نکند.همچنین پیش از این فقط کانون 
ســرمایه گذاران استانی جهت شــرکت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر به 
نمایندگی از شرکتهای ســرمایه گذاری استانی نماینده مشخص می کرد اما بر 
اساس مصوبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، تا تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از 
کانون ســرمایه گذاری های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور 
دارایی جهت حضور در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر نماینده شرکتهای سرمایه 
گذاری استانی را مشخص خواهند کرد که حاصلش این است که به غیر از اینکه 
یک نهاد مردمی به عنوان کانون نهادهای سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهد 
کرد، نهادهای تخصصی از جمله شــورای عالی بــورس و وزارت اقتصاد هم در 

انتخاب نماینده ها جهت حضور در مجامع داخیل خواهند بود.

حداقل دستمزد به ۸.۹ میلیون تومان نزدیک است؟
از هفته آینده شورای عالی کار وارد بحث تعیین حداقل دستمزد 
سال آینده خواهد شــد.اقتصاد آنالین- شادی همایونی؛ شورای 
عالی کار پس از هشــت جلسه بحث و بررسی درباره میزان سبد 
معیشت کارگران، روز گذشته به رقم ۸.۹ میلیون تومان رسید. این 
سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، برای مذاکرات مزدی 
ســال آینده تعیین شده است.در محاسبات سبد معیشت، سهم 
اقالم خوراکی، ۳۶.۶ درصــد و غیرخوراکی، ۶۴.۴ درصد در نظر 
گرفته شده است. سبد خوراکی ها سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان 
نرخ گذاری شده که این محاســبه براساس متوسط قیمت اقالم 
خوراکی اعالمی از ســوی مرکز آمار ایران برای دی ماه ۱۴۰۰، 
صورت گرفته اســت.همچنین بعد خانوار ۳.۳ نفر در نظر گرفته 
شــده و در کل سبد خوراکی ها با ۳۰ درصد رشد نسبت به سال 
قبل پیش بینی شده است.در این محاسبات، برای مشخص کردن 
سهم خوراکی ها در سبد معیشــت کلی، دهک چهارم هزینه ای 
در نظر گرفته شده که دهک درآمدی خانوارهای کارگری کشور 
است.نکته مهم در خصوص تعیین سبد معیشت بحث اثرگذاری 
این رقم در تعیین حداقل دســتمزد ســال آینده است. پرسش 
مشخصی که وجود دارد آن است که حداقل دستمزد سال آینده 

تا چه اندازه به عدد سبد معیشت نزدیک خواهد بود؟

در سال های گذشته دستمزد چگونه تعیین شد؟
تجربه تعیین حداقل دســتمزد در سال های قبل نشان می دهد 
که با وجود تعیین ســبد معیشــت پیش از آغاز بحث های مزد، 
معموال این رقم در تعیین دستمزد تاثیر قابل توجهی ندارد.ماده 
۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، شورایعالی کار را موظف کرده 
است تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف 
کشــور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف 
بانک مرکزی اعالم می شود و همچنین با مالک قرار دادن حداقل 
هزینه برای تامین نیازهای یک خانواده متوسط را تعیین کند.به 
این ترتیب ۲ معیار برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد: تورم 

ساالنه و سبد معیشت.اما در سال های گذشته فقط تورم رسمی 
مبنا قرار می گرفت و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار یا همان ســبد 
معیشت نادیده گرفته می شد. محاسبات تورم نیز غیردقیق انجام 
می شــد؛ چراکه تورم را روی درآمد کارگر حساب می کردند، نه 
روی هزینه هــای زندگی؛ در حالی که تــورم واقعی، تورم حادث 
بر سبد معیشــت یا همان تورم ناظر بر هزینه های ماهانه است.

محمدرضــا تاجیک عضو شــورای عالی کار تاکیــد کرد: دولت 
بارها ادعا کرده که دســتمزد را بیشــتر از تورم افزایش داده ایم؛ 
باید پرســید پس چرا ما کارگران، سال به سال فقیرتر شده ایم؛ 
این ادعای ناصحیح ناشی از همان اشتباه محاسباتی است؛ آن ها 
تورم رســمی را مبنا قرار می دادنــد و آن را به پایه حقوق کارگر 
می افزودند و به این ترتیب عقب ماندگی معیشــتی کارگر روز به 

روز بیشتر می شود.

سبد معیشت برای سال آینده مالک قرار می گیرد؟

رقم حداقل دستمزد سال آینده از سوی هیچ یک از طرفین 
مذاکره هنوز اعالم نشــده اســت. اصغر آهنــی ها نماینده 
کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با اقتصاد آنالین 
ضمن بیان این مطلب گفت: از هفته آینده شورای عالی کار 
وارد بحث تعیین حداقل دســتمزد سال آینده خواهد شد.او 
با بیان اینکه هنوز هیچ یک از طرفین رقم مورد نظر خود را 
بیان نکردند توضیح داد: سبد معیشت ۸ میلیون و ۹۷۰ هزار 
تومان تعیین شد. این عدد البته ممکن است در جلسات بعد 
تعدیل شود.آهنی ها افزود: سبد معیشت مجموع هزینه های 
اجتماعی و هزینه های دســتمزدی است و معیار پرداخت 
حقوق نیســت؛ چرا که یارانه هایی کــه دولت پرداخت می 
کند نیز در این سبد لحاظ می شود. بنابراین مجموع حقوق 
و مزایایی که در نظر گرفته می شود به اضافه یارانه و کمک 
معیشــتی که دولت می پردازد در مجموع رقمی نزدیک به 

سبد معیشت خواهد بود.

مرجع تعیین دستمزد کارگران فقط شورای عالی کار است
آهنی هــا در واکنش بــه گفته یکی از نماینــدگان مجلس در 
خصوص تعیین حداقل دســتمزد  ۵ میلیــون و ۶۰۰ تومان از 
ســوی مجلس متذکر شــد: نمایندگان مجلس بر اساس قانون 
بخش تعیین دســتمزد دســتگاه های دولتی را بر عهده دارند. 
تعیین حداقل دســتمزد توسط شرکای اجتماعی شامل نماینده 
کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت انجام می شــود و 
نمایندگان مرجع تصمیم گیری در این حوزه نیستند.هر بخشی 
ساز و کار خود را دارد و در سال های گذشته نیز برخی، اظهاراتی 
در این خصوص داشــتند اما نهایتا این شورای عالی کار بود که 
حقوق و دســتمزد کارگران را تعیین می کــرد. قانون نیز پیش 
بینی ورود نمایندگان مجلس را نداشته است.فرامرز توفیقی عضو 
دیگر شورای عالی کار در این باره گفت: ماده ۴۱ قانون کار که در 
سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده؛ مسئولیت تعیین حداقل دستمزد 
کارگران را به شورای عالی دستمزد متشکل از سه طرف مذاکره 
یعنی نمایندگان کارگری، نماینــدگان کارفرمایی و نمایندگان 
دولت سپرده است. بنابراین نمایندگان مجلس طبق قانون اجازه 
ورود به تعیین دســتمزد کارگران را ندارند.او در خصوص میزان 
اختیارات قانون بودجه در این رابطه نیز اظهار کرد: قانون بودجه 
یک سند یک ساله است و این سند موقت نمی تواند قانون مصوب 
شــده را تغییر دهد. بنابراین اگر حتی در قانون بودجه نیز پیش 
بینی برای ورود نمایندگان به تعیین دستمزد کارگران شده باشد؛ 
وجاهتی نخواهد داشت و قانون کار را تغییر نخواهد داد.توفیقی 
عنوان کرد: در صورتی که دولت و نمایندگان قصد تغییر قانون کار 
را دارند الزم است الیحه یا طرحی جداگانه برای تغییر این قانون 
بــه مجلس ارائه دهند تا بعد از تصویب مجلس و تایید شــورای 
نگهبان، قانون کار تغییر کند. تا این لحظه هیچ تغییری در قانون 
کار ایجاد نشده و هیچ بحثی از سوی مجلس یا دولت به شورای 
عالی کار در خصوص تکلیفی درباره دســتمزد کارگران در سال 

آینده مطرح نشده است.

سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۱ با بیــان اینکه یارانه نقدی در 
ســال آینده تغییر نخواهد کرد گفت 
که طبق مصوبه این کمیســیون در 
سال آینده سرپرست خانوارهایی که 
یارانه آن ها قطع شــده می توانند با 
مراجعه به سامانه الکترونیکی وزارت 
تعاون تقاضای خــود را ثبت کنند تا 
در صورت بررسی مجدد به آنها یارانه 
پرداخت شود.به گزارش ایسنا، رحیم 
زارع دربــاره میزان پرداخــت یارانه 
نقدی در ســال آینده گفــت: دولت 
پیــش بینی کرده بود که با حذف ارز 
ترجیحی مبلغ یارانــه نقدی افزایش 
پیدا کند. کمیســیون تلفیق با حذف 
ارز ترجیحــی موافقت نکرد و به تبع 
آن دیگر یارانه نقدی در ســال آینده 
افزایش پیدا نخواهد کرد. البته قطعی 
شدن این موضوع منوط به تصویب در 
صحن علنی است.وی افزود: همچنین 
کمیســیون تلفیق تصویــب کرد که 
دولــت ۹ میلیــارد دالر ارز ترجیحی 
اساســی  کاالهــای  واردات  بــرای 
تخصیص دهد و ســه میلیــارد دالر 
یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد 
اختصاص  برای خرید گنــدم  تومان 
داده شود. خرید گندم از محل یارانه 
پیش بینی شده برای تبصره ۱۴ است 
که از کیلویی ۷۰۰۰ تومان به ۹۵۰۰ 
تومــان نیز افزایش داده شــد. با این 
شــرایط مبلغ یارانه ها در سال آینده 
تغییری نکرده و همچون ســال های 
گذشته خواهد بود چون منابعی برای 
افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه 
منابع برای واردات کاالهای اساســی 
و خرید گنــدم از محل تخصیص ارز 
ترجیحی داده شده است.زارع درباره 
نامه اخیر رئیس جمهور برای اصالح 
الیحه بودجه گفــت: رئیس جمهور 
جهت تقویت بازار سرمایه نرخ خوراک 
پتروشیمی از سوخت گاز پتروشیمی 
را در بودجــه کاهش داد که این نامه 

در مجموع برای تقویت بازار ســرمایه 
است.ســخنگوی کمیســیون تلفیق 
الیحه بودجه درباره آخرین مصوبات 
کمیســیون تلفیق گفــت: طبق این 
مصوبــه در ســال آینده سرپرســت 
خانوارهایی که یارانه شــان قطع شده 
اســت درخواســت خود را در سامانه 
الکترونیــک وزارت تعاون ثبت کرده 
که پس از بررسی ان شاءاهلل یارانه شان 
مجدد پرداخت شــود. این حکم برای 
سال آینده بوده که در صورت تصویب 
مجلس و تأیید شــورای نگهبان اجرا 
می شــود.زارع افزود: همچنین بانک 
مرکــزی مکلف شــد ۲۰۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت برای برقی کردن چاه 
های کشاورزی از طریق شرکت های 

تابع وزارت نفت اختصاص دهد.
زارع ادامــه داد: همچنین به موجب 
ماده ۲۹ قانون برنامه ششــم توسعه، 
کلیه دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، 
ســازمان امور مالیاتی کشور، سازمان 
بورس اوراق بهــادار، نیروی انتظامی، 
خزانه داری کل کشور، بیمه مرکزی، 
سازمان ثبت اســناد و امالک کشور 
مکلف شــدند که اطالعات مورد نیاز 

وزارت تعــاون را به صــورت آنالین و 
رایگان در راستای تکمیل پایگاه رفاه 
ایرانیــان در اختیار ایــن وزارت خانه 
قرار دهند. وزارت تعاون هم بنا شــد 
که در این باره بحث های امنیتی را در 
نظر بگیرد و رعایت کند.وی در ادامه 
گفــت: مبلغ ۲۰۰ میلیــارد تومان از 
محل منابع صندوق ملی مسکن برای 
سامانه ملی امالک و مسکن کشور و 
سامانه ثبت نام و پاالیش متقاضیان و 
سامانه کنترل طرح های برنامه تولید 
مسکن و جهش تولید در نظر گرفته 
شد. همچنین از محل تنخواه گردان 
۵۵۰ میلیارد در اختیار جمعیت هالل 
احمر و ۱۸۷ میلیــارد تومان نیز در 
اختیار وزارت بهداشت برای اعتبارات 
هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه 
ای تخصیــص داده شــد.زارع افزود: 
در راســتای مــواد ۳۲ و ۳۳ قانــون 
ششم توســعه، مبلغ ۵ هزار میلیارد 
تومــان و هزار میلیــارد تومان جهت 
پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی به صورت نقدی 
و یا اســناد خزانه بــا تضمین دولت 
تخصیص داده شــد که ۵۰ درصد از 

اســناد خزانه باید از بانک کشاورزی 
باشــد. همچنین ۲۵ درصد از محل 
درآمد حاصــل از واردات خودرو برای 
تکمیل پروژه های خطــوط ریلی با 
اولویــت مناطق محــروم اختصاص 
داده شــد .ســخنگوی کمیســیون 
تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: شــرکت 
مادرتخصصی عمران شهرها و سازمان 
زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی 
در صورت درخواســت مالکان اعیانی 
واحدهای مســکن مهر مکلف شدند 
که اجاره ۹۹ ســاله بــه زمین های 
متعلق به خودشــان را به این مالک 
ها بدهند. همچنین مالیات هر واحد 
مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان مشخص 
شــد که برای آماده ســازی، محوطه 
سازی و زیرســاختها مورد نیاز برای 
این واحدها هزینه می شود.زارع اضافه 
کرد: هزار میلیارد تومان از ســر جمع 
۱۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول 
و غیرمنقول و زمین های مازاد وزارت 
راه و شهرسازی برای احداث راه های 
عشایری تخصیص داده شد. همچنین 
وزارت راه و شهرســازی مکلف شــد 
زمین مورد نیاز برای احداث پاســگاه 
هــا، کالنتری ها، پایــگاه های حوزه 
مقاومــت، ســالن هــای فرهنگی و 
ورزشی بسیج و ورزشگاه های ۱۵ هزار 
نفری که در طرح های مسکن ملی و 
مسکن مهر هستند، به شکل رایگان 
در اختیار آن ها قرار دهد.وی در پایان 
گفــت: دو درصــد از وصولی حقوق 
معادن یا بهره مالکانه ســهم معادن 
اســتان ها برای به ســازی جاده های 
مربوط به معادن همان اســتان ها در 
اختیارشان قرار گرفت. شورای برنامه 
ریزی اســتان هم مجاز شد ۵ درصد 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای هر 
اســتان را برای بازسازی و تجهیز رده 
های انتظامی همان استان با اولویت 
پاســگاه ها و کالنتری هــای همان 

استان هزینه کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401:

یارانه نقدی در سال آینده 
افزایش پیدا نمی کند

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره جزییات و زمان واریز 
»عیدی« بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: هنوز منتظریم هیئت 
دولت در این باره تصمیم گیری و تصویب کند. این آمادگی وجود 
دارد که این تعهد را در قبال بازنشستگان پس از تصویب، به نحو 
احسن انجام دهیم.به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی در حاشیه 
مراســم امضای تفاهم نامه همکاری ســازمان تامین اجتماعی و 
ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم با موضوع بیمه دانشجویان 

درباره جزییات و زمان واریز عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی 
گفــت: هنوز منتظریم هیئت دولت در ایــن باره تصمیم گیری و 
تصویب کنــد. این آمادگی وجود دارد که ایــن تعهد را در قبال 

بازنشستگان به نحو احسن انجام دهیم.

مبلغ »عیدی« بازنشستگان را دولت اعالم می کند / زمان 
واریز عیدی فعال مشخص نیست

وی ادامــه داد: هیئــت وزیران باید مبلغ عیــدی را اعالم کند و 
سپس تامین اجتماعی تمهید می کند که عیدی را پرداخت کند. 
مشکلی در این باره نخواهیم داشت و منتظریم این عدد اعالم شود.

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا عیدی 
همراه با حقوق بهمن ماه واریز می شــود؟ گفت: باید ببینیم چه 

زمانی اعالم می کنند؛ مشکلی در پرداخت نداریم.

بررسی افزایش»حقوق « ها در کمیسیون تلفیق
وی دربــاره افزایش »حقوق« بازنشســتگان تامین اجتماعی نیز 
گفت: کار در ســازمان برنامه و بودجــه و مجلس جلو می رود و 
بعد از اتخاذ تصمیم نهایی اقدامات الزم انجام خواهد شد.موسوی 
در پاســخ به اینکه آیا تا پایان سال به نتیجه می رسد؟ اظهار کرد: 
مشخص نیست، چون در حال بررسی هستند و کمیسیون تلفیق 
در حال بررسی این موضوع بوده و هنوز به جمع بندی نرسیده و 

جمع بندی که بشود ما آمادگی را خواهیم داشت.

پرداخت هزینه های درمان فرقی نکرده

وی دربــاره ورود بــه پیــک جدیــد کرونــا و میــزان آمادگی 
بیمارســتان های تامین اجتماعی گفت: اطالع رسانی در این باره 
انجام شــده بود و در حوزه درمان با آمادگی کامل رصد کردند و 
تمهیدات و تجهیزات الزم فراهم شده و مشکلی در این باره نداریم. 
کادر درمان ایثارگرانه در میدان بوده و هستند.موسوی ادامه داد: 
پرداخت هزینه های درمان همانند گذشته است و در مراکز ملکی 
مشکلی نداریم. تعداد بستری نسبت به قبل چندان زیاد نیست و 
امید است مردم گرفتار نشوند که بخواهند بستری شوند و با درمان 

سرپایی بهبود یابند. 

پاالیش بیمه رانندگان تاکسی
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت بیمه 
رانندگان تاکســی گفت: اختالف بین ســازمان ها را نباید متوجه 
تامین اجتماعی کرد. تاکسیرانی، اتحادیه وانت بارها، برون شهری و 
غیره ممکن است اختالف هایی در عدد و رقم داشته باشند. ظرفیتی 

را قانون فراهم کرده و ما استفاده کرده ایم و اگر هم ظرفیت دیگری 
فراهم باشد حتما استفاده می کنیم.موسوی ادامه داد: هفته گذشته 
دســتورالعملی را ابالغ کردیم که پاالیش بیمه رانندگان تاکســی 
انجام شود تا افرادی که ناحق تحت پوشش قرار گرفته اند مشخص 
شود. ما گفتیم به ازای هر خروجی، افراد جدید که استحقاق داشته 
باشند می توانند تحت پوشش قرار بگیرند.مدیرعامل سازمان تامین 
اجتماعــی در ادامه با بیان اینکه حدود ۳۶ هزار متر پروژه درمانی 
در کل کشور در دست افتتاح داریم که به ظرفیت درمانی ما اضافه 
می شــود، درباره نسخه نویســی الکترونیک گفت: وضعیت نسخه 
نویسی الکترونیک خوب پیش می رود، البته ممکن است مشکالت 
قطعی و کندی وجود داشته باشد که همکاران رصد کرده و آن را 
برطرف می کنند. از دی ۱۴۰۰ که نســخه نویســی با الزام قانونی 
همراه شد علی رغم فشار زیادی که به حوزه درمان وارد شد، رشد 
نسبت به گذشته بسیار خوب بوده و میزان نسخه نویسی به باالی 

۷۵ درصد در تهران و باالی ۹۰ درصد در کشور رسیده است.

بررسی افزایش دوباره حقوق کارمندان
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گزیده خبر

کاهش ۲۰ درصدی ذخیره مخازن نسبت به 
سال گذشته

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۱۳۶ روز 
از سال آبی، تا ۱۶ بهمن ماه )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( مجموع حجم ذخایر آب 
در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۱.۳ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت به 
مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر ۲۰ درصد کاهش است.به گزارش ایسنا، فیروز 
قاسم زاده- مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور با اعالم این خبر گفت: 
بررسی وضعیت سدهای کشور نشــان می دهد، میزان حجم ورودی به سدها از 
ابتدای مهر تا ۱۶ بهمن معادل ۱۱.۳۶ میلیارد متر مکعب بوده که حاکی از کاهش 
معادل ۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته است.وی خاطرنشان کرد: 
بررســی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان می دهد که بارش های اخیر باعث 
رشد رواناب ورودی سدها شده است.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور 
با بیان اینکه میزان پرشدگی ســدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و نیان و 
سفیدرود در شرایط فعلی حدود ۱۲، ۹۶ و ۲۸ درصد است، افزود: در استان  های 
خوزســتان و تهران نیز، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی جاری به 

ترتیب حدود ۴۸ و ۱۷ درصد است.

سرپرست منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز:
روزانه 74۰ میلیون مترمكعب گاز انتقال 

داده می شود
سرپرســت منطقه ۱۰ عملیات انتقــال گاز از انتقال 
روزانه بالــغ بر۷۴۰ میلیون مترمکعب گاز به شــبکه 
سراســری خبر داد و بر لــزوم مصرفه بهینه گاز تاکید 
کرد.علی نصیحت کن با بیــان اینکه حجم انتقال گاز 
در زمستان امســال افزایش یافته است، افزود: درحال 
حاضر روزانه بالغ بر ۷۴۰ میلیون مترمکعب گاز از طریق خطوط لوله به سراسر 
کشور انتقال داده می شود.وی با اشاره به اینکه تاسیسات تقویت فشار و خطوط 
لوله در محدوده این منطقه عملیاتی با حداکثرتوان در حال انتقال گاز به بخش 
های مختلف مصرف اســت، گفت : کارکنان تالشگر این منطقه به صورت شبانه 
روزی در تالش هســتند تا در این روزهای ســرد گاز به صورت مطلوب وپایدار 
گرمابخش خانه های هموطنان باشــد که این تالش ها و زحمات وصف ناشدنی 
است.سرپرست منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش 
دما درنقاط مختلف کشور و افزایش میزان مصرف گاز طبیعی، مصرف بهینه گاز 

توسط مشترکین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس اداره گاز شهرستان سراب:
سراب به جرگه شهرستان های سبز آذربایجان 

شرقی پیوست
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: با اتمام گازرسانی شهری 
و روســتایی، سراب جزو شهرســتان های سبز استان 
آذربایجان شرقی شد.رئیس اداره گاز شهرستان سراب 
با اعالم خبر خوش اتمام گازرســانی در این شهرستان 
گفت: با بهره مندی ۱۰۰درصد شــهر و ۱۶۲ روستای 
تابعه شهرســتان ســراب، کلیه ۱۲5 هزار و ۱۶۲ خانوار شهری و روستایی این 
شهرســتان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.هوشنگ داداش زاده با اشاره 
به موقعیت کوهســتانی و اقلیم سرد شهرستان سراب افزود: طراحی پروژه های 
گازرســانی در مناطق صعب العبور و کوهستانی علی الخصوص روستاهای تابعه 
شهرستان سراب، نهایت تالش و دقت کارکنان را می طلبد که به حول و قوه الهی 
این تالش ها به ثمر رسیده و بهره مندی ۱۰۰ درصدی خانوارهای این شهرستان 
از گاز طبیعی تحقق یافت.وی اظهار داشت: برای نیل به بهره مندی ۱۰۰ درصدی 
مردم شهرستان سراب یک هزار و ۲۹۰ کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا و بیش از 

۳5 هزار انشعاب نصب گردیده است.

همزمان با دهه فجر صورت گرفت؛
گازرسانی به ۱۸۵ روستای شهرهای پول، 

کجور و بلده
سرپرست شرکت گاز مازندران، گفت: آئین  کلنگ زنی 
طرح گازرسانی به سه شهر پول، کجور و بلده  و ۱۸5 
روستای حومه شهرســتان های نور و نوشهر با  اعتبار 
بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر آئین  کلنگ زنی طرح گازرسانی به 
سه شهر پول، کجور و بلده  و ۱۸5 روستای حومه شهرستان های نور و نوشهر با 
حضور چگینی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حسینی پور 
استاندار مازندران، فرزانه نماینده مردم نور و محمودآباد، محسنی بندپی نماینده 
مردم نوشهر، چالوس و کالردشت در مجلس،  علیخانی معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری مازندران، مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران، ائمه 
جمعه نوشهر و صالح الدین کال و فرمانداران شهرستان های نور و نوشهر برگزار 
شد.قاسم مایلی رستمی سرپرست شــرکت گاز مازندران در این مراسم گفت: 
از ۳ هزار و ۶۱۳ روســتای باالی ۲۰ خانوار مازندران تاکنون گازرســانی به دو 
هزار و ۳۷۰ روســتا به اتمام رسیده است.وی افزود: تاکنون گازرسانی به بیش 
از ۹5 درصد روســتاهای مازندران و نیز ۹۹ درصد شهرستان های استان انجام 

شده است.

زغال سنگ روسیه برنده بزرگ 
بحران گازی اروپا

بازرگانان زغال سنگ روســیه با تقاضای خریداران اروپایی که 
نگران حمله نظامی مسکو به اوکراین و مختل شدن تامین گاز 
هستند، به برندگان بحران اخیر تبدیل شده اند.به گزارش ایسنا، 
بــا وجود هدف گذاری اروپا برای کاهش آالیندگی کربن و صفر 
کردن آن تا اواســط قرن جاری که به معنای حذف وابستگی به 
ســوختهای فسیلی به خصوص زغال سنگ اســت، این قاره از 
اواسط سال میالدی گذشته، به جای گاز به مصرف زغال سنگ 
روی آورده است.حتی پیش از ریسک اخیر حمله نظامی روسیه 
به اوکراین و تحریمهای غربی علیه مســکو و در نتیجه مختل 
شدن واردات گاز روســیه به اروپا، خریداران به قیمتهای باالی 
گاز واکنش نشان داده بودند.طبق تحلیل شرکت برائمار، واردات 
زغال ســنگ اتحادیه اروپا در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 55.۸ درصد رشد کرد و به ۱۰.۸ میلیون تن رسید که از 
این میزان روسیه ۴۳.۲ درصد را تامین کرد. استرالیا هم حدود 
۱۹.۱ درصد را فراهم کرد. واردات زغال ســنگ اتحادیه اروپا در 
دسامبر سال ۲۰۲۱ هم رشد داشــت و بر مبنای ساالنه ۳5.۱ 
درصد رشد کرد و به ۹.۳ میلیون تن رسید.برای کل سال ۲۰۲۱ 
واردات زغال سنگ حرارتی روسیه به اروپا که عمده آن به آلمان، 
بلژیک و هلند ارسال شد، به ۳۱.۱ میلیون تن افزایش یافت که 
رشد ۱۶.۲ درصد را بر مبنای ســاالنه نشان داد.سیاستمداران 
اروپایی می گویند روســیه با خودداری از عرضه، باعث افزایش 
سرسام آور قیمت گاز شــده اما روسیه این اتهامات را رد کرده 
است. دولت روسیه اعالم کرده که به توافقهای قراردادی خود با 
مشــتریان اروپایی عمل کرده است و اگر آلمان با خط لوله نورد 
اســتریم ۲ موافقت کند، ارسال گاز روسیه به اروپا افزایش پیدا 

کرده و قیمت گاز کاهش خواهد یافت.

شکست کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران

سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری چینی ها در نفت ایران
وزیر نفت با تببین مهمتریــن برنامه های وزارت نفت همزمان با ایام اهلل دهه فجر و با 
تأکید بر اینکه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورد، گفت: کارکنان 
صنعت نفت سربازان جهاد اقتصادی و در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند.به گزارش 
ایســنا، جواد اوجی در گفت و گویی تلویزیونی، با اشاره به اینکه در اواخر دی و اوایل 
بهمن ماه اوج مصرف گاز خانگی به ۷۰۰ میلیون متر مکعب رســید، تصریح کرد: این 
در حالی اســت که خروجی پاالیشــگاه ها ۸۴5 میلیون متر مکعب بود و سبب شد در 
بخش عرضه افت فشار ایجاد نشود.وی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه تولید 
روزانه گاز شیرین و خروجی پاالیشگاه ها باید به یک میلیارد و ۲5۰ میلیون مترمکعب 
می رسید، اما به دلیل ســرمایه گذاری نکردن در سال های گذشته در بخش گاز اکنون 
خروجی پاالیشگاه ها حدود ۸۴۰ میلیون متر مکعب است.وزیر نفت با بیان اینکه ساالنه 
رونــد افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی، صنعتی و نیروگاهی را 
داریم، ادامه داد: پیش بینی می کردیم در اوج مصرف امسال حدود ۲۰۰ تا ۲5۰ میلیون 
متر مکعب کمبود گاز داشــته باشیم.اوجی با بیان اینکه در ابتدای کار دولت سیزدهم 
وضع سطح ذخیره سازی های سوخت نیروگاه ها در مقایسه با پارسال ۲۰ تا ۲5 درصد 
کمتر بود، تصریح کرد: بنابراین فرماندهی تأمین سوخت زمستانی را به عهده گرفتم و 
بــا افزایش ۳۰ درصدی کرایه تانکرهای سوخت رســان تالش فراوانی را برای پرکردن 
مخازن سوخت نیروگاه ها انجام دادیم.وی گفت: اولویت ما در بخش گاز تأمین مصرف 
خانگی است و به این دلیل برای مصرف نیروگاه ها به سمت تأمین سوخت مایع رفتیم.

افزایش قیمت گاز برای مشترکان پرمصرف
وزیر نفت تصریح کرد: از ســال ۱۳۹۴ تا اوایل آذر امســال برای مشترکان پرمصرف 
گاز افزایش قیمت نداشــتیم، اما با مصوبه دولت مصرف گاز برای مشــترکان سه پله 
نخســت که ۷5 درصد مشــترکان و 5۰ درصد مصرف گاز را شامل می شوند، افزایش 
قیمت نداشــتیم، اما برای ۲5 درصد مشترکان در بخش خانگی که 5۰ درصد مصرف 
گاز در این بخش را دارند قیمت گاز را افزایش دادیم.اوجی افزود: در محاســبه مصرف 
گاز ۱۲ پله داریم که از پله چهارم به بعد به ازای هر پله ۴۰ درصد قیمت گاز را برای 
مشــترکان پرمصرف افزایش دادیم و از این محل روزانه ۲5 میلیون مترمکعب مصرف 
گاز کاهش یافت که همانند تولید یک فاز پارس جنوبی اســت و توانستیم حجمی از 
سرمایه گذاری برای جبران مصرف گاز را کاهش دهیم البته در آمد شرکت گاز نیز روند 

خوبی داشته است.

سرمایه گذاری 20 میلیار دالری چینی ها در صنعت نفت ایران
اوجی با اشــاره به اینکه برای جذب و تشویق سرمایه گذاران قراردادها را تغییر داده و 
در آن ها تنوع ایجاد کرده ایم، افزود: در هشــت ســال آینده ۱5 تا ۲۰ میلیارد دالر از 
منابع نفت و گاز برای توســعه میدان ها اختصاص می دهیم و در حدود همین رقم را 
نیز سرمایه گذاران چینی در قالب توافق ۲5 ساله، بانک ها و هلدینگ ها سرمایه گذاری 
می کنند که از منافع میدان ها سهم خواهند داشت، تالش می کنیم با روس ها نیز مانند 
چینی ها در این زمینه قراردادی داشــته باشیم.وی تأکید کرد: امروز مهمترین اولویت 
ما در بخش صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری است که اگر انجام نشود ممکن است در 

سال های آینده وارد کننده این محصوالت باشیم.

افزایش خیره کننده فروش نفت و دریافت پول آن
وی درباره افزایش درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم نیز گفت: با راهکارهای مختلف 
و اســتفاده از همه ظرفیت ها فروش نفت و میعانات نفتی و گاز صادراتی و محصوالت 
پتروشــیمی روند رو به رشدی را داشــت.وزیر نفت افزود: از هر ظرفیتی در این حوزه 
اســتفاده کردیم و با دیپلماســی انرژی با همه کشورهای مدنظر و شرکت های بزرگ 
فعــال ارتباط گرفتیــم و در نتیجه، فروش نفت ما از نظر حجمی و وزنی نســبت به 
قبل افزایشــی خیره کننده داشته است.اوجی با بیان اینکه مطالبات را به صورت ارزی 
دریافــت می کنیم، تصریح کرد: افزایش قیمت نفت و میعانات گازی هم در این مدت، 
خیلی کمک کرد و به همین علت، منابع درآمدی و وصول مطالبات ما از نظر حجمی 
و صادرات و وصول درآمدها نســبت به پارسال افزایش قابل توجه و چشمگیری داشته 
است.وی در پاسخ به این پرسشی که آیا منظور از این وصول در آمد، دریافت کاالست 
یا خدمات فنی و مهندســی و یا دریافت ارز است؟ گفت: بخش عمده درآمد حاصل از 
فروش نفت، وصول مطالبات اســت که آن را نقدی و به صورت ارز دریافت می کنیم و 
بخش جزیی از آن هم به تهاتر با کاال، اختصاص داده شــده اســت.وزیر نفت افزود: در 

حال آغاز تهاتر بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت با مشارکت در پروژه ها هستیم

تزریق 10 میلیارددالر به سامانه نیما
وی با بیان اینکه در بخش فروش محصوالت پتروشــیمی تا پایان دی ماه  بیش از ۱۰ 
میلیارد دالر به ســامانه »نیما« تزریق شــد، گفت: حوزه فروش نفت و میعانات برای 
تأمین کاالهای اساسی و رفع نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و واریز به سامانه نیما و 
ذخایر بانک مرکزی، نقش خیلی خوبی را داشته است.وزیر نفت با اشاره به اینکه هیچ 
فرماندهی در شرایط جنگ اقتصادی برنامه های خود را علنی نمی کند، افزود: به لطف 
پروردگار با همت همکاران در حوزه صنعت نفت و گاز کشــور و با حمایت های دولت 
به ویژه رئیس جمهوری و دیگر ســران قوا، رقم های خیلی خوبی در صادرات و وصول 
مطالبات اتفاق افتاده که توان و قدرت چانه زنی دوستانمان را در وین افزایش داده است.

اوجی با بیان اینکه کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه ایران شکست خورده است، گفت: 

در حوزه نفت و گاز برنامه های بسیار خوبی در دست اقدام داریم.

امضای قرارداد برای احداث پتروپاالیشگاه
وزیر نفت با بیان این که پتروپاالیشــگاه ها برای جلوگیری از خام فروشی است، اضافه 
کرد: اگر امروز می توانستیم همه تولید نفتمان را در پاالیشگاه ها فرآورش کنیم به راحتی 
همه فرآورده های خود را می توانستیم صادر کنیم.اوجی با اشاره به این که متأسفانه این 
اتفاق در سال گذشته در کشور نیفتاد و به ظرفیت پاالیشی نفت کشور اضافه نشد گفت: 
در دو تا ســه ســال آینده با توجه به این روند مصرف بنزین و نفت گاز در کشور جزو 
کشورهای وارد کننده فراورده های نفت گاز و بنزین خواهیم شد.وی افزود: بحث قانون 
پتروپاالیشــگاه ها و استفاده از تنفس خوراک به طور جد در دولت سیزدهم در وزارت 
نفت پیگیری شد و حدود یک میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه، قرارداد بسته شده است.وزیر 
نفت با بیان اینکه هشت قرارداد در حوزه نفت خام و چهار قرارداد در استفاده از خوراک 
میعانات گازی با پیمانکاران بزرگ بسته شده است، گفت: آیین نامه اصالحی این قانون 
هم در دولت مصوب شــد که کمک بزرگی به سرمایه گذار می کند.اوجی در حال رفع 
چالش سرمایه گذاران هستیم و دغدغه صندوق توسعه ملی را هم برطرف کردیم، گفت: 
برنامه ریزی کردیم تا سرمایه گذاران بزرگ را کنسرسیوم کنیم، در پتروپاالیش برای هر 

۱۰۰ هزار بشکه به دو و نیم تا سه میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است.

امضای تفاهم نامه با روسیه
وزیر نفت درباره ســفر به روسیه و اینکه آیا قرارداد یا تفاهم نامه ای امضا شده است یا 
خیر؟ گفت: بله در این حوزه از گذشــته هم نقشه راه خوبی را با طرف روسیه داشتیم 
و بنده به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و وزیر انرژی روسیه نقشه راه جامعی را در 
حــوزه صنعت نفت و گاز در همه بخش های باال و پایین دســتی مورد نیاز ما و بحث 
ســرمایه گذاری و انتقال فناوری ترسیم کردیم.اوجی افزود: بحث ساخت داخل را هم 
داشــتیم و با طرف روسی تفاهم  بسیار خوبی انجام شد که ان شاء اهلل به وقتش به ملت 
عزیز عرض خواهیم کرد.وی ادامه داد: در بحث توسعه میدان ها هم اتفاق ها خیلی خوبی 
رقم خورد و با شرکت توانمند روس در بحث انتقال فناوری و افزایش برداشت و ساخت 
بعضی از قطعات مورد نیاز صنعت نفت تفاهم نامه داشتیم که ان شاء اهلل در دو تا سه ماه 
آینده همه این ها به قرارداد منجر می شود.وزیر نفت افزود: این برنامه را با شرکت های 
چینی هم در قالب توافقنامه ۲5 ساله داریم و روسیه هم ظرفیت خیلی خوبی در حوزه 
ذخایــر نفت و گاز دارد و ما هم این ظرفیــت را داریم و صادرات و انتقال دانش در دو 

طرف اتفاق خواهد افتاد.

فرصت خوبی برای برداشتن تحریم هاست
اوجی با اشــاره به افزایش قیمت گاز در اروپا گفت: پس از نشست وزارتی اوپک پالس 
عرض کردم فرصت خوبی اســت اگر تحریم های ظالمانه را در حوزه صنعت نفت و گاز 
بردارند می توانیم بیشتر وارد عرضه انرژی و فرآورده ها و میعانات گازی شویم و این به 
مصرف کننده های بزرگ انرژی در جهان کمک می کند تا ببینند با آمدن ایران به عرضه 
انرژی و برداشته شدن تحریم ها کمک بزرگی به همان کشورها خواهد بود.وی در پاسخ 
به این پرسش که آیا قیمت نفت به ۱۰۰ دالر می رسد؟ گفت: پیش بینی ها روند رو به 

جلو و به همین سمت است.

نماینده سابق ایران در اوپک گفت: وضعیت بازار نفت ملتهب است و نسبت به عرضه 
نگرانی هایی وجود دارد که در این بین حضور ایران می تواند موجب آرامش بازار شود و 
در این شرایط رسیدن به نفت ۱۰۰ دالری نیز بستگی به شرایط دارد.محمد خطیبی در 
گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه بی شک بازار به نفت ایران نیاز دارد و برای این مهم نیز 
دو دلیل وجود دارد، اظهار کرد: اول اینکه افزایش قیمت ها نشان می دهد که وضعیت 
عرضه و تقاضا در بازار به گونه ای است که تقاضا بیشتر از عرضه بوده و به همین دلیل 
قیمت ها روبه افزایش اســت. دوم اینکه برخی از مصرف کنندگان از ذخیرسازی های 
خود استفاده می کنند و این نشان می دهد که عرضه کافی نیست و کشورها ناچار به 
استفاده از ذخایر خود هستند.وی با بیان اینکه این دو دلیل نشان می دهد که در بازار، 
تقاضا قوی تر از عرضه است و عرضه پاسخگو تقاضا نیست، تاکید کرد: باتوجه به این 
شرایط می توان نتیجه گرفت که بازار نیازمند عرضه بیشتر است و این عرضه می تواند 

نفت ایران باشــد و همه کشورها نیز می دانند که چنین ظرفیتی در ایران وجود دارد.
نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی به جای اینکه مصرف 
کنندگان به سراغ استفاده از ذخایر بروند، بهتر است نفت ایران وارد بازار شود، تصریح 
کرد: بحران گازی که اکنون در اروپا ایجاد شده، جدی است و گزارش هایی وجود دارد 

که تولید کشورهایی مانند انگلیس به شدت افت کرده است.

نقش ایران در حل بحران گاز اروپا چقدر است؟
به گفته خطیبی، این بحران بســیار جدی است و باید توجه داشت که برای انتقال 
گاز ایران به اروپا باید  قرادادهای وجود داشته باشد و زیرساخت ها آماده باشند، لذا 
باتوجه به اینکه فراهم شدن زیرساخت ها زمانبر است، در کوتاه مدت نمی توان به 
این مســاله امیدوار بود؛ یکی از دالیلی که اکنون با افزایش قیمت های نفت مواجه 
هستم ایجاد محدودیت در گاز است.وی تاکید کرد: با لغو تحریم ها در زمانی کوتاه 
عرضــه نفت ایران بــه پیش از تحریم ها بازمی گردد و مقــداری می تواند موجب 
آرامش بازار شــود اما در مورد گاز بحث جدی تر است و بحران گاز در زمانی کوتاه 

برطرف نخواهد شد.

نفت 100 دالری ممکن است؟
نماینده سابق ایران در اوپک درباره افزایش قیمت های نفت و احتمال رسیدن به نفت 
۱۰۰ دالری گفت: اگر عرضه به شکل کنونی وجود داشته باشد، باتوجه به اینکه بازار 
نیاز به عرضه اضافه دارد و هر سال نیز تقاضا افزایش می یابد، اگر تامین صورت نگیرد، 
قیمت ها عکس العمل نشان خواهند داد و افزایش پیدا می کند، البته تقاضای فصلی 
نیز موثر است، در اوج سرما مصرف باالست و طبیعتا زمانی که وارد فصل بهار شویم، 
مقداری تقاضای فصلی تعدیل می شود.خطیبی افزود: به صورت کلی تقاضا قوی است 
چراکه همه فعالیت ها به حالت قبل از کرونا در حال بازگشت است و هرچند اومیکرون 
مانورهایــی را می دهد اما دنیا آن را خیلی جدی نگرفته اســت و تمام فعالیت های 
اقتصادی آماده می شــوند که به حالت قبل از کرونا باز گردند، همین مســاله موجب 
افزایش تقاضا می شود در کنار آن تقاضای فصلی نیز وجود دارد که با ورود به فصل بهار 
کمتر می شــود.وی با بیان اینکه رسیدن به نفت ۱۰۰ دالری بستگی به شرایط دارد، 
گفت: تصور بازار این است که عربستان و امارات کشورهایی هستند که می توانند در 
این شرایط کمک کنند و ظرفیت مازاد دارند، ممکن است ظرفیت مازاد داشته باشند 
اما اکنون در معرض آتش یمنی ها قرار گرفتند و هرچند روز یکبار تاسیســات آن ها 

مورد حمله قرار می گیرد، همین مســاله موجب شده این مساله در بازار جدی گرفته 
شود که این کشــورها وضعیت با ثباتی ندارند.نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: 
کشورهایی که بازار فکر می کرد می تواند روی آن ها حساب باز کند اکنون شرایطشان 
تغییر کرده و برای بازار نگرانی هایی وجود دارد، این عوامل و عوامل قوی بودن تقاضا 
و ضعف عرضه باعث شــده که قیمت ها افزایش یابد، عالوه بر این سرمایه گذاری نیز 
صورت نگرفته و اگر سرمایه گذاری صورت می گرفت، عرضه های جدید وارد بازار می 

شد، در مجموع اکنون ورود ایران می توان کمک رسان بازار باشد.

بازار نفت تشنه ورود ایران

 نفت ۱۰۰ دالری نزدیک است؟
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گزیده خبر

در مراسم امضای تفاهم نامه میان واحد علوم و تحقیقات و یک شرکت 
دانش بنیان مطرح شد:

 هدفگذاری تربیت 6 هزار نیروی
 انسانی متخصص 

قائم مقام دانشــگاه آزاد اسالمی در 
واحــد علــوم و تحقیقات بــا تاکید 
براینکه هدف از انعقاد تفاهم دانشگاه 
علوم و تحقیقات با شرکت دانش بنیان 
هشــت بیت که در زمینه توســعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات و تربیت 

نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه هوش مصنوعی فعال است اظهار کرد:  
آموزش ها در هوش مصنوعی عمیق و مبتنی بر تحلیل است و در آینده تحولی 
عظیم در جهان ایجاد خواهد کرد.چشــم انداز هوش مصنوعی بسیار دور دست 
اســت و گفته می شود در آینده تعداد ربا ت های هوشمند می تواند از تعداد افراد 
و ساکنان شهرها بیشــتر باشد.دکتر جمشید صباغ زاده، قائم مقام دانشگاه آزاد 
اسالمی در واحد علوم و تحقیقات در مراسم تفاهم نامه  دانشگاه علوم و تحقیقات 
با شرکت دانش بنیان هشت بیت خاطرنشان کرد:  این تفاهم نامه قدم اول است 
اما امید اســت که در اجرا عمق یابد. یکی از ایرادات سایر تفاهم نامه ها این بوده 
است که با بخش های دولتی عقد تفاهم شده است اما اکنون که بخش خصوصی 

وارد عرصه شده است امید بیشتری به اجرایی شدن وجود دارد.

تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه هوش مصنوعی
صباغ زاده افزود: در کنار آموزش قرار است نیروی انسانی متخصص تربیت شود 
که این آموزش دســتاورد بزرگ ما است تا به کارگیری و کشف نیروی انسانی 
متخصــص در این حوزه صورت گیرد. واقعیت این اســت که با وجود راه اندازی 
رشته هوش مصنوعی نیروی انســانی متخصص و کارآمد به اندازه کافی وجود 
ندارد و باید آموزش های الزم برای آنها انجام شود.وی در پاسخ به این پرسش که 
این دوره ها چه مدت زمانی دارند، اظهار کرد:  این دوره ها کوتاه مدت و از یک تا 
شش ماهه است اما در کنار آن دوره های مهارت  اموزی و مهارت آفرینی می تواند 
شکل مناسبتری به این دوره ها ببخشد. از دل این دوره ها نیز دانشجویان جدید 
تربیت می شــوند، در دوره فوق لیسانس و دکترا دانشــجویان جدیدی که وارد 
می شــوند می توانند از فارغ التحصیالن این دوره ها باشند.صباغ زاده خاطرنشان 
کرد: امروز تفاهم نامه مشــترک میان دانشگاه علوم تحقیقات و یکی از شرکت 
های مجموعه شــرکت های دانش بینان دانیال موج به عنوان یکی از شرکت ها 
موفق در عرصه تکنولوژی است، امضا شد و افرادی که در زمینه هوش مصنوعی 
آموزش می بینند قادر خواهند بود در پروژه های اجرایی و صنعتی خدمات الزم 

را ارایه دهد. 

هدفگذاری تربیت 6 هزار نیروی انســانی متخصص در ســند هوش 
مصنوعی کشور

مرتضی شــیخ زاده، مدیرعامل شرکت توســعه فناوری اطالعات هشت بیت در 
مراســم امضای تفاهم نامه با واحد علوم و تحقیقــات اظهار کرد:  بعد از تعیین 
خطی مشــی هایی براســاس منویات مقام معظم رهبری مترصد آن شــدیم تا 
گام هایــی را بــه عنوان یک شــرکت  دانش بنیان برداریم و جمعــی از جوانان 
متخصص در این شــرکت دانش بنیان گرد هم آمده اند.شــیخ زاده با بیان اینکه 
امروز نقشه راه توســعه هوش مصنوعی کشور در راستای  تحقق منویات مقام 
معظم رهبری تبیین شــده است اظهار کرد:  در بخشی از این سند راه مشخص 
شده  است که ایران باید 600 هزار نفر متخصص هوش مصنوعی را تربیت کند 
و تالش و هدف گذاری شــرکت هشت بیت، تحقق یک درصد از این تعهد ملی 
اســت و امیدواریم با حمایت سازمان ها و نهاد های ملی بتوانیم نخبگان کشور 
را گردهم آورده تا 6000 نیروی متخصص را در ســایه اعتماد دانشــگاه علوم و 

تحقیقات کشور به این شرکت، تربیت کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
بومی سازی تجهیزات در فوالد مبارکه نیازمند 

تجاری سازی است
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: بومی سازی 
تجهیــزات در فوالد مبارکه نیازمند تجاری ســازی 
اســت، به گونه ای که قطعه یا تجهیــزی که در این 
شرکت بومی سازی می شــود، باید به دیگر صنایع و 
تولیدکنندگان کشور که به آن نیاز دارند نیز معرفی 

شود تا در صورت لزوم به تولید انبوه برسد.مدیرعامل و معاونین فوالد مبارکه 
در ادامه سلســله بازدیدهای خود از خطوط و نواحی تولید، از واحد خدمات 
فنی و پشتیبانی این شرکت بازدید کردند و پس از آن در نشستی با مدیران 
بخش های مختلف واحد خدمات فنی و پشــتیبانی، در جریان فعالیت های 
این بخش ها قرار گرفتند و مدیران مربوطه نیز دغدغه ها و دیدگاه های خود 
را به ســمع و نظر آنان رساندند.محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
در جمع مدیــران بخش های مختلف واحد خدمات فنی و پشــتیبانی این 
شــرکت اظهار کرد: این واحد به خوبی توانسته پارامترهای کیفی را در کنار 
توسعه های زیرساختی ارتقا دهد و به عنوان نقطه قوت فوالد مبارکه شناخته 
شــود.وی با بیان اینکه واحد خدمات فنی و پشــتیبانی فوالد مبارکه دارای 
گنجینه ارزشمندی از نیروهای متخصص، متعهد و دانشی است، افزود: اگر 
کار به درستی به این نیروهای دانشی سپرده شود، قطعا خروجی و راندمان به 

مراتب بهتری را از آنان شاهد خواهیم بود.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد:
  انجام بیش از ۵۴ هزار متر حفاری 

تا پایان دی ماه
در ۱0 ماهه سال جاری بیش از ۵۴ هزار متر حفاری در حوزه های پلی متال ، 
آهن و زغالسنگ انجام شده است، که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل 6 درصد رشد داشته اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران،امیرعلی طاهرزاده با بیان این مطلب گفت: در ده ماهه ســال 
جاری بیش از ۹00 کیلومترمربع نقشــه های زمین شناسی در بخش های پلی 
متال و آهن تهیه و برداشــت ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی با ۴0 هزار 
قرائت در حوزه پلی متال  انجام شــده است.وی در ادامه افزود: ۱۲  فقره پروانه 
اکتشاف جدید در حوزه های آهن، پلی متال و غیرفلزی در استان های سیستان 
و بلوچســتان، خراسان جنوبی و لرســتان از دیگر دستاوردهای شرکت تهیه و 
تولید طی ۱0 ماهه سا ل۱۴00 می باشد، که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.طاهرزاده اظهار داشت: همچنین فرآیند 
جذب ســرمایه گذار معدن مس و طالی جانجا با ذخیره ای بالغ بر یک میلیارد 
تن در جریان می باشد که در آینده ای نزدیک به یکی از بزرگترین معادن کشور 

تبدیل خواهد شد.

آغاز عملیات اجرایی 10 طرح توسعه چادرملو 
همزمان بــا برگزاری آئین آغاز عملیات ۴8 پروژه بزرگ صنعتی کشــور که 
صبح دیروز با حضور رئیس جمهور در ســالن همایشهای صدا و سیما برگزار 
شــد، عملیات اجرای ۱0 پروژه صنعتی و زیر ســاختی چادرملو آغاز شد . به 
گــزارش خبرنگار مــا، مهندس ناصر تقی زاده بعنوان یکــی از مدیران گروه 
پیشــرانان پیشرفت ایران بعنوان نخستین سخنران اعضای این گروه با اشاره 
به سیاستهای راهبردی چادرملو در جهت خلق ثروت در این شرکت معدنی 
و صنعتی، از حســن تدبیر و تالش موفق معاونت اول ریاست جمهور و سایر 
اعضای دولت در پیشبردن طرح پیشرانان پیشرفت کشور تقدیر کرد و گفت 
: بی تردید شــرکت های بزرگ در کشورهای در حال توسعه، موتور محرکه 
اقتصاد هستند و استراتژی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو نیز  ارتقاء ارزش 
شرکت وافزایش توان خلق سود پایدار برای سهامداران، با تامین خوراک پایدار 
برای ســالهای آتی از طریق طرح های  اکتشــافی، افزایش ظرفیت تولید و 
استفاده حداکثری از خطوط موجود وتکمیل و توسعه زنجیره ارزش از طریق 
انجام پروژه های توسعه ای ،افزایش اشتغال ،کمک به توسعه زیر ساخت های 
اساسی استان و منطقه خصوصاً برطرف کردن معضل آب از طریق انتقال آب 
خلیج فارس به اســتان یزد و همچنین مشــارکت و توسعه در صنایع پایین 

دستی فوالد در استان با مشارکت عمومی مردم می باشد. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران:

 ۶۰۰ میلیون دالر تهاتر انجام شده است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت:  موضوع برگشت 
خوردن برخی از کاالهای صادراتی کشــاورزی ما، بیشــتر تحت 
تاثیر جو رســانه ای، بیــش از اندازه و بیــش از حقیقت موضوع 
بزرگ و مسئله ســاز شــد. در صادرات برای هر کشوری ممکن 
اســت در یک زمانی مشکلی پیش بیاید و بالفاصله حل شود، در 
این مورد بیش از بزرگنمایی شــد.محمد الهوتی در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت تجاری ایران با کشورهای 
آمریــکای مرکزی و آمریکای جنوبی با توجه به روابط سیاســی 
مناســب با این کشــورها٬  اظهار کرد:  روابط سیاسی مناسب به 
تنهایی نمی تواند تعیین کننده باشد؛ همانطور که ایران با روسیه 
نیز روابط سیاســی مناسبی دارد٬، اما در آمارهای تجاری٬، حجم 
تجارت دوجانبه میان دو کشور از سطح مناسبی برخوردار نیست.

رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افــزود: این موضوع در مورد 
کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز صادق است و بر اساس 
آن٬  موضوعاتــی مانند حمل و نقل، ســبد صادراتی ایران به این 
کشــورها، کاالهای مورد نیاز آنها و مشــکالت ناشی از تحریم٬ 
شرایط نامناســبی را برای روابط تجاری با این کشورها رقم زده 
اســت.وی تصریح کرد: نکته حائز اهمیت دیگری که باید به آن 
توجه داشت آن اســت که حتما شرایط صادرات به کشوری که 
ظرف ۵ روز می تواند کاالی صادراتی ایران را در اختیار داشــته 
باشــد٬  با کشوری که کاالی صادراتی ایران را بعد از طی مسافت 
زیــاد و پس از ۲ تــا ۳ ماه از خروج کاال از بنــادر ایران دریافت 
می کند، متفاوت اســت و بنابراین تمامی ایــن عوامل را باید در 
روابط خارجی با کشــورها موثر دانست.به گفته الهوتی، محدود 
شــدن صادرات ایران به پنج کشــور هدف صادراتی که در یک 
دهه گذشته نیز ادامه داشته ٬ به دلیل مسائل مذکور و تحریم های 
بین المللی اســت؛ این در حالی است که شرایط تجاری مناسبی 
که هم اکنون میان ایران و کشورهای همسایه وجود دارد، باعث 
شــده که صادرات ایران به این کشورها، محدود شده و تنوع بازار 
چندانی در تجارت خارجی ایران به چشم نخورد.وی اظهار داشت: 
البته تالش سازمان توسعه تجارت ایران٬، تنوع بخشی به بازارهای 
صادراتی است که امیدواریم با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای 

برجام٬  بتوانیم شاهد تنوع بخشی به مقاصد صادراتی ایران باشیم.
رییس کنفدراســیون صادرات ایران با اشاره به وضعیت تجارت 
کشورمان با کشورهای حوزه خلیج فارس بیان کرد: تجارت میان 
ایران با کشــورهای حوزه خلیج فارس از زمان های گذشته وجود 
داشــته و امارات مهمترین بازار تجاری ایران به شمار می آید٬  به 
خصوص اینکه این کشور به عنوان هاب منطقه٬  نقش عمده ای در 
ترانزیت و صادرات مجدد داشته و لذا ارتباط تجاری ایران با این 
کشــور٬، تحت هر شرایطی حفظ شده است.وی اظهار داشت: به 
طور قطع بازار عربستان هم اکنون به دلیل مشکالت سیاسی٬  با 
محدودیت های تجاری بسیاری برای ورود کاالهای ایرانی مواجه 
اســت که البته با توافقاتی که ظرف ماه های گذشته انجام شده، 
روابط سیاسی رو به بهبود است و این امر می تواند به بهود روابط 
تجاری نیز کمک کند.الهوتی در ادامه در پاســخ به ســوالی در 
مورد مرجوع  شــدن کاالهای کشــاورزی از سوی برخی مقاصد 
تجاری ایران خاطرنشــان ســاخت:  موضوع برگشــت برخی از 
کاالهای صادراتی کشــاورزی ایــران از بازارهای هدف صادراتی٬  

بیشــتر تحت تاثیر جو رســانه ای قرار گرفته و تا حدودی بیش 
از اندازه بزرگ نمایی شــده است؛ در حالیکه بسیاری از کشورها 
با این مسائل٬  درگیر هستند؛ هر چند باید به این نکته هم توجه 
داشــت که تولید محصوالت کشــاورزی برای بازارهای صادراتی 
باید کامال منطبق با اســتانداردهای مدنظر آن بازار صورت گیرد 
تا مشــکالتی این چنینی منجر به صدمه زدن به روند صادرات 
محصوالت تولیدی ایران در بازارهای جهانی نشــود.وی در مورد 
اجرای سیاست تهاتر در دولت سیزدهم گفت: امروز در دنیا تهاتر 
بــه عنوان یکی از ابزارهای تجاری مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ 
هر چند کشــورها با ابزارهای متنوعی همچون گشایش ال سی٬  
یوزانس و فاینانس و البته سیستم های بانکی کار نقل و انتقاالت 
را انجام می دهند؛ اما به لحاظ شرایط خاص کشور و اعتقاد دولت 
سیزدهم به گسترش تجارت با ابزارهای مختلف در دوران تحریم٬  
این ســاز و کار طراحی شده که خوشبختانه هم بر اساس آمارها٬  
تاکنون تا سقف 600 میلیون دالر مورد استفاده قرار گرفته است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در عین حال٬ 

مصوبه ای که در کمیته ماده ۲ به تصویب رسیده که بر اساس آن، 
اختیارات تهاتر به سازمان توسعه تجارت سپرده شده است؛ البته 
در دولت قبل نیز این کار عملیاتی شده بود٬  اما به صورت محدود 
و صرفا از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیدرو( پیش رفته بود؛ اما اکنون کار به ســازمان توسعه 
تجارت ایران ســپرده شــده و تا حدی هم عملی شده است.وی 
اظهار داشت: با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم های ظالمانه 
بر علیه ایران٬ تهاتر یکی از ابزارهای مهم برای تجارت کشور بوده 
و می تــوان از ظرفیت آن بهره برداری کرد.رییس کنفدراســیون 
صادرات ایران در پاســخ به ســوالی در مــورد افزایش صادرات 
کشــور بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴00 رشد حدود ۴0 درصدی 
را در صادرات تجربه کرده ایم که این رشــد، به چند دلیل اتفاق 
افتاده؛ به این معنا که در ســه ماه ابتدای ســال گذشته به دلیل 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا، بسیاری از مرزهای 
تجاری به روی صادرات کاالهای ایرانی بســته شده بود و امکان 
صادرات به صورت محدود وجود داشت؛ اما از سه ماهه دوم سال 
جاری٬  به دلیل افزایش نرخ ارز٬ صادرات رونق گرفت و با کاهش 
ارزش پول ملی٬  کاالهای صادراتی قدرت رقابتی بیشــتری پیدا 
کردند.الهوتی ادامه داد:  حفظ و استمرار افزایش صادرات در شش 
ماهه دوم به دلیل اعمال برخی سیاست های ارزی دولت سیزدهم 
بوده اســت که بر اساس آن٬ در این حوزه، تغییرات بسیار مهمی 
صورت گرفته؛ به نحوی که سیاست های جدید در مورد تعامل با 
صادرکنندگان و عدم قضایی کردن پرونده صادرکنندگان صورت 
گرفته است؛ این در حالی است که اعمال روش های تسهیل گرانه   
از سوی وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی 
مبتنی بر ابالغیه معاونت اقتصادی ریاســت جمهوری در مهرماه 
باعث شــد دغدغه صادرکنندگان تاحدی رفع شده و آنها بتوانند 

با فراغ بال٬ فعالیت خود را ادامه داده و صادرات را رونق دهند.
رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
اعالم کرد: تغییر دولت هم می تواند در کوتاه مدت اثر روانی مثبت 
داشته باشــد اما وقتی این روند ادامه پیدا می کند به معنای آن 

خواهد بود که دولت توانسته این اثر مثبت را مستمر کند.

گمرک ایران اعالم کرد که عراق از رتبه 
۲6 به رتبه نهــم تامین کاالهای مورد 
نیــاز ایران ارتقاء پیــدا کرده و دومین 
مقصد کاالهای صادراتی ایران اســت.

به گزارش ایسنا ، سید روح اله لطیفی 
-ســخنگوی گمرک ایران- با اشاره به 
گسترش روابط تجاری ایران با عراق در 
ســال های اخیر  جریان تجارت با این 

کشور را تشریح کرد.
بر اساس این گزارش در ۱0 ماهه سال 
گذشــته میزان واردات کشــورمان از 
عراق، حدود 80 هــزار تن و به ارزش 
۱0۳میلیــون  دالر بوده کــه در ۱0 
ماهه امسال، نزدیک به دو میلیون تن 
و بــه ارزش ۹۲0میلیون و ۴8۲هزار و 
۲۵8دالر رســیده کــه افزایش ۲۴۱۴ 
درصــدی در وزن و ۷۹۳درصــدی در 

ارزش را  در این مدت نشان می دهد.
همچنین رتبه ســال گذشته عراق در 

تامین کاالهای مورد نیاز ایران ۲6 بود 
که با توافقات صورت گرفته بین تهران 
و بغداد، با افزایش فروش کاال به ایران 
بــه همراه بوده و  در حال حاضر بعد از 
آلمان، سوئیس،  امارات، چین، ترکیه، 
روسیه، هند و انگلستان، با رشد ۱۷پله 
ای در رتبــه نهم قرار گرفته اســت.در 
رابطــه با عمده واردات ایــران از عراق  

بیش از یک میلیون و 86۷ هزار تن از 
کاالهای وارده به ارزش ۷۳۴ میلیون و 
هشت هزار و ۳۹۷ دالر، کاالی اساسی 
یــا مواد غذایی هســتند که به ترتیب 
گنــدم معمولی بــا ۳۲۹میلیون دالر، 
ذرت دامی با ۱۵۹ میلیون دالر، کنجاله 
ســویا با ۱0۱میلیــون دالر، جو با ۵۵ 
میلیــون دالر، روغن خام با ۴۴میلیون 

دالر، شــکر با ۳6 میلیون دالر و... قرار 
دارند که ۹۳درصــد وزن و 80 درصد 
ارزش واردات از عراق به این نوع کاالها 
مرتبط اســت.در خصوص صادرات به 
عراق نیز عراق دومین مقصد صادراتی 
کاالهای ایرانی بعد از چین است و در 
۱0 ماهه ۱۴00حــدود  ۲۵ میلیون و 
۴0هزار تن کاال به ارزش هفت میلیارد 
و ۲۹۵ میلیون دالر از ایران خریداری 
کرده اســت که نسبت به مدت مشابه 
ســال قبــل  ۱۲ درصــد در وزن و 
۱۴درصد در ارزش رشــد داشته است.

از نزدیک بــه دو میلیون و 660هزار و 
66۲تن کاالی صادر شــده به عراق به 
ارزش یــک میلیــارد و ۲۲۷میلیون و 
8۹۳ هــزار و ۱۹۹ دالر محصــوالت 
شــیالتی، دامی، لبنی، کشــاورزی و 
غذایی بوده و مابقی ماشین آالت، مواد 

معدنی، مصالح ساختمانی و... است.

جزئیات تبادل تجاری ایران و عراق

مشــاهدات میدانی حاکی از افزایش مجدد قیمت برنج 
است. افزایشی که نگرانی های بسیاری را در سطح جامعه 
ایجاد کرده و این سوال برای افراد بسیاری پیش آمده که 
چرا برنج گران شده است؟به گزارش ایسنا، اگر چه قیمت 
برنج ایرانی از ابتدای سال چندین بار دستخوش تغییرات 
جزیی شده بود، اما شاید بتوان گفت جهش اصلی قیمت 
آن در نیمه دوم ســال ۱۴00 و در پاییز و زمستان اتفاق 
افتاد؛ به طوری که بر اســاس مشاهدات میدانی ایسنا از 
بازار، قیمت برنج در پاییز امســال از کیلویی حدودا ۴0 
هزار تومان به ۵0 تا ۷0 هزار تومان و در زمســتان نیز به 
کیلویی حدودا ۷0 تا ۹0 هزار تومان رسید.افزایش قیمتی 
که منجر به حذف این کاالی استراتژیک از سفره برخی 
خانواده ها شــد و این نگرانی را در میان مردم ایجاد کرد 
که چگونه قرار اســت برنج مورد نیاز خود را با قیمت هر 
کیلــو 80 هزار تومان خریداری کنند، در حالی که حتی 
یارانه ۴۵هــزار و۵00 تومانی آنها کفاف خرید یک کیلو 

برنج را هم نمی دهد.اگر چه طی این مدت کارشناســان 
دالیل متعددی برای افزایش قیمت برنج مطرح کرده اند، 
مثال اینکه خشکســالی باعث کاهش ۲0 درصدی تولید 
برنج شده است و دالالن از شرایط پیش آمده سو استفاده 
می کننــد و یا اینکــه به دلیل کمبود برنــج خارجی در 
بــازار، قیمت برنج ایرانی باال رفته اســت،  اما در نهایت 
ســوال اصلی که در اینجا مطرح می شــود این است که 
چطور به برنج 80 هزارتومانی رســیدیم و اگر قرار است 
خشکســالی و دالالن و... به راحتی بازار را تغییر دهند و 
تهدیدی برای قوت غالب مردم باشــند، پس اساسا نقش 
دستگاه های متولی در این میان کجاست؟ در پاسخ به این 
چرایی افزایش قیمت برنج در بازار، ابراهیم زارع_مدیرکل 
دفتر بازرگانی داخلی کاالهای کشــاورزی وزارت جهاد 
کشاورزی - نیز به ایسنا، گفت:بهتر است نگوییم قیمت 
برنج به 80 هزار تومان رسیده، بلکه بگوییم قیمت مرغوب 
ترین نوع برنج 80 هزار تومان اســت. زیرا در حال حاضر 

برنج با قیمت های پایین تر در ســطح بازار و در مغازه ها 
وجود دارد و این قیمــت ها مربوط به انواع درجه یک و 
مرغوب این کاالســت.وی ادامه داد: نرخ ارز، قیمت های 
جهانی و هزینه های تولید کشاورزان امسال افزایشی بوده 
است. از طرفی امســال به دلیل خشکسالی در شمال و 
مناطق مرکزی کاهش تولید داشــتیم.  زارع اضافه کرد: 
دولت تاکنون۳80هزار تــن برنج خارجی با قیمت های 
۱۲هزار و۵00 تا ۱8 هزار و۵00 تومان در کشــور توزیع 
کرده است. همچنین در نظر دارد تا پایان سال ۲00 هزار 
تن دیگر برنج خارجی نیــز توزیع کند. در بحث کاهش 
هزینه های بازاررســانی نیز اقداماتی انجام داده است؛ به 
طوری که در حال حاضر برنج از طریق  استارت اپ ها به 
صورت هوشمند توزیع می شود. از طرفی امسال نسبت 
به ســال های قبل برنج بیشتری وارد کرده ایم و تاکنون 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳0 درصد افزایش واردات 

داشتیم.

چطور به برنج ۸۰ هزار تومانی رسیدیم؟

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: 
واردات ۵0 هــزار خودرو دســت کم می توانــد فضای روانی 
ایجاد شــده در جامعه را بشــکند. با وضعیت حرص و ولعی  
که در تقاضای خودرو ایجاد شــده و تا حدی سواستفاده هم 
می شود، فضا تا حدی می شکند و باعث می شود خودروسازان 

هــم به خود بیایند و در مورد کیفیــت اقداماتی انجام دهند.
علی جــدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصــادی ایلنا در مورد 
تصویب واردات ۵0 هزار دستگاه خودرو اظهار کرد: ما طرحی 
در کمیســیون برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو و 
قطعات و صنایع نیرومحرکه داشــتیم که به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع داده شــد. کمیسیون تلفیق نیز به طور 
جداگانــه واردات ۵0 هزار خودرو را تصویــب و از این محل 
برای دولت هم درآمد پیش بینی کرده است. من فکر می کنم 
که واردات ۵0 هزار خودرو در صحن هم تصویب شــود. وی 
افزود: اینطور نیســت کسانی که پیگیر واردات خودرو هستند 
به دنبال این باشند که صنعت خودروی ما آسیب ببیند بلکه 

میــزان و نوع خودروهــای تولیدی ما در داخــل کفایت نیاز 
مردم را در کشــور نمی کند. نیاز سالیانه در کشور ۱ میلیون و 
۵00 هزار دستگاه است در حالی که تولید داخلی در بهترین 
حالت به یک میلیون دســتگاه نمی رسد. یعنی سالیانه ۵00 
هزار دســتگاه خودرو کسری داریم، این به غیر از خودروهای 
فرسوده اســت که تعداد آنها به ۵ میلیون دستگاه می رسد و 
باید بازســازی شــوند.نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس بیان کرد: هدف از واردات این ۵0 هزار خودرو جبران 
کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا، شکستن قیمت ها و... است. 
قیمــت خودروهای خارجی از میزان واقعی خود فاصله گرفته 
و به بیــش از ۵ برابر قیمت واقعی خرید و فروش می شــود. 

هدف تعدیل این وضعیت است. عالوه بر این با واردات خودرو 
بــرای دولت هم درآمد ایجاد می شــود.وی در پاســخ به این 
ســوال که واردات ۵0 هزار خودرو چه کمکی به کسری ۵00 
هزار دستگاهی می کند، گفت: واردات ۵0 هزار خودرو دست 
کم می تواند فضای روانی ایجاد شــده در جامعه را بشکند. با 
وضعیت حرص و ولعی  که در تقاضای خودرو ایجاد شــده و تا 
حدی سواستفاده هم می شود، فضا تا حدی می شکند و باعث 
می شــود خودروســازان هم به خود بیایند و در مورد کمیت 
و کیفیــت اقداماتی انجام دهند و تا حدی رقابت هم شــکل 
بگیرد. در مجموع با همین ۵0 هزار خودرو اتفاقات خوبی در 
بازار خــودرو خواهد افتاد و برخی از قیمت های کاذبی که در 
این بازار وجود دارد خواهد شکست.وی در مورد جزئیات این 
مصوبه توضیح داد: وقتی واردات در بودجه تصویب  می شــود، 
شیوه اجرا و تصویب آیین نامه به دولت و وزارت صمت سپرده 
می شود که جزئیات آن مشــخص نمی شود. در طرح واردات 

خودرو که کمیســیون صنایع و معادن پیش می برد جزئیات 
مشخص شــده بود ولی در قانون بودجه، آیین نامه اجرایی به 
وزارت صمت سپرده می شــود.جدی تصریح کرد: خودروهای 
موجــود در ســال های مختلف یعنی پیش از ســال ۹۷ وارد 
شــده اند، تجربیات گذشــته می گوید که معموال خودروهای 
وارداتــی بین ۱۵ تا ۲۵ هزار دالر قیمت میانگین داشــته اند. 
محاسبات هم بر اســاس همین تجربیات انجام می شود. وی 
همچنین خاطرنشــان ساخت: به نسبت مصرف ۱.۵ میلیونی  
خودرو، واردات ۵0 هزار خودرو چندان به تولید داخلی آسیب 
نمی رساند ولی نارضایتی که در کشور به وجود آمده و فضای 
روانی که به غلط ایجاد شده را خواهد شکست. قیمت نجومی 
برخی از خودروها هم کاهش می یابد. به نفع خودروســازی ها 
هم است که به نوعی در فضای رقابتی خود را بهبود ببخشند. 
امیدواریــم که که ایــن مصوبه در صحن مجلس و شــورای 

نگهبان هم به تصویب برسد.

جزئیات تصویب واردات ۵0 هزار خودرو

 بازار با کسری ۵۰۰ هزار دستگاهی مواجه است
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گزیده خبر

آمریکا، ژاپن را برای تحریم روسیه تحت 
فشار گذاشته است

آمریکا در حال اعمال فشــار بر روی ژاپن برای وضع تحریم های اقتصادی علیه 
روســیه در صورت حمله به اوکراین است.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آناتولی، واشــنگتن همچنین توکیو را به افزایش انتقادات خود از روسیه تشویق 
کرد.آژانس خبری کیودو در ژاپــن به نقل از منابع آگاه اعالم کرد: ژاپن، با این 
حال، پاســخ خود به درخواست آمریکا را به تعویق انداخته است، چرا که نگران 
پیامدهای آن در رابطه با روســیه و مســائل دوجانبه دو کشور است، مسائلی از 
جمله یک مناقشه ارضی طوالنی مدت که توکیو به دنبال دستیابی به موفقیت در 
آن است.روسیه اخیرا ده هزار تن از نیروهایش را در نزدیکی مرز خود با اوکراین 

مستقر کرده و علیرغم تکذیب قصد حمله، نگرانی غرب را برانگیخته است.

پس از ممنوع شدن فعالیت رسانه روسی در آلمان؛
روسیه »اقدامات تالفی جویانه ای« را علیه 

برلین اتخاذ می کند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه ای با یک 
کانال یوتیوبی گفت که مسکو به دنبال تصمیم برلین 
جهت ممنوعیت شبکه آر.تی. آلمانی، اقدامات »تالفی 
جویانه ای« را علیه دویچه وله، این رسانه آلمانی اتخاذ 
می کند تا نشان دهد که اقدامات بیشتر در این مسیر، 

»هزینه هایی« را در پی خواهد داشــت.به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری 
تاس، ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد: ما پاسخ 
می دهیم، ما یاد گرفتیم، ما این کار را انجام می دهیم تا نشان دهیم که اقدامات 
و گام های بعدی در این مســیر، هزینه هایی را در پی خواهد داشت.در تاریخ ۲ 
 RT فوریه، »کمیســیون صدور مجوز و نظــارت« آلمان، پخش کانال تلویزیونی
DE را در این کشــور ممنــوع کرد و اعالم کرد که این شــبکه مجوزهای الزم 
را دریافت نکرده و باید پخش ماهواره ای آن قطع شــود.وزارت خارجه روســیه 
پیشتر اعالم کرد که مسکو واحد خبری دویچه وله را در روسیه به عنوان اولین 
  RT DE مرحله از »اقدامات تالفی جویانه« پس از حرکت آلمان جهت ممنوعیت
در این کشــور، تعطیل می کند. سایر اقدامات شامل پس گرفتن اعتبارنامه ها از 
تمامی کارکنان دفتر روسی دویچه وله و فرآیندی برای شناسایی دولت آلمان و 
سازمان های عمومی که در ممنوعیت RT DE  و اعمال فشار بر رسانه های روسی 
دخیل هســتند، راه اندازی خواهد شــد و در نهایت از ورود این افراد به خاک 

روسیه جلوگیری می کنند.

با باال گرفتن مناقشه اوکراین؛
آلمان تصمیم دارد نظامیان بیشتری به 

لیتوانی اعزام کند
وزیــر دفاع آلمان ضمن رد تامین هر گونه تســلیحات برای اوکراین، اعالم کرد 
که برلین در حال مذاکره با لیتوانی اســت تا قوای کمکی آلمان به این کشــور 
اعزام شــوند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با باال گرفتن 
تنش ها در شــرق اروپا بر سر مناقشه اوکراین، »کریستین لمبرشت« وزیر دفاع 
آلمان اعالم کرد که برلین در نظر دارد تا نظامیان بیشتری به لیتوانی اعزام کند.

لمبرشت درمصاحبه ای با رسانه های آلمانی گفت که برلین از طریق رهبری یک 
گروه رزمی ناتو »از قبل کمک مهمی در لیتوانی کرده اســت«.وی ادامه داد: به 
عنوان یک اصل، نیروهای اضافی تقویتی آماده و در دســترس هســتند و ما در 
حال مذاکره با لیتوانی هستیم تا بفهمیم دقیقاً چه چیزی در این زمینه منطقی 
است.المبرشــت مجدداً تاکید کرد برلین قصدی برای تأمین تسلیحات کی یف 
ندارد و این اظهارات در پی آن مطرح شد که سفارت اوکراین در آلمان فهرستی 
شــامل درخواست های ویژه برای تسلیحات و تجهیزات به وزارت خارجه و دفاع 
در برلین ارسال کرده بود.پیشتر اولین گروه از نظامیان آمریکایی روز شنبه وارد 
پایگاهی نظامی در جنوب شرقی لهستان شــد.انگلیس نیز اعالم کرده بود که 
تعداد بیشتری از نظامیانش در استونی مستقر می شوند و در همین رابطه حدود 
۸۵۰ نظامی مجهز به تانک و ســامانه های توپخانه ای، به آلمان اعزام شده اند و 
آماده انتقال به اســتونی هســتند.ناتو در حال حاضر ۴ واحد رزمی چند ملیتی 
شامل ۵ هزار نظامی را در لهستان، لیتوانی، لتونی و استونی مستقر کرده است. 
آنها در واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه توسط مسکو در سال ۲۰۱۴ به آنجا 
فرستاده شدند.همچنین دو مقام آمریکایی امروز یکشنبه مدعی شدند که روسیه 
حــدود ۷۰ درصد از قدرت رزمی را که به باور مســکو برای حمله ای تمام عیار 
به اوکراین نیاز دارد در منطقه مســتقر کرده اســت.تنش ها درباره اوکراین بین 
غربی ها و روســیه در هفته های اخیر تشدید شده است و آمریکا و ناتو، مسکو را 
در مورد تجمع ادعایی نظامیانش در نزدیکی مرز اوکراین به آماده شــدن برای 
حمله به این کشــور متهم کرده اند. ایاالت متحده، انگلیس، کانادا و کشورهای 
حوزه بالتیک چندین محموله تسلیحاتی شامل اسلحه، مهمات و سالح های ضد 
تانک به اوکراین ارسال کرده اند.مسکو همزمان با رد این اتهامات گفته است که 

این حق را برای خود محفوظ می دارد.

مرگ رهبر داعش؛ 
جبران محبوبیت از دست رفته بایدن

تحلیلگران می گویند که عملیات ویژه نیروهای آمریکا در سوریه که منجر به کشته شدن 
رهبر گروه تروریستی "داعش" شد، به رئیس جمهور آمریکا یک دستاورد امنیت ملی داد 
که به شدت به آن نیاز داشت، به ویژه پس از خروج مفتضحانه از افغانستان و تالش او برای 
این که خود را در تصویر یک مرد قوی در بحبوحه رویارویی با روسیه بر سر اوکراین نشان 
دهد.به گزارش ایسنا، العربی الجدید در تحلیلی درباره کشته شدن رهبر داعش در عملیات 
هلی برن آمریکا در شمال غرب سوریه و دستاوردهای آن برای رئیس جمهوری آمریکا در 
آســتانه انتخابات میان دورهای این کشور نوشت: به گفته کاخ سفید، ابوابراهیم الهاشمی 
القرشــی، سرکرده داعش، زمانی که نیروهای آمریکایی به محل اقامت وی نزدیک شدند، 
خود را منفجر کرد.این حمله به رهبر داعش پس از ماه ها برنامه ریزی انجام شــد و بایدن 
در اوایــل این هفته آن را تایید کرد.عالوه بر این واقعیت، که این حمله ضربه ای به داعش 
وارد کرد، حمله در زمانی مناسب برای بایدن رخ داد که بخاطر پرونده اوکراین درگیر یک 
قدرت نمایی استراتژیک با روسیه است.جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور ســابق آمریکا گفت که این عملیات موفقیت آمیز می تواند راهی برای نشان دادن 
قدرت به والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه باشد.بولتون که در زمان ریاست جورج 
دبلیو بوش)پسر( سفیر ایاالت متحده در سازمان ملل بود، اذعان داشت که این یک دستاورد 

آشکار است و بسیاری از مردم باید این را بدانند.

افغانستان؛ جایی که بایدن باخت
وجهه رئیس جمهور آمریکا در نتیجه خروج آشفته از افغانستان در ماه اوت گذشته پس از 
۲۰ سال جنگ به شدت آسیب دید. اگر چه ترامپ سلف او نیز از عقب نشینی حمایت کرد 
و با طالبان به توافق رســید، با این حال محبوبیت بایدن در نظرسنجی ها پس از خروج پر 
هرج ومرج از افغانستان سقوط کرد.دیوید گرگن، دستیار سابق رؤسای جمهور دموکرات و 
جمهوری خواه آمریکا، گفت که علی رغم موفقیت در برابر داعش، هرج و مرج در خروج از 
افغانستان، همچنان بر سیاست خارجی بایدن سایه افکنده است.گرگن گفت: فکر می کنم 
مشکلی که بایدن در صحنه بین المللی با آن مواجه است، پیچیده تر از آن چیزی است که 
به نظر می رسد.در این راستا، بولتون هم که یکی از چهره های سیاسی اصلی در دولت بوش 
بود گفت که شــکار القرشی در شمال غرب ســوریه کار درستی بود، اما میراث افغانستان 
با وجود این حمله همچنان بر شــانه های بایدن ســنگینی می کند.او گفت: فکر نمی کنم، 
بایدن بتواند آســیبی را که به اعتبار او و آمریکا به دلیل خروج از افغانســتان وارد شــده 
اســت، جبران کند.بولتون افزود: رویارویی با روســیه بر سر اوکراین آزمون دشوار دیگری 
برای بایدن است.ایاالت متحده و سایر کشورهای غربی می گویند که تجمع صدهزار سرباز 
روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین می تواند مقدمه ای برای تهاجم باشد.گرگن در رابطه با 
ماجرای اوکراین می گوید، موضوع گسترده تر این است که چگونه می توان مسئله اوکراین 

را با روس ها حل کرد.

دستاوردها
بایدن در داخل کشــورش همچنــان از کاهش چند ماهه نظرســنجی ها رنج می برد که 
نشــان دهنده ناامیدی آمریکایی ها از وی بابت همه گیری کووید-۱۹ و اقتصاد تحت فشار 
تورم اســت و این موضوع دموکرات ها را در آستانه انتخابات میان دوره ای در نوامبر نگران 
کرده اســت.دیوید اکسلرود، مشــاور باراک اوباما، رئیس جمهور ســابق آمریکا، گفت که 
اگرچه ماه ها تا انتخابات میان دوره ای باقی مانده اســت و سیاســت خارجی اولویت اصلی 
رای دهندگان آمریکایی نیســت، اما عرض اندام و به رخ کشیدن قدرت بایدن در حمله به 
القرشــی و ایستادگی در مقابل پوتین می تواند به رای دهندگان کمک کند تا دیدگاهی به 
نفع بایدن داشته باشند.اکسلرود گفت: یکی از مشکالت بایدن در حال حاضر این است که 
مردم آمریکا احساس می کنند بایدن بر رخدادهای جهان که بر زندگی روزمره آن ها تاثیر 
می گذارد کنترلی نــدارد.  آنها از بایدن می خواهند ویژگی های یک رهبر واقعی را از خود 
نشــان دهد، بنابراین هر فرصتی برای انجام این کار ارزشمند است.در همین راستا، گرگن 
گفت: بایدن تالش می کند تا تصویر یک رهبر قدرتمند را به نمایش بگذارد و سعی می کند 
در چشــم مردم آمریکا سرسخت به نظر برسد. این چیزها از نظر سیاسی ارزشمند است. 
نشان دادن قدرت بارها و بارها ارزش خود را داردبایدن در انتخابات ۲۰۲۰ ترامپ را شکست 
داده بود و گفته بود که کارایی رئیس جمهور را به این سمت بازمی گرداند و از این رو میزان 
محبوبیت او در ماه های اول ریاســت جمهوری اش به ۶۰ درصد رسید.این درحالی است 
که بر اســاس نظرسنجی رویترز/ایپسوس که نشان داد ۴۱ درصد از بزرگساالن آمریکایی 
از اقدامات بایدن حمایت می کنند، در حالی که ۵۶ درصد از آن ها از او حمایت نمی کنند.

با ادعای فرصت دادن به ایران؛

تروئیکای اروپایی: زمان برای احیای برجام اندک است!
سه کشــور اروپایی طرف مذاکرات وین، در تالش برای بزرگ 
نمایی اقدام آمریــکا مبنی بر اعمال دوباره برخی معافیت های 
هســته ای ایران، به زعم خود این را فرصتی برای تهران تلقی 
کردند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، تروئیکای 
اروپایــی دخیــل در مذاکرات وین، در بیانیه ای مشــترک، به 
بازگشــت برخی معافیت های تحریمی برنامه هسته ای ایران 
واکنش نشان داده و گفتند: این اقدام می تواند به تسهیل بحث 
های فنی منجر شود که به پیشرفت روند مذاکرات برای احیای 
برجام کمک می کند.آنها در عین حال، مدعی شــدند که ایران 
باید به سرعت از فرصت پیش رو استفاده کند چراکه زمانبندی 
این معافیت بــه منزله تاکیدی بر دیدگاه مشــترک تروئیکا و 
آمریکا اســت مبنی بر اینکه برای حصول نتیجه موفقیت آمیز 
از گفتگوهای برجامی، فرصت اندکی باقی مانده اســت.این در 
حالی اســت که ایران در پاسخ به تالش آمریکا و تروئیکا برای 

بزرگ نمایی این اقدام، گفت: آنچه انجام شــد در خصوص ابعاد 
رفع تحریمی هســته ای است و همه می دانند که این کفایت 
نمی کند.به گفته ســعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه 
ایران، انتظار می رود که آمریکا در ابعاد رفع تحریمی برجام هم 
به وظایف و تعهدات خود عمل کند. حســین امیر عبداللهیان 
وزیــر خارجه ایران هم می گوید: آمریکایــی ها از این موضوع 
صحبت می کنند ولی باید دانست آنچه روی کاغذ رخ می دهد، 
خوب اســت اما کافی نیســت.آمریکا و تروئیکا در حالی عنوان 
مذاکرات برجامی را برای گفتگوهــای وین به کار می برند که 
ایران به صراحت می گوید که دور جدید مذاکرات برای برچیده 
شــدن همه تحریم های ظالمانه فارغ از برچسب های ادعایی 
آمریکا است و تالش غربی ها برای حصول توافق خوب تنها در 
صورتی جدی گرفه خواهد شــد که آنها گام های مؤثری برای 

رفع تحریم ها بردارند.

دو مقــام آمریکایی اعــالم کردند، 
روســیه حدود ۷۰ درصــد از قدرت 
نظامــی ای که گمان مــی رود برای 
یک حمله تمــام عیار بــه اوکراین 
نیاز داشته باشــد، در اختیار دارد و 
در حال ارســال گروه های تاکتیکی 
بیشــتر به مرز با این همسایه خود 
اســت.به گزارش ایسنا، این دو مقام 
آمریکایی که خواستند نامشان فاش 
نشــود، به خبرگزاری رویترز گفتند 
که از دو هفته گذشته تا روز جمعه، 
شــمار گردان های تاکتیکی در این 
منطقه مرزی از ۶۰ مورد به ۸۳ مورد 
افزایش یافته و ۱۴ گردان دیگر هم 
در حال انتقال هســتند.این مقام ها 
گفتند، تــا زمانی کــه موقع حمله 
فرا برســد، انتظار مــی رود زمین در 
حوالــی ۱۵ فوریه بــه اوج یخبندان 
برسد و امکان ترانزیت مکانیزه خارج 
از جاده از ســوی واحدهای نظامی 
روســیه فراهم شود. چنین شرایطی 
تا پایان مارس ادامه خواهد داشــت.

جدول زمانی فوق و رشــد نیروها و 
ظرفیت نظامیــان روس در نزدیکی 

مرز بــا اوکراین احتمــاال حاکی از 
بســته شــدن باب دیپلماسی است. 
این مقام های آمریکایی که با اشاره به 
حساسیت موضوع نخواستند نامشان 
فاش شود، مدرکی برای پشتیبانی از 
برآوردهایشان از نظامیان روسیه ارائه 
مذکور  آمریکایی  نکردند.مقام هــای 
می گوینــد، اگر روســیه به کی یف، 
پایتخت اوکراین حمله کند، سقوط 
آن تنهــا چند روز زمان نیــاز دارد. 
یک مقام گفت، یــک »تهاجم تمام 
عیــار« موجــب وارد آمــدن تلفات 
زیادی می شــود.او افزود، برآوردهای 
آمریکا نشــان می دهد کــه اوکراین 
ممکن اســت بین ۵۰۰۰ تا ۲۵ هزار 

تلفات نیرو داشته باشد، در حالی که 
تلفات نظامیان روس ممکن اســت 
بین ۳۰۰۰ تا ۱۰ هزار تن باشــد و 
تلفات غیرنظامیان هم بین ۲۵ هزار 
تا ۵۰ هزار ارزیابی می شود.به اعتقاد 
واشــنگتن، وقوع چنیــن حمله ای 
همچنین موجــب حرکت میلیون ها 
پناهجو و آواره هــای داخلی در اروپا 

می شود.

تا نیمه فوریه  آمریکا: روســیه 
آماده حمله به اوکراین می شود

بنا بــر ارزیابی آمریــکا، ۱۱۰ هزار 
نظامی روســیه در مرزهای اوکراین 
مســتقر شــده اند، اما هنــوز درباره 

تصمیم والدیمیر پوتین برای حمله 
به این کشور قطعیت وجود ندارد.به 
گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام های 
اطالعاتی آمریکا به کنگره هشــدار 
داده اند که ارتش روسیه برای تهاجم 
گســترده زمینی به اوکراین به ۱۵۰ 
هزار سرباز نیاز دارد که این تعداد تا 
نیمه ماه فوریه در مرزهای این کشور 
مســتقر خواهند شــد.به گفته این 
مقام ها، کرملیــن طرح های مختلف 
از جملــه حمله زمینــی محدود یا 
اشــغال کامــل اوکراین را بررســی 
کرده اســت. روسیه ادعای مقام های 
آمریکایی دربــاره حمله قریب الوقوع 
بــه اوکراین را تکذیب کرده اســت.

بر اســاس ارزیابی اطالعاتی آمریکا، 
در صورت تهاجم گســترده زمینی 
روســیه به اوکرایــن، کی یف پس از 
۴۸ ساعت اشغال و دولت ولودیمیر 
زلنسکی ســرنگون خواهد شد. این 
ارزیابی همچنین از سرازیر شدن یک 
تا پنج میلیون پناهجو به کشورهای 
همسایه، بخصوص لهستان خبر داده 

است.

آمریکا: 
70 درصد توان نظامی روسیه برای حمله به اوکراین آماده است

رییس جمهور در تماس تلفنی نخست وزیر عراق گفت: 
همه مشکالت و مسائل منطقه قابل حل و فصل است 
به شرط آنکه مداخله قدرت های فرامنطقه ای متوقف 
شــود.به گزارش اقتصادآنالین،  سید ابراهیم رییسی 
ظهر شــنبه در تماس تلفنــی »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر عراق، با بیان اینکه گسترش و تعمیق 
روابط بین دو کشــور همواره مورد تاکید جمهوری 
اسالمی ایران بوده، افزود: در رویکرد سیاست خارجی 
دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با کشورهای 
همسایه و منطقه، عراق جایگاهی ممتاز دارد.رییس 
جمهور افزود: یک حکومت قدرتمند و منسجم و یک 
جامعه قوی و متحد در عراق همواره مورد تاکید ایران 
بوده است.دکتر رییسی با اشاره به اینکه تهران و بغداد 
در مقابله با گروه های داعشی و تکفیری تجربه موفقی 
داشتند که می تواند در عرصه تحکیم امنیت و ثبات 
منطقه ای نیز تداوم یابد، اظهار داشت: همه مشکالت 

و مســائل منطقه قابل حل و فصل اســت به شرط 
آنکه مداخله قدرت های فرامنطقه ای متوقف شــود.

رییس جمهور تصریح کرد: مشکالت منطقه ناشی از 
زیاده خواهی های آمریکایی ها است و اگر  آنها به شکل 
واقعی و نه ظاهری از منطقه اخراج شــوند، خواهیم 
دید که خود کشورهای منطقه می توانند صلح، ثبات 
و امنیت را با همکاری یکدیگر در منطقه به طور کامل 
برقرار کنند.رییســی از تالش های دولت عراق برای 

برگزاری مذاکرات میان ایران و عربســتان ســعودی 
قدردانی و خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران 
آمادگــی دارد به این مذاکرات تا حصول نتیجه ادامه 
دهد، به شرط آنکه سعودی ها نیز در فضای تفاهم و 
احترام متقابل حاضر به ادامه مذاکرات باشند.رییس 
جمهور ضمن یادآوری مصائب و سختی های وارده بر 
ملت یمن، اظهار امیدواری کرد که دولت عراق در این 
زمینه هم بتواند پیشرو در ابتکار منطقه ای برای رفع 
محاصره و اســتیفای حقوق یمنی ها باشد .مصطفی 
الکاظمی نخست وزیر عراق نیز در این تماس تلفنی 
با بیان اینکه افزایش سطح تبادالت اقتصادی با ایران 
برای عراق بسیار اهمیت دارد، افزود: بغداد از سیاست 
گســترش تعامالت همســایگی و منطقــه ای ایران 
کامال اســتقبال کرده و امیدواریم سطح همکاری ها 
و مناسبات دو کشــور بیش از پیش گسترش یافته 

و تعمیق یابد.

شرط ایران برای ادامه مذاکره با عربستان از زبان رییسی

چندین منبع مطلع گفتند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به قانونگذاران کنگره گفته است که در صورت حمله »تمام عیار« روسیه 
به اوکراین، ممکن است کی یف ظرف ۷۲ ساعت سقوط کند.به گزارش ایسنا، چندین منبع مطلع در کنگره آمریکا به فاکس نیوز گفتند، 
ژنرال مارک میلی، رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا در جلســه غیرعلنی دوم و سوم فوریه به قانونگذاران تاکید کرد که یک »حمله 
تمام عیار« روسیه به اوکراین ممکن است به سقوط کی یف ظرف ۷۲ ساعت منجر شود و ممکن است به قیمت مرگ ۱۵ هزار نظامی 
اوکراینی و ۴۰۰۰ نظامی روس باشد.    چندین قانونگذار آمریکایی در آن جلسه ابراز نگرانی کردند که دولت بایدن واکنش فوری برای تامین کمک نظامی چشمگیر به اوکراین 
نداشته است، از جمله با سامانه های ضد هواپیما و راکت انداز »که بشود از آنها برای دفاع مقابل حمله روسیه استفاده کرد.«  مقام های دولت بایدن در آن نشست ها تاکید کردند 
که »ممکن اســت روس ها از تامین کمک نظامی چشــمگیر برای اوکراین به عنوان بهانه ای برای آغاز حمله سوءاستفاده کنند.«  گرچه اوکراین از طریق یک بسته اختصاصی 
۲۰۰ میلیون دالری که دسامبر تایید شد، کمک نظامی از ایاالت متحده دریافت می کند، اما ۶۰۰ میلیون دالر کمک هم از انگلیس و کشورهای بالتیک گرفته است که شامل 
موشک های ضد تانک جاولین و مدل های قدیمی تر موشک های ضد هواپیمای قابل حمل استینگر می شود.چندین مقام دولت بایدن در نشست مذکور با قانونگذاران آمریکایی 
حاضر بودند، از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه، لوید آستین وزیر دفاع، آوریل هاینس مدیر اطالعات ملی، مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش، آلخاندرو مایورکاس وزیر 

امنیت داخلی، والی آدیمو معاون وزیر خزانه داری، دون گریوز معاون وزیر تجارت و ایزابل کلمن، معاون یواس اید.

روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« فاش کرد امارات و رژیم صهیونیستی برای ساخت پهپاد قرارداد سری امضاء کرده اند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران؛  وال استریت  دو شرکت اماراتی و صهیونیستی قراردادی محرمانه را در ماه نوامبر )آبان گذشته( برای 
ســاخت پهپاد امضاء کردند.طبق اعالم این روزنامه، قرارداد یادشده، تجهیزات نظامی صهیونیستی را )در خاک امارات و( نزدیک 
مرز های ایران قرار داده و صحنه امنیتی خاورمیانه را تغییر خواهد داد.به گزارش وال استریت ژورنال، موافقت اسراییل با فروش 
سامانه گنبد آهنین به امارات را بعید دانست و تاکید کرد موافقت علنی امارات با حمایت نظامی و اطالعاتی رژیم صهیونیستی ، 

مشکلی )بزرگ( برای ابوظبی است که درصدد گسترش روابط با تل آویو، بدون خصومت ورزی با تهران است.پیشتر پایگاه آکسیوس در گزارشی اعالم کرد که ابوظبی 
و تل آویو از دو دهه پیش از طریق یک کانال امنیتی و اطالعاتی بایکدیگر همکاری داشته اند. طبق گزارش این پایگاه، یکی هیئت نظامی وابسته به وزارت جنگ رژیم 
صهیونیستی به ابوظبی سفر کرده و طی آن راه های حمایت دفاعی و اطالعاتی از امارات به دنبال حمالت نیرو های یمنی را بررسی کرده است.آن ها از بیش از دو دهه 
پیش از طریق یک کانال مخفی، در زمینه دفاعی و اطالعاتی با یکدیگر ارتباط داشته اند. پس از آن امارات به رژیم صهیونیستی ابالغ کرد که در زمینه دفاع موشکی 
و مقابله با پهپاد ها به کمک این رژیم نیاز دارد.تل آویو می خواهد در حد توان به امارات کمک کند، ولی در همین حین تکنولوژی حساس و فناوری های مدرن خود 
را در اختیار آن قرار ندهد.هفته گذشــته »اســحاق هرتزوگ« رئیس رژیم صهیونیستی در سفری به ابوظبی، راه های تقویت روابط دو طرف و همکاری های امنیتی را 

بررسی کردند.

ژنرال میلی: 

قرارداد محرمانه امارات اسراییل لو رفتممکن است کی یف در عرض ۷۲ ساعت سقوط کند

وعده مارین لوپن 
 جایگزین کردن اتحادیه اروپا

کاندیدای ریاست جمهوری جناح راست افراطی فرانسه وعده داد در صورت پیروزی 
در انتخابات ریاســت جمهوری سال جاری میالدی در این کشور اتحادیه اروپا را با 
نهادی اصالح شده جایگزین کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 

مارین لوپن، کاندیدای ریاست جمهوری راست افراطی حاضر در رقابتهای انتخابات 
ریاســت جمهوری کشــورش در اظهاراتی وعده داد درصورت پیروز شدن در این 
انتخابات اتحادیه اروپا را با یک »ائتالف از کشورهای اروپایی« جایگزین کند.لوپن 
در ســخنرانی در جریان یک تجمع انتخاباتی در شهر رنس در شمال شرق فرانسه 
گفــت: ما اتحادیه اروپا را اصالح خواهیم کرد و آن را با یک ائتالف از کشــورهای 
اروپایــی جایگزین خواهیم کرد.لوپن که رهبر حزب راســت افراطی تجمع ملی و 

منتقد سر سخت اتحادیه اروپا و ناتو است گفت که دولت احتمالی او تالش خواهد 
کرد تا جایگاه فرانسه را در شورای امنیت سازمان ملل در حالی که این کشور یکی 
از اعضای اصلی آن است، تقویت کند.او در ادامه این اظهاراتش از »منطق بلوکهای 
نظامی« انتقاد کرده و مجددا وعده داد فرانســه را از ساختار فرماندهی ناتو خارج 
ساخته تا از منفعت ملی این کشور محافظت کرده و نگذارد فرانسه به درگیری های 

کشورهای دیگر کشیده شود.
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یک فناوری انقالبی جدید که توســط دانشمندان دانشگاه »دالوِر« 
ابداع شــده است، تا ۹۹ درصد کربن دی اکسید را از هوا حذف می 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، اگر چه برخی از دانشمندان 
اســتدالل می کنند که حــذف و جذب کربن از جــو یک »حواس 
پرتی خطرناک« اســت، امــا یک بیانیه مطبوعاتی نشــان می دهد 
که مهندســان دانشــگاه »دالوِر«)Delaware( روش جدیدی را برای 
جذب مؤثر ۹۹ درصدی کربن دی اکســید از هوا با استفاده از یک 
سیستم الکتروشیمیایی با نیروی هیدروژن ابداع کرده اند.گذشته از 
افزایش عملکرد کلی فناوری جذب کربــن با این روش جدید، این 
فناوری جدید می تواند تولید تجاری پیل های سوختی پایدارتر را نیز 
امکان پذیر کند.این سیســتم جدید که در مقاله ای در مجله »نیچر 
انرژی«)Nature Energy( توضیح داده شــده اســت، در واقع از یک 
شکست در یک پروژه تحقیقاتی دیگر متولد شده است. تیم سازنده 
این فناوری جدید در ابتدا روی ســلول های ســوختی غشای تبادل 
هیدروکســید)HEM( کار می کرد که جایگزینی مقرون به صرفه تر و 
سازگارتر با محیط زیست برای سلول های سوختی سنتی مبتنی بر 
اسید است. این تیم در حین کار روی آن فناوری، با یک مانع جدی 
مواجه شد. آنها دریافتند که سلول های سوختی HEM به کربن دی 
اکسید موجود در هوا بسیار حساس هستند و کارکرد مناسب باتری ها 
را دشوار می کنند.حاال چند سال پس از آن، محققانی که زمانی سعی 
 HEM در مبارزه با اثرات کربن دی اکســید بر ســلول های سوختی

داشتند، اکنون از آن به نفع محیط زیست استفاده می کنند. 

پژوهشگران »دانشگاه متروپولیتن توکیو« در بررسی جدید خود، اثر قابل 
توجــه یک ترکیب خاص را در کند کــردن روند کاهش عضله مرتبط با 
پیری نشان داده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از وب سایت رسمی »دانشگاه 
متروپولیتن توکیو«)TMU(، پژوهشــگران نشــان داده اند که ترکیبی از 
»آمینولولینیــک-5 اســید«)ALA-5( هیدروکلرید و »ســدیم فروس 
سیترات«)SFC(، روند کاهش عضله مرتبط با پیری را در مگس های میوه 
کند می کند و به آهسته تر شدن روند کاهش فعالیت حرکتی و طول عمر 
بیشــتر منجر می شــود. این ترکیب در آزمایش ها، با حفظ بهتر ساختار 
عضالنی و عملکرد میتوکندری مرتبط بود. این پژوهش، نخستین نمونه از 
نوع خود در حیوانات است و امکان دارد به ارائه گزینه های درمانی در جهت 
کند کردن پیری عضالت کمک کند.عضالت سالم برای داشتن یک زندگی 
ســالم حیاتی هستند اما برای همیشه دوام ندارند. ضعف ناشی از افزایش 
ســن می تواند به بروز مشکالتی مانند راه رفتن آهسته تر، کاهش قدرت، 
افزایش زمین خوردن و آســیب دیدن منجر شود که برخی از آنها ممکن 
است کشنده باشند. بخش مهمی از کاهش عضالنی مرتبط با افزایش سن، 
به دلیل کاهش عملکرد میتوکندری است. میتوکندری، کارخانه تولید یک 
 adenosine(»ماده شــیمیایی بسیار مهم موسوم به »آدنوزین تری فسفات
triphosphate( محســوب می شود که منبع ضروری انرژی شیمیایی برای 
انواع فرآیندهای بیوشــیمیایی است. در هر حال، مکانیسم دقیق برخورد 
پیری با میتوکندری هنوز به طور کامل شــناخته نشده است.دانشمندان 
در پژوهش های مهمی که طی دهه گذشــته انجــام دادند، دریافتند که 
پوســیدگی میتوکندری در سلول های کشت  شــده را می توان با افزودن 

ترکیبی از دو ماده شیمیایی ALA-5 و SFC کاهش داد.

ابداع یک فناوری انقالبی حذف 
کربن از هوا

ترکیبی که می تواند عامل کند 
شدن روند پیری باشد!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تالش متخصصان برای نجات یک بچه نهنگ زخمی در سواحل یونان

هاس از اولین خودروی فرمول 1 فصل 2022 رونمایی کرد
هاس از خودروی فرمول ۱ خود برای فصل ۲۰۲۲ مسابقات رونمایی کرد. هاس اولین تیم از ۱۰ تیم حاضر در مسابقات فرمول 
۱ است که از خودروی VF-۲۲ خود پرده برداری می کند. این خودرو بر اساس قوانین جدید مسابقات ساخته شده است و مقامات 
برگزار کننده می گویند این قوانین باعث شده است فرمول ۱ رقابتی تری را شاهد باشیم. طراحی کلی این خودرو برای فصل ۲۰۲۲ 
کاماًل متفاوت از فصل های پیشین است و شاهد بخش هایی همچون بال جلوی ساده تر، بال عقب متفاوت و رینگ های ۱۸ اینچی 
با الستیک های دیواره کوتاه هستیم. هاس می گوید این بخش ها و قطعات برای کاهش داغ کردن خودرو و سرعت گیری بیشتر 
رانندگان طراحی شده اند.زیر پوست VF-۲۲ پیشرانه ۶ سیلندر ۱.۶ لیتری توربوی فراری ۷/۰۶۶ قرار گرفته است. این پیشرانه با 
سوخت ۱۰ درصد زیستی به عنوان بخشی از قوای محرکه هیبریدی کار می کند. مؤسس این تیم گفته است:حاال زمان آن رسیده 
است که شما به تالش های خود خوش بین باشید و تأثیر این تالش ها روی رقابتی فشرده در پیست را ببینید.او می افزاید:ما در 
سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفتیم زمان و منابع خود را صرف توسعه خودروی VF-۲۲ بکنیم. همان گونه که گفتیم همه چیز برای پیست 

مهیا شده است اما خب این کار آسانی نبوده است. امیدواریم تصمیمات اتخاذ شده نتیجه دهد.

پیکه در اندیشه خداحافظی زود هنگام
مدافع آبی اناری ها قصد دارد قبل از پایان قرارداد خود از دنیای فوتبال خداحافظی کند.به گزارش ایســنا و به نقل از الموندو، 
جرارد پیکه یکی از بازیکنان باتجربه بارســلونا اســت که از سال ۲۰۰۸ در تیم بازی می کند.پیکه تا سال ۲۰۲۴ با آبی اناری ها 
قرارداد دارد اما ظاهرا او قصد دارد که قبل از پایان قرارداد خود با دنیای فوتبال خداحافظی کند.رادیو کاتالونیا اعالم کرد که پیکه 
قصد ندارد تا پایان قراردادش به فوتبال ادامه دهد بلکه تصمیم گرفته که در تابســتان ۲۰۲۳ از دنیای فوتبال خداحافظی کند. 
این  بازیکن باتجربه بارها اعالم کرده است که بعد از خداحافظی از فوتبال در یک پست اداری در بارسلونا مشغول به کار خواهد 
شــد. بســیاری او را رئیس آینده آبی اناری ها می دانند و به نظر می رسد که خود او هم چنین پستی را در نظر دارد.از ماتیاس 
دی لیخت و کریستین اریکسن به عنوان دو گزینه جدی آبی اناری ها برای جایگزینی پیکه سخن به میان می آید.پیکه در سال 
۲۰۰۸ و با 5 میلیون یورو از منچستر یونایتد به بارسلونا پیوست. او 5۹۲ بار پیراهن بارسا را بر تن کرده است و توانسته 5۲ گل 

به ثمر رساند و ۱۳ پاس گل هم بدهد.

یا مجال انهل و آهم بدهیا هب زند خویشتن راهم بده بوهس ای زان روی چون ماهم بدهاز داهنت چون نمی یابم نشان
ن تو شد تشنهٔ چاه زنخدا

جان من، آبی از آن چاهم بده قربت خاصان ردگاهم بدهرغبت من رد جهان از بهر تست
بوهس ای زان لعل می خواهم، بدهدوش میگفتی: ز من چیزی بخواه
از تو من نیز آنچه میخواهم بدهره هچ از من خواستی یکسر رتاست

پیشنهاد

چهره روز

کتاب جهش اجتماعی
 The Social Leap کتــاب جهش اجتماعی با عنوان اصلی
اثری از ویلیام فون هیپل در زمینه روانشناسی تکامل و 
ادراک اجتماعی است؛ کتابی که یافته های جدید نظریه 
تکامل را درباره اینکه ما که هســتیم و از کجا آمده ایم 
پیش روی مخاطب قرار می دهد. جهش اجتماعی نشان 
می دهد چگونه شش میلیون سال تکامل انسان زندگی 
امروزی ما را شــکل داده اســت: از کار و روابط گرفته تا 
رهبری و نوآوری و جســت وجویمان در پی شــادکامی. 
یلیــام فون هیپل در کتابش نشــان می دهد که برتری 
انســان بر ســایر جانوران به خاطر توانایی های عجیب 
او در تعامــل با همنوعان و جامعه اســت و نه به خاطر 
قابلیت های چشــمگیر در نوآوری فنــی و یا مثال کار با 
اشیاء. انســان به خاطر اینکه به موجودی اجتماعی تبدیل شد توانست به باالترین موقعیت برسد و از 
»شــکار« تبدیل به »شکارگر« شود.اما هنگامی که به ویژگی های رفتاری و روانی انسان نگاه می کنیم، 
موجودی پر از تناقض می بینیم. تناقض ها در انسان خردمند دنیای امروز بسیار بیشتر است و از دیدگاه 
نویســنده درک این رفتارها بدون نگاه به گذشته امکان پذیر نیســت. یکی از رفتارهای عجیب انسان 
خردمند موضوع شادکامی است. در نظر بگیرید ما سخت کار می کنیم تا به هدف هایمان برسیم اما وقتی 
که موفق شدیم شادکامی مان در مقایسه با زحمت و تالشی که کردیم بسیار زودگذر است. در واقع این 
شادی و احساس خوب در یک نگاه کلی فقط چند لحظه طول می کشد. اما چرا باید این طور باشد؟ویلیام 
فون هیپل در کتابش برای پاسخ به این سوال در کنار سوال های دیگر براساس داده های ناقض و پیچیده 
نشان دهد »ما که هستیم و چطور به اینجا رسیدیم«. او با بررسی رفتار انسان، تعامل با محیط، توضیح 

دادن پدیده ای به نام اجتماع، همکاری، تقسیم کار و بسیاری از عوامل دیگر نشان می دهد...

دمیتری مندلیف
دیمیتری ایوانُویچ ِمنِدلیفشیمی دان معروف اهل روسیه 
بود. وی پایه گذار جدول تناوبی عناصر شیمیایی است، او 
به وسیلهٔ جدول توانست وجود تعداد زیادی از عنصر های 
کشف نشده را پیش بینی نماید. وی ترتیب قرار گرفتن 
عنصرهــا را در جــدول بر پایهٔ افزایــش تدریجی جرم 
اتمی آن هــا در یک تناوب به صورت افقــی قرار داد تا 
به این وســیله خواص شیمیایی در یک گروه به صورت 
عمودی تکرار شــود. دیمیتری ایوانویچ ِمنِدلیف، فرزند 
یکی از مدیران یک مدرسهٔ محلی در ۸ فوریهٔ ۱۸۳۴ در 
روستایی نزدیک شهر توبولسک در کشور روسیه متولد 
شــد. پدربزرگ وی، پاول ماکسیمویچ سوکودوف، یک 
کشــیش در کلیسای ارتدکس]۱[ و پدر وی معلم علوم 
سیاسی، فلسفه و هنرهای زیبا بود. تصور می شود که مندلیف کوچکترین فرد خانواده در میان ۱۱، ۱۳ 
،۱۴ یا ۱۷ فرزند بوده اســت. بعد از نابینا شــدن پدر مندلیف و از دست دادن شغل تدریس، مادر وی، 
مجبور به کار شد و کارخانهٔ شیشه ای را که متعلق به آن ها ولی رهاشده بود احیا کرد. در سن ۱۳ سالگی 
در پی درگذشــت پدرش و تخریب کارخانهٔ شیشه در آتش سوزی دمیتری وارد مدرسهٔ ژیمناسیم )به 
انگلیسی: Gymnasium( در توبولسک )به انگلیسی: Tobolsk( شد.وی در سال ۱۸۶5 دکترای علوم را به 
خاطر پایان نامه اش با عنوان »دربارهٔ ترکیبات آب با الکل« دریافت کرد. در سال های ۱۸۶۴ و ۱۸۶5 به 
ترتیب استاد شیمی در مؤسسهٔ ایالتی تکنولوژی سن پترزبورگ و دانشگاه ایالتی سن پترزبورگ شد.با 
اینکه مندلیف افتخارات زیادی در سازمان های علمی سرتاسر اروپا از جمله انجمن سلطنتی انگلستان 
داشــت، در ۱۷ اوت ۱۸۹۰ از دانشــگاه سن پترزبورگ اســتعفا داد. او در ۱۸۹۳ به عنوان مدیر اداره 

بین المللی اوزان و مقیاس ها منصوب شد.

فرهنگ

بیست و هشــتمین جشــنواره فیلم اسلم دنس 
فهرست فیلم های برنده جوایز خود را اعالم کرد 
و فیلم سینمایی »کشــتن خواجه« ساخته عبد 
آبست جایزه بزرگ هیات داوران را دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، جشنواره فیلم »اسلم دنس« که 
از ۳۰ دی تا ۱۰ بهمن برگزار شــد، امسال پس 
از بررسی بیش از هشت هزار فیلم از سراسر دنیا 
در نهایت حدود صد فیلــم بلند و کوتاه را برای 
بخش های مختلف خود انتخاب کرد و در نهایت 
فیلم سینمایی »کشتن خواجه« به نویسندگی و 
کارگردانی عبد آبســت که در بخش مسابقه این 
جشنواره حضور داشت جایزه بزرگ هیات داوران 
)sBreakout( را به خود اختصاص داد. »کشــتن خواجــه« پیش از این و در اولین نمایش 
جهانی اش در بخش مســابقه بیست و  پنجمین جشــنواره فیلم شب های سیاه تالین به 
نمایــش در آمد و پس از آن در پنجاه و دومین جشــنواره بیــن المللی فیلم هند در گوآ 
پذیرفته شــده بود. شهرزاد سیفی تهیه کنندگی این فیلم را برعهده دارد. ابراهیم عزیزی،  
وحید راد، میثاق زارع، ایمان بســیم، سارا محمدی، مه ســیما کباری بازیگران این فیلم 
هستند.»کشــتن خواجه« داستان یک قاتل زنجیره ای را روایت می کند.این فیلم محصول 
شــرکت »هیچ فیلم« اســت و پخش و فروش بین المللی آن را محمد اطبایی در کمپانی 

»مستقل های ایرانی« برعهده دارد.

»کشتن خواجه« برنده جایزه بزرگ 
جشنواره آمریکایی شد
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