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 با وجود توصیه های صریح رهبر انقالب
 واکاوی ۳ دلیل عدم موفقیت دولت 

در کنترل تورم
بــا وجود توصیه های مشــخص رهبر انقالب به پیاده ســازی اصول 
اقتصادی مقاومتی متاســفانه دولت قبل تالش کرد تا رشــد توسعه 
اقتصادی را از مسیر تفاهـــم بـا غـرب ) قرارداد برجام ( و سیاستهای 
اقتصادی لیبرالیستی و بازار آزاد پی بگیرد.به گزارش خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم،  رهبر انقالب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و 
فعاالن صنعتی آمارهای کالن اقتصادی دهه 90 را ناخرســند کننده 
خواندند و نســبت به »رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در 
کشــور، تورم، رشد نقدینگی، مســکن، تامین ماشین آالت و مسائل 
مشــابه« ابراز نارضایتی کردند.بررسی شاخص های مختلف اقتصادی 
در دهه نود نشــان می دهد که در ســایه بی توجهی دولت روحانی به 
توصیه های رهبر انقالب و کارشناســان متعهد و متخصص ، پتانسیل 
رشــد اقتصادی در تمام ده ســال مستهلک گشته است و دهه 90 را 
می توان دهه از دســت رفته اقتصاد ایران نامید.به طور متوسط، رشد 
اقتصادی در این دهه نزدیک به صفر درصد بوده اســت و کشور تورم 
بــاالی 25 درصــد را تجربه کرد و نرخ تــورم در مردادماه به نزدیک 
50 درصد رســید که دومین رکورد تمام 70 ســال گذشته است. بر 
اساس محاسبات مرکز آمار ایران و مرکز پژوهش های مجلس، درآمد 
ســرانه خانوار ایرانی طی دهه 90 بیش از یک سوم کاهش پیدا کرده 
و همچنین میزان کالری دریافتی روزانه توسط افراد کاهش پیدا کرده 
اســت که بخشــی از مردم را به زیر مرز نیاز روزانه پروتئین - کالری 
رسانده است.متوســط مصرف 7 دهک اول درآمدی از گروه خوراکی 
)برنج، مرغ، گوشــت و ماهی( کاهش پیدا کرده و نرخ فقـــر هـــم 
بـــه بیش از 30 درصد در پایان ســال 98 افزایش پیدا کرده است. 
رســانه های معاند و برخی از فعاالن سیاسی در شبکه های اجتماعی 
صحبت های انتقادی از آمارهای اقتصادی دهه نود را تـــالش بـرای 
سـلب مسئولیت  در بروز مشکالت اقتصادی بازنمایی کردند و مدعی 
شــدند که گســترس فقر کاهش درآمدهای ملی فرار سرمایه و تورم 
پایدار که خود را در دهه نود آشــکار کرده است، درنتیجه مداخله  در 
سیاســت های اقتصادی دولت است و تالش کردند تا دولت های دهه 

نود را میرا از اشتباه جلوه بدهند.

 بی توجهی دولتها در دهه نود به اصول اقتصاد مقاومتی
رئــوس کلی توصیــه ) فرامین( رهبــر انقالب به دولــت یازدهم در 
تاریــخ 5/6/1394 در موضوع اقتصاد مقاومتی شــامل تدوین برنامه 
ششم توســعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی،  تدوین برنامه اجرایی برای 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، مشخص کردن سهم هر دستگاه و زمان 
بنــدی آن، رصد و پیگیــری فعالیتهای دســتگاهها در زمینه اقتصاد 
مقاومتی، تشکیل یک ســتاد فرماندهی قوی ، هوشمند و نافذالکلمه 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی و  ارائه گزارش آن به مردم  و عدم اجرای 
برنامه های غیر منطبق با سیاســتهای اقتصاد مقاومتی درکنار  برنامه 
ریزی برای افزایش ســهم بخش بیرون دولت ) خصوصی( در اقتصاد 
مقاومتی بود.این درحالی اســت که مرور عملکرد دولت روحانی نشان 
میدهــد که عمال این توصیه ها بر روی کاغذ باقی ماند و دولت تالش 
کرد تا رشد توسعه اقتصادی را از مسیر تفاهـم بـا غـرب ) قرارداد برجام 
( و سیاســتهای اقتصادی لیبرالیســتی و بازار آزاد پی بگیرد.به عنوان 
مثال،  تغییر قوانین بانکی و مالی کشور بر اساس توصیه های صندوق 
بین المللی پول،  کاهش تعرفه های واردات، تمرکز بر رشــد هلدینگ 
هــای بزرگ اقتصادی با ایجاد فضای انحصــاری تولید و واردات و بی 
توجهی به بخش تعاون، عدم اصالح سیاست های مالیاتی و جلوگیری 
از فــرار مالیاتی بخش تجاری، افزاش جذابیــت بخش مالی اقتصاد و 
تشدید فشــار بر بخش تولیدی و واقعی، کنترل تصنعی تورم با تکیه 
بر ســرکوب نرخ ارز و ارزپاشی در سالهای 94 تا 97 و  بی توجهی به 
سیاســت های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم و بودجه های 
سنواتی در کنار تضعیف بخش خصوصی واقعی و افزایش فضای تنفس 
واردکنندگان و دالالن از جمله مصادیقی است که حاکی از عدم توجه 
به پیاده سازی برنامه ها و سیاستهای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در یک 

دهه گذشته است.

چرا برنامه دولت روحانی برای مهار تورم موفق نبود؟
نـرخ باالی تورم در اقتصاد ایران از سه ناترازی در حوزه های اقتصادی 
ناشــی می شــود که اگر این ناترازی ها مرتفع نشوند کنترل تورم هم 
امکان پذیر نخواهد بود . هرچند نرخ تورم در برخی از ســالها به دلیل 
افزایش درآمدهای ارزی ، ســرکوب نرخ ارز و به شکل تصنعی و موقت 
، با » پرتاب تورم بـــه خـــارج از کشــور « کاهش پیدا کرده بود ؛ اما 
کنترل پایدار تورم تنها از میســر کنترل سه ناترازی بودجه ای ، نظام 
بانکــی و تجارت خارجی مــی گذرد. رهبر معظم انقــالب در دو دهه 
گذشــته به کرات و به شکل مستقیم به این موضوع پرداخته اند. دولت 
روحانـی بعـــد از روی کارآمـدن وعـده مـهـار تـورم و ایجـاد رونق و 
رشد اقتصادی را داده بود ، امـــا بـه اهـــداف خـود در زمینـه مـهـار 
تـورم و رشد اقتصادی نرسید.ریشـه ایـن عـدم موفقیت را می تـوان بـا 
اشتباهات دولت در ســـه رکـن مـهـم سیاستگذاری شامل » سیاست 
پولی « ، » سیاست مالی « و » سیاست ارزی و تجاری « مرتبط دانست.

1-بحران کسری بودجه
در بحث کســری بوجه به عنوان یکی از چالشهای سیاست مالی در 
اقتصــاد، رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس در ســال 
94 فرمودند:  مـــا دچار کمبود منابع هستیم. وتحـریـــم هـم تأثیر 
داشته است در ایـــن کـمـبـود منابع - ایـــن را مـا شـکی نداریـم 
- لـکـــن وقتی انســان کمبود منابع دارد ، باید چــکار کند ؟ ... راه 
عالج دارد ؛ یکی از راه هـــای عـالج صرفه جویی است . به رغـم ابراز 
نگرانی رهبرانقالب از تاثیر منفی کسری بودجه، دولت روحانی بـــه 
جـای افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های زائد، بودجه های 

سنواتی را با کسری عملیاتـی بـاال تدویـن کـرد....
ادامه در صفحه سوم

نگـــاه

وزارت صمت به دنبال شــفاف ســازی و کاهش قیمتها از طریق درج قیمت 
تولیدکننده روی کاالســت با این حال اغلب اصناف و کارشناســان نسبت به 
اجرای عجله ای طرح آن هم بدون تعبیه زیرساخت های الزم، انتقاد دارند.به 
گزارش خبرنگار مهر، عدم درج قیمت واقعی روی کاال و باال بودن غیرمنطقی 
نرخ اغلب محصوالت موضوع دور از ذهنی نیســت و گشــت و گذاری در بازار 
صحت این گذاره را نشان می دهد؛ وضعیت قیمت ها به ویژه در فروشگاه ها این 
گمان را قوت می بخشد که اکثر آنها قیمت هایی هستند که با توافق واحدهای 
تولیدی، واســطه ها و فروشگاه درج شده اند.از سویی دیگر نیز با توجه به اینکه 
کاالها در شهرهای مختلف تولید می شوند و یک کارخانه به شهر عرضه کننده 
نزدیک و به شهر دیگر بسیار دورتر است، تاکنون تولیدکننده باید با یک قیمت 
واحد، کاالی خود را در شهرهای مختلف عرضه می کرد، بنابراین تولیدکننده 
از آنجا که نمی داند محصول تولیدی در کدام شهر توزیع می شود، ناچار است 
طوالنی ترین مسیر و بیشترین هزینه را در نظر بگیرد تا کاال به دست مصرف 

کننده برسد که همین مساله گرانی کاالها را در پی دارد.

چرا درج قیمت تولیدکننده روی کاال الزامی شد؟
برای کاهش تکانه های قیمتی و شفاف سازی بازار خرده فروشی، حدود 2 ماه 
پیــش وزارت صمت طرح درج قیمت تولیدکننده به جای مصرف کننده روی 
کاال را در دســتور کار قرار داد تا با این شــیوه هم به کاهش قیمت ها کمک و 
هم از تبانی بین تولیدکننده و عرضه کننده جلوگیری کند.بر اساس این طرح، 
تولیدکننده باید بر روی کاالهای خود، قیمت تمام شــده کاال به اضافه ســود 
قانونی خود به اضافه مالیات بر ارزش افزوده را درج و فروشــگاه ها و واحدهای 
صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده هستند. مبنای محاسبه مالیات 
واحد تولیدی نیز قیمت کاال در کارخانه اســت. اگر تولیدکننده به هر دلیلی 
قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهد، ملزم اســت که بر اســاس همان 
عدد، پرداخت مالیات داشــته باشــد.در این رابطه آنطور که سید رضا فاطمی 
امین وزیر صمت اعالم کرد: »در برخی محصوالت شــاهد هستیم که قیمت 
مصرف کننده درج شده روی کاال 30 تا 40 درصد بیش از قیمت تولید کننده 
است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت ها را شاهد بوده ایم 
بنابراین برای رفع این مســئله در تالش هســتیم به جای درج قیمت مصرف 
کننده، قیمت تولید کننده روی کاال درج شود. در همین مدت اجرای طرح نیز 
در بیش از 1500 قلم کاال قیمت های کاهشــی داشته ایم، مانند آب معدنی و 
بسیاری از مواد سلولزی.«همچنین عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان به مهر اعالم کرد که »با هدف شفاف سازی قیمت ها، 
بهره منــدی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از 
سودهای مصوب قانونی، حذف واسطه های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده 
کاال برای اصناف، روزآمدســازی شــیوه های نظارت در بازار، روان سازی نظام 
قیمت گذاری و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان، طرح 
درج قیمت تولیدکننده بر روی کاالها را در دســتور کار قرار داد. درج قیمت 
تولیدکننده روی کاالها دست واسطه ها را کوتاه کرده و قیمت های کاذب را از 
میان می برد.درج قیمت تولیدکننده روی کاالها دست واسطه ها را کوتاه کرده 
و قیمت های کاذب را از میان می برد.«طبق تاکید تابش »فروشگاه ها در قالب 
طرح هــای تخفیفی و حراج، حجم باالیی از کاالها را با تخفیف های غیرواقعی 
20 تا 50 درصدی عرضه می کنند. با اجرای این طرح، فروشگاه های زنجیره ای 
ملزم می شوند که برچسب تخفیفات قیمت غیرواقعی را از روی قفسه ها حذف 
کنند و همان قیمت مصرف کننده روی کاال، در معرض دید عموم قرار گیرد.«

ایرادات طرح درج قیمت تولیدکننده روی کاالها

مزایــای درج قیمت تولیدکننــده روی کاال قابل انکار نیســت اما با توجه به 
وضعیــت فعلی بازار و تولید کشــور، احتمال افزایــش غیرمنطقی قیمت در 
سطح خرده فروشی و یا حساب سازی تولیدکننده برای درج قیمت غیرواقعی 
وجود دارد.اگرچه محمدصــادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی 
در این مورد به مهر گفته است که »یک معیار برای مردم ارائه داده ایم که اگر 
قیمت تولیدکننده با قیمتی که در واحد صنفی انجام می شود، در کاالهای پُر 
مصرف بیش از 30 درصد و کاالهای کند گردش بیش از 20 درصد بود، گران 
فروشی رخ داده است؛ بنابراین کشف گران فروشی برای مصرف کننده نهایی 
آســان شده است مضافاً بر اینکه برآورد ما این است که با موضوع درج قیمت 
تولیدکننده، رقابت در الیه های توزیع و فروش به شــدت زیاد شده است.« اما 
نکته این است که بدون نظارت دقیق نمی توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

لزوم تشکیل هیأت ناظر برای بررسی قیمت های تولیدکننده
در این رابطه جالل الدین محمد شــکریه نایب رئیس اتــاق اصناف ایران به 
مهر گفت: وقتی ظاهر این طرح را نگاه می کنید به ظاهر متبادر می شــود که 
می تواند عملکرد خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این طرح زمانی 
می تواند مثمرثمر باشد که ثبات نرخ ارز را حداقل برای یک سال داشته باشیم 
زیرا در حال حاضر به دلیل نوسانات نرخ ارز، چندگانگی قیمت کاالها را شاهد 
خواهیم بود.وی افزود: از سویی دیگر سازمان حمایت باید به جد کارخانجات را 
کنترل کند. وقتی درج قیمت تولیدکننده الزامی شد شاهد افزایش قیمت درب 
کارخانه برخــی از محصوالت بودیم؛ در واقع پیش از اجرای این طرح، قیمت 
مصــرف کننده آن کاال در بازار پایین بود اما پــس از اجرا، تولیدکننده عمداً 
قیمت را باال برد. کارخانجات تولیدی باید تحت نظارت قرار گیرند تا قیمت های 

دلخواه خود را درج نکنند.

مصرف کننده چگونه گرانفروشی را تشخیص دهد؟
همچنین قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران به 
مهر گفت: با توجه به عدم شفاف سازی دقیق و نامتوازن بودن هزینه ها، نحوه 
محاسبه هزینه حمل و نقل، کرایه، انبارداری و هزینه های جانبی در کشور ما 
جای بحث دارد. کاســب می تواند بگوید هزینه انبــارداری و کرایه من ایکس 
تومان شــده پس تمام این موارد را روی قیمت مصرف کننده اعمال می کنم.

وی تاکید کــرد: به عنوان نمونه اگر قیمت تولیدکننــده یک کاالیی 8 هزار 
تومان درج شــده باشد و فروشنده این کاال را با قیمت 10 هزار و 400 تومان 
بفروشد؛ مصرف کننده چه ایرادی می تواند به این قیمت بگیرد؟ مردم چگونه 
می خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟مردم 
چگونه می خواهند محاسبه کنند که آیا قیمت فروشنده منصفانه است یا خیر؟ 
کاسب می تواند هزاران دلیل برای قیمت فروشنده بیاورد، مصرف کننده چگونه 
قرار است متوجه شــود که افزایش قیمت اعمال شده، منطقی است؟حسنی 
گفت: از ســویی دیگر فروشگاه برای جذب مشتری بیکار نمی نشیند؛ بنابراین 
ممکن است تابلوهای تخفیف از فروشگاه ها برداشته شود اما تابلوهای »جایزه« 
جایگزین خواهد شــد. در واقع فروشگاه دیگر اعالم نمی کند که ایکس درصد 

تخفیف اعمال کرده بلکه کلمه تخفیف تبدیل به کلمه جایزه می شود.

شرکت های کوچک توان رقابت با شرکت های بزرگ را ندارند
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از سویی دیگر 
شرکت های بزرگ خودشان پخش و حمل دارند و زنجیره تولید و توزیع را در 
اختیار دارند اما شــرکت های کوچک و متوسط این امکانات را ندارند و باید به 

واسطه یک شرکت پخش کاال را توزیع کنند.

بیم و امید درج قیمت تولید روی کاال

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

پیش بینی ثبت رکورد ۴۵ میلیارد دالر صادرات تا پایان سال
وزیر اقتصاد خبر داد

واریز سود 550 هزار تومانی 
سهام عدالت

راهکار رئیس بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بانک ها

به جای استقراض از بانک مرکزی، اموالتان را بفروشید

وزیر اقتصاد از تقسیم سود سهام عدالت سال 1399 تا پایان امسال خبرداد و گفت: مبلغ سود دارندگان سبد 532 
هزار تومانی ســهام عدالت حدودا 550 هزار تومان است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی طی 
سخنانی در جمع خبرنگاران در خاتمه جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستور امروز این شورا را مختص به 
موضوع سهام عدالت و جمعیت حدود 50 میلیون نفری سهامداران مستقیم و غیر مستقیم آن عنوان و مهم ترین 
مصوبه آن را مربوط به پرداخت سود سهام عدالت سال 1399 به سهامداران اعالم کرد.وزیر اقتصاد گفت: با وجود 
برگزاری مجامع عمده شرکت های عضو سهام عدالت در نیمه اول سال 1400، تا کنون  سوِد دارندگان مستقیم و 

غیر مستقیم سهام آنها تا کنون پرداخت نشده بود...

معاون بهداشت ستاد مقابله با کرونای استان تهران:

 کوچک ترین عالمت سرماخوردگی 
را »اُمیکرون« بدانید 

معاون بهداشــت ستاد کرونای استان تهران ضمن تشریح وضعیت بیماری در پایتخت، گفت: با توجه به 
سرایت پذیری باالی سویه اُمیکرون ویروس کرونا و مدت قرنطینه کوتاه تر آن، زمان کافی برای اخذ تست 
PCR وجود ندارد؛ بنابراین اگر پاســخ رپید تســت یک فرد، دو بار متوالی در یک 24 ساعت منفی شود، 
می توان گفت که کرونا ندارد و این کار در دوره پیک می تواند جایگزین PCR شــود.دکتر علیرضا اولیایی 
منش در گفت وگو با ایســنا، درباره میزان واکسیناســیون کرونا در استان تهران،  گفت: حدود 90 درصد 
جمعیت باالی 12 ســال دز اول و 80 درصد جمعیت باالی 12 سال دز دوم و 25 درصد جمعیت باالی 
18 ســال دز سوم واکســن را تزریق کردند. به تازگی نیز تزریق واکسن های سینوفارم و پاستوکووک به 
گروه سنی 9 تا 12 سال مصوب شده است و ممکن است در آینده به تدریج از 5 سال به باال تزریق دو دز 
واکسن مجاز اعالم شود. از آنجایی که تزریق واکسن به گروه 9 تا 12 سال به تازگی آغاز شده است فعال 
آماری در این باره نداریم.او با تاکید بر لزوم تکمیل فرایند واکسیناسیون،  اظهار کرد: از مردم می خواهیم 
به فاصله 4 ماه از تزریق دز دوم اقدام به تزریق دز سوم کنند. اکنون آمار ابتال امیکرون در کسانی که دز 
سوم را تزریق کردند، بسیار پایین است؛ زیرا ایمنی باالی 80 درصد دارند.وی درباره روند اجرایی فاز ششم 
طرح شهید سلیمانی نیز بیان کرد: در قالب این طرح کارهای بسیار زیادی در کشور در حال اجرا است. 
طرح شهید سلیمانی در ابعاد وسیعی فعال است که یکی از مهم ترین ابعاد آن موضوع واکسیناسیون است 
که چندین هزار نیروی بسیجی و غیر بسیجی داوطلب به کمک ما آمدند. در بخش  پروتکل های نظارتی 
هم به دقت اقدامات در حال انجام اســت اما چون در دوره ای اوضاع کرونا خوب و کاهشــی بود، رعایت 
پروتکل ها کاهش یافت و به زیر 50 درصد رسید.وی افزود: در بخش سوم طرح، کمک های حمایتی حائز 
اهمیت است که کارهای زیادی در فاز پنجم انجام شد و اگر به اوج پیک ششم برسیم مجددا کمک ها با 
الک داون ها و محدودسازی مشاغل آغاز می شود. در زمینه ردیابی و رهگیری بیماران نیز، اخذ تست های 
 PCR اهمیت دارد که با ظرفیت باالیی در حال انجام اســت و می توان گفت که 20 درصد PCR رپیــد و
و 11 درصد رپید تســت ها در کشــور مثبت می شــوند و آمار تهران هم مشابه با متوسط کشوری است.

او ادامه داد: هرچه به ســمت شــدت پیک کرونا پیش رویم ردیابی و رهگیری اثر خود را از دست داده و 
غیرممکن می شود به همین دلیل وقتی امیکرون با شدت سرایت باال تعداد افراد زیادی را مبتال می کند 
دیگر رهگیری فایده  چندانی ندارد و حتی تست های PCR هم خیلی قابل انجام نیست؛ زیرا مقدور نیست 
مثال نیم میلیون نفر این تست را بدهند. به همین دلیل کشورهای دیگر هم به سمت اخذ رپید تست ها 
رفته اند تا افراد مشکوک به بیماری این تست را انجام دهند. اگر پاسخ رپید تست شخصی دو بار متوالی در 
 PCR یک 24 ساعت منفی شود می توان گفت که کرونا ندارد و این کار در دوره پیک می تواند جایگزین
شــود.اولیایی منش  بیان کرد: در مورد امیکرون می گوییم 5 روز بعد از ابتال و قرنطینه افراد می توانند به 
زندگی عادی بازگردند و با توجه به حجم باالی ابتالها تست PCR دیگر ارزش خود را از دست می دهد.وی 
با اشاره به وضعیت تهران از نظر تبادالت استانی با سایر استان ها، تصریح کرد: سرعت سرایت امیکرون به 
شــدت باال است و با اینکه درگیری ریه باالیی ایجاد نمی کند اما همین وضعیت موجود هم برای کسانی 
که بیماری زمینه ای دارند یا مسن هستند، خطرناک است. البته باز هم باید به شدت مراقبت ها را افزایش 
دهیم تا تعداد افراد کمتری مبتال شوند زیرا اگر تعداد موارد ابتال افزایش یابد ممکن است ظرفیت درمانی 
کشور پاسخگوی افزایش تعداد نباشد.وی تاکید کرد: دیگر می گوییم کوچک ترین عالئم سرماخوردگی را 
هم امیکرون در نظر بگیرید و منتظر درگیری ریه و سی تی اسکن نباشید؛ چون این عارضه به ندرت در 
مبتالیان رخ می دهد و بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی گلو و نای را درگیر می کند. یکی از عالئم شایع ابتال 
به امیکرون تغییر تن صدا یا خشونت در صدا است و مانند نوع دلتا از بین رفتن حس بویایی رخ نمی دهد. 

البته هنوز هم ممکن است تعداد اندک و محدودی به سویه دلتا مبتال شوند.

چرخش باالی اومیکرون در تهران
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به شیوع باالی اومیکرون، گفت: باال رفتن و مثبت 
شــدن تست های پی سی آر در مراجعان سرپایی نشــان دهنده چرخش باالتر ویروس است.به گزارش 
خبرگزاری مهر، علیرضا زالی اظهار کرد: تعداد موارد جدید در 24 ساعت گذشته در استان تهران به 250 
مورد رسیده که 142 بیمار جدید در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند.وی با اشاره به اینکه با احتساب 
تعداد بیماران بستری با تشخیص کرونا در تهران به عدد دو هزار و 357 بیمار می رسد، افزود: قریب 699 
نفر از این بیماران در بخش های مراقبت ویژه بستری هستند.به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، در شبانه روز گذشته میزان مراجعان بخش های سرپایی درمانی و بهداشتی در تهران بالغ بر 15 
هزار و 850 بیمار اســت .زالی تاکید کرد: به طور کلی در مجموع 48 درصد تســت های پی سی آر هفته 
گذشــته شــهروندان تهرانی که به مراکز درمانی و یا سرپایی مراجعه داشته اند مثبت بوده، این در حالی 
اســت که این عدد در مقایسه با هفته گذشــته عدد 10 تا 15 درصد اعالم شده بود.وی تاکید کرد: باال 
رفتن و مثبت شدن تست های پی سی آر در مراجعان سرپایی نشان دهنده چرخش باالتر ویروس است.

وزیر نفت:

بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است
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سهم زنان از جامعه بیکاران افزایش یافت
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گزیده خبر

گفتگوی تلفنی امیرعبداللهیان با وزرای 
خارجه ژاپن و عراق

وزیر خارجه ژاپن در گفتگوی تلفنی 
با وزیر خارجه کشــورمان از وی برای 
ســفر به توکیو دعوت به عمل آورد.
به گــزارش حوزه سیاســت خارجی 
خبرگزاری تســنیم، صبــح روز پنج 
امور  شنبه یوشیماسا هایاشــی وزیر 
خارجه ژاپن طی تماســی با حسین 
امــور خارجه  وزیر  امیرعبداللهیــان 
جمهوری اســامی ایران در خصوص 
روند روابط دوجانبه و مســائل مورد اهتمام مشترک در عرصه منطقه ای 
و بین المللــی گفتگو و تبادل نظر کــرد.در این تماس تلفنی دو طرف در 
مورد توسعه همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف و روند مذاکرات 
وین گفتگو و تبادل نظر کردند.وزیر امور خارجه ژاپن روابط دو کشــور را 
تاریخی و بسیار مهم خواند. وی ضمن حمایت از مذاکرات وین برای رفع 
تحریم ها و توافق هسته ای، بر ضرورت اقدامات جدی از سوی همه طرف ها 
در راستای پایبندی و عمل به تعهدات خود و اغتنام فرصت کنونی برای 
دســتیابی به توافق تاکید کرد.وی همچنین بر وجود زمینه های مساعد 
برای توسعه و گســترش بیش از پیش روابط اقتصادی بین ایران و ژاپن 
با رفع موانع موجود تاکید و از وزیر امور خارجه کشــورمان برای سفر به 
توکیو دعوت نمود.امیرعبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی از توســعه 
همکاری ها در عرصه های مختلف و متنوع با کشــور ژاپن استقبال کرد.

وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین ضمن اســتقبال از دعوت همتای 
ژاپنی خود، ابراز امیدواری نمود در اولین فرصت در سفر به توکیو و دیدار 
با مقامات ژاپن، توسعه و ارتقای همه جانبه روابط ایران با ژاپن به عنوان 
دوســت قدیمی کشــورمان از نزدیک مورد پیگیری و رایزنی قرار گیرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از اهتمام و اعام آمادگی ژاپن برای 
کمک به پیشــرفت در مذاکرات وین تشــکر نمود و بر آمادگی جمهوری 

اسامی ایران برای حصول توافقی خوب، پایدار و قابل اتکا تاکید نمود.

گفتگوی تلفنی وزرای  خارجه ایران و عراق
امیرعبداللهیــان همچنیــن در گفتگوی تلفنی روز پنج شــنبه خود با 
فواد حســین وزیر امور خارجه عراق در خصوص آخرین تحوالت روابط 
فیمابین دو کشــور و همچنین موضوعــات منطقه ای و بین المللی مورد 
عاقه و اهتمام مشــترک گفتگو و تبادل نظــر کردند.وزیر امور خارجه 
کشــورمان در ابتدا، ضمن احوالپرســی و ابراز خرســندی از سامتی و 
بهبودی همتای عراقی خود بعد از طی کردن دوره نقاهت به دنبال ابتا 
به کرونا، برای ایشان آرزوی سامتی و تندرستی کامل کرد. وزرای امور 
خارجه جمهوری اســامی ایران و عــراق در این گفتگوی تلفنی، ضمن 
مرور کوتاهی بر مناســبات ممتاز دو کشور همسایه و برادر، در خصوص 
تحــوالت منطقه از جمله یمن و ضرورت تاش برای پایان جنگ در این 
کشــور که موجب ناامنی و ثباتی در کل منطقه می شود، رایزنی و تبادل 
نظر نمودند.وزیر امور خارجه عراق در بخشی از این گفتگو، ضمن رایزنی 
در مورد مذاکرات وین بر اهمیت تــداوم مذاکرات تهران و ریاض و آثار 
مثبت آن بر تعمیق و تثبیت ثبــات و امنیت در کل منطقه تاکید کرد.

امیرعبداللهیان و فواد حســین بر تداوم مشورت و رایزنی و همفکری دو 
کشــور در راستای پیشــبرد منافع و  مصالح دو کشور و همه کشورها و  

ملت های منطقه تاکید کردند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
قانون استفاده پلیس از سالح گرم را 

تغییر می دهیم
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس با اشــاره به شهادت یکی از 
ماموران نیروی انتظامی در شــیراز گفت: قانون اســتفاده پلیس از ساح 
گرم را تغییر خواهیم داد.ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیســیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشــاره به شــهادت 
یکی از ماموران نیروی انتظامی در شیراز و ضمن تسلیت به خانواده بزرگ 
نیروی انتظامی، اظهار داشت: آنچه که مسلم است باید قانون حمل ساح 
برای نیروهای انتظامی و پلیس در مواقع ناامنی و مقابله با حوادث تقویت 
شود.وی ادامه داد: متاسفانه در گذشته اقداماتی رقم خورد که باعث شد 
اقتدار نیروهای انتظامی کشــور دچار خدشه شــود که نتیجه آن اتفاق 
افتادن چنین مواردی برای نیروهای انتظامی شد.نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس گفت: قطعا کمیســیون امنیت ملی مجلس نســبت 
به نواقص قوانین اســتفاده از ساح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود 
خواهــد کرد تا دوباره اقتدار الزم را به این نیروی وظیفه برگرداند.عزیزی 
افزود: در مقابل، دولت و پلیس مــی توانند لوایحی در جهت برگرداندن 
اقتدار نیروی انتظامی و جبران نواقص قوانین قبلی و استفاده از ساح به 
مجلس و کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند و مجلس یازدهم  هم تا به ثمر 
رسیدن آن، این موضوع را دنبال خواهد کرد.وی بیان داشت: قطعاً بعد از 
بازگشــایی مجلس شورای اسامی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس مطرح خواهد شــد تا قانون استفاده از ساح رفع شود و اقتدار به 

پلیس کشور بازگردد.

قالیباف:
 در بعضی از موضوعات دچار ضعف، تردید یا 

لکنت زبان شده ایم
رئیس مجلس شــورای اسامی با اشاره به ارکان اساسی انقاب اسامی گفت: تمام 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی نیازمند سازماندهی و کارهای تشکیاتی است که 
با تکیه به ســنت های الهی و مردم باوری باید انجام شــود.به گزارش گروه پارلمانی 
خبرگزاری تســنیم، محمدباقر قالیباف روز پنج شــنبه )14 بهمن ماه( در نشست 
هم اندیشــی زنان عضو شوراهای اسامی شهرهای مختلف کشور که عضو شورای 
ائتاف نیروهای انقاب اســامی نیز هستند ضمن تبریک ایام اهلل دهه و میاد امام 
محمد باقر )ع( گفت: اینکه بعد از 40 سال در برخی از حوزه ها دچار مشکات جدی 
هستیم، سواالتی را در ذهن ایجاد می کند مبنی بر اینکه آیا در مبانی و اصول انقاب 
اسامی است که نسل امروز و شرایط تغییر یافته و سبک زندگی تغییر یافته ما را با 
این حجم از مسائل روبرو کرده است. در حقیقت برای پاسخ به این سوال ها باید توجه 
داشــته باشیم که اساس انقاب دو رکن داشت؛ نخست مبتنی بر سنت های الهی و 
دیگری قدرت و حرکتی بود که از مردم نشأت گرفت و ما برای پاسخ به مشکات و 
چالش ها باید به این دو عنصر توجه داشــته باشیم.وی با اشاره به سال های پیروزی 
انقاب افزود: در همان ســال ها روش های زیادی برای مبارزه با رژیم مستبد پهلوی 
وجود داشــت اما امام خمینی )ره( از هیچ کدام از روش ها اســتفاده نکرد. امام )ره( 
نه تشکیات آنچنانی به راه انداخت و نه گروه های مسلح را به کار گرفت. ایشان از 
قدرت های بیرونی نیز استفاده نکردند، در حقیقت امام خمینی )ره( به طور مستقیم 
با مردم صحبت کردند و حتی در دوران پیروزی انقاب اگر خطایی در اداره کشــور 
رخ مــی داد، دولت ها را از طریق مردم تهدیــد می کردند.رئیس مجلس اظهار کرد: 
ما به دوران دفــاع مقدس بعد از پیروزی انقاب افتخار می کنیم، چرا که دو عنصر 
ســنت های الهی و مردم باوری رکن و اســاس آن دوران بود. بسیاری از فرماندهان 
جنگ و سرداران شهید که به جبهه آمدند، یا کارگر، یا معلم، یا دانش آموز یا دانشجو 
و یا بازاری بودند و در عرصه پیچیده علوم نظامی که از همه جهات پیچیدگی هایی 
دارد، مردم امورر ا در دســت گرفتند و بهترین بازدهی را در کمترین زمان از خود 
نشان دادند. قالیباف در ادامه بحث خود به موضوع زنان اشاره کرد و گفت: با همین 
نگاه می بینیم که در برخی زمان ها ما حتی در جبهه انقاب در بعضی از موضوعات 
دچار ضعف، تردید یا لکنت زبان شدیم که یکی از این حوزه ها حوزه های مرتبط با 
زنان است.وی افزود: ما خواسته یا ناخواسته زنان و مادران را در دوراهی قرار دادیم 
که بین مادری، خانه داری و تربیت فرزندان و محیط اجتماعی و علم و رشد در جامعه 
یکی را انتخاب کنند؛ حتی اگر در مقطعی این حرف را نزدیم، در عمل فرصتی هم 
برای زنان ایجاد نکردیم، این در حالی است که زنان در بخش های مختلف مدیریتی، 
در مسائل اجرایی می توانند از مردان بهتر عمل کنند.رئیس مجلس با بیان اینکه زنان 
از جهات مختلف کارآمدتر و شفاف تر هستند و آسیب ها و مفاسدی که در نظام های 
اداری و اجرایــی وجود دارد، در بین زنان در حداقل ممکن اســت تاکید کرد: البته 
معنای این حرف آن نیست که زنان هر کجا وارد شوند باید مردوارگی کنند تا بگوییم 

مدیران خوبی هستند زیرا این بی حرمتی به شأن زنان است. 

در جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات؛

رییس جمهور: بنای دولت تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولتی است
تهران-ایرنا- رییس جمهور تاکید کرد: بنای دولت بر این است 
که با همت و تاش همه مدیران و دستگاه ها کار مردم تسهیل 
و دسترسی آنان به خدمات افزایش یابد، این نگاه باید در همه 
بخش های دولتی و حکومتی وجود داشــته باشــد تا مردم از 
دویــدن به دنبال خدمات نجات یابند.به گزارش ایرنا از پایگاه 
اطاع رسانی ریاست جمهوری؛ آیت اهلل سید ابراهیم رییسی 
عصر پنجشــنبه در بیست و سومین جلســه شورای اجرایی 
فناوری اطاعات با تبریک والدت امام محمد باقر)ع( و حلول 
ماه رجب گفت: یکی از اقدامات الزم در ارتباط با این شورا آن 
اســت که آیین نامه اجرایی آن هر چه سریع تر در شورای عالی 
فضای مجازی به تصویب برســد.وی افــزود: اقدام مهم دیگر 
آن اســت که باید یک ارزیابی و آسیب شناسی از آن بخش از 
اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای مصوبات این شورا انجام 
شــده، صورت گیرد تا ببینیم که چــه مقدار از اهداف محقق 
شــده و دلیل عدم اجرای کامل بخش دیگر مصوبات چه بوده 
است؟رییس قوه مجریه اظهار داشت: اینکه دستگاه های اداری 
در جایــگاه تنظیم گری قرار بگیرنــد و اجرای مصوبات و ارایه 
خدمات به بخش خصوصی واگذار شود، کار درستی است که 
هر جا انجام شده بسیار مفید و موثر بوده است.رییسی در ادامه 
اولویت بندی کارها و خدمات را بسیار ضروری توصیف و تصریح 
کرد: طبیعتاً همه خدمات در یک سطح از اهمیت قرار ندارند و 
الزم است با تقسیم بندی خدمات بر اساس اهمیت، الکترونیکی 
شــدن خدمات کلیدی در اولویت قرار گیرد.وی  اجرای سریع 
و دقیق مصوبات و برنامه های شورای اجرایی فناوری اطاعات 
را در گــرو تخصیص یک جایگاه شایســته و ممتاز در نهادها 
و ســازمان های ملی به این موضوع عنوان و خاطرنشان کرد: 
افرادی که در این جایگاه به کار گرفته می شــوند باید آشنای 
به کار بوده، از انگیزه الزم و کافی برای ســامان دادن سریع و 
دقیق به کارها برخوردار باشند و از میان بهترین نیروها انتخاب 
شوند.رییس جمهور اتصال دستگاه های اجرایی به مرکز تبادل 
اطاعات را ضروری دانست و گفت: داده ها در سازمان ها و نهادها 

بخشی از اموال متعلق به آن نهاد نیستند، بلکه این داده ها باید 
جزو سرمایه های ملی محسوب شــوند که دستگاه های دیگر 
نیز بتوانند حســب نیاز از آنها استفاده کنند.آیت اهلل رییسی 
افزود: اگر شبکه ای فکر می شد و دستگاه ها به موقع به وظایف 
خود عمل می کردنــد، امروز دولت الکترونیک محقق شــده 
بود و به ســوی استقرار دولت هوشمند حرکت می کردیم.وی 
تسهیل خدمات رســانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با 
فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و 
اظهار داشت: باید تاش کنیم عقب ماندگی ها در زمینه دولت 
الکترونیک هر چه ســریع تر برطرف شــوند.رییس جمهور در 
ادامه ســخنانش از دستگاه ها خواست به میزان الکترونیکی و 

هوشمند شدن نظام اداری در سیاست های به کارگیری نیروی 
انسانی بازنگری کنند و تصریح کرد: ماموریت اصلی دستگاه ها 
در این زمینه باید چابک سازی با نگاه به ضرورت های کشور و 
نیازهای نظام اداری، در راستای تسهیل و تسریع خدمت رسانی 
به مردم باشد.رییســی تحول در نگاه ها و نگرش ها، تحول در 
فرآیندها و تحول در نهادها و ســازمان ها را سه مرحله ایجاد 
تحول در نظام اداری کشــور برشــمرد و خاطرنشــان کرد: 
مســووالن دســتگاه ها باید تمام موانع در مسیر تحقق دولت 
الکترونیک را برطرف کنند تا تبادل اطاعات میان دستگاه ها با 
یکپارچه سازی سامانه های اطاعاتی در قالب دولت الکترونیک 
تسهیل و تسریع شود.وی با بیان اینکه سامانه واحد تجارت نیز 

باید هر چه سریع تر تکمیل شود، گفت: وظایف در نظر گرفته 
شده برای دستگاه ها در راستای تحقق دولت الکترونیک دقیقاً 
ذیل عمل به قانون و ســندهای باالدستی تعریف شده است.

رییس شــورای عالی انقاب فرهنگی ایجاد درگاه واحد دولت 
هوشمند و الزام دستگاه ها به ارایه خدمات از طریق آن، اصاح 
فرآیندهای ارایه خدمات با رویکرد کاهش و حذف مراجعات، 
راه اندازی داشــبوردهای مدیریتی بــرای ایجاد امکان نظارت 
دقیق و به موقع از ســوی مدیران بــر فرآیندهای الکترونیک 
را از جمله اقداماتی دانســت که باید در راستای تسریع تحقق 
دولت الکترونیک انجام شود.آیت اهلل رییسی همچنین خواستار 
تســریع در ایجاد زیرساخت های الزم برای تحقق کامل دولت 
الکترونیک از ســوی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات شد 
و اظهارداشــت: اگر در جایی از ظرفیت های موجود درســت 
و بهینه استفاده نمی شــود باید این نقص را برطرف کرد.وی 
تدوین برنامه ایجاد دولت هوشــمند از سوی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطاعات را یــک ضرورت فوری عنوان کرد و افزود: 
همه دستگاه های دولتی از پیشرفت کارها گزارش مستمر ارایه 
دهند تا بتوان روند پیشــبرد اهداف را به طور دقیق ارزیابی و 
با شناسایی دالیل ُکندی یا موانع پیشرفت امور آنها را برطرف 
کرد.رییس دولت سیزدهم با بیان اینکه بنای دولت بر این است 
که با همت و تاش همه مدیران و دستگاه ها، کارِ مردم تسهیل 
و دسترسی آنان به خدمات افزایش یافته و آسان شود، تاکید 
کرد: این نگاه باید در همه بخش های دولتی و حکومتی وجود 
داشــته باشد تا مردم از دویدن به دنبال خدمات نجات یابند و 
دســتگاه ها و خدمات دولتی کاما در دسترس آنها قرار گیرد.

در این جلسه به منظور ایجاد هم افزایی و هم راستا شدن کلیه 
طرح ها و طرح های ارایه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به 
دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقیمانده دستگاه های 
اجرایی، استانداردســازی و بازمهندســی ارایه خدمات دولت 
الکترونیک و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و 

نهادهای عمومی، شش مصوبه به تصویب اعضا رسید.

تهران-ایرنــا- معــاون دیپلماســی 
اقتصادی وزارت امور خارجه از ادامه 
تاش های جمهوری اســامی ایران 
بــرای روان ســازی حمــل و نقل و 
ترانزیت بین المللی خبر داد و گفت: 
تاش ایران در راســتای شــکوفایی 
مناســبات تجاری کشورهای منطقه 
و عملیاتی کردن تمامی ظرفیت های 
مواصاتــی در کشــورهای منطقــه 
اســت.به گزارش ایرنا از وزارت امور 
خارجه، مهدی صفری روز پنجشنبه 
در ارتبــاط با پیگیری های مربوط به 
نشست سران اکو افزود: همانطور که 
رییس جمهوری در ســخنرانی خود 
در نشست سران اکو در آذرماه جاری 
در عشــق آباد اعــام کردند تاش 
جمهوری اســامی ایران در راستای 
شکوفایی مناسبات تجاری کشورهای 
تمامی  و عملیاتی کــردن  منطقــه 
ظرفیت های مواصاتی در کشورهای 
منطقه اســت.وی اظهار داشــت: در 
نشست شــورای برنامه ریزی اکو  که 
اخیرا به میزبانی دبیرخانه این سازمان 
در تهران برگزار شــد، دستورالعمل 
های روســای جمهور کشورهای اکو 
در دستور کار قرار داشت و نمایندگان 
کشــورهای عضو در خصوص برنامه 
اجرایی یک سال آینده اکو و چگونگی 
اجرای مصوبات نشســت ســران در 
حوزه های مختلف همچون تجارت، 
سرمایه گذاری، حمل و نقل، فناوری 
ارتباطات، کشــاورزی،  و  اطاعــات 
انــرژی، معــدن، محیــط زیســت، 
بهداشت، همکاری های بانکی، بایای 
طبیعی، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با 
فساد، همکاری های قضایی و پلیسی، 
گردشــگری،  فرهنگی،  پژوهشــی، 

دیپلماســی  کردند.معاون  توافق   .....
اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: 
از طرف جمهوری اســامی ایران هم 
یک هیات ۵0 نفره مرکب از مدیران 
دســتگاههای  کلیه  کارشناســان  و 
تخصصی دولتی و خصوصی در کمیته 
های ۹ گانه این شورا مشارکت داشت 
که جــا دارد از حضور موثر همه این 
عزیزان قدردانی کنم.صفری همچنین 
به یازدهمین نشســت وزرای حمل و 
نقل اکو اشاره کرد که در این هفته با 
حضور وزرای کشورهای عضو برگزار و 
تصمیمات خوبی در ارتباط با تقویت 
مواصات ریلی، جــاده ای و دریایی 
مابین کشورهای عضو گرفته شد.وی 
ازجمله این تصمیمات  را درخواست 
از »بانک توســعه و تجارت اکو« برای 
المللی جلب  برگزاری کنفرانس بین 
ســرمایه گــذاری برای پــروژه های 
حمل و نقلی اکو، حمایت از استمرار 
انتقال بار از کریدورهای ریلی و جاده 
ای اکو و ســاخت حلقه های مفقوده 
از جملــه راه آهن رشت-آســتارا و 
از  ترمیم مسیرهای قدیمی، حمایت 
برای صدور  مکانیسم متحدالشــکل 

ویزا برای مدیران و رانندگان شرکت 
های حمــل و نقلی منطقــه، ایجاد 
تســهیات در نقاط مرزی برای تردد 
بدون مشکل و سریع مواد غذایی، دارو 
و کمک های بشردوستانه و کاالهای 
مربوط به امدادرســانی، تاش بیشتر 
برای دسترســی روان تر کشورهای 
محصور در خشــکی اکو به آب های 
آزاد، ایجاد شبکه حمل و نقل دریایی 
اکو از جمله برقراری خطوط کشــتی 
های رو-رو در خزر، و تقویت شــبکه 
مواصــات هوایی مابین کشــورهای 
عضو با اهداف گردشــگری بیان کرد.
معاون زیر امور خارجه یادآور شــد« 
هیات ایران به ریاست رستم قاسمی 
در این نشست مشارکت فعال داشت.    
صفری همچنین به ششمین نشست 
»کارگــروه ملی دیپلماســی حمل و 
نقل و ترانزیــت« پرداخت که در۳0 
دی مــاه جاری بــه میزبانی منطقه 
آزاد چابهار در آن شــهر برگزار شد.  
وی افــزود:  در ایــن نشســت که در 
حاشــیه همایش لجســتیک چابهار 
تشکیل شــد مدیران دســتگاههای 
ذیربط کشــور از جمله وزارت راه  و 

وزارت صمت،  گمرک،  شهرســازی، 
سازمان راهداری، کشتیرانی، راه آهن، 
اتــاق بازرگانی، وزارت کشــور، مرکز 
پژوهشهای مجلس، شرکت زیرساخت 
و وزارت امــور خارجه در خصوص راه 
های شــکوفایی هرچه بیشتر جایگاه 
منحصــر به فرد چابهــار در حمل و 
نقل و ترانزیت چندوجهی منطقه ای 
و بین المللی تبادل نظر  و مشکات 
موجود را بــا هدف ارایه راهکار احصا 
کردندمعــاون دیپلماســی اقتصادی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد: نتیجه 
این نشســت همچون نشســت های 
قبلی »کارگــروه ملی« برای تصمیم 
گیری در اختیــار مقامات و نهادهای 
تصمیم گیرنده قــرار خواهد گرفت.   
صفری به مذاکرات جاری برای انعقاد 
»موافقت نامه کریــدور خلیج فارس 
- دریای ســیاه« )ایــران، جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان، گرجســتان، 
بلغارســتان و یونان( اشــاره کرد.وی 
یادآور شــد: دور ششم این مذاکرات 
قرار اســت در اردیبهشت سال آینده 
در صوفیه بلغارســتان برگزار و متن 
موافقتنامــه برای امضا آماده شــود. 
هــم اکنــون مذاکرات غیر رســمی 
آماده ســازی با ســفرای کشورهای 
عضو موافقتنامه در تهران و در ســایر 
پایتخت ها در جریان است تا بزودی 
شاهد ظهور یک کریدور حمل و نقلی 
مهم با مســیرهای متنوع در خدمت 
تســهیل تجارت مابین کشــورهای 
منطقــه و با جهان خارج باشــیم که 
اخیرا نیز یک برنامه آزمایشی  انتقال 
بار از ایران به دریای سیاه در همکاری 
با جمهوری آذربایجان و گرجســتان 

اجرا شود. 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه:
تالش ایران در راستای شکوفایی مناسبات تجاری کشورهای منطقه است

رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند: اگر خواّص جامعه هّمت کنند برای تولید یک چنین شخصّیت هایی  نظیر حضرت حمزه، هر یک از این ها خواهد توانست جامعه را 
در مواقع حّساس نجات بدهد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، بیانات رهبر انقاب اسامی در دیدار دست اندکاران همایش 
حضرت حمزه )علیه السام( که در تاریخ ۵ بهمن 1400 برگزار شده بود، صبح روز )پنج شنبه( در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تشکر از بزرگداشت جناب 
حمزه )عموی پیامبر بزرگوار اسام(، منابع علمی و تحقیقِی این همایش را زمینه مناسبی برای فرهنگ سازی و الگوسازی از آن شخصیت بزرگ اسام دانستند و گفتند: با وجود نقش برجسته جناب حمزه در 
تاریخ اسام بویژه در هجرت به مدینه و رشادت او در جنگ های با کفار، اما این شخصیت ارزشمند غریب است و باید از زندگی این بزرگوار و دیگر صحابه برجسته اما ناشناخته پیامبر همچون عمار، سلمان، 
مقداد و جعفر بن ابی طالب در قالب های هنری و نمایشی تصویرسازی شود.ایشان، هدف پیغمبر اکرم )ص( از مأمور کردن زنان مدینه به گریه بر جناب حمزه پس از شهادت و معرفی او به عنوان سیدالشهداء 
را، الگوسازی از این شخصیت شجاع و فداکار برای همیشه تاریخ و همه مسلمانان دانستند و خاطرنشان کردند: دو عنصر مهم الگوساز در شخصیت جناب حمزه، »قدرت شناخت« و »اراده قوی و عزم راسخ« او 
است.رهبر انقاب با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین، جناب حمزه را از مصادیق »مؤمنان صادق بر عهد الهی« خواندند و گفتند: مراکز حوزوی و دستگاه های تبلیغی همت خود را بر تربیت شخصیت هایی قرار 

دهند که مصداق معارف الهی و احکام اسامی باشند چرا که چنین شخصیت هایی قادر به نجات جامعه در مواقع حساس هستند و با وجود آنها تشکیل تمدن اسامی قطعی خواهد بود.

گروه استان ها ـ فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران گفت: ناوگروه هفتاد و پنجم نیروی 
دریایی ارتش موفق شد در پهنه آبی دنیا بدون پهلوگیری در هیچ بندری افتخار آفرینی کند و اقیانوس های 
خروشــان را درنوردد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر امروز در 
آئین تجلیل از خانواده ایثارگران و پیشکسوتان منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش در بندرعباس ضمن 

تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر اظهار داشــت: ایثارگران و پیشکســوتان نیروی دریایی ارتش گنجینه های گران بهایی هستند که چندین دهه 
خدمت صادقانه را پشت سر گذاشته اند و بعد از دوران خدمت نیز با انتقال تجربیات به جوانان انقابی نداجا نقش خود را در پیشرفت چشمگیر این 
نیروی راهبردی ایفا کرده اند. وی افزود: اگر امروز شاهد هستیم که به دست توانای جوانان انقابی نیروی دریایی ارتش، ناوشکن های تمام ایرانی 
ســاخته می شــوند و در دریاها برای ایران اسامی اقتدار می آفرینند و پرچم پرافتخار جمهوری اسامی  ایران را در دریاها به اهتزاز در می آورند 
مرهون و مدیون تاش ها و مجاهدت های مخلصانه پیشکسوتان و ایثارگران این  نیرو است.فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسامی 
ایران بیان کرد: باید از صبر، ایثار و استقامت خانواده های دریادالن ارتش تقدیر و تشکر کرد چرا که آنان نیز در مجاهدت ها و موفقیت های نیروهای 

خدوم دریایی نقش بسزایی دارند و نمی توان نقش آن ها را نادیده گرفت.

رهبر معظم انقالب اسالمی:

خواص جامعه برای تولید شخصیت هایی  همچون حضرت 
حمزه همت کنند

فرمانده نیروی دریایی ارتش: 

ناوشکن های نداجا تمام بومی شده اند
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گزیده خبر
 با وجود توصیه های صریح رهبر انقالب

واکاوی ۳ دلیل عدم موفقیت دولت در 
کنترل تورم

ادامه از صفحه اول

و آن را در سالهای میانی دهـــه نـود از طریق افزایش ذخایر ارزی خارجی 
بانک مرکزی ) فروش ارز به بانک ( و در سالهای ابتدایی و انتهایـــی دهـه 
نـود از مسیر خلـق پایه پولی جبران کرد که هر دو از پیشرانهای مهم تورم 
ساز هستند و در این زمینـــه کـامـال بـر خـالف توصیه های رهبر انقالب 

عمـل کـرد.

2-چالش سیاستهای پولی در اقتصاد دهه 90
رهبر انقالب در تاریخ 3/5/1391 فرمودند : بایـــد راهی پیدا کنیـــد کـه 
نقدینگی افزایش یافتـــه کـنتـرل شـود. خـب ، ایـن روشـن است؛ اگر در 
مقابل نقدینگی تولیـد وجـود داشته باشد ، کاال وجود داشته باشد ، کمبود 
وجود نداشته باشد ، مشکلی را ایجاد نمیکند ؛ اگر چنانچـــه نـه، نقدینگی 
بیش از تولید کاال در داخـل یـا بـه شکل درست واردات بـود، طبعاً مشکل 
ایجاد میکند.رهبر انقالب در تاریــخ 22/7/97 فرمودند: نقدینگی عظیمی 
در کشـــور بـه وجـود آمـده کـه ایـن هـم ناشی از اشتباهات است؛ خـود 
ایـــن یکی از سیاست های اشتباه است که نتیجه اش ایـــن شـده است 
که نقدینگی در کشور افزایش پیدا کنـــد که مشکالت فراوانی را به وجود 
آورده  من گفتم اگر مسئولین کشور بتوانند بنشینند راه هایی پیدا کنند و 
این نقدینگی را هدایت کننـد به سمت اقتصـاد تولیدی ، چـه در صنعت ، 
چـه در کشاورزی.پایه پولی منبعث از بی انضباطی های مالی دولت و نظام 
بانکی کشور است. در ابتدای ســال 90 مقدار پایه پولی در حدود 68 هزار 
میلیارد تومان قرار داشت ، این متغیر پولی در دهه 90 بـارشـــدی بالغ بر 
560 درصـد بـه عـــدد 455 هزار میلیارد تومان در پایان سال 99 رسیده 
اســت. طی ســالهای 68 تا 81 یعنی دولت سازندگی و اصالحات ، افزایش 
خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال 
82 تا 92 یعنی از اواخر دولت اصالحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص 
دارایی های خارجی دلیـل رشـد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم 
و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی 

شده است.

3-شکست سیاست ارزی و تجاری در دهه 90
در تاریخ 6/6/90 رهبر انقالب اسالمی با اظهار نگرانی از واردات برخی کاالها 
و محصوالت خاطر نشان کردند : باید در سیاستهای واردات بازنگـری جـدی 
شـــود و از واردات بویژه محصوالت زراعی و باغی و واردات کاالهایی که در 
آن مزیت تولید داریم ، پرهیز شود.خروج سرمایه از کشور : خروج سرمایه در 
ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام شده که 
همگی به دلیل ضعـف شـاخصهای سرمایه گذاری و عدم سهولت تجارت و 
بی اعتمادی به محیط اقتصاد کالن بوده است . بررسی آمارهای اعالم شده 
از سوی بانک مرکزی نشان می دهـد خالص حساب سرمایه کشور در دهه 
90 با نزول 93 میلیارد دالری روبه رو بوده است و بدتریـن سـطح از خـروج 
سرمایه ، مربـوط بـه سـال 1396 اسـت کـه حـدود 20 میلیارد دالر برآورد 
شده است. صادرات غیر نفتی و عدم کنتـرل بـرای واردات ارزهای صادراتی 
مهمترین مســیر خروج سرمایه از کشور است و دولت ها با استفاده از رانت 
درآمـدی نفت ، ایـن کسـری را جبران می کردند. دولت روحانی با استفاده 
از سرکوب قیمت ارزی در دوران رونق صادرات نفت ، قـدرت خرید سرمایه 
های ریالی را نسبت بـــه سرمایه ارزی افزایش داد و باعث جذابیت خـروج 
سرمایه های خرد از کشـــور شـد.هرچـنـد بـه صـورت کالسیک کسری 
حساب سرمایه به دلیل ناتوانی از بازپرداخت استقراض های خارجی اتفاق 
می افتـد امـا در دودهه گذشته با افزایش درآمدهای نفتی و سیاست ارزی 
چند نرخی ، خـــروج سرمایه از طـریـق کـسـری تجارت خارجی رخ داده 
اســت . در دو دهه گذشته در حدود 180 میلیارد دالر سرمایه از کشـــور 
خـــارج شـده است . بیشترین عامـل بـرای افزایش جذابیت بـرای خـروج 
سرمایه، امکان انتقال باالتری از قدرت خریـد بـه خـارج از کشور است . هـر 
زمـان قیمت ارز بـه صـورت دستوری سرکوب شـده است ، تمایـل بـرای 
خـروج سرمایه افزایش پیدا کرده است کـه ایـن مـوضـوع در سالهای 95 تا 
97 قابل مشــاهده است. از سوی دیگر ، ارزپاشی دولت روحانی در سیاست 
پرداخت ارز 4200 تومانی ادامه پیدا کرد و خـروج 20 میلیارد دالر در سه 
سال اخیر و در شرایط کمبود منابع ارزی ناشی از همین رویکرد دولت است.

 از فرایند پرداخت سود سهام عدالت 
چه می دانیم؟

با نزدیک شدن به پایان سال، زمزمه های پرداخت سود سهام عدالت سال 1399 نیز به 
گوش می رســد. سودی که طبق گفته مسئوالن حتما تا پایان سال پرداخت خواهد شد 
و میزان آن نیز بین 550 تا 600 هزار تومان تخمین زده شــده اســت.به گزارش ایسنا، 
پرونده پرداخت ســود سهام عدالت سال 1398 هنوز به طور کامل بسته نشده است که 
اخبار مختلفی درمورد پرداخت سود سال 1399 به گوش میرسد. درواقع 98 درصد سود 
سهام عدالت ســال 1398، طی دو مرحله به حساب مشموالن واریز شد و دو درصد آن 
که باید از ســوی برخی شــرکت ها از جمله مخابرات پرداخت می شد هنوز باقی مانده 
اســت.در هر حال چندی پیش پرداخت ســود 600 هزار تومانی سهام عدالت از سوی 
حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی مطرح شد. وی اعالم کرد که سود سال 
1399 سهام عدالت شرکت های غیر بورسی حدود 2 هزار و  800 میلیارد تومان و سود 
شــرکت های بورسی حدود 29 هزار و 200 میلیارد تومان است که جمعا حدود 31 هزار 
میلیارد تومان می شود که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس به طور 
متوســط به هر مشــمول 600 هزار تومان تا پایان سال جاری پرداخت خواهد شد.البته 
نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که ســود سال 1399 نسبت به سال 1398 افزایش 
چشم گیری داشته است. چرا که سود سهام عدالت برای مشمولی که سهام عدالت یک 
میلیون تومانی داشت 371 هزار تومان، برای مشمولی که سهام عدالت 532 هزار تومانی 
داشــت، 197 هزار تومان، برای مشمولی که سهام عدالت 492 هزار تومانی داشت، 182 
هزار تومان و برای مشــمولی که سود 452 هزار تومانی داشت نیز 168 هزار تومان بود.

البته قطعا برای سود سال 1399 نیز به همه مشموالن 600 هزار تومان تعلق نمیگیرد و 
هر مشمول بر اساس ارزش اولیه سهام عدالت خود، سود دریافت خواهد کرد. در این راستا 
نیز سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز حدود 550 هزار تومان سود 
سهام تا آخر اسفند به حساب سهامداران خبر داده است. وی همچنین بر این نکته تاکید 
کرده اســت که بخشی از سود هم در قالب افزایش سرمایه به دارایی مردم افزوده خواهد 
شد.  اینکه نحوه پرداخت سود به چه صورت خواهد بود هنوز مشخص نیست. در واقع هر 
چند زمزمه های پرداخت سود از طریق سجام به گوش میرسد اما این موضوع هنوز قطعی 

نشده و ممکن است واریز سود طبق روال سال های گذشته باشد.

در شرایط فعلی کاهش قیمت لوازم خانگی رخ نمی دهد
 مواد اولیه باید ارزان شود

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: اگر قرار باشد قیمت ها کاهش 
پیــدا کند باید مولفه های تولید از جمله مــواد اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا کند. اگر 
قیمت این اقالم کمتر شود کاال هم ارزان تر می شود. محمدحسین اسالمیان در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر کاهش قیمت لوازم خانگی 
طی چند روز تا چند هفته آینده اظهار گرد: اگر قرار باشد قیمت ها کاهش پیدا کند باید 
مولفه های تولید از جمله مواد اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا کند. اگر قیمت این اقالم 
کمتر شــود کاال هم ارزان تر می شود. وی افزود: تولیدکنندگان هم عالقه زیادی دارند که 
قیمت ها کاهش پیدا کند و بتوانند کیفیت را افزایش دهند چراکه می توانند در بازار داخلی 
با برندهای خارجی رقابت کنند و همینطور به آنها کمک می کند که برای صادرات خود 
را تقویت کنند. نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان کرد: برای رسیدن به 
چنین هدفی دولت باید تسهیالتی از طریق کاهش مالیات و... در نظر بگیرد تا قیمت  تمام  
شده تولیدکننده کاهش پیدا کند.  اما در شرایط فعلی که قیمت مس، آلومینیوم، فوالد 
و ... باال است کاهش قیمت رخ نمی دهد چراکه این مواد تشکیل دهنده تولید هستند که 
قیمت باالیی دارند.اسالمیان در ادامه خاطرنشان ساخت: ما در سطح عرضه زمانی شاهد 
کاهش قیمت هستیم که قیمت تولید کاهش پیدا کند. اگر تولیدکننده یک یخچال ساید 
بای ســاید را به ما 25 میلیون تومان بفروشــد هم با 3 درصد سود می فروشیم و اگر 50 
میلیون تومان هم بفروشد با 3 درصد می فروشیم و فرقی برای ما ندارد حتی کاهش قیمت 

باعث افزایش فروش می شود، برای تولیدکننده هم به همین صورت است.

وزیر اقتصاد خبر داد

واریز سود ۵۵۰ هزار تومانی سهام عدالت
وزیر اقتصاد از تقسیم سود سهام عدالت سال 1399 تا پایان امسال 
خبرداد و گفت: مبلغ سود دارندگان سبد 532 هزار تومانی سهام 
عدالت حدودا 550 هزار تومان است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع خبرنگاران در خاتمه 
جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستور امروز این شورا را 
مختص به موضوع سهام عدالت و جمعیت حدود 50 میلیون نفری 
سهامداران مستقیم و غیر مستقیم آن عنوان و مهم ترین مصوبه آن 
را مربوط به پرداخت سود سهام عدالت سال 1399 به سهامداران 
اعالم کرد.وزیر اقتصاد گفت: با وجود برگزاری مجامع عمده شرکت 
های عضو ســهام عدالت در نیمه اول سال 1400، تا کنون  سوِد 
دارندگان مستقیم و غیر مستقیم سهام آنها تا کنون پرداخت نشده 
بود که در این جلسه مقرر شد، با تعامل  میان شرکت های سرمایه 
گذاری اســتانی و کانون های شرکت های ســرمایه گذاری سهام 
عدالت، به ســرعت و تا قبل از پایان اسفند ماه امسال، سود سهام 
عدالت ســال 1399 افراد پرداخت شود.وی افزود: برآورد دبیرخانه 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادر این اســت که حدود 550 هزار 
تومان به ازای هر کدام از دریافت کنندگان ســود ســهام عدالت 
پرداخت خواهد شــد که طبیعتاً برای ســهامدارانی که مبلغ یک 
میلیون تومان ســهام خود را در موقع مقــرر تکمیل کرده بودند، 

ایــن رقم تقریبا به دو برابر افزایش می یابد.خاندوزی یکی دیگر از 
مصوبات جلســه امروز شورای عالی بورس و اوراق بهادار را مسئله 
نمایندگی شرکت های سهام عدالت در شرکت های اقتصادی اعالم 
کرد و گفت: در جلسه امروز مقرر شد، نمایندگی سهام عدالت در 
شرکت هایی مثل پاالیش و پخش تهران، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، شرکت ملی فوالد ایران، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس، و بســیاری از دیگر شــرکت ها که بخشی از سهام آنها در 
قالب ســهام عدالت اختصاص یافته است؛ با مشارکت خود کانون 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت انتخاب شود.وزیر اقتصاد 
تصریح کرد: تا پیش از این، یکی از ایرادات اساسی این بود که عماًل 
نقش آفرینی مردم و خود کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت در مدیریت شرکت های عضو این گروه، نادیده گرفته شده 
بــود و مدیریت آنها عماًل از طرف وزارتخانه های دولتی دنبال می 
شد.وی گفت: امروز یک قدم اساسی برداشته و مقرر شد، حتماً در 
کارگروه، نظر کانون شــرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت نیز 
لحاظ شــود و امیدواریم از تاریخ ســی و یکم تیر ماه سال 1400 
به بعد، اختیارات مدیریتی شرکت های سهام عدالت نیز به شکل 
خیلی کامل تری، به مردم واگذار شود تا واقعاً به سمت یک اقتصاد 

با مشارکِت ظرفیت های مردمی حرکت کنیم.

ترکیب بیکاران بهار 1400 به اینگونه تغییر یافته اســت که با 
کاهش تعداد بیکاران مرد و افزایش تعداد بیکاران زن، ســهم 
زنان از جامعه بیکاران افزایش یافته اســت. همچنین با کاهش 
کمتر بیکاران بیسواد نســبت به بیکاران باسواد، سهم بیکاران 
باســواد نیز از کل بیکاران افزایش یافته اســت. بیکاران فارغ 
التحصیل دانشــگاهی نیز در بهار 1400 نسبت به بهار 1399 
افزایــش یافته اند.اقتصاد آنالین- شــادی همایونی؛ به گزارش 
مرکــز پژوهش های مجلــس، در بهار 1400 نــرخ بیکاری به 
عدد 8/8 درصد، یعنی کمترین مقدار در طول تمام ســال های 
دهه 1390و حتی نیمه دوم دهه 1380 رســیده است و بهار 
1400 در مقایســه با بهار 1399، یک واحد درصد کاهش در 

نرخ بیکاری و 0/4 واحد درصد افزایش در نرخ مشارکت داشته 
است.مشــاهده کاهش قابل مالحظه در نــرخ بیکاری، ممکن 
اســت اینگونه تداعی کند که بازار کار در وضعیت مناســبی 
قرار گرفته است و عملکرد قابل توجهی در ایجاد اشتغال برای 
جویندگان کار داشته اســت، اما بدیهی است که برای تحلیل 
وضعیت کلی بازار کار باید وضعیت سایر شاخص ها و متغیرها 
خصوصاً نرخ مشــارکت در کنار نرخ بیکاری دیده شود. بررسی 
نرخ بیکاری به تفکیک گروه های مختلف سنی، نشان می دهد 
که بیشترین میزان نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 15 تا 24 
ساله اســت. البته نرخ بیکاری این گروه در بهار 1400 نسبت 
به سایر گروه های ســنی کاهش بیشتری یافته است. بنابراین 

گرچه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال همواره از همه بیشتر 
بوده اما با سرعت بیشتری هم درحال کاهش است.بررسی نرخ 
بیکاری به تفکیک مقاطع تحصیلی، نشان می دهد که بیشترین 
کاهش نرخ بیکاری نســبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط 
به تحصیل کردگان باســواد بدون تحصیالت دانشگاهی بوده 
است، درحالی که نرخ بیکاری افراد با تحصیالت فوق دیپلم و یا 
لیسانس نسبت به بهار 1399 به میزان 0/1 واحد درصد افزایش 
داشته اســت. البته نرخ بیکاری افراد با تحصیالت فوق دیپلم 
و لیسانس نسبت به ســایر مقاطع تحصیلی همواره در سطح 
باالتری قرار داشته اســت. زیرا در این سطح از سواد، افراد هم 
مهارت بیشتری نسبت به سطوح پایین تر تحصیلی دارند و هم 
توقعاتشان در مورد ویژگی های شغل مورد نظر نسبت به افراد با 
سطح سواد باالتر، پایین تر است. این دو عامل موجب می شود 
که این گروه از تحصیلکردگان بیشــتر از سایر تحصیلکردگان 
جویای کار باشــند. پس باال بودن نرخ بیکاری این گروه و نیز 

افزایش نرخ بیکاری آنها در بهار1400 نســبت به فصل مشابه 
ســال قبل لزوما وضعیت بدتر این افراد را در مقایسه با سایران 
نشان نمی دهد.در بین جوانان 18 تا 35 سال، روند نرخ بیکاری 
زنان در مقایســه با مردان، نوسانات بیشتری دارد و این گویای 
آن اســت که زنان این رده سنی در مقایسه با مردان نسبت به 
جست وجوی کار و یا عدم جست وجوی کار بیشتر مردد هستند 
و با هر اتفاقی تصمیم خود را تغییر می دهند و میزان تغییرشان 
از وضعیت بیکار به غیرفعال و یا بالعکس شدیدتر از جوانان 18 
تا 35 ساله مرد است. به طور کلی، ترکیب بیکاران بهار 1400 
به اینگونه تغییر یافته اســت که با کاهش تعداد بیکاران مرد و 
افزایش تعداد بیکاران زن، سهم زنان از جامعه بیکاران افزایش 
یافته است. همچنین با کاهش کمتر بیکاران بیسواد نسبت به 
بیکاران باسواد، سهم بیکاران با سواد نیز از کل بیکاران افزایش 
یافته است. بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی نیز در بهار 1400 

نسبت به بهار 1399 افزایش یافته اند.

سهم زنان از جامعه بیکاران افزایش یافت

آگهی اصالحی
پیرو چاپ آگهی در تاریخ 1400/11/14 تعرفه عوارض 
در   1401 سال  شهریار  شهرداری  خدمات  بهای  و 
 روزنامه صبح اقتصاد بدین وسیله به اطالع می رساند:

امالک  و  اراضی  افزوده  برارزش  عوارض  بند4- 
ناشی از تعیین کاربری بعداز تایید کمیسیون ماده 
تا  امالک  شامل  شهرسازی  عالی  شورای  قانون   ۵

1۲00مترمربع  حذف می باشد.
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گزیده خبر

همه چیز درباره افزایش تعرفه گاز
طبق مصوبه هیات دولت تعرفه های گاز برای مشترکان پرمصرف از آذرماه دچار 
تغییراتی شــد که طبق گفته های سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز، بیشترین گازبها طبق الگوی تعریف شده بدین صورت بوده که 
در بخش خانگی تعرفه صورت پلکانی محاســبه شده و تعرفه پله ۱۲ و باالتر به 

نرخ حدود ۲۰۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب بوده است.
به گزارش ایســنا، هر ســاختمان نیاز گرمایشــی مشــخصی با شاخص هایی 
تعیین شده دارد که این شــاخص ها را در قالب اقلیم هواشناسی در نظر گرفته 
می شــود و در هر اقلیم می توان گفت نیاز گرمایشی بصورت یک عدد متوسط 
قابل احصاء است و بر مبنای الگوی مصرفی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفته، 
پله سوم اقلیم های مختلف به عنوان مصرف عادی تلقی می شود.به عنوان مثال، 
واحد مسکونی را به متراژ ۱۰۰ مترمکعب در نظر بگیرید، در حالت عادی افراد 
داخل این خانه، هم آب گرم بهداشتی و هم برای طبخ غذا نیاز به  گاز دارند، بر 
اســاس استاندارد، حدود ۳ مترمکعب گاز برای انجام این امورات مورد نیاز یک 
خانوار به صورت ۲۴ ســاعته الزم و کافی اســت.برای بخش گرمایشی نیز برای 
همــان ۱۰۰ مترمربع، مکانیزمی از نظر محاســباتی بر مبنای مبحث ماده ۱۹ 
وجود دارد، ولی از نظر عملیاتی بر اساس متوسط سرانه اگر تهران را مثال بزنیم، 
پله ۳ ما که معادل ۴۰۰ مترمکعب است، روزانه حدود ۱۵ تا ۱۷ مترمکعب گاز 
مصرفی برای این اقلیم در روزهای سرد در نظر گرفته می شود.بنابراین، سرجمع 
اگر ۱۸ مترمکعب )۱۵ مترمکعب گرمایشی و ۳ مترمکعب بهداشتی و ...( را در 
نظر بگیریم، در ماه عددی به دست می آید که که از ۴۰۰ مترمکعب خیلی باالتر 
نیست. اگر به سمت آپارتمان ها برویم، از ۶ دیواره که در آپارتمان ها وجود دارد 
که گاهی شــاید یک دیواره هم بیشتر در مجاورت هوای آزاد نباشد ولی اگر دو 
یا ســه دیواره نیز در مجاورت هوای آزاد باشد، مصرف ۴۰۰ مترمکعب به اندازه 
مورد نیاز هم برای گرمایش و هم برای پخت و پز برای اقلیم ۳ کفایت می کند.

مشترکین پرمصرف چه کسانی هستند؟
بر اساس محاسبات شرکت ملی گاز، در این بین حدود ۷۶.۱ درصدکل مصارف 
ما در بخش خانگی، در سه پله اول قرار دارند، معموالً تا سه پله را به دالیلی که 
ممکن است مانند خانه های روستایی دارای استانداردهای مناسب ساخت وساز 
نباشــند، در این دسته در نظر می گیریم، درست اســت که پرمصرف هستند 
ولی محدودیتی برای آن ها قائل نمی شــوند چون نمی توانند اســتانداردها را 
رعایت کنند. ولی در شــش پله آخر که حدود ۳.۴ درصد مشترکین را تشکیل 
می دهند، این ها قطعاً پرمصرف هستند، چراکه قطعاً دارای استخر، جکوزی، سونا 
و تجهیزاتی در منزل هستند که خارج از عرف است. از این رو در پله های هفت 
به باال قرار می گیرند.از شــاخص های مشترکان پرمصرف می توان به دو شاخص 
مهم اشــاره کرد، یکی اینکه زیربنای بیش از حد متعارف و به تبع آن، گرمایش 
برای بخش های غیرقابل اســتفاده دارند که این هــا را در منطقه پرمصرف قرار 
می دهــد، ضمن این که در مورد دوم، امکانات و رفاهیات که متعارف نیســت، 

استفاده می کنند.

جزئیات افزایش تعرفه
سید جالل نورموسوی- سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی 
گاز در این راستا به ایسنا، گفت: الگوی مصرف در گاز هنوز مصوب نشده است و 
بر اساس ابالغیه شورای عالی انرژی سازمان ملی استاندارد، شرکت بهینه سازی 
و شرکت گاز پس از دریافت اطالعات الزم از سازمان های دیگر باید این الگو را 
مشخص کنند که هنوز نهایی نشده است. ولی با توجه به آیین نامه اجرای بند 
)ی( تبصره )۸( قانون بودجه می توان ســقف مصرف پله ۳ در هر اقلیم را حد 
مصرف عادی لحاظ کرد؛ یعنی بر این اساس هر واحد خانگی در تهران می تواند 

۴۰۰ متر مکعب در ماه مصرف داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که مشترکان بسیار پرمصرف استان و شهر تهران در 
چه مناطقی ساکن هستند، گفت:  اگرچه مصرف رابطه مستقیمی با سطح درآمد 
به دلیل داشــتن تجهیزات رفاهی بیشــتر دارد ولی  پرمصرف ترین مشترکین 
کسانی هستند که در مناطق سرد ســیر زندگی و یا اینکه از وسایل گازسوز با 
راندمان پایین اســتفاده می کنند و یا ساختمان آنها دارای استانداردهای الزم 
نیست.سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز با بیان اینکه 
با این شرایط ساکنین مناطق شمالی تهران و یا نواحی روستایی پتانسیل مصرف 
باال را دارند، اظهار کرد:  بدیهی است مشترکین که در نواحی ییالقی قرار دارند 
و دارای ساختمان های ویالیی با امکانات تفریحی )استخر و ...( هستند، نیز دارای 

مصرف بیشتری خواهند بود.

 در قبوض جدید گاز، چند درصد  مشترکان، بسیارپرمصرف بوده اند؟
به گفته نورموسوی در سال ۱۳۹۹ حدود ۴ درصد مشترکین در پله های ۷ و باالتر 
بوده اند که در ســال ۱۴۰۰ با یک درصد کاهش به ۳ درصد مشــترکین رسیده، 
الزم به ذکر اســت پیش بینی می شود با تکمیل قرائت ها و پایان دوره سرد سال 
این اختالف بیشــتر هم بشود. همانطور که پیش بینی شده بود تا کنون تغییرات 
تعرفه برای حدود ۲۴ درصد از مشــترکین اعمال شــده که گازبهای ۲۰ درصد از 
این ۲۴ درصد کمتر از ۱۳ درصد بوده است.وی با بیان اینکه با بررسی روند مصرف 
مشــترکین می توان نتیجه گرفت که بخشی از مشترکین نسبت به سال گذشته 
اهتمام بیشتری به مسئله صرفه جویی داشته اند و مصارف خود را مدیریت کرده اند، 
بطور متوســط در هر استان حدود ۴ درصد پرمصرف هســتند. و این دردصد در 
شــهرهای بزرگ کمی بیشتر از میانگین است.سرپرست مدیریت هماهنگی امور 
گازرســانی شرکت ملی گاز با اشاره به بیشترین گازبها طبق این الگو، اظهار کرد: 
تعرفه بخش خانگی بصورت پلکانی محاسبه می شود و تعرفه پله ۱۲ و باالتر به نرخ  
۱۹۹ هزار و ۵۹ ریال به ازای هر متر مکعب است.آنطور که توسط شرکت ملی گاز 

اعالم شده، پس از مصوبه هیأت دولت که از اول آذرماه اجرایی شد.

مجری طرح نیروگاه های بخاری شرکت برق حرارتی اعالم کرد:
موافقت دولت روسیه با اختصاص ۷۳ 

میلیون یورو تسهیالت برای نیروگاه 
سیریک

تهران- ایرنا- مجری طرح نیروگاه های بخاری شــرکت برق حرارتی 
گفت: برای ادامه فعالیت نیروگاه ســیریک در سال ۲۰۲۲ درخواست 
اختصاص ۷۳ میلیون یورو داشــتیم که با رایزنی های انجام شده، این 
درخواست مورد تایید وزارت دارایی روسیه قرار گرفت و اکنون درحال 
گشــایش ال.سی مربوطه است.»بهنام خائفی نژاد«روز )پنجشنبه( در 
گفت و گوی اختصاصــی با خبرنگار اقتصادی ایرنــا افزود: عملیات 
اجرایی این نیروگاه از خرداد ماه امسال به صورت رسمی و با گشایش 
ال. ســی آغاز شــد.وی ادامه  داد: فعالیت اجرایی این طرح از همان 
زمان شروع و در سال ۲۰۲۱ نسبت به اخذ ۶.۲ میلیارد یورو از دولت 
روسیه اقدام شد.مجری طرح نیروگاه های بخاری شرکت برق حرارتی 
گفت: برای امســال  صد درصد مبلغ درخواست شده مورد تایید قرار 
گرفته و امید اســت با پیگیری های اخیر کل این مبلغ جذب شــود.

خائفی نژاد اضافه کرد: مطابق برنامه زمانی مقرر اســت فاز نخست این 
پروژه در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ وارد شبکه شود که با دریافت 
نقدینگی الزم امید اســت در زمان مقرر به مرحله بهره برداری برسد.

نیروگاه سیریک چهار واحد ۳۵۰ مگاواتی به مجموع ظرفیت یک هزار 
و ۴۰۰ مــگاوات دارد. مذاکرات اولیه و کارهای مقدماتی این نیروگاه 
ســال ۹۵-۱۳۹۴ اتفاق افتاد و شروع عملیات اجرایی پروژه سال در 
خردادماه ۱۴۰۰، همزمان با گشــایش ال.سی در سال ۲۰۲۱ اتفاق 
افتاد.در حال حاضر هم در این پروژه حدود هفت شــرکت ایرانی به 
صورت مستقیم در حال فعالیت بوده و ۲۵۰ نفر نیروی ایرانی به طور 
مســتقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هســتند.به گزارش ایرنا، در 
دیدار »سیداحسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان 
بــا وزیر اقتصاد روســیه، طرفین ضمن بررســی وضعیت پروژه های 
مشترک از جمله نحوه اســتفاده از خط اعتباری پنج میلیارد دالری 
روســیه بر توسعه مناســبات اقتصادی در آینده تأکید کردند.در این 
مالقات که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی روسیه برگزار شد، 
توافقات پیشین ۲ وزارتخانه در خصوص نحوه استفاده از خط اعتباری 
پنج میلیارد دالری روســیه مورد بررسی قرار گرفت.خاندوزی در این 
دیدار بر لزوم سرعت بخشیدن بر اجرای پروژه نیروگاه سیریک و خط 
آهن اینچه برون - گرمســار و همچنین سه پروژه ای که پیش از این 
مکاتبــات آن از طرف وزیر اقتصاد ایران انجام شــده بود، تاکید کرد.

مدرن ســازی نیروگاه رامین اهواز، افزایش ظرفیت نیروگاه سد گتوند 
و همچنین تامین بخشــی از هزینه فازهای ۲ و سه نیروگاه بوشهر از 
دیگــر محورهایی بود که مورد تاکید و بررســی ۲ طرف قرار گرفت.
همچنیــن با توجه به هماهنگی انجام شــده بیــن مدیران عامل راه 
آهن دو کشــور، وزیر اقتصاد ایران بر پیشنهاد اضافه شدن پروژه خط 
آهن رشــت-  آستارا که می تواند نقش راهبردی ویژه ای در تکمیل 
کریدور جنوب به شمال داشته باشد و همچنین خرید ۲۰۰ دستگاه 

لوکوموتیو تأکید کرد.

وزیر نفت:

بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است
وزیر نفت با بیان اینکه چنانچه مصرف کنندگان جهان از ســطح 
کنونی قیمت و مقدار عرضه نفت ناراضی هستند بهترین پیشنهاد 
من به آنها، لغو هرچه ســریع تر تحریم هــای یکجانبه و ظالمانه 
آمریــکا علیه ایران اســت، گفت: بازار جهانــی نیازمند افزایش 
عرضه نفت ایران اســت و ما آمادگی داریم در ســریع ترین زمان 
ممکن، مقدار عرضه خود به بازارهای جهانی را افزایش دهیم.به 
گزارش ایسنا، جواد اوجی پس از پایان بیست  و پنجمین نشست 
وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک  پالس اظهار کرد: تصمیم امروز 
نشســت وزارتی  اوپک  پالس ادامه تصمیــم ماه پیش مبنی بر 
ادامه افزایش تولید روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز  برای ماه 
مارس ۲۰۲۲بود که با توجه به گزارش کمیته فنی و ارزیابی های 
کارشناسان از چشم انداز اقتصاد جهان و متغیرهای تعیین کننده 
در وضع عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ کشورهای 
عضو ائتالف  اوپک پالس همگی در تصمیم به افزایش تولید ۴۰۰ 
هزار بشــکه ای اشتراک نظر داشــتند.  البته اوپک  پالس دوباره 
بــر رصد و نظارت مداوم و منظم خود بر تحــوالت بازار و انجام 
هرگونه اقــدام الزم برای حفظ ثبات حاکم بــر بازار نفت تأکید 
کرد و همگی کشورها به تالش های جمعی خود برای حفاظت از 
دستاوردهای این توافق ادامه خواهند داد.وی در ارزیابی خودش 
از شرایط حاکم بر بازار نفت اظهار کرد: بر اساس تازه ترین آمار و 
گزارش های منتشــر شده،  به لطف بهبود شاخص های اقتصادی 
در جهان به  ویژه اقتصادهای بزرگ مصرف کننده نفت و پایبندی 
مناسب کشــورهای عضو اوپک  پالس که در ماه نوامبر به حدود 
۱۲۲ درصد رســید، بازار جهانی نفت با  وجود بعضی از نگرانی ها 
درباره شیوع سویه اُمیکرون، در مسیر رضایت  بخش برای توازن 

و ثبات در حال حرکت اســت و  کشــورهای عضو ائتالف اوپک  
پالس نیز از شــرایط کنونی رضایــت دارند و تالش جمعی همه 
تولید کنندگان، بر حفظ و پایــدار کردن ثبات کنونی بازار نفت 

متمرکز شده است.

اوپک پالس به تعهد خود برای حفظ و تقویت این ثبات 
ادامه می دهد

وزیر نفت درباره اینکه برخی مؤسسه ها و نهادهای بین المللی 
افزایش قیمت نفت تا ۱۰۰ دالر برای هر بشکه را  پیش بینی 

کردند،  نظر شــمادر این زمینه چیست،  توضیح داد: اصوال، 
کارکرد و هــدف اوپک، قیمت گذاری در بازار نفت نیســت.  
قیمــت جهانی نفت بر اســاس مجموعه ای از شــاخص های 
عرضه و تقاضای جهانی تعیین می شــود و همه کشــورهای 
عضو ائتالف اوپک  پالس،  خواهان سطح قیمتی مناسب برای 
تولیدکنندگان،  مصرف کنندگان و اقتصاد جهانی هســتند. 
تولیدکننــدگان اوپک  پالس از ثبات نســبی حاکــم بر بازار 
رضایــت دارند و به تالش و تعهد خــود برای حفظ و تقویت 
این ثبات ادامه می دهند.اوجی ادامه داد: با این حال، چنانچه 
مصرف  کنندگان جهان به  ویژه اقتصادهای بزرگ از ســطح 
کنونی قیمت و مقدار عرضه نفت ناراضی هســتند و آن را به 
ضرر منافع خود می دانند،  بهترین پیشــنهاد من به آنها،  لغو 
هرچه سریع تر تحریم های یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ایران 
و باز کردن فضا برای بازگشــت تولید ایــران با حداکثر توان 
به بازارهای جهانی اســت.وی با تأکید بر اینکه بی شک، بازار 
جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت از ســوی ایران است و ما 
آمادگی داریم در ســریع ترین زمان ممکن، مقدار عرضه نفت 
خود به بازارهای جهانی را افزایش دهیم،  اظهار کرد: همانگونه 
که در گفت وگوهای پیشین خود نیز اشاره کردم مسئله بحران 
انــرژی و گاز در اروپا یک مســئله جدی اســت که به جز با 
همکاری میان تولیدکنندگان بزرگ منابع هیدروکربوری قابل 
حل و فصل نیست و جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از 
بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز در سطح جهان و با تکیه 
بر ظرفیت های عظیم منابع هیدروکربوری و توان تولید خود 

آمادگی دارد تا در این زمینه وارد عمل شود.

وزیران اوپک پالس در نشست کوتاهتر از 
حد معمول روز چهارشنبه توافق کردند 
افزایــش تدریجی تولیــد را ادامه دهند 
و افزایــش تولیــد به میــزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز برای ماه مارس را تصویب 
کردند.به گزارش ایســنا، تولیدکنندگان 
اوپک پــالس که بیــش از ۴۰ درصد از 
تولیــد جهانی نفــت را در کنترل دارند، 
با درخواست کشــورهای مصرف کننده 
بزرگ نظیر آمریــکا و هند برای افزایش 
بیشتر تولید و حمایت از احیای اقتصادی 
از پاندمی روبرو شــده انــد. اما این گروه 
سیاســت افزایش تولید ماهانه به میزان 
۴۰۰ هــزار بشــکه در روز را حفظ کرده 
و کوتاهی کشــورهای مصــرف کننده 
برای تضمین ســرمایه گذاری کافی در 
ســوختهای فســیلی همزمان با گذار به 
ســوی انرژی پــاک را عامل بــاال رفتن 
قیمتهای خوانده است.  چندین منبع آگاه 
در اوپک پــالس همچنین اظهار کردند: 
قیمتها تحت تاثیر تنشها میان روسیه و 
آمریکا افزایش پیدا کرده اند. واشــنگتن 
مســکو را متهم کرده است قصد حمله 
بــه اوکراین را دارد در حالی که روســیه 
منکر این اتهامات شــده اســت.به گفته 
منابع آگاه، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربســتان ســعودی در این 
نشست گفت: ما با روحیه المپیک زندگی 
می کنیم و بر همین اســاس رکورد این 
نشست را با به نتیجه رسیدن آن در ۱۶ 
دقیقه شکســتیم.اما افزایش تولید اوپک 
پالس با این حقیقت که چندین عضو این 
گروه به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی 
در چند ســال گذشته، با مشکالتی برای 

افزایش تولید روبرو هستند، پیچیده شده 
است. تنها شماری از کشورها به خصوص 
عربستان ســعودی ظرفیت مازاد تولید 
دارند که می تواند کمک کند سطح تولید 
کلی اوپک پالس افزایــش پیدا کند. اما 
افزایش تولید این کشورها قیمتها را باالتر 
می برد زیرا ظرفیت مازاد تولید جهانی را 
کاهش داده و بازار را در برابر شــوکهای 
آتی عرضه آسیب پذیر می کند.بسیاری از 
تحلیلگران و ناظران اوپک وضعیت امروز 
را با بحران ســال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ مقایسه 
می کنند کــه قیمتهای نفت تحت تاثیر 
عدم وجود ظرفیت مازاد تولید اوپک برای 
تامین تقاضای رو به رشد چین، به ۱۴۷ 

دالر در هر بشکه صعود کرده بود.
در گزارش کمیته فنی مشــترک که از 
ســوی رویترز مشاهده شده، پیش بینی 
رشــد تقاضــای جهانی بــرای نفت در 
ســال میالدی جاری بدون تغییر ماند و 
همچنان ۴.۲ میلیون بشکه در روز برآورد 

شده اســت. در این گزارش پیش بینی 
شــده اســت تقاضای جهانی برای نفت 
در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به سطح پیش 
از پاندمی برمی گــردد. تقاضا برای نفت 
در ســال ۲۰۱۹ به بیش از ۱۰۰ میلیون 
بشــکه در روز رســیده بود.کارشناسان 
اوپک پــالس پیش بینی کردند جهان با 
مازاد عرضه در سال ۲۰۲۲ روبروست که 
به ۱.۳ میلیون بشــکه در روز می رسد. 
بــرآورد مذکور کمتر از پیش بینی قبلی 
۱.۴ میلیون بشــکه در روز مازاد عرضه 
در سال میالدی جاری است.محدودیت 
عرضــه باقی مانده اوپک پــالس به ۲.۶ 
میلیون بشکه در روز می رسد و این گروه 
امیدوار اســت این حجم عرضه را پیش 
از پایان امســال به بازار برگرداند.محمد 
ارکاب، وزیر انرژی الجزایر اظهار کرد: این 
کشور در راســتای توافق روز چهارشنبه 
اوپک پالس، تولید نفت خود را در مارس 
به ۹۹۲ هزار بشــکه در روز افزایش می 

دهد. وی گفت: تصمیم اوپک پالس برای 
افزایش تولید ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز به دلیل عدم تاثیر شیوع 
واریانت اُمیکرون بــر اقتصادهای جهان 
بوده اســت. با این حال اوپک پالس در 
بحبوحه گسترش سریع این واریانت، به 
رصد بازار ادامه می دهد.الکساندر نواک، 
معاون نخســت وزیر روسیه پس از دیدار 
وزیران اوپک پالس به شــبکه تلویزیونی 
روسیه ۲۴ گفت: روســیه تا مارس ۱.۸ 
میلیون بشکه در روز از دو میلیون بشکه 
در روز تولیــد نفتی که در آوریل ســال 
۲۰۲۰ موافقــت کرده بود محدود کند را 
احیا خواهد کــرد. وی افزود: تقاضا برای 
فرآورده های نفتی بهبود یافته با این حال 
ابهاماتی شامل شیوع واریانت اُمیکرون به 
قوت خود باقی مانده است.محمد الفارس، 
وزیر نفــت کویت اظهار کــرد: تقاضای 
جهانی بــرای نفت با شــرایط مثبت و 
شاخصهای مالی جهانی مطلوب، همچنان 
رو به بهبود اســت. خطراتی شامل تورم 
رو به رشد و واریانتهای جدید کووید ۱۹ 
احتیاط را ایجاب مــی کند، با این حال 
با گســترش واکسیناســیون کووید ۱۹، 
تاثیر اُمیکرون می تواند جزئی باشــد.بر 
اساس گزارش رویترز، قیمتهای نفت روز 
چهارشنبه با وجود تصویب افزایش تولید 
مالیم از ســوی اوپک پــالس، با کاهش 
روبرو شــدند. بهای معامالت نفت برنت 
با هفت ســنت کاهش، بــه ۸۹ دالر و ۹ 
سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت 
نفت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با 
۲۵ ســنت معادل ۰.۳ درصد کاهش، به 

۸۷ دالر و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید.

تصویب افزایش تولید نفت اوپک 
پالس در 15 دقیقه

آمریکا و اروپا ســرگرم گفت و گو با واردکنندگان بزرگ LNG در آســیا شامل ژاپن، کره جنوبی، هند و حتی چین هستند تا در 
صورت کشیده شدن بحران روسیه و اوکراین به جنگ، این کشورها بخشی از گاز خریداری شده خود را به اروپا ارسال کنند.

به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: تماسها با چین محدود بوده است. دولت بایدن با مقامات ژاپن، کره جنوبی 
و هند درباره امکان ارسال بخشی از گاز طبیعی خریداری شده به اروپا گفت و گو کرده است.دولت آمریکا همچنین سرگرم مذاکره 
با شــرکتهای انرژی و کشورهای تولیدکننده بزرگ گاز درباره امکان تامین میزان زیادی گاز طبیعی برای اروپا در صورت مختل 
شدن صادرات گاز روسیه به این منطقه است. استرالیا که یکی از کشورهای صادرکننده بزرگ LNG است، هفته گذشته اعالم کرد آماده ارسال محموله های LNG به 
اروپا برای حمایت از دوستان و متحدانش است. قطر هم اعالم کرده است اگر اتحادیه اروپا فروش مجدد محموله های گاز به خارج از این بلوک را محدود کند، تمایل 
دارد بخشی از محموله های صادراتی خود را به این منطقه ارسال کند.منابع آگاه ماه گذشته به رویترز خبر داده بودند شرکتهای انرژی بین المللی که آمریکا با آنها 
تماس گرفته است، به مقامات این کشور اعالم کرده اند عرضه جهانی گاز طبیعی محدود است و گاز زیادی برای جایگزینی با عرضه عظیم گاز روسیه وجود ندارد.

تحلیلگران می گویند روسیه که بیش از یک سوم از گاز طبیعی مورد نیاز اروپا را تامین می کند، در صورت وضع تحریمها از سوی غرب بر سر تهاجم احتمالی مسکو 
به اوکراین، ممکن است از تامین گاز به عنوان یک سالح استفاده کند. بعالوه در صورت اقدام نظامی روسیه و تحریمهای انرژی متعاقب آن علیه روسیه، اروپا نخستین 

و اصلی ترین طرفی خواهد بود که آسیب می بیند و عرضه گاز این منطقه از سوی گازپروم به خطر می افتد.

شبکه تامین سوخت اروپا کمتر از یک سال از فلج شدن بزرگترین خط لوله سوخت آمریکا بر اثر حمله باج افزاری، قربانی حمله 
سایبری شد.به گزارش ایسنا، مدیر سازمان امنیت فناوری اطالعات آلمان اظهار کرد: این وضعیت جدی بوده اما وخیم نیست. این 
حمله یک بازرگان نفت بزرگ را هدف گرفته و پرداختها در صدها جایگاه بارگیری سوخت را مختل کرده است.شرکت مابانفت 
)Mabanaft GmbH&Co.KG( که مقادیر بزرگی سوخت را در آلمان ذخیره و توزیع می کند، روز سه شنبه اعالم کرد سیستمهای 

فناوری اطالعات این شرکت هک شده و فعالیتهایش مختل شده است. یک شرکت واسطه که تحویل سوخت به مشتریان داخلی را از طریق رودخانه راین انجام می 
دهد، روز چهارشــنبه اعالم کرد پایانه های متعدد در قطب تجارت نفت آمســتردام-روتردامم-آنتورپ تحت تاثیر این واقعه قرار گرفته اند.این وقایع نشان می دهند 
امنیت سایبری تا چه اندازه به نگرانی رو به رشدی در صنعت نفت تبدیل شده است. سال میالدی گذشته شرکت کلونیال پایپ الین که گرداننده بزرگترین خط لوله 
سوخت رسانی در آمریکاست، پس از حمله سایبری که این شرکت را ناچار کرد خط لوله خود را ببندد، باج پرداخت کرد. توقف فعالیت این خط لوله باعث کمبود 
سوخت و افزایش قیمتها در آمریکا شده بود.شرکت مابانفت که دیزل، بنزین و نفت کوره توزیع می کند، پس از حمله هک در ۲۹ ژانویه، ناچار شد وضعیت فورس 
ماژور در آلمان اعالم کند. اقدام مشابه از سوی شرکت اویل تنکینگ دویچه لند که یک شرکت ذخیره سازی سوخت مرتبط است، انجام شد. اعالم وضعیت فورس 

ماژور به یک شرکت اجازه می دهد به تعهدات قراردادی خود به دلیل شرایطی که از کنترلش خارج است عمل نکند.

 در پی حمله سایبریمذاکرات آمریکا برای ارسال گاز از آسیا به اروپا

اختالل شبکه توزیع سوخت اروپا

صادرات نفت ونزوئال سقوط کرد
صادرات نفت ونزوئال در ماه ژانویه به دنبال محدودیتهای بارگیری، به پایین ترین سطح از سپتامبر سقوط کرد.به گزارش ایسنا، با وجود این که شرکت نفتی دولتی PDVSA ونزوئال و 
جوینت ونچرهای این شرکت به طور مستمر میعانات ایران را دریافت می کنند و این امر به آنها اجازه داده است تولید را افزایش دهند، برای صادرات به دلیل مسئله کیفیت نفت و 
وضعیت ضعیف مخازن نگهداری و محدودیت در اسکله های بندر، دچار مشکل شده اند.طبق اسناد و اطالعات شرکت PDVSA، به طور میانگین ۴۱۶ هزار و ۳۸۷ بشکه در روز نفت 
و فرآورده های نفتی در ماه ژانویه صادر شد که در مقایسه با ماه دسامبر ۳۴ درصد کاهش داشت. بیش از سه چهارم این محموله ها به مقصد آسیا بودند.شرکت PDVSA با انباشته 
شدن میزان زیادی گرید نفتی نامحبوبی روبه رو شده که این شرکت را وادار کرده است به ذخایر شناور روی بیاورد و شمار نفتکشهای مورد نیاز برای صادرات را کمتر کرده است.

طبق گزارش داخلی شرکت PDVSA در تاریخ ۲۹ ژانویه، چهار میلیون بشکه نفت خام حاوی مقادیر باالیی سولفور و آب وجود دارد. مجموع ذخایر شناور این نفت ۸.۵ میلیون بشکه 
است.شــرکت PDVSA که از ســال ۲۰۱۹ تحت تحریمهای تجاری آمریکا قرار دارد، ماه میالدی گذشته برای نخستین صادرات نفت خام رقیق در ۹ ماه گذشته برنامه ریزی کرده 
بود اما کشتی حامل این نفت از آن زمان در آبهای ونزوئال مانده است.یک محموله دیگر که در یک ابرنفتکش قرار بود به مقصد مالزی حرکت کند، هفته جاری به دلیل مشکالت 

مالی مشتری به پایانه خوزه بازگردانده شد.
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گزیده خبر

تجارت ایران و اوراسیا سرعت گرفت
تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در نه ماهه امسال نسبت به سال گذشته از لحاظ 
ارزشــی افزایش ۳۳ درصدی داشته است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، تجارت 
غیر نفتی ایران با اوراســیا طی نه ماه سال ۱۴۰۰ به میزان ۲.۲ میلیارد دالر با 
وزن تقریبی ۴.۹ میلیون تن بوده اســت، از این میزان ۱.۳ میلیارد دالر مربوط 
بــه واردات ایران و ۸۷۸ میلیون دالر نیز مربوط به صادرات به اتحادیه اوراســیا 
است. طی ۹ ماهه نخست ۱۴۰۰، تراز تجاری ایران با همه کشور های اوراسیا به 
جز روسیه مثبت بوده و ارزش تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در نه ماهه ۱۴۰۰ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش حدود ۳۳ درصدی همراه بوده است.

وضعیت تجارت ایران با ۳ عضو از اتحادیه اوراســیا یعنی روســیه، ارمنستان و 
بالروس تضعیف شــده و با کشور های قرقیزستان و قزاقستان بهبود یافته است.

تراز تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا نیز در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۰، دارای کسری 
و حدود منفی ۴۰۹ میلیون دالر  بوده که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل، 
حدود ) ۲۵۶ میلیون دالر ( معادل ۱۶۸ درصد تضعیف شده است. سهم روسیه 
از ارزش صــادرات و واردات ایران به اوراســیا طی مدت مذکور به ترتیب ۴۹.۳ 
درصد و ۹۵.۱ درصد اســت. میزان صادرات و واردات ایران به روســیه در ۹ ماه 
نخست ۱۴۰۰ نیز به ترتیب حدود ۴۳۳ میلیون دالر و ۱.۲ میلیارد دالر بوده که 
در مقایسه با ۹ ماه نخست ۱۳۹۹ به ترتیب با افزایش ۲۹ درصدی و حدود ۴۵ 
درصدی همراه شده و در نهایت، تضعیف ۲۸۵ میلیون دالری تراز تجاری ایران 

و روسیه را به همراه داشته است.

روسیه حدود 250 میلیارد دالر واردات دارد
 به گفته ســفیر ایران در  روسیه، این کشــور  حدود ۲۵۰ میلیارد دالر واردات 
دارد، که ایران در تالش است، یک چهارم از این میزان را به دست آورد. روسیه 
به بندر چابهار برای کریدوری خود نیازمند است، که این نیازمندی فرصت چانه 
زنی اقتصادی ایجاد می کند. نورانی  رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی گفت: 
فائو بار ها اعالم کرده که ایران عالوه بر تامین مواد غذایی خودش می تواند، غذای 
کشورهای حوزه خلیج فارس را تامین کند که این امر نشان دهنده پتانسیل های 
ایران در تولید است.به گفته نورانی حال اگر به جای ۸۰۰ میلیارد دالر، در حال 
صادر کردن یک میلیارد  دالر هســتیم، علتش مشکالت  زیر ساختی است، که 
در حوزه های حمل و نقل جاده ای وجود دارد  با در نظر گرفتن  این مشــکالت 
نهایت رشد ی که می تواند در حوزه تجارت با روسیه اتفاق بیفتد ۱۰ یا ۲۰ درصد 
است. رییس اتحادیه محصوالت کشاورزی گفت: هم زمان با شش ماه دوم سال 
در روســیه که سرمای شــدید وجود دارد در کشور ما ۱۷  هزار گلخانه موجود 
است که باید از این پتانسیل برای صادرات محصوالت کشاورزی استفاده کنیم،  
بنابراین ایران توانایی دارد  که صادرات خود به روســیه را  به ۵ تا ۱۰ میلیارد 
دالر برســاند. از نظر حجم تجارت،  ایران بیشترین تجارت را با روسیه و سپس 
با ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس در اتحادیه اوراسیا دارد.ارمنستان 
تنها کشــور عضو اتحادیه اوراسیا اســت که با ایران مرز زمینی دارد و این امر 
می تواند دسترسی ایران را به بازار های ۲۰۰ میلیونی اتحادیه اوراسیا هموار کند.  
کشور های ایران و ارمنستان عالوه بر مشارکت در پروژه های مشترک زیر بنایی 
مانند پروژه خط سوم انتقال برق به ارمنستان، در  ۱۰ پروژه با اهمیت اقتصادی 
و بازرگانی در حال فعالیت و تعمیق ارتباطات هستند. این همکاری ها به سرعت 
در زمینه های کشــاورزی، صنایع غذایی، پزشکی و دارویی، ساختمان، صنعت، 
بانکداری، فناوری اطالعات، طال، جواهر، تولید شیشه، نساجی، توریسم و حمل و 
نقل نیز در حال گسترش است. امیر عابدی رییس اتاق مشترک ایران و قزاقستان 
گفت: میزان کل صادرات به قزاقســتان طی ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ از نظر وزنی 
۳۶۰ هزارتــن بوده  این در حالی بوده که میزان کل واردات برابر ۳۷.۹ میلیون 
دالر است بنابراین کل تجارت با قزاقستان برابر ۴۷۷.۹ هزارتن و معادل ۱۷۰.۵ 
میلیون دالر است.به گفته عابدی محصوالت کشاورزی و غذایی، انواع سنگ های 
معدنی و ساختمانی و وســایل خانگی از مهم ترین اقالم صادراتی به قزاقستان 
هســتند. اقتصاد این کشــور تا حد زیادی به بخش کشاورزی متکی است. این 
کشور از لحاظ منابع زیرزمینی غنی است. قزاقستان صاحب دومین منابع بزرگ 
دنیا در اورانیوم، کروم، روی و سرب و سومین در منگنز است. در بین گمرکات 
ایران، بیشترین حجم صادرات کاال به قزاقستان از گمرک امیرآباد انجام می شود.

کاالهای عمده صادراتی ایران به قزاقستان 
 عمده محصوالت صادراتی ایران به قزاقســتان شــامل محصوالت مواد غذایی، 
کاکائو ، شیرینی، میوه، مرکبات، انگور، گردو ، منسوجات، لباس، کفش، چوب و 
اشیاء چوبی، پتو، ملحفه و رومیزی، فرآورده های گوشت و ماهی، خرما، مبلمان، 
لوازم آرایشــی و بهداشتی می شــود و  ۸۰ درصد محصوالت صادراتی ایران به 

قزاقستان مربوط به صادرات سیمان است.

افزایش 38 میلیون دالری تجارت ایران با قرقیزستان
ســهم قرقیزستان از کل واردات از اوراسیا در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود ۰.۲ 
درصد است. تراز تجاری ایران با این کشور نیز طی مدت مذکور ۳۸ میلیون دالر 
افزایش یافته و به حدود ۶۰ میلیون دالر رسیده است ،  از صادرات کاال به این 

کشور می توانیم به محصوالت کشاورزی ایرانی مانند پسته و خرما اشاره کرد.
 اقالم وارداتی از این کشــور شامل  گوشت گوسفندی غیرمنجمد، لوبیا چشم 

بلبلی، الشه گوشت، لوبیا سفید، لوبیا چیتی، پنبه، می شود.

تجارت ایران با بالروس به چه صورت است؟
 اقالم اصلی صادراتی بالروس به ایران، الســتیک، محصوالت چوبی و روزنامه، 
بلبرینگ اســت. در مقابل ایران میوه جات تازه و خشــک، آجیل، دستگاه های 
پزشــکی و دارو را به بالروس صادر می کند. طی ۹ ماهه نخست ۱۴۰۰، حدود 
۱۳.۲ میلیون دالر از ارزش صادرات و ۶.۶ میلیون دالر از ارزش واردات ایران از 
این اتحادیه را به خود اختصاص داده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به 

ترتیب حدود ۴ درصد کاهش و ۱۲ درصد افزایش داشته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری 

موافقت شده است
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه طرح ساماندهی 
صنعت خودرو جهت بررســی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده 
گفت: دولت راهی جز تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه های 
جبران وضعیت کســری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات 
خودرو خارجی است.به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار و آرادان 
در مجلس شورای اسالمی با اشــاره به افت کیفی تولیدات خودروسازان داخلی در 
ســال های گذشته به بی توجهی خودرو ســازان به اعتراضات مردم و خسارت های 
جانی و مالی وارده به آنها اشــاره و بیان کرد: رهبر معظم انقالب اســالمی در دیدار 
اخیــر خود با جمعی از تولیدکنندگان و فعــاالن صنعتی با این جمله که »کیفیت 
خودروهای داخلی خوب نیســت و حق با مردم اســت« اعتراض های مردم را مورد 
تائید قرار دادند که الزم اســت مسئوالن صنعت خودرو در همه سال های گذشته 
در مقابل خداوند متعال، وجدان خود، قانون و مردم پاســخگو باشند.وی با اشاره به 
افزایش قیمت خودرو پس از خروج آمریکا از برجام و بسته شدن مسیر واردات خودرو 
و معامله خودروهای خارجی با قیمت نجومی گفت: اکنون که واردات خودرو ممنوع 
اســت، از طریق کانال های غیر رسمی خودروی خارجی با چندین برابر قیمت وارد 
می شــود؛ به طوری که قیمت آن برای مصرف کننده چند برابر قیمت واقعی است.

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس تصویب طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو 
خارجــی را اقدامی در جهت برون رفت از این وضعیت قلمداد کرد و گفت: مجلس 
شورای اسالمی طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو خارجی را به تصویب رساند 
که بازار خودروهای داخلی و خارجی بدان واکنش مثبت نشان داد و قیمت ها ریزش 
نسبتا خوبی را تجربه کردند. در بازار خودروهای داخلی قیمت ها بین ۲ تا ۷ میلیون 
و در بازار خودروهــای خارجی قیمت ها گاهی تا ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافت، 
اما با مخالفت شــورای نگهبان با این طرح این روند کاهشی ادامه نیافت.مطهری از 
کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودرو در صورت آزادســازی خودرو سخن گفت و 
افزود: به طور قطع تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار تنها بر خودروهای خارجی 
نخواهد بود. چنانچه در سال ۹۷ با اجرای ممنوعیت واردات خودرو قیمت خودروهای 
داخلی همپای خودروهای خارجی تغییر کرد در شرایط کنونی هم این مساله صادق 
اســت.وی با اشاره به تصویب واردات خودرو در کمیسیون مجلس از واردات ماشین 
آالت سنگین معادن و راهسازی، تریلی، کامیون و اتوبوس در سال آینده خبر داد و 
اظهار کرد: براساس این مصوبه، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری نیز موافقت 
شــده و طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع شد.نماینده مردم گرمســار و آرادان در مجلس یازدهم افزود: 
دولت راهی جز تصویب این طرح نخواهد داشت، ضمن اینکه یکی از راه های جبران 
وضعیت کســری بودجه دولت، عوارض و حقوق گمرکی اخذ شده از واردات خودرو 
خارجی است.مطهری اجرای سیاست کنترل و نظارت بر واردات خودرو را در هدایت 
بازار خودرو به سمت قیمت های منطقی، ایجاد بازار رقابتی، روی آوردن خودروسازان 
به ســمت روش های نوین جهت کاهش هزینه های تولیدی، کاهش زیان انباشــته 

خودرو سازان و قیمت خودروهای داخلی موثر دانست.

معاون وزیر صمت مطرح کرد؛

پیش بینی ثبت رکورد ۴۵ میلیارد دالر صادرات تا پایان سال
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امیدواریم تا پایان 
ســال رکورد ۴۵ میلیارد دالر صادرات تحقــق یابد.به گزارش 
خبرگزاری مهر به نقل از ســازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا 
پیمان پاک در مراســم پویش ملی صــادرات با تأکید بر عزم و 
ارادۀ دولت ســیزدهم و شــخص رئیس جمهور برای اصالح و 
اقدام مؤثر در راســتای منافع ملی افزود: اقدامات انجام شــده 
و در حال انجام، کشــور را در مســیر گذر از رویکرد سنتی در 
تجارت خارجی به شیوه های نوین و با محوریت مدیریت دانش 
در صــادرات قرار داده و با این اقدامات امیدواریم تا پایان ســال 
جــاری رکورد ۴۵ میلیارد دالر صــادرات غیر نفتی تحقق یابد.
پیمان پاک، با اشاره به آمار اخیر صادرات غیر نفتی کشور، گفت: 
ســال گذشــته صادرات غیرنفتی رقمی حدود ۳۵ میلیارد دالر 
داشــت، اما امســال این رقم از ۴۰ میلیارد گذشته و امیدواریم 
تا پایان ســال جاری رکورد ۴۵ میلیــارد دالر را از خود بر جای 
گذارد.وی افزود: برنامه دولت سیزدهم برای صادرات، هدف ۷۰ 
میلیارد دالری است که الزم است ظرفیت ها و زیرساخت ها مانند 
لجستیک و گمرک برای تحقق این هدف توسعه یافته و اصالح 
و ترمیم شود.رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تحریم ها را 

به عنوان محــرک برای افزایش صادرات غیر نفتی عنوان کرد و 
در برابر آن، خود تحریمی و بی ارادگی را مانع اصلی در توســعه 
تجارت خارجی دانســت و گفت: طی این مدت ۴ ماهه بیش از 
۱۵۰۰ نشســت با صادرکنندگان، مجموعه ها و تشکل ها برگزار 

کرده ایم تا با توجه به فرمودۀ مقام معظم رهبری در خصوص رفع 
موانع به عنوان مهم ترین اصل، مشــکالت را شناسایی و به رفع 
آن ها بپردازیم.پیمان پاک با اشاره به اینکه عمده مشکل تجارت 
خارجی کشــور رویکرد ســنتی به صادرات است، افزود: تمرکز 

بر تنظیم بازار، محدود کردن صادرکنندگان به دلیل مشــکالت 
ارزی، عدم تولید صادرات محور، تعدد بخشنامه ها و امثالهم نشان 
دهندۀ آن اســت که نگاه به صادرات همان نگاه سنتی گذشته 
اســت.وی در مورد اقدامات صورت گرفته برای احیای صادرات 
غیر نفتی گفت: تمرکز بر اســتفاده از هوش مصنوعی، تصویب 
پیوند اسمارت کانترکت و سامانه رمزارزها و بالکچین به سامانه 
جامــع تجارت، فعالیت بر پایۀ متــاورس، ترانزیت در کریدورها 
برای بازگرداندن فرصت های از دســت رفته، کنسرســیوم های 
صادراتی و شــتاب دهنده های صادرات و برنامه ریزی برای گذار 
از شرکت های مدیریت صادرات به شرکت های مدیریت زنجیرۀ 
تأمین از جمله اقداماتی است که با همراهی و هوشمندی نسل 
جــوان آگاه و انقالبی در حال انجام اســت.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت بیان داشت: مدیریت دانش و به اشتراک گذاری 
تجربیات نیز یکی از عوامل تأثیرگذار بر موفقیت، نفوذ و استمرار 
حضور در بازارهای هدف صادراتی اســت که منجر به موفقیت و 
توسعه تجارت خواهد شد و این موضوع در رویدادهایی همچون 
پویش ملی صادرات می تواند به نحو مطلوبی به جوانان و تجار در 

راستای اهداف صادراتی کشور یاری رساند.

رئیس اتاق ایران و افغانستان:

توافق تهران-کابل برای 
آغاز تهاتر کاال

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان اظهار داشت: 
هفته گذشــته هیاتی از افغانســتان به اتاق بازرگانی ایران 
آمدند و توافقاتی برای ترانزیت کاال و صادرات دوطرفه انجام 
شــد. حسین سلیمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا 

در مــورد آخرین وضعیت تجاری ایران و افغانســتان اظهار 
کرد: وضعیت تجــارت ایران و افغانســتان از وضعیتی که 
تقریبا تعطیل شــده بود خارج شده اما هنوز به حد مطلوب 
نرسیده است. وی افزود: هفته گذشته هیئتی از افغانستان 
به اتاق بازرگانی ایران آمدند و توافقاتی برای ترانزیت کاال و 
صادرات دوطرفه انجام شد؛ ما هم پیشنهاداتی برای افزایش 
تبادالت کاالیی ارائه دادیم.سلیمی خاطرنشان کرد: صادرات 
افغانستان به ایران  حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون دالر بوده درحالی 
که صادرات ایران به این کشــور قبل از مشکالت اخیر ۲.۵ 

میلیارد دالر بوده است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
افغانستان گفت: باید توازن بیشتری رعایت شود، افغانستان 
کاالهایی دارد که به ترکیه و دیگر کشــور صادر می کند. در 
جهــت افزیش این توازن می توانیــم برخی از این کاالها به 
خصوص در حوزه کشاورزی مانند انبه را به کشور وارد کنیم. 
اگر این مذاکرات به نتیجه برســد، احتماال شرایط تجاری 
دو کشــور به حالت عادی بازمی گردد. وی تصریح کرد: رقم 
صادراتی ما هنوز به حدی نرســیده اســت که راضی کننده 
باشد و مجموع سالیانه آن مانند گذشته به ۲.۵ میلیارد دالر 

برســد. در نه ماهه امسال حدود سه ماه، کل تجارت تهران 
و کابل تعطیل بوده است. در شش ماه باقیمانده نیز نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل که ۱.۲ میلیارد دالر صادرات به 
افغانستان داشتیم که در مجموع به ۲.۵ میلیارد دالر سالیانه 
رســید، هنوز صادرات به این کشور کمتر از ۱ میلیارد دالر 
است. سلیمی در پاسخ به سوالی در مورد تهاتر بین دو کشور 
بیان کرد: در حضور هیئت افغانستانی در اتاق بازرگانی ایران، 
دو طرف وعده هایی مبنی بر انجام تهاتر و تعرفه های گمرکی 

دادند. 

دبیر کل اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگسازی برای واکسیناسیون 
و رعایت پروتکل های بهداشتی و همچنین تشدید نظارت بر رعایت 
پروتکل هــا خبــر داد و گفت که با توجه به دســتورالعمل مدیریت 
هوشمند کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در پیک های کرونا مطرح 
نیست.محمدباقر مجتبایی در گفت وگو با ایسنا، درباره نحوه فعالیت 
اصناف در شــرایط قرمز کرونایی فعلی اظهــار کرد: طبق تجربیات 
ماه های گذشــته در مقابله با شــیوع ویروس کرونا، باید استراتژی و 
سیاستگذاری جدید در این حوزه تعریف می شد. کمیته امنیتی ستاد 
کرونا مسئول تصمیم گیری و ساماندهی امور کسب و کارها، فعالیت 
ادارات و همه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی اســت. حدود دو ماه 
پیش با اســتفاده از جزئیات تجربیــات طرح های قبلی و همچنین 
لزوم پرداختن به معیشت و سالمت در کنار یکدیگر، طرح هوشمند 
مدیریت کرونا بر بستر سامانه »ایران من« یا سامانه »امید« از سوی 
این کمیته ابالغ شد. وی افزود: بارها گونه های مختلف این ویروس 
شیوع پیدا کرده و بر خالف تصور ابتدایی، اپیدمی کوتاه مدت نبود. 

بنابراین دیگر نمی توان با تعطیلی مشاغل و اداره ها ادامه داد، چراکه 
این ویروس تمام شدنی نیست و دوره آن هم کوتاه مدت نیست. در 
این شرایط از طرفی جان هر شهروند و حتی پیشگیری از بیماری و 
درد کشــیدن افراد مهم است، اما از سوی دیگر باید زندگی، شغل و 
ارائه خدمات و کاال به مردم دچار مشکل نشود. دبیر کل اتاق اصناف 
ایران با بیان اینکه در دســتورالعمل مدیریت هوشمند کرونا، تکلیف 
تمام بخش جامعه مشخص شده، تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه 
اصناف مقرر شــد واحدهای صنفی مانند سایر اقشار جامعه واکسن 
بزنند البته در کشور قانون اجباری برای واکسن نداشتیم و از طریق 

اطالع رسانی و روش های تشویقی این کار انجام شد. 

85 درصد اصناف واکسن زدند 

وی با اشــاره به تعیین جریمه نقدی برای تزریق نکردن واکسن در 
برخی کشــورها، گفت: اما در ایران حداقل در حوزه اصناف با اطالع 
رسانی گسترده و همکاری اصناف این روند انجام شد و بر اساس آمار 

سامانه ایران من، ۸۵ درصد اصناف واکسن تزریق کرده اند. 

رستوران و تاالرها کارت واکسن مشتریان را کنترل کنند 
وی با بیان اینکه بر اساس گزارش وزارت بهداشت استفاده از ماسک 
مناســب حداقل ۳۵ درصد احتمال ابتال به ویروس کرونا را کاهش 
می دهد، تصریح کرد: در حوزه اصناف مشاغلی مانند رستوران، فست 
فود و تاالرهای پذیرایی باید در شرایط بحرانی عالوه بر اینکه خودشان 
واکســن زدند، کنترل کنند که مشتریانشان هم واکسن زده باشند. 
مشــاغل غیر صنفی مثل سینما، تئاتر، باشگاه و غیره هم در همین 

دسته قرار می گیرد. دبیر کل اتاق اصناف افزود: مغازه داران می توانند 
کارت واکسن مشــتریان را ببینند یا کد ملی مشتریان را در سامانه 
ایران من چک کنند، اما سامانه هنوز به اندازه کافی سرویس نمی دهد 

و ارتقای سرویس دهی آن در دست پیگیری است. 

جریمه متخلفان چیست؟ 
این مقام صنفی با بیان اینکــه مهم ترین ناظر خود مردم و فرهنگ 
ســازی اســت، اظهار کرد: به طــور کلی بیشــتر واحدهای صنفی 
پروتکل های بهداشــتی را رعایت می کننــد و برای اندک واحدهایی 
که نکات را رعایت نمی کنند مکانیزم برخورد داریم. بر اساس مصوبه 
ستاد ملی کرونا واحدهای صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت 
نکنند در مرحله اول اخطار کتبی پلمب دریافت می کنند، در مرحله 
دوم دســتگاه پوز بانکی آن ها به مدت دو هفته قطع می شــود و در 
مرحله ســوم اگر رعایت نکنند به مدت یک ماه پلمب می شــوند. از 
طرف دیگر به گفته وی بر اســاس گزارش وزارت بهداشــت، رعایت 

پروتکل های بهداشــتی از ســوی مراجعان برخی اصناف از جمله 
نانوایی، سوپرمارکت، فروشگاه زنجیره ای، رستوران ها و تاالرها کمتر 
است. پس مردم در این مکان ها که در نقاط تجمعی و فاصله کم قرار 

می گیرند، باید دقت بیشتری داشته باشند. 
 

تعطیلی نداریم 
وی در ادامه تاکید کرد که دیگر تعطیلی مشاغل در دستور کار نیست 
و گفــت: چیزی تحت عنوان گروه های شــغلی دیگر وجود دارد، اما 
رنگبندی شهرها هنوز پا برجاست. برای مثال باید به این نکته توجه 
کرد که گروه شغلی مثل فروش موتورسیکلت اصاًل تجمع ندارد که 
بخواهد در شرایط بحرانی تعدیل شود. اما در گذشته مشاغل زیادی 
بودند که فقط به اقتضای شرایط و تجربه کشورهای دیگر مجبور به 
تعطیلی بودند، اما حاال الگوها در بسیاری از کشورها تغییر کرده است. 
دبیر اتاق اصناف افزود: در آذر و دی امسال ۱۲ هزار نفر از کارفرمایان 
صنفی تست کرونا دادند که از بین آنها فقط ۱۰۹۶ تست مثبت بود. 

نحوه فعالیت اصناف در شرایط جدید کرونایی
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راهکار رئیس بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بانک ها

به جای استقراض از بانک مرکزی، اموالتان را بفروشید
رئیس کل بانــک مرکزی اعالم کــرد: بانک هایی که از نظر 
نقدینگــی با ناترازی مواجه هســتند باید تــالش کنند تا با 
واگذاری اموال مازاد خــود، نقدینگی مورد نیاز برای اعطای 
تســهیالت را تامین کنند.به گــزارش ایســنا، دوازدهمین 
گردهمایی روســای موفق شعب بانک ها و موسسات اعتباری 
کشــور با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. در این 
نشســت، علی صالح آبادی اظهار کرد: یکی از مصوبات بسیار 
مهم در سیســتم بانکــی ایجاد تعادل بیــن منابع و مصارف 
بانک هاســت، زیرا اگر مصارف یک بانــک بر منابع آن فزونی 
پیدا کند، آن بانک با مشــکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد 
شــد که بدین منظور، بانک ها باید به این موضوع توجه ویژه 
کنند تا ناترازی در منابع و مصارف آن ها ایجاد نشــود. عالوه 
براین، بدون توجه به منابع موجود خود، تسهیالتی را تصویب 
نکننــد که نقدینگی را با کمبود مواجه کند و منجر به اضافه 
برداشــت از بانک مرکزی شــود. وی با بیان اینکه یکی دیگر 
از انتظــارات بانــک مرکزی از بانک ها این اســت که به بازار 
بین بانکــی و عملکرد خود در این بــازار توجه کنند، افزود: 
بانک هایی که با ناترازی از لحاظ نقدینگی مواجه هستند باید 
تــالش کنند تا اموال مازاد خــود را واگذار کنند تا نقدینگی 
مورد نیاز خود را برای اعطای تســهیالت تامین کنند.رئیس 

کل بانک مرکزی با اشــاره به جلســه تولیدکنندگان با رهبر 
معظم انقــالب، یکی دیگر از انتظــارات از بانک ها را نظارت 
بر مصرف تســهیالت دانســت و گفت: در این زمینه انتظار 
می رود که بانک ها نظارت جدی بر مصرف تســهیالت داشته 
باشند و بانک مرکزی نیز باید به صورت سیستمی بر مصرف 
تســهیالت نظارت صحیح داشته باشــد زیرا، از سیاست های 
اصلــی دولت و بانک مرکــزی هدایت اعتبــارات به تولید و 
بخش هــای مولــد اقتصادی اســت. وی ادامــه داد: یکی از 
برنامه های بانک مرکزی تقویت کفایت ســرمایه بانک هاست 
کــه در این زمینه امیدواریم مصوبه شــورای پــول و اعتبار 
برای افزایش سرمایه بانک ها بتواند به تقویت کفایت سرمایه 
بانک ها منجر شــود. از دیگر مواردی که بانک ها باید نسبت 
به رعایت آن توجه ویژه داشــته باشند، رعایت نرخ سپرده و 
تسهیالت است که معموال بیشــتر شکایت ها از شبکه بانکی 
نیز در این زمینه اســت و اخیرا چندین شــعبه در خصوص 
رعایت نکردن نرخ های مصوب به هیئت انتظامی ارجاع داده 
شده است. صالح آبادی درباره اجرای تکالیف بودجه ای توسط 
شــبکه بانکی اظهار کرد: انتظــارات از بانک ها برای پرداخت 
وام های خرد چون وام ازدواج، مســکن و ... باالســت و آن ها 
باید منابع و نقدینگی خود را به گونه ای تنظیم کنند تا بتوانند 

تکالیف قانونی را به نحو احسنت انجام دهند.رئیس کل بانک 
مرکزی افزود: از همکاران شــبکه بانکی انتظار این است که 
مقررات ابالغی برای شبکه بانکی را رعایت کنند و در مواردی 
که متوجه می شــوند اجرای مقررات با اشکاالت مواجه است، 
ایرادات را به بانک مرکزی برای اصالح پیشنهاد دهند. عالوه 
بر این، در کمیته بانک مرکزی که مقررات تعیین می شــوند 
درنظر داریم تا نخبگان بانکی نیز دراین کمیته حضور داشته 
باشــند و از نظرات آن ها استفاده شــود تا مقرراتی تصویب 
می شــود که قابلیت اجرا داشته باشند. وی تاکید کرد: اخیرا 
در بحث وام های خرد مواردی مطرح شــد که پرداخت آن ها 
تســهیل شود و بانک مرکزی نیز به دنبال اجرای این موضوع 
اســت و پرداخــت وام بدون ضامن به این معنی نیســت که 
ســرفصل جدیدی برای پرداخت وام جدید تعریف شده بلکه 
در چارچوب ضوابط باید شرایط پرداخت وام های خرد بدون 
ضامن صورت بگیرد. البته در راســتای پرداخت تســهیالت 
بدون ضامن باید به افزایش ریســک بانک ها نیز توجه شود و 
نباید پرداخت این وام بانک ها به ریسک پذیری بانک ها لطمه 
بزند. صالح آبادی خاطرنشان کرد که از سوی بانک مرکزی تا 
پایان ســال بسته ای از تسهیالت خرد با تضامین سهل تر و با 

رتبه اعتباری مناسب تهیه و ابالغ می شود.

نظرسنجی رویترز از استراتژیست ها نشان می دهد که دالر آمریکا حداقل برای سه تا ۶ ماه دیگر قدرت خواهد داشت و برای 
افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و صعود آن تغییر قابل توجهی در انتظارات بازار نیاز اســت.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز، 
نظرســنجی ۳۱ ژانویه تا دوم فوریه پیش بینی می کند که انتظار نمی رفت دالر نسبت به سطوح فعلی پیشرفت چشمگیری 
داشته باشد اما از سال ۲۰۲۱ سودهای چشمگیر خود را حفظ کرده است. تورم باالی چند دهه در ایاالت متحده و بخش های 
دیگر جهان، فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی را بر آن داشته تا برخی از اقدامات محرک اعمال شده در همه گیری بیماری 
کووید- ۱۹ را لغو کنند. این تغییر ناگهانی در انتظارات سیاستی منجر به جهش قیمت سهام در ماه گذشته شد و شاخص اس اندپی ۵۰۰ بدترین شروع سال خود 
از زمان بحران مالی را نشان داد.وزارت خزانه داری ایاالت متحده با افزایش بازدهی برخی شاخص ها با سریع ترین سرعت از سال ۲۰۰۹ در ژانویه به این موضوع 
توجه کرده است زیرا معامله گران بر روی سرعت سریع تر سیاست های انقباض فدرال رزرو شرط  بندی می کنند و این زمینه مساعدی برای تثبیت موقعیت قوی 
دالر است. شاخص دالر در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۷ درصد افزایش یافت که بهترین عملکرد آن از سال ۲۰۱۵ بوده است اما امسال تنها ۰.۲ درصد رشد داشته 
اســت.بیش از ۷۵ درصد از پاســخ دهندگان )۳۳ نفر از ۴۳ نفر( گفتند که تسلط دالر حداقل سه تا ۶ ماه دیگر ادامه خواهد داشت و از این میان، ۱۴ نفر اظهار 
کردند که دوره زمانی دارد و ۱۱ نفر نیز دوره ۶ تا ۱۲ ماه و هشت نفر گفتند که بیش از یک سال خواهد بود. از بین ۱۰ نفر باقیمانده، ۸ نفر کمتر از سه ماه را 

انتخاب کردند و تنها دو نفر گفتند که دیگر تمام شده است.

با توجه به اینکه بازارهای مالی جهانی شــاهد افزایش نوسانات هستند، بازار رمزارزها قرمزپوش شد و تحلیلگران عنوان 
کردند که یک حرکت نزولی می تواند باعث شود که قیمت همچنان سقوط بیشتری داشته باشد.به گزارش ایسنا به نقل 
از کوین تلگراف، نگاهی به روند نزولی قیمت بیت کوین از زمان افزایش قیمت در ماه نوامبر توســط معامله گران نشان 
داده اســت که بیت کوین در شکســت این روند با مشکل مواجه اســت و تحلیل های آینده نگر در مورد آنچه که ممکن 
اســت برای بیت کوین در آینده اتفاق بیفتد، حرکت احتمالی پایین تر برای ارز دیجیتال برتر را نشــان می دهد.کاهش 

مکرر بیت کوین به کانال پایین تر از ۳۷ هزار دالر این دیدگاه تحلیلگران را تقویت می کند که بیت کوین در حال آماده شــدن برای تثبیت طوالنی مدت 
یا  روند نزولی بیشــتر اســت.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۷۱ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل 
۳.۵۷ درصد کمتر شــده اســت.در حال حاضر ۴۱.۱۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه 
گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته 
۶۹.۱۶ میلیارد دالر اســت که ۸.۳۷ درصد افزایش داشــته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۱.۴۱ میلیارد دالر است که ۱۶.۵۰ 
درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵۲.۹۸ میلیارد دالر است که ۷۶.۶۰ درصد از کل حجم ۲۴ 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. 

بازار رمزارزها بار دیگر نزولی شد؟پایان سلطنت دالر
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گزیده خبر

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد؛
ادامه مذاکرات وین ظرف چند روز آینده از 

سرگرفته می شود
لندن – ایرنا – ســخنگوی مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیه اروپا اعالم کــرد که ادامه 
دور هشــتم مذاکرات رفع تحریم ها در وین 
ظرف چند روز آینده از ســرگرفته می شود.

به گزارش ایرنا، »پیتر استانو« روز پنجشنبه 
در نشست خبری از بروکسل گفت: در زمان 
حاضر در میانه دور هشتم مذاکرات هستیم. 

هفته گذشــته مذاکرات وارد یک دوره تنفس شــد و مشارکت کنندگان برای 
رایزنی های مهم و دریافت دستورالعمل حیاتی سیاسی راهی پایتخت ها شدند.

وی افــزود: ادامه گفت وگوها باید در ادامه هفته جاری )میالدی( از ســر گرفته 
شــود و ما در زمان مناســب بیانیه ای را صادر خواهیم کرد.گفتنی است که بر 
اساس تقویم میالدی ابتدای هفته دوشنبه و انتهای آن یکشنبه است.سخنگوی 
»جوســپ بورل« ادامه داد؛ زمانی که مذاکره کنندگان »در تمام حوزه ها توافق 
کردند، کمیسیون مشترک برجام و سپس نشست وزیران برگزار خواهد شد.«دور 
هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از ۶ دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد و مذاکره کنندگان تا 
هفته پیش سرگرم تکمیل پیش نویس متن توافق و تصمیم گیری در مورد برخی 
موضوعات اختالفی بودند.بر اســاس توافق صورت گرفته بین طرفین، مذاکرات 
روز شنبه)۹ بهمن( به مدت چند روز متوقف شد تا طرف ها برای اخذ تصمیمات 
سیاسی راهی پایتخت ها شود.قریب به اتفاق هیات ها اذعان دارند که گفت وگوها 
به رغم پیچیدگی برخی مسائل رو به جلو و در مسیر پیشرفت است. جمهوری 
اســالمی ایران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگــی جدی تری برای لغو 
تحریم ها داشته باشد و اراده جدی تری برای پذیرش ساز وکارهای مد نظر ایران 
در لغو تحریم ها داشته باشد زمان دست یابی به توافق نهایی کوتاه تر خواهد شد.

سه مقام ارشد دولت انگلیس استعفا کردند
با تداوم تنش و بحران در دولت انگلیس، مشــاور سیاسی نخست وزیر، مسئول 
روابــط عمومی دولــت انگلیس و وزیــر اول ایرلند شــمالی از مقام های خود 
کناره گیری کردند.به گــزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، »پاول گوین« 
وزیر اول ایرلند شمالی، »منیره میرزا« مشاور سیاسی و مسئول سیاست گذاری و 
»جک دویل« مسئول روابط عمومی دولت انگلیس روز پنجشنبه استعفای خود 
را اعالم کردند.به نوشــته وبگاه شبکه »اســکای نیوز«، منیره میرزا در بیانیه ای 
علیه »بوریس جانســون« نخست وزیر انگلیس نوشــت: »هیچ اساس منطقی 
برای این فرض شــما وجود ندارد. این فقط یک فضای رقابتی سیاســی نیست 
بلکه یک ارجاع نامناســب و حزبی درباره یک پرونده وحشتناک است«.مسئول 
سیاست گذاری دولت جانسون با حقوق ســاالنه ۱۴۵ هزار پوند در بیانیه خود 
نوشــت: »باور دارم که این کار شما اشــتباه بود که این هفته اشاره کردید که 
کر اســتارمر ]رهبر حزب کارگر انگلیس[ شخصاً بابت فرار »جیمی ساویل« از 
دست عدالت مسئول است«.او با اشاره به تالش امروز جانسون برای پس گرفتن 
اظهاراتش علیه رهبر حزب رقیب در ادامه بیانیه خود نوشت: »شما امروز تالش 
کردید که موضع خود را روشن کنید اما برخالف درخواست من، بابت اظهارات 

گمراه کننده خود عذرخواهی نکردید«.

طی سخنرانی در کاخ سفید؛
بایدن جزئیاتی از عملیات کشتن سرکرده 

داعش ارائه داد
رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد نیروهای 
ویــژه آمریکایــی به دنبال کاهــش تلفات 
غیرنظامیان در عملیات انجام شده در سوریه 
بودند اما سرکرده داعش در اقدامی انتحاری، 
خود را منفجر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از نیویورک تایمز، »جو بایدن« رئیس 
جمهور آمریکا عصر پنجشنبه طی سخنرانی 

در کاخ سفید، جزئیاتی درباره کشته شدن »عبداهلل قرداش« معروف به »ابو 
ابراهیم القرشــی« سرکرده داعش در ادلب ســوریه ارائه کرد.وی در این باره 
مدعی شــد: دیشب با دســتور من ارتش آمریکا به طور موفقیت آمیزی یک 
تهدید تروریســتی بزرگ علیه جهان یعنی رهبــر داعش را از بین برد.بایدن 
در ادامه این ادعا افزود: او عامل حمله اخیر به زندانی در شــمال شرق سوریه 
بود که اعضای داعش در آن نگهداری می شــدند. او نیروی محرکه اصلی در 
نسل کشی آشوریان شمال غرب عراق در سال ۲۰۱۴ بود.رئیس جمهور آمریکا 
همچنین مدعی شــد که از پنتاگون درخواست کرده در این عملیات نهایت 
احتیاط را داشته باشند تا تلفات غیرنظامیان به حداقل برسد و دلیل استفاده 
از نیروهای ویژه هم همین بود.بایــدن ادعاهای خود را اینگونه تکمیل کرد: 
ایــن گروه عملیاتی هنوز گزارش خــود را تکمیل نکرده ولی این را می دانیم 
که با نزدیک شــدن نیروهای ما، او در اقدامی بزدالنه و بدون توجه به حضور 
خانواده ها و دیگر افراد حاضر در ساختمان، خود را منفجر کرد.به ادعای بایدن، 
نیروهای دموکراتیک سوریه )قســد( در اجرای این عملیات دخیل بوده اند. 
این در حالی است که پیشــتر، کاخ سفید به نقل از بایدن خبر کشته شدن 
القرشــی را اعالم کرده بود.ســخنان بایدن در خصوص کشته شدن سرکرده 
جدید تروریســت های داعش در سوریه درحالی است که منابع سوری اعالم 
کردند در جریان عملیات هلی برن شب گذشته نیروهای آمریکایی در ادلب 

۱۳ نفر از جمله شماری زن و کودک کشته شدند.

مقام های آمریکایی:

 با ایران باید به توافقی متفاوت با برجام برسیم
یک روزنامه آمریکایی با فضاســازی در جریان مذاکرات وین ضمن مطرح کردن مسئله 
گریز هســته ای ایران، به نقل از مقام های آمریکایی خواستار توافقی متفاوت از برجام با 
ایران شــد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، روزنامه آمریکایی »وال استریت 
ژورنال« در یادداشتی به قلم »الرنس نورمن« ادعاهایی را درباره زمان »گریز هسته ای« 
ایران مطرح کرد و به نقل از مقام های آمریکایی گفت که باید به زودی به توافقی متفاوت 
از برجام با ایران رســید.این روزنامه آمریکایی مقدمه گــزارش خود را اینگونه آغاز کرد 
که مقام های آمریکایی مطلع می گویند که دولت بایدن انتظار دارد که توافق احیا شــده 
هســته ای، ایران را قادر به جمع آوری سوخت هسته ای کافی برای ساخت یک بمب در 
کمتر از یکســال کند که این بازه زمانی کوتاهتر از زمانی اســت که در برجام اولیه سال 
۲۰۱۵ تعیین شــده بود.این گزارش ســپس به نقل از مقام های آمریکایی مدعی شــد، 
مقام های دولت بایدن اواخر سال گذشته به این نتیجه رسیدند که برنامه هسته ای ایران 
به قدری پیشــرفت کرده است که دیگر نمی تواند بازه زمانی ۱۲ ماهه گریز هسته ای را 
که در برجام تعیین شــده بود، مجدداً ایجاد کرد.وال اســتریت ژورنال سپس با اشاره به 
این موارد به نقل از مقام های آمریکایی خواستار یک توافق متفاوت با برجام شد و نوشت 
که مقام های آمریکایی می گویند، باید به زودی یک توافق بازبینی شــده حاصل شود تا 
به ایاالت متحده و همپیمانانش زمان کافی دهد تا به موقع به پیشــروی های هسته ای 
ایران پاسخ دهند.واشنگتن: برنامه هسته ای ایران به قدری پیشرفت کرده است که دیگر 
نمی تواند بازه زمانی ۱۲ ماهه گریز هســته ای را که در برجام تعیین شــده بود، مجدداً 
ایجاد کرد.ادعاهایی که درباره برنامه هسته ای ایران مطرح شده است، در حالی است که 

ایران بارها به وضوح اعالم کرده اســت که برنامه هسته ای کاماًل صلح آمیز دارد و به هیچ  
عنوان به دنبال ساخت سالح اتمی نیست و حتی فتوای مقام معظم رهبری نیز، ساخت 
بمب را حرام اعالم کرده اســت.با این حال وال استریت ژورنال ادامه داد، اینکه این دوره 
گریز هســته ای چقدر محدود خواهد بود بستگی به گام های دقیقی دارد که ایران برای 
برچیدن، ارســال به خارج، از بین بردن ذخایر اورانیوم غنی شده خود، ماشین های تولید 
سوخت هسته ای و ظرفیت تولید سانتریفیوژها با آن ها موافقت کند.بر اساس این گزارش، 
مقامات آمریکایی گفته اند در صورت پیوستن مجدد ایران به توافق، واشنگتن بخش عمده 

تحریم های اعمال شده توسط دولت ترامپ را رفع خواهد کرد. مذاکراتی در وین در حال 
انجام اســت مبنی بر اینکه واشنگتن چه تضمین هایی را برای کمک به ایران برای بهره 
مندی از مزایای اقتصادی توافق ترمیم شــده ارائه خواهد کرد.میزان محدود بودن زمان 
گریز هسته ای بستگی به موافقت ایران با گام هایی برای برچیدن، ارسال به خارج، از بین 
بردن ذخایر اورانیوم غنی شده اش دارد.وال استریت ژورنال ادامه داد که یکی از سخنگویان 
وزارت امــور خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره جزئیات ارزیابی های دولت بایدن از زمان 
گریز هســته ای ودداری کرد و  تنها گفت که دولت بایدن مطمئن اســت که یک توافق 
»نگرانی های فوری ما درباره عدم اشاعه را برطرف می کند«.این مقام وزارت خارجه آمریکا 
ادامه داد: »همانطور که گفتیم، تنها چند هفته فرصت داریم تا تفاهم را به نتیجه برسانیم 
و پس از آن، سرعت پیشرفت های هسته ای ایران، بازگشت به برجام را غیرممکن خواهد 
کرد«.بسیاری از مقام های آمریکایی تالش می کنند تا با مطرح کردن ادعاهایی القا کنند 
که احیای برجام به شکل اولیه اش در سال ۲۰۱۵ چندان فایده ای ندارد و در همین راستا، 
»رابرت آینهورن« یکی از مقامات ارشد سابق کنترل تسلیحات وزارت امور خارجه آمریکا 
گفت: »برجام احیا شده هیچ کاری برای جبران دانش و تجربه افزایش یافته ایران انجام 
نخواهد داد«.مسئله گریز هسته ای جزء مسائلی است که مقام های آمریکایی در روزهای 
گذشته بر روی آن متمرکز شده اند و سعی می کنند در جریان دور فعلی مذاکرات وین، 
فضا را با این ادعاها متشنج کنند، به طوریکه »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیز روز گذشته )چهارشنبه( با مطرح کردن مسئله کاهش زمان گریز هسته ای ایران گفت 

که پنجره فرست برای احیای برجام رو به بسته شدن است. 

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در جریان کنفرانسی مطبوعاتی خاطرنشان کرد، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی 
در اواسط ماه مارس به ترکیه سفر خواهد کرد و این سفر شاهد رایزنی در خصوص روابط دوجانبه و ارزیابی آن خواهد بود.اردوغان 
در ادامه افزود، روابطی که ترکیه به دنبال برقراری آن با اسرائیل است براساس سود متقابل بنا شده است.وی در پاسخ به سوالی 
در خصوص احتمال همکاری بین ترکیه و رژیم صهیونیستی در مسائل منطقه ای، گفت، هدف این است که با رویکردهای مثبت 
پیشرفتی حاصل شود و آنکارا تمامی تالش خود را خواهد کرد که این امر بر اساس سود متقابل باشد.رئیس جمهوری ترکیه در 
خصوص امضای قرارداد بین این کشور و رژیم صهیونیستی در زمینه انرژی تصریح کرد: قبل از هر چیز، ما سیاستمدار هستیم و به 
عنوان سیاستمدار به دنبال برقراری صلح هستیم نه نزاع و درگیری و اگر نفت وسیله صلح باشد از آن استفاده خواهیم کرد و اگر 

ابزار صلح نباشد، قطعا این تصمیم به هر دولت مربوط می شود.

نیویورک- ایرنا - سخنگوی کاخ سفید در پی اعالم پنتاگون مبنی برتصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام حدود ۳ هزار نیروی آمریکایی به شرق اروپا ادعا کرد این نیروها 
برای جنگ به اوکراین نمی روند. پیش از این، جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در نشستی خبری ادعا کرد تعهد ما به ناتو بر اساس بند 
۵ قانون اساسی آمریکا همچنان قاطع است. بر اساس بخشی از این تعهد و به منظور آمادگی برای احتماالت مختلف، آمریکا به زودی نیروهای دیگری را به رومانی، لهستان و 
آلمان منتقل می کند.سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تصریح کرد یک هزار سرباز که اکنون در آلمان مستقر هستند، در چند روز آینده به رومانی منتقل خواهند شد و به ۹۰۰ 

نیروی آمریکایی خواهند پیوست که پیش از این در رومانی مستقر بودند.سخنگوی پنتاگون افزود: حدود دو هزار نیرو را نیز از آمریکا به اروپا منتقل خواهیم کرد که این نیروها به لهستان و آلمان منتقل خواهند 
شد.سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در عین حال تصریح کرد این نیروها عالوه بر ۸ هزار و ۵۰۰ نیروی در حالت آماده باش هستند.جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در مورد اعزام نیروهای آمریکایی  به اروپا اظهار 
داشت که این تصمیم را بر اساس هیچ تحولی در ۴۸ ساعت گذشته در نظر نمی گیرم. این اقدام مدتی است که با شرکای ناتو و داخل دولت آمریکا در حال بررسی بوده است.سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا صریح بوده است، مدعی شد اگر روسیه در مسیر افزایش تنش ها باقی بماند، ما موضع نظامی خود را تغییر خواهیم داد.سخنگوی دولت بایدن تصریح کرد این نیروها برای جنگ 
به اوکراین نخواهند رفت. تعدادی از متحدان آمریکا از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، دانمارک و هلند نیز اعالم کرده اند به جناح شرقی نیرو اعزام خواهند کرد.سخنگوی کاخ سفید در عین حال ادعا کرد تنها 
یک متجاوز وجود دارد. آن متجاوز روسیه است. آنها هستند که ده ها هزار نیرو در مرز مستقر کرده اند.جن ساکی در پاسخ به سوال  خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت آمریکا هنوز از کلمه »قریب الوقوع« برای 

توصیف حمله احتمالی روسیه به اوکراین استفاده می کند یا نه گفت: من یک بار از این کلمه استفاده کردم و سپس استفاده از آن را متوقف کردم.

رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد

 رئیس رژیم صهیونیستی
 ماه مارس به ترکیه می رود

ادعای کاخ سفید:

نیروهای آمریکایی برای جنگ به اوکراین نمی روند



روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی، صبح ایران

شنبه 16 بهمن 1400  3 رجب 1443  5 فوریه 2022

8 صفحه    سال هفد              هم    شماره  4840 

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

تحریریه :44253450    روابط عمومی :44253448    فکس : 44253395   بازرگانی : 9-44253335    توزیع : 44253450   فکس : 44253234    توزیع: موسسه سخن گستر    چاپ: هنر سرزمین سبز  

 تهران، بلوار مرزداران ، انتهای خیابان گلستان ، کوی پژوهش پالک 13   کد شبا :2008-654     کد پستی :1463777746صاحب امتیاز : موسسه سخن گستر  مدیر مسئول : فاطمه لشکری

واکســن جدیدی بــرای پیشــگیری از ابتال به بیمــاری همه گیر 
کووید-۱۹ ممکن اســت به زودی برای کودکان زیر پنج ســال در 
دسترس قرار گیرد، اما ابتدا به چراغ سبز نهادهای نظارتی نیاز دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، یک واکسن کووید-۱۹ مخصوص 
کودکان زیر پنج ســال ممکن است از اواخر همین ماه میالدی در 
ایاالت متحده در دســترس قرار گیرد. بر اســاس گزارش ها، نیاز به 
تزریق دو دوز که برای بزرگساالن دنبال می شود، برای کودکان نیز 
دنبال خواهد شــد.از آنجایی که تعداد موارد ابتال به ســویه جدید 
»امیکرون«)Omicron( در ایاالت متحده بســیار فراتر از حد انتظار 
است، احتماالً تمرکز به تقویت سیســتم ایمنی افراد با استفاده از 
واکســن های یادآور می رود. شرکت »فایزر« به تازگی آزمایش های 
واکسنی را که به طور خاص علیه امیکرون عمل می کند، آغاز کرده 
است، اما در حالی که استحصال داده های مربوط به آن زمان می برد، 
مقامات مســئول مشتاق هســتند کودکان زیر پنج سال را نیز در 
این کشور واکســینه کنند و از این شرکت خواسته اند که داده های 
خــود را برای تأییدیه های الزم در این مورد ارائه دهد.شــرکت های 
»فایــزر«)Pfizer( و »بایوان تــک«)BioNTech( همچنیــن در حال 
جمع آوری داده هایی در مورد اینکه آیا دوز ســوم محافظت بهتری 
نســبت به تزریق دو دوز دارد، هســتند. با این حال، انتظار می رود 
ایــن داده ها در اواخر ماه مارس در دســترس قرار گیرند و مقامات 
نمی خواهند برای تصمیم گیری در مورد واکسیناسیون کودکان زیر 

پنج سال تا آن زمان صبر کنند.

محققان دانشگاه ام آی تی در مطالعه اخیرشان ماده جدیدی ساخته اند 
که به سبکی پالستیک اســت، اما از فوالد قوی تر است و استحکام آن 
تا ۶ برابر بیشــتر از شیشه های ضد گلوله اســت.به گزارش ایسنا و به 
نقل از دیلی میل، به زودی می توان از ماده ای که به ســبکی پالستیک 
اســت و در عین حال از فوالد قوی تر است و ۴ تا ۶ برابر مستحکم تر از 
شیشه های ضد گلوله است، برای محافظت از صفحه نمایش گوشی های 
هوشمند استفاده کرد. این مواد توسط محققان ام آی تی ساخته شده 
اســت. مواد مذکور از الیه هایی از دیسک های مولکولی کوچک تشکیل 
شــده اند که به منظور تشکیل صفحات روی هم قرار می گیرند.هر الیه 
توســط پیوندهای هیدروژنی به هم متصل می شود و این موضوع آن را 
قوی و سبک می کند. مدتها تصور می شد که تولید پلیمرهای دو بعدی 
مانند این غیرممکن اســت، اما اتصاالت ویژه بین هر دیســک مانع از 
چرخش آنها به خارج از صفحه می شود. این ماده عالوه بر کاربردش در 
پوشش های محافظ، می تواند در ساخت و ساز استفاده شود.بَسپارش یا 
پُلیِمریزاسیون فرآیندی است که در آن اتم های کوچکی به نام مونومر 
به یکدیگر متصل می شوند و معموال زنجیره های بلند و اسپاگتی مانندی 
به نام پلیمر را تشکیل می دهند.سپس می توان آنها را با استفاده از قالب 
گیری تزریقی به اشــیاء ســه بعدی مانند بطری های آب تبدیل کرد. با 
این حال، محققان موفق شــده اند ماده ای بســازند که به جای آن خود 
به خود به صفحات دو بعدی تبدیل می شــود که بیشــتر شبیه الزانیا 
هستند تا اســپاگتی. قالب گیری تزریقی )Injection moulding( گونه ای 
فرایند تولید قطعه است که در آن مواد مذاب تحت فشار به داخل قالب، 

تزریق می شوند.

واکسن کووید-19 برای کودکان 
زیر 5 سال

ایجاد ماده ای به سبُکی پالستیک 
و قوی تر از فوالد !

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک مجتمع مسکونی قرنطینه شده از بیم شیوع کرونا در هنگ کنگ

آستون مارتین والهاال در سال 2024 و ونکوئیش یک سال 
بعد به بازار می آیند

هرچند کراس اوور DBX به عامل اصلی رونق فروش آستون مارتین تبدیل شده است اما سوپراسپرت ها همچنان اصلی ترین محصوالت این 
شــرکت بریتانیایی خواهند بود. این شــرکت به مناسبت معرفی نسخهٔ قوی تر DBX707 نشســتی با خبرنگاران داشته که در آن عالوه بر 
شاسی بلند مذکور در مورد محصوالت آیندهٔ خود هم صحبت هایی کرده است. به گفتهٔ مدیرعامل آستون مارتین »توبیاس موئرس«، سوپرکار 
والهاال همچنان در دست توسعه است. نسخهٔ کانسپت این خودرو برای اولین بار با کد AM-RB 003 در مارس ۲0۱۹ رونمایی شد و سپس در 
جوالی سال گذشته آستون مارتین از نسخهٔ نهایی آن پرده برداری کرد.بااین حال، به گفتهٔ موئرس، نسخهٔ تولیدی والهاال در سال ۲0۲۴ به بازار 
خواهد آمد و پیشرانهٔ آن با سوپرکار پایهٔ آستون مارتین یعنی ونکوئیش جدید مشترک خواهد بود. برای یادآوری، نسخهٔ کانسپت این خودرو 
هم هم زمان با AM-RB 003 در مارس ۲0۱۹ رونمایی شد. ونکوئیش جدید تفاوت بزرگی با سوپرکارهای تولید سری قبلی آستون مارتین دارد 

که آن حرکت از طرح موتور جلو به موتور وسط است. این خودرو هم قرار بود مثل والهاال در ابتدا به قوای محرکهٔ هیبریدی V۶ مجهز شود.

جکی چان مشعل المپیک زمستانی را حمل کرد
در مراســم حمل مشعل بازیهای المپیک چهره های سرشناسی چون جکی چان و ما النگ حضور داشتند.به گزارش ایسنا و به 
نقل از رویترز، حمل مشعل المپیک روز پنج شنبه بر فراز دیوار بزرگ چین آغاز شد و جکی چان، بازیگر هنگ کنگی و مدال آوران 
المپیک چینی در میان کسانی بودند که به نوبت مشعل را در مسیری حمل می کردند که به دلیل کرونا به سه روز کاهش یافته 
است.ما النگ، دارنده مدال طالی المپیک تنیس روی میز و وو جینگیو، برنده دو مدال طالی المپیک در تکواندو، از جمله کسانی 
بودند که مشعل قرمز و نقره ای را در امتداد بخش بادالینگ دیوار بزرگ حمل می کردند، جایی که دمای صبح پنجشنبه در آن  
۱۱ درجه سانتی گراد زیر صفر بود.چان، ۶7 ساله، ستاره فیلم های اکشن و کمدی هنگ کنگ که به دلیل حمایتش از دولت 
پکن شناخته می شود، در بیانیه مطبوعاتی رسمی با نام چینی اش چن گانگ شنگ معرفی شد.چان پس از دویدن از کنار دیوار 
به خبرنگاران گفت: ساعت ۴ صبح از خواب بیدار شدم، این چهارمین المپیک من است. بسیار خوشحالم. من هم سردم شده است.
بادالینگ، بخشی از دیوار که اغلب گردشگران از آن بازدید می کنند، در 70 کیلومتری شمال غربی مرکز پکن در منطقه یانکینگ، 

در نزدیکی مکان های اسکی بازی های المپیک و اسکی آلپاین قرار دارد.

ساقی هب نور باده ربارفوز جام ما
مطرب بگو هک کار جهان شد هب کام ما

ما رد ایپهل عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت رشب دمام ما

رهزگ نمیرد آن هک دلش زنده شد هب عشق
ثبت است رب رجیدٔه عالم دوام ما

چندان بود رکشمه و انز سهی قدان
کآید هب جلوه رسو صنورب رخام ما

ای باد ارگ هب گلشن احباب بگذری
زنهار رعهض ده رب جاانن ایپم ما

گو انم ما ز یاد هب عمدا هچ می ربی
خود آید آن هک یاد نیاری ز انم ما

مستی هب چشم شاهد دلبند ما خوش است
زآن رو سپرده اند هب مستی زمام ما

پیشنهاد

چهره روز

رمان عصیان
رمان عصیان یکی از برجسته ترین کتاب های نویسنده 
اتریشی، یوزف روت است که موضوع اصلی آن رنج و 
عصیانگری است. در این رمان کوتاه ما شاهد سقوط 
»آندریاس« از یک دنیای سرشــار از امید و آرزو به 
یک دنیای ســیاه و بی معنی هستیم که در آن رنج 
انسان ها به طور مساوی تقسیم نشده است. داستان 
کتاب عصیان در یک بیمارستان معلولین جنگی آغاز 
می شود. جایی که سربازان دست، پا یا دیگر اعضای 
بدنشان را از دست داده اند. سربازانی که اکنون دیگر 
خطر جنگ از آن ها دور شــده و »پیمان صلح آن ها 
با دشمن قطعی شــده« است. با این حال آن ها باید 
خود را آماده جنگ تازه ای کنند. نبرد با درد، اعضای 
مصنوعی، پای از کار افتاده، شب های بی خوابی و آدم های سالم.در این بیمارستان همه عاصی و 
ناراضی اند اما »آندریاس پوم« از وضع موجود راضی بود. او با اینکه یک پای خود را از دست داده 
اما همچنان ایمان خود را حفظ کرده است؛ ضمن اینکه مدالی هم دریافت کرده بود. عقیده دارد 
اوضاع می توانست بسیار وخیم تر باشد. خیلی ها بودند که بیشتر از یک پای خود را از دست داده 
بودند. آندریاس وضعیت خوبی دارد و فریادها و نارضایتی دیگر معلولین را درک نمی کند. آن ها 
را کافرانــی می داند که به چیزی اعتقاد ندارند و در برابر اقدامات حکومت نیز مقاومت می کنند. 
به همین جهت، آندریاس »با دیدن درد و رنج دیگران شادمان می شد.«آندریاس با امید به آینده 
فکر می کند. به اینکه دولت یک دکه ی کوچک تمبرفروشــی به او داده و یا او را نگهبان بوستان 
و یا یک موزه می کند. به زندگی با افتخار یک سرباز که مدال هم دریافت کرده فکر می کند. اما 
در نهایت دولت به آندریاس مجوز کار با یک ارگ دســتی می دهد. این مجوز با چیزی که او در 
ذهن داشت متفاوت است اما او راضی است. با یک پروانه کار در جیب، دیگر پاسبان ها نمی توانند 
مانع کار او شــوند.آندریاس پروانه ی کار داشت، پروانه ی کاری از طرف دولت برای نوازندگی، آن 
هم هر کجا و هر زمانی که دلش می خواســت. او یک پای چوبی و یک پروانه ی کار و یک مدال 
داشــت. همه می دیدند که او معلول است، سربازی خون داده در راه میهن. مردانی چون او هنوز 
برای خود حرمتی داشــتند. و وای بر آن کس که حرمت او را نگه ندارد! )رمان عصیان اثر یوزف 

روت – صفحه ۲۹(

لنگستون هیوز
 James :جیمز مرســر لنگســتون هیــوز )به انگلیســی
Mercer Langston Hughes(  )۱ فوریــهٔ ۱۹0۲ جاپلیــن، 
میزوری - ۲۲ مهٔ ۱۹۶7 نیویورک( شاعر، داستان نویس، 
نمایشــنامه نویس، داســتان کوتاه نویس، و نوشتارنویس 
سیاه پوســت آمریکایی بود. او بیش تر به دلیل کارش در 
رنسانس هارلم نامدار اســت. جیمز لنگستون هیوز در 
یکم فوریهٔ ۱۹0۲ در جاپلیِن ایالت میزوری متولد شــد. 
هنگامی کــه کودکی بیش نبود، پــدر و مادرش از هم 
جدا شدند و پدرش راهی مکزیک شد. تا ۱3سالگی نزد 
مادربزرگش ماند؛ آن گاه برای زندگی در کنار مادرش و 
همسر او راهی لینکلن در ایالت ایلینوی شد و سرانجام 
در کلیولند، اوهایو ساکن شد در لینکلن، ایلینوی، هیوز 
سرودن شعر را آغاز کرد. پس از فراغت از تحصیل یک سال در مکزیکو و یک سال را در دانشگاه کلمبیا 
سپری کرد در طی این سال کارهای گوناگونی از قبیل کمک آشپز، کارگر خشک شویی و گارسن انجام 
داد و با کار کردن در لباس ملوانی به اروپا و آفریقا سفر کرد. در سال ۱۹۲۴ راهی واشینگتن دی.سی. 
شد. هیوز نخستین کتاب شعرش را بدست آلفرد آ.ناپ با عنوان »The Weary Blues« در مجلهٔ بحران در 
سال ۱۹۲۶ منتشر کرد. سه سال بعد تحصیالت دانشگاهی اش را در دانشگاه لینکلن پنسیلوانیا به پایان 
رساند. نخستین رمانش »Not Without Laughter« نشان طالی Harmon را در ادبیات گرفت. هیوز اظهار 
داشت که پل الرنس دانبر، کارل سند برگ و والت ویتمن تأثیر عمده ای بر کار او داشتند. به ویژه او به 
واسطهٔ تصویرهای هنرمندانه و درخشانش از، زندگی سیاهان آمریکا بین سال های دههٔ ۲0 تا ۶0 مشهور 
است. او رمان ها، داستان های کوتاه و نمایشنامه هایش را نیز به زیبایی اشعار پدیدآورده است. او به دلیل 

تعهدی که به دنیای موسیقی Jazz داشت نوشته هایش تحت تأثیر قرار گرفت. 

فرهنگ

فهرست نامزدهای نهایی جایزه آکادمی فیلم بریتانیا 
)بفتا( با پیشــتازی فیلم »تل ماســه« و عدم نامزدی 

»قهرمان« در شاخه بهترین فیلم خارجی اعالم شد.
به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، هفتاد و پنجمین 
دوره جوایز ســینمایی آکادمی فیلــم بریتانیا )بفتا( 
فهرست نامزدهای خود در شاخه های مختلف را اعالم 
کرد و فیلم ســینمایی »تل ماسه« ساخته »دنیس 
ویلنوو« با نامزدی در ۱۱ شاخه پیشتاز این جوایز نام 
گرفت و فیلم »قدرت سگ« ساخته »جین کمپیون« 
در ۸ شاخه و »بلفاســت« نیز از »کنت برانا« هم در 
۶ شاخه فرصت کسب جایزه دارند.در شاخه بهترین 
فیلم خارجی این جوایز نیز »ماشینم را بران« )ژاپن(، 
»دست خدا« )ایتالیا(، »مادران موازی« )اسپانیا(، »مامان کوچولو« )فرانسه( و »بدترین آدم دنیا« 
)نروژ( به عنوان ۵ نامزد نهایی معرفی شدند و فیلم  »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی نیز از راهیابی 
به جمع نامزدهای نهایی این شاخه بازماند. برندگان نهایی جوایز آکادمی فیلم بریتانیا بفتا روز ۲۲ 

اسفند معرفی می شوند.

نامزدهای جوایز 2022 بفتا اعالم شد
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