رئیسی:

امید ما به مردم است ،نه وین و نیویورک

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور گفت :روابطمان در سیاست خارجه متوازن است .نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده است .باید به همه کشورها به ویژه همسایگان نگاه ویژه داشته
باشیم .اما امیدمان به خدا و مردم است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم.به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم ،آیتاهلل رئیسی در سالروز پیروزی
انقالب اسالمی پیش از خطبههای نمازجمعه دیروز ( 22بهمن  )1400تهران اظهار داشت :بیست و دوم بهمن ماه روز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی است و به
همه ملت ایران و آزادگان جهان تبریک میگویم .یاد امام و شهدای عالیقدر انقالب اسالمی را گرامی میدارم و به اروح بلند آنها درود میفرستم .برای جانبازان
و ایثارگران عزیز نیز طلب عافیت دارم.وی خاطرنشان کرد 22 :بهمن یوم اهلل است .همه روزها و شبها ،مال خداست ،اما چرا یک روز یوماهلل میشود؟ تجلی جلوه
قدرت الهی در یک روز در غیر مجاری عادی ،آن روز را روز خدا میکند.... .
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تجارت  ۴۱میلیارد دالری ایران با همسایگان
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سه نهاد بینالمللی:

صادرات نفت ایران به باالترین رقم
سه سال اخیر رسید

تهران – ایرنا -ســه شرکت بینالمللی رهگیری جریان تجارت نفت جهان شامل Petro-Logistics، SVB
 Internationalو  Vortexa Analyticsافزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماههای اخیر را تایید کردند.
بــه گزارش ایرنا ،ماه گذشــته رئیسجمهور از افزایش  ۴۰درصدی صــادرات نفت ایران خبر داد که با
واکنش مســئوالن دولت قبل از جمله عبدالناصر همتی مواجه شــد که تالش کردند با زیر سوال بردن
موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت ،کمکاری خود را توجیه کنند.با این حال ،سه شرکت
بینالمللــی رهگیری جریان تجارت نفت جهان به خبرگزاری رویتــرز اعالم کردهاند که صادرات نفت
ایران به باالترین ســطح در سه سال اخیر در دولت جدید افزایش یافته است.خبرگزاری رویترز نوشته
است :بر اساس برآوردهای شــرکتهایی که جریان تجارت نفت را دنبال میکنند ،صادرات نفت ایران
برای اولین بار در سه سال گذشته....
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شتاب گرفتن تأمین ارز در  ۵ماه گذشته

رشد  ۳۶درصدی تجارت خارجی کشور
تا پایان دی ماه
5

زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت
6

گره مذاکرات وین کجاست؟
7

تا پایان آذر ماه

 ۴۲۵۶میلیارد تومان تسهیالت صادراتی پرداخت شد

از آغــاز پرداخت تســهیالت به واحدهای صادراتی ،یعنی خرداد  ١٣٩٩تا آخــر آذر ،نزدیک به  ۴۰درصد
متقاضیان موفق به دریافت بیش از  ۴۲۵۶میلیارد تومان از این تسهیالت شدند و تا پایان آبان ماه ،تهران،
اصفهان و آذربایجان شــرقی بیشترین تســهیالت را به خود اختصاص دادهاند.به گزارش ایسنا ،در  ۹ماهه
امســال بیش از  ۳۰۰۳میلیارد تومان تســهیالت در قالب  ۱۵۸فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده
است .البته در این مدت  ۳۰۶مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تسهیالت انجام شده بود که یعنی حدود
 ۵۱.۶درصد متقاضیان در این مدت موفق به دریافت تسهیالت شدند .بر اساس جزئیات اطالعات که در
هشت ماهه امسال منتشر شده نیز ،از بین استانها ،تهران بیشترین تسهیالت واحدهای صادراتی را به خود
اختصاص داده است .در مورد استانهایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز باید گفت که از بین
استانها ،شش استان شامل اردبیل ،خراسان شمالی ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد و
مازندران هیچ تسهیالتی دریافت نکردند .البته اطالعات مربوط به تسهیالت به واحدهای صادراتی از آغاز
اعطای آن یعنی خرداد  ١٣٩٩تا آخر آذر امســال هم منتشــر شده که نشان میدهد در این مدت بیش از
 ۴۲۵۶میلیارد تومان در قالب  ۲۳۲فقره پرداخت شده است.
طی مدت یاد شــده  ۵۸۶فقره ثبت نام برای دریافت این تســهیالت انجام شده بود که  ۳۱۳مورد از آنها
برای دریافت بیش از  ۶۳۹۱میلیارد تومان به بانکها معرفی شــدند ،اما  ۲۳۲فقره تسهیالت به واحدهای
صادراتی پرداخت شد ،یعنی حدود  ۳۹.۶درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت شدند .جزئیات
اطالعات منتشــر شده در هشت ماهه امسال نیز نشــان میدهد که از خرداد سال گذشته تا آبان امسال،
تهران ،اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین تسهیالت را دریافت کردند ،اما به شش استان اردبیل ،خراسان
شمالی ،ایالم ،سیستان و بلوچستان ،کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی اختصاص نیافته است.
جزئیات نحوه پرداخت تسهیالت صادراتی
بر اســاس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در راستای هدایت منابع
برای تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به
واحدهای تولیدی –صادراتی ،سامانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته موصوف از محل منابع صندوق توسعه
ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در ســایت بهین یاب وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
آدرس  www.behinyab.irراهاندازی شــده است .این اقدام برای صادارت محصوالت اولویت دار به کشورهای
هدف انجام شده است.درخواست متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور ،به صورت خودکار مورد پردازش
قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانکهای عامل (توسعه صادرات ایران ،صنعت و معدن ،توسعه تعاون،
خاورمیانــه ،کار آفرین ،تجــارت ،ملی ایران ،رفاه کارگران ،صادرات ایران ،بانک مشــترک ایران و ونزوئال،
کشاورزی و پارسیان) جهت تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال خواهد شد .منابع در نظر گرفته شده برای
تسهیالت بسته موصوف بصورت تلفیقی به نسبت  ۵۰درصد منابع صندوق توسعه ملی و  ۵۰درصد منابع
بانک عامل بوده و نرخ سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق توسعه ملی و نرخ سود
مصوب شورای پول و اعتبار است.

نفت سنگین ایران حدود  ۱۱دالر گران شد

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشــان داد که قیمت نفت سنگین ایران ماه میالدی گذشته  ۱۴.۶درصد
رشــد کرده است.به گزارش ایسنا ،قیمت نفت سنگین ایران در ژانویه به  ۸۵دالر و  ۵۹سنت در هر بشکه
رسید که  ۱۰دالر و  ۹۱سنت معادل  ۱۴.۶درصد در مقایسه با قیمت  ۷۴دالر و  ۶۸سنت دسامبر افزایش
داشــت .میانگین قیمت نفت ســنگین ایران از ابتدای سال  ۲۰۲۲تا  ۲۲ژانویه ،به  ۸۵دالر و  ۵۹سنت در
مقایسه با میانگین قیمت  ۵۴دالر و  ۳۸سنت در مدت مشابه سال  ۲۰۲۱رسید.ارزش سبد نفتی اوپک در
ژانویه رشد قوی داشت و  ۱۱دالر و سه سنت معادل  ۱۴.۸درصد در مقایسه با دسامبر افزایش یافت و به
 ۸۵دالر و  ۴۱سنت در هر بشکه رسید .میانگین ارزش سبد نفتی اوپک در سال  ۲۰۲۲به  ۸۵دالر و ۴۱
سنت در هر بشکه در مقایسه با  ۵۴دالر و  ۳۸سنت در سال  ۲۰۲۱رسید.طبق گزارش منابع ثانویه ،تولید
نفت اوپک متشــکل از  ۱۳کشــور در ژانویه به  ۲۷.۹۸میلیون بشکه در روز رسید که  ۰.۰۶میلیون بشکه
در روز در مقایسه با دسامبر افزایش داشت .تولید نفت عمدتا در نیجریه ،عربستان سعودی ،امارات متحده
عربی و کویت افزایش پیدا کرد اما در ونزوئال ،لیبی و عراق کاهش داشت .تولید نفت ایران  ۲۱هزار بشکه
در روز در ژانویه نســبت به ماه پیش از آن رشــد کرد و از  ۲.۴۸۲میلیون بشکه در روز به  ۲.۵۰۳میلیون
بشکه در روز افزایش یافت.

حضور با شکوه در چهلوسومین جشن آزادی
چهل و سومین جشن ملی ایرانیان در سراسر
ایران و بهرغم تمام محدودیتها آغاز شــد و باز
هم حیرانی برای جهانی ماند که برای ناامیدی
مردم هرچه در توان داشــتند در استودیوهای
رنگارنگ و میزهای تحریم قرار دادند اما استواری
مردم و ایستادگی آنان ،نقشههای بدخواهان را
باطل و رؤیاهایشــان را کابوس کرد.به گزارش
ایرنا ،چهل و ســومین جشــن پیروزی انقالب
اســامی ،با تمهیدات کرونایی از ساعت ۹:۳۰
دقیقه صبح دیروز ( ۲۲بهمن) در  ۱۵۰۰شهر
و بیش از  ۳۰۰۰روستای ایران آغاز و رنگبندی
قرمز و کرونایی تهران سبب شد که راهپیمایی
بهصورت خودرویــی و خانوادگی باشــد و در
دیگر شهرها نیز با حفظ تمام دستورالعملهای
بهداشتی و محدود برگزار شد .
قطعنامه پایانی مراسم
تاکید بر تبعیت از منویات رهبری
قطعنامــه پایانی مراســم  ۲۲بهمن یا محکوم
کــردن مواضع مقامات ارشــد غربــی درباره
مبانی دفاعی ایــران و تقدیر از تالشهای تیم
مذاکرهکننــده بر تبعیــت از منویات رهبری و
توجه به قوانین مجلس شورای اسالمی با تکیه
بر عزم خللناپذیر جوانان مومن انقالبی کشور
در فتح قلههای پیشرفت و توسعه کشور تاکید
کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است :
الســلْ ِم َو أَنْت ُُم ْالَ ْعلَ ْو َن َو
َفــا تَ ِه ُنوا َو ت َْد ُعوا إِلَی َّ
َّ ُ
الل َم َع ُک ْم َو ل َ ْن یَت َِر ُک ْم أَ ْعمال َ ُک ْم (ســوره محمد
آیه )۳۵پس هرگز سســت نشوید و دشمنان را
به صلح ذلّتبار دعوت نکنید در حالی که شما
برترید،و خداوند با شماســت و چیزی از ثواب
اعمالتــان را کم نمیکند!حمد و ســپاس ذات
اقــدس احدیّت ّ
جل و عــا را که چنین روزی
به نام مقدس «یوماهلل» آراســته گردید و نظام
جمهوری اسالمی ایران ،با قیام قیامتگونه ملت،
نخستین حکومت در عصر غیبت بر مبنای قرآن
را ایجاد و در ســایهی نعمت اســام و والیت و
رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی(قدس
سره الشریف) حماسهای بینظیر برپا ،و در پرتو
آن محرومان و مستضعفان را فالح و رستگاری
بخشــید و  ۲۲بهمن را به فجر رهایی مبدل و
الگوی نجاتبخش سایر ملل قرار داد.
اینک در طلیعه چهل و چهارمین بهار استقالل،
آزادی و جمهوری اســامی که گفتمان انقالب
اسالمی با گســترش محور مقاومت و مقابله با
نظام اســتکبار و ایادی آن ،فصــل نوینی را در
پیش روی جهانیان قرار داده و هندســه قدرت
را تغییــر و فتح دروازه تمدن نوین اســامی را

با رهبری آیتاهلل العظمی امام خامنهای(مد
ظله العالی) مژده میدهد ،ما شرکتکنندگان
در مراســم  ۲۲بهمن بــه نمایندگی از تمام
مردم حقجــو و حقگوی ایران اســامی و
پیروان راه و مرام شــهید سپهبد حاج قاسم
ســلیمانی ،ضمن تجدید میثاق با ارزشها و
آرمانهــای انقالب اســامی و بیعت با ولی
فقیه و مقتدای عظیمالشــان انقالب اسالمی
و همچنین ارواح طیبه شــهدای این مسیر
ِ
نورانی به شــکرانه
سالگشت پیروزی انقالب
از عید والدت حضرت زهرا(سالم اهلل علیها)
تا والدت امیرالمومنین علی(علیه السالم) را
جشن گرفته و یوم اهلل  ۲۲بهمن را در قامت
یک جشن بزرگ ملی گرامی داشته و با بانگ
رسای توحیدی «اهلل اکبر ـ خامنهای رهبر»
و فریــاد کوبنده «مرگ بــر آمریکا ،مرگ بر
انگلیس و مرگ بر اسرائیل» اعالم مینماییم:
 -۱ملت شهید پرور و خداجوی ایران اسالمی،
تحت هدایــت و رهبری هوشــمندانه مقام
معظم رهبری و بر حسب بینش انقالبی خود،
نیک دریافته اســت که دشمن کژ اندیش و
اهرمن خوی میکوشد که با تهاجم ترکیبی و
با بهرهگیری از دیکتاتوری رسانهای ،اقدامات
فخرآفرین و حماسههای بزرگ پیشرفت در
عرصههای گوناگــون را کمرنگ و بیاهمیت
نشــان دهد؛ از این رو ،از تمامی دستگاههای
ذیربط بخصوص رســانه ملــی و همچنین
اندیشــمندان ،اهل قلم و افسران جنگ نرم
میخواهیم که در جـــهاد گسترده تبیین،
ترفـــندهای دشمنان را نقش بر آب کرده و
مردم ایران ،نسل جـــوان و نیز افکار عمومی
مسلمانان و جهانیان را از دستاوردهای بزرگ
ملت ایران در پرتو انقالب اسالمی آگاه سازند.
 -۲ادامه مســیر پر فروغ انقالب اســامی،
درسآموزی و عمل به بیانیه گام دوم انقالب
است و با جهاد تبیین به عنوان فریضه قطعی
و فوری میتوان به بلندای تشخیص نیاز لحظه
و قلههای رفیع آن دست یافت و ارتقای روز
افزون حوزههای علمی و فناوری ،اقتصادی و
نظامی و بویژه استیفای کامل حقوق هستهای
ملت ایران و تقویــت روز افزون بنیه صنایع
بازدارنده دفاعی و موشکی را مطالبه همگان
دانسته و ضمن محکوم نمودن مواضع مقامات
ارشد غربی درباره مبانی دفاعی ایران ،با تقدیر
از تالشهــای تیم مذاکرهکننــده ،خواهان
تبعیت از منویات ولی امر مسلمین و توجه به
قوانین مجلس شورای اسالمی با تکیه بر عزم
خللناپذیر جوانان مومن انقالبی کشــور در
فتح قلههای پیشرفت و توسعه کشور هستیم.

 -۳تحقق اقتصاد مقاومتی در ســایه جهش
و جهاد تولید را تنها راهکار حل مشــکالت
اقتصادی کشور دانسته و ضمن مطالبه جدی
و تاکید بر اهتمام مضاعف مسئوالن ،نهادهای
قانونگذار و دســتگاههای اجرایی به منظور
پشــتیبانیها و مانعزداییها ،ارتقای کیفیت
محصــوالت داخلــی را از تولیــد کنندگان
خواســتاریم و این مهم را در سایه توجه به
افســران و رزمندگان جنگ اقتصادی ،یعنی
کارآفرینان و کارگران ،قابل تحقق میدانیم.
ما شــرکتکنندگان در این حماســه ملی،
خــود را ملزم به اســتفاده از کاالهای بومی
با هــدف حمایت از اشــتغال و رفع بیکاری
جوانان دانسته و از هموطنان عزیزمان دعوت
مینماییم با رعایــت اصالح الگوی مصرف و
حمایت از کار و کاالی ایرانی ،در جهت تحقق
نظام پیشرفته اسالمی قدم بردارند.
 -۴بــار دیگر بر حفظ وحــدت ملی و دوری
از هرگونــه اقــدام و عمــل تفرقهافکنانه و
فتنهگرایانــه جریانهای داخلــی و خارجی
تاکیــد و بر حمایــت همه جانبــه خود از
همبستگی جهان اسالم و جبهه مقاومت دفاع
از فلســطین و قدس اشغالی به عنوان مساله
اول مســلمین تصریــح و همچنین جنایات
وحشیانه رژیم مرتجع آل سعود و همپیمانان
آن در یمن و ســکوت مجامــع بینالمللی و
مدعی حقوق بشر را محکوم مینمائیم.
 -۵بــا تقدیر از تالشهــای دولت مردمی و
خدمتگذار ،مجلس انقالبــی و قوه قضائیه
عدالت محور ،بر پیگیری مطالبات و انتظارات
بر حق مردم ،مبارزه با فساد ،مسدود نمودن
روزنههای تبعیض ،رانتخواری و جلوگیری از
حاکم نمودن جو یأس و ناامیدی در کشور و
رفع مشکالت معیشتی تاکید مینماییم.
 -۶مــا ملت انقالبی و استکبارســتیز ضمن
حمایت از رویکرد جدید دولت بر ایجاد تعادل
و توازن در تعامل با کشــور ها و وقوف کامل
به نقشههای شوم شــیطان بزرگ آمریکای
ِ
جنگ شــناختی و
جنایتــکار و آگاهــی از
رسانهای دشمن ،هرگونه مداخله و شبهافکنی
و تخریــب چهــره نظام مقــدس جمهوری
اسالمی را خیال خام دانسته و از پیشرفتها و
دستاوردهای بزرگ در حوز ه علم و فنآوری،
نظامــی ،امنیتی و سیاســی حمایت قاطع
نموده و آمادگی خود را برای جانفشــانی و
دفاع در مقابل هرگونه تهدید احتمالی اعالم
مینماییم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
بیست و دوم بهمن ۱۴۰۰

تبیین دستاوردهای انقالب پادزهر
دیکتاتوری رسانهای دشمنان است

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای ،تبیین اقدامات حیرت آور
و حماسهســاز انقالب را پادزهر دیکتاتوری رسانهای و تهاجم ترکیبی
جبهه دشــمن علیــه انقالب و ملت ایران دانســت.به گــزارش گروه
دفاعی خبرگزاری تســنیم ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای
با پاسداشت چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،تبیین
اقدامات حیرت آور و حماسهساز انقالب را پادزهر دیکتاتوری رسانهای
و تهاجم ترکیبی جبهه دشمن علیه انقالب و ملت ایران دانست.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
با گذشــت  43سال از پیروزی شکوهمند و معجزگون انقالب اسالمی
در  22بهمن ماه  1357و برچیده شــدن بســاط رژیم فاسد و وابسته
پهلوی که مظهر استبداد داخلی و استعمار خارجی به شمار میرفت،
بهرغم زنجیرهای از توطئهها و نقشــههای پلید و شیطانی نظام سلطه
و صهیونیسم برای مهار ،محدودسازی و نابودی این انقالب ،جمهوری
اســامی و ملت عظیمالشــأن ایران پویاتر و مصممتر از گذشته روند
تکاملی و آرمانی خود به ســمت تمدنســازی نوین اسالمی را تداوم
میبخشــد ،به گونهای که هم اینک تبلــور روح ،تفکر و گفتمان این
معجزه بزرگ در فراســوی منطقه غرب آسیا و در جغرافیای حاکمیت
سلطه و اســتکبار ،به کابوس سردمداران آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
متحدان شیطان بزرگ تبدیل شده است.
اینک در شــرایطی که ملت ایران با افتخار در حال برپایی جشن ملی
انقالب در ســال  1400هستند ،با تاســی به آنچه رهبر عظیم الشان
انقالب اسالمی ترسیم و تصریح فرمودهاند خط درگیری انقالب عبارت
از جنگ ترکیبی ،پیچیده و هوشمند دشمن با تمام امکانات ،قابلیتها
و عرصهها با هدف کنترل و مهار انقالب و تبدیل کردن مانایی انقالب
به میرایی از طریق قلب حقایــق ،تحریف واقعیات و تولید روایتهای
وارونه از تاریخ انقالب اســامی اســت و بر این اساس از آحاد ملت و
مســئولین به ویژه مراکز رسانهای ،آموزشــی و تبلیغی کشور انتظار
اســت با لبیک به ندای مقتدای انقالب؛ هوشمندانه ،شجاعانه ،عالمانه
و هنرمندانه پای به میــدان فریضه قطعی «جهاد تبیین» گذارند و با
تشــریح و شفافسازی حقایق چهل و سه ساله گذشته و واقعیتهای
امیدبخش؛ جنگ شــناختی و ترکیبی دشمن را که با تردید افکنی و
القای شــبهه در صدد هدف قرار دادن اساس و اصول انقالب و ساخت
و تحمیل تصویر جعلی و دروغ به ذهن مردم بویژه نسل جوان هستند
را خنثــی و آن را به فرصتی بزرگ برای نمایش شــگفتیها و عظمت
انقالب و عملکرد افتخارآمیز نظام مقدس جمهوری اســامی ایران در
حوزههای مختلف و در سطوح ملی ،منطقهای و جهانی تبدیل سازند.
عمق و غایت نهایی راهبرد دشمنان تغییر و فروپاشی نظام است .امروز
مقابله با جنگ دشمن برای تحریف دستاوردها ،پیشرفتها و اقدامات
حماسه آمیز نظام اسالمی ،نیازمند یک حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی
بــا محوریت فریضه فــوری و قطعی «جهاد تبیین» اســت .راهبرد و
سیاست قطعی معاندین نظام که در قالب دیکتاتوری رسانهای و جنگ
ترکیبی با تحریف واقعیتها با کار بست ابزار دروغهای حرفهای و بزک
کردن چهره فاســد رژیم طاغوت و مخــدوش کردن چهره امام راحل
و انقالب ،ســیاه نمایی و برجسته ســازی برخی مشکالت انکار ناپذیر
اقتصادی و معیشتی و کور کردن رخدادها و نقاط حماسه ساز انقالب و
نظام اسالمی پدیدارتر شده است؛ که در مقابل ،تبیین ،تشریح و اطالع
رســانی به موقع و مبتکرانه دســتاوردها و پیشرفتهای شکوهمند و
حماسه ساز در عرصههای مختلف میتواند مانند پادزهر جنگ و تهاجم
ترکیبی امروز جبهه دشــمن علیه انقالب و ملت ایران عمل کند.این
بیانیه در پایان با گرامیداشت یاد ،نام ،خاطره و آرمانهای بلند و تاریخ
ساز معمار کبیر انقالب اســامی حضرت امام خمینی (ره) ،شهیدان
همیشه جاوید انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،مدافعین حرم و شهدای
امنیت و خدمت در کشــور به ویژه سردار دلها سیدالشهدای مقاومت
اسالمی سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی و تبریک طلیعه چهل و
چهارمین فجر پیروزی انقالب اســامی به ملت عظیم الشان ایران و
اعالم تجدید بیعت پاسداران انقالب و بسیجیان دریادل با مقام عظمای
والیت و رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز (مدظله
العالی) تصریح کرده است :سپاه پاسداران انقالب اسالمی همراه با سایر
نیروهای مســلح و مدافع انقالب و میهن اسالمی ،همدل و هم صدا با
آحاد ملت شــریف ،انقالبی و قهرمان ایران عزیز در جشن ملی 1400
متناسب با شرایط کرونایی و رعایت دستورالعل های اعالمی شرکت و
با نمایش وحدت ،اقتدار و عزم راســخ برای ادامه مسیر آرمانی و تمدن
ســاز انقالب در فرایند بزرگ  40ساله دوم انقالب با نصب العین قرار
دادن بیانیه گام دوم؛ در ســایه درک مناسب تهدیدات فراروی کشور،
بــر ارتقای ظرفیتهای نوظهور دفاعی کشــور با اتکا به توان داخلی و
مهندسان وطنی به عنوان مزیت راهبردی و برتری بخش در این صحنه
تاکید و هرگونه غفلت و سستی در این مسیر را بازی در زمین عملیات
روانی و جنگ ترکیبی دشمن قلمداد خواهد کرد.
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت:

واکسنهای کرونا برای کودکان مورد
تایید سازمان غذا و دارو است

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت:
واکسنهای مورد استفاده برای کودکان علیه کووید ۱۹از سازمان غذا
و دارو که مورد تایید ســازمان جهانی بهداشت است ،مجوز گرفته و
این مجوز مورد تایید سازمان جهانی بهداشت است و مرتبا توسط آن
سازمان ،بررسی میشود.به گزارش ایسنا ،مهندس محمد هاشمی ،با
اشاره به انتشار مطالب خالف واقع در فضای مجازی مبنی بر تزریق
واکسن های تایید نشده به کودکان ،اظهار داشت :همانگونه که معاون
بهداشــت وزارت بهداشت نیز روز گذشــته تاکید کرد ،واکسنهای
مناســب کووید ۱۹برای تزریق به کودکان ،در مجامع و کمیته های
تخصصی همچون کمیته علمی کشوری کرونا ،کمیته ملی واکسن
کووید ۱۹و ستاد ملی مقابله با کرونا ،تایید و تصویب شده است.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

سیاست

info@sobh-eqtesad.ir

 8صفحه سال هفدهم شماره 4846
شنبه  23بهمن  10 1400رجب  12 1443فوریه 2022

رئیسی:

گزیده خبر

امید ما به مردم است ،نه وین و نیویورک

بهمناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی انجام شد؛

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات
تعدادی از محکومان

به مناسبت ســالروز پیروزی شکوهمند
انقــاب اســامی ،حضــرت آیــتاهلل
خامنهای با عفو و تخفیف مجازات ســه
هــزار و  ۳۸۸نفــر از محکومان موافقت
کردند.بــه گزارش خبرگــزاری مهر ،به
مناســبت ســالروز پیروزی شکوهمند
انقــاب اســامی ،حضــرت آیــتاهلل
خامنهای با عفو و تخفیف مجازات ســه
محکومان محاکم
هــزار و  ۳۸۸نفــر از
ِ
عمومی و انقالب ،سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
حجتاالسالم والمســلمین اژه ای رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز
پیروزی شــکوهمند انقالب اسالمی در نامهای به رهبر انقالب اسالمی پیشنهاد عفو
یا تخفیف و تبدیل مجازات ســه هــزار و  ۳۸۸نفر از محکومان را که در اداره عفو و
بخشــودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشــخیص داده شدهاند ،ارائه کرد که این
پیشنهاد در اجرای بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی مورد موافقت حضرت آیتاهلل
خامنهای قرار گرفت.
دریادار ایرانی:

ایستادگی ملت ایران موجب اقتدار
کشور شده است

فرمانده نیــروی دریایــی ارتش گفت:
ایستادگی ملت ایران در بیش از  4دهه
از عمر انقالب شکوهمند اسالمی ایران،
موجب اقتدار کشور شده است.به گزارش
خبرگــزاری مهر ،امیر دریادار شــهرام
ایرانی فرمانــده نیروی دریایی ارتش در
دوره تئوری معارف جنگ شهید سپهبد
صیاد شــیرازی که در دانشــگاه علوم و
فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی
ارتش برگزار شــد ،ضمن تبریک روز نیروی هوایی ارتش ،با بیان اینکه دوران دفاع
مقدس موجب رشــد و بالندگی ایران اسالمی در تمامی عرصهها شده است ،گفت:
امام راحل با یک مدیریت جامع و هدایت به موقع موجب پیروزی تاریخســاز انقالب
شــکوهمند اســامی شــدند و پس از آن هم دوران دفاع مقدس را با وجود تمامی
سختیها با افتخار پشت سر گذاشتیم.وی با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران در طول
انقالب اسالمی موجب اقتدار کشور شده است ،تصریح کرد :هرگاه ایرانیها از هوش و
استعداد خود در کارها بهره بردند در دنیا سرآمد بودند.فرمانده نیروی دریایی ارتش
با بیان اینکه نیروی دریایی همواره در کنار نیروی هوایی ارتش توانسته عملیاتهای
زیادی را به خوبی مدیریت کند و به ســرانجام برساند خطاب به دانشجویان ،گفت:
مطمئن باشید دشمن خیلی حقیر است و در برابر شما هیچ حرفی برای گفتن ندارد.
شما دانشجویان عزیز باید دانش و علوم و فنون روز را به خوبی فرا گیرید.
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این شــعارها جهانی است و همه میپسندند.وی اضافه کرد :آزادی ،اخالق ،عقالنیت،
استقالل ،عزت ملی ،برادری ،نفی سلطه و ظلم و عدالت توسط انقالب اسالمی فریاد
زده میشود .اینها در شــعارهای مردم در روزهای پیروزی انقالب اسالمی جلوهگر
بود .هیچکدام از این شــعارها کهنه نشده و امروز نیز باید جریان داشته باشد .برخی
شــعارهای برخی انقالبها فراموش شد ،اما شعارهای انقالب اسالمی همچنان زنده
است .امروز نیز بر استقالل و آزادی تاکید میشود .امروز نیز شعار نه شرقی و نه غربی
باید پایدار بماند .نه ســلطهای میپذیریم ،نه به کســی ظلم میکنیم.رئیسی گفت:
ارزشها در نظام جمهوری اســامی ایران ثابت است و تغییر نمیکند .ایرانی در هر
کجای عالم به انقالب اسالمی افتخار میکند .امروز نه فقط مردم مسلمان در عالم بلکه
مردم غیرمســلمان اما آزادیخواه و عدالتخواه و محرومین و مستضعفین نیز به این
انقالب عشق میورزند .شاید مسلمان هم نباشند ،اما به انقالب ،امام ،رهبری و مواضع
بصیرتآفرین ایشان عشق میورزند .این بدان دلیل است که شعارهای انقالب عقالنی
و فطری اســت.وی عنوان کرد :امروز ملتهای جهان به این انقالب ســخت امیدوار
هســتند .آنچه امروز همگان میخواهند ،این است که انقالبی بودن این نظام حفظ
شود و در گذشت زمان دچار فراز و فرود نشود .روحیه ،نگاه و عمل انقالبی همچنان
مورد تاکید مردم در سراســر عالم است .این انقالب باید برای نجات انسان و رسیدن
پرچم به دست حضرت حجت (عج) زنده بماند .خداوند فرمود که ما شما را امت قرار
دادیم .در امت عنصر هدفدار بودن و قصدداشــتن قرار داده شده است .امت همواره
در حال حرکت اســت .امت در حال شدن است .صیرورت امت ،صیرورت الهی است.
امت در حال شکلگیری است .چهارمین عنصر در امت ،امام ،مقتدا و رهبر است که از
همه ظرفیتهای امت برای رسیدن به اهداف استفاده میکند .ما نقش رهبری را مهم
میدانستیم و اکنون نیز میدانیم.رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود بیان
کرد :امام و رهبری در برابر مکاتب سیاسی ،مکتبی ارائه کردند که اولین شاخصه آن
اخالص است .امام فرمود که عالم محضر خداست .تمام دیدگاههای سیاسی و ...امام
مبتنی بر این جمله اســت .در مکتب سیاسی توجه به جمهوریت و مردم است .این
نگاه تشریفاتی نیست .امام و رهبری به مردم عالقهمند هستند .مردم را با همه وجود
دوســت میدارند .در این مکتب سیاسی ،عدالت است .عدالت نه به عنوان یک شعار
که به عنوان یک محور مهم که در تمامی ســطوح باید جریان داشته باشد و تمامی
روباط باید برمبنای آن شــکل بگیرد ،وجود دارد .هدف مهم انقالب اسالمی ،عدالت
بــود .مفتخریم که مردمیبودن و عدالت را دو محور دولت قرار داریم .خود را موظف
میدانیم به مردم توجه کنیم و مردم را اصل قرار بدهیم.وی اضافه کرد :برخی من را
مورد سوال قرار میدهند که چرا بنده در استانها میروم و در میان مردم حضور پیدا
میکنم .بی توجهی به مردم ،بیتوجهی به انقالب اسالمی است .مردم پیوند ناگستتنی
با انقالب اســامی دارند .درو شدن از مردم دور شدن از انقالب اسالمی است.عدالت
به عنوان محور کار دولت است .باید همواره مورد تاکید قرار بگیرد.رئیسی چهارمین
عنصر در مکتب سیاسی امام و رهبری را ضدظلم و ضداستکباری و فساد بودن عنوان
کرد و گفت :اســتقالل به معنای واقعی کلمه در شاخصههای این مکتب است .امروز
در استقالل سیاسی راههایی پیمودیم .همه در جهان میدانند که مستقلترین کشور
در کره زمین جمهوری اسالمی ایران است .کشوری که حرف اول را در منطقه میزند

رئیسجمهور گفت :روابطمان در سیاست خارجه متوازن است .نگاه به غرب کشور را
نامتوازن کرده است .باید به همه کشورها به ویژه همسایگان نگاه ویژه داشته باشیم.
اما امیدمان به خدا و مردم است و هرگز امیدی به وین و نیویورک نداریم.به گزارش
خبرنگار گروه سیاســی خبرگزاری تسنیم ،آیتاهلل رئیسی در سالروز پیروزی انقالب
اسالمی پیش از خطبههای نمازجمعه دیروز ( 22بهمن  )1400تهران اظهار داشت:
بیســت و دوم بهمن ماه روز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی است و به همه ملت
ایران و آزادگان جهان تبریک میگویم .یاد امام و شــهدای عالیقدر انقالب اسالمی
را گرامــی میدارم و به اروح بلند آنها درود میفرســتم .برای جانبازان و ایثارگران
عزیز نیز طلب عافیت دارم.وی خاطرنشــان کرد 22 :بهمن یوم اهلل است .همه روزها
و شــبها ،مال خداست ،اما چرا یک روز یوماهلل میشود؟ تجلی جلوه قدرت الهی در
یــک روز در غیر مجاری عادی ،آن روز را روز خــدا میکند .در روز  22بهمن جلوه
قدرت الهی به دست توانای مردم بزرگ ایران و با رهبری امام عظیم الشان بروز یافت
و قدرت الهی همه را خیره کرد .چگونه ممکن است ملتی با اتکال به خدا و با اعتماد
به نفس به میدان بیاید و حکومتی را که مورد حمایت قدرتهای بزرگ و ســلطهگر
است ،کنار بزند و حکومتی به نام دین و بر مبنای ارزشهای الهی برپا کند؟ این دست
قدرت الیزال الهی بود.رئیســی گفت :آنچه در این ایام ضرورت دارد ،شناخت انقالب
اسالمی و عناصر هویتساز انقالب است .عناصر هویتساز انقالب باید دقیق شناخته
شود .در جهاد تبیین که رهبری به همه ما امر فرمودند و به همه رسانهها و صاحبان
سخن و تریبون نیز امر فرمودند ،باید  22بهمن روز پیروزی انقالب اسالمی و عناصر
هویتساز انقالب اســامی تبیین شود .یکی از عناصر مهم ،هویت دینی است .دین
در عرصه زندگی انســان معاصر میخواهد همه شئون براساس آن اداره شود .مردمی
بودن یکی دیگر از این عناصر اســت .انقالب اسالمی مردم پایه است .حامیان انقالب
مردم و ادامهدهندگان این مســیر نیز مردم هستند .غیرطبقاتی بودن این انقالب نیز
از عناصر دیگر این انقالب اســت .همه مردم به معنای وسیع کلمه و از همه طبقات
حضور داشتند.رئیسجمهور بیان کرد :استقاللجویانه بودن انقالب اسالمی از دیگر
عناصر انقالب اسالمی است .انقالب در درون خودش عدالتخواه و عدالتطلب است.
هیچگاه نمیتوان عنصر عدالت را از انقالب اسالمی جدا کرد ،چرا که در درون انقالب
اسالمی عدالتخواهی و عدالتطلبی و ضدظلم و ضدفساد بودن ،نهادینه شده است.
در درون این انقالب ،ضداســتکبار بودن نهادینه شده است .هاضمه انقالب اسالمی
فساد و ظلم نمیپذیرد .این انقالب در درون خودش ضدظلم و ضدفساد است.وی بیان
کرد :رژیم ستمشاهی مظهر وابستگی ،استبداد ،دیکتاتوری ،خضوع در برابر رژیمهای
سلطهگر ،آلودگی به انواع فسادها و ظلم به مردم و کشور بود .انقالب اسالمی آمد تا
این رژیم فاسد را از میان بردارد و نظامی مبتنی بر دین و آنچه که مردم بارها فریاد
زدند ،یعنی استقالل ،آزادی و جمهوری اسالمی برپا کند.رئیسی در ادامه عنوان کرد:
پیروزی انقالب اسالمی ،تمدنی را رقم زد که به نام اسالم و جمهوریت به وجود آمد.
این مدنیت ،تمدنی نوین بود و همراه با خودش همه ســعادت را برای انسان معاصر
فریاد میزند .این تمدنی که انقالب اسالمی در برابر تمدنهای مدعی برپا کرده ،دارای
شــاخصههای مهمی اســت که میطلبد در وقت دیگری در خصوص مولفههای آن
سخن گفت .اما شعارهای انقالب اسالمی ،فطری و مربوط به فطرت همه انسانهاست.
سرلشکر باقری:

رهبری بر تقویت جایگاه سازمان
قضائی نیروهای مسلح تاکید دارد

آگهـی تجدید مزایده عمومی به شمـاره 1400 – 39
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق تجدید مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و
حقوقی واجد شرایط به مدت  45روز واگذار نماید:
ردیف

موضوع تجدید مزایده

مبلغ پایه کارشناسی ( ریال )

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده ( ریال )

1

به کارگیری مجری جهت گل آرایی هایپر گل و دارقالی و راه اندازی غرفه های
فروش ( گل های آپارتمانی  ،بذر  ،میوه تزئینی و شاخه بریده ) در سالن باغ گلهای
پارک شهیـد چمـران شهـر کـرج در زمان جشنواره الله های سال 1401

700/000/000

175/000/000

 -1سپرده شرکت در تجدید مزایده به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:
* ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق  ،که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
* واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره  100100100121بانک شهر .
 -2برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
 -3سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
 -4مبلغ  1/000/000ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره  700824126398بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي سازمان ارائه
نمایند  ( .با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد )
 -5متقاضیان جهت خرید اســناد مزایده از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
واقع  -عظیمیه -ضلع شمالي میدان استقالل -طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن  )026( 32540303تماس حاصل فرمائید .
 -6محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات دبیرخانه سازمان می باشد.
 -7مهلت ارائه و تحویل اسناد حداکثر  10روز کاری از تاریخ درج آگهی می باشد.
 -8داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد.
 -9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج شده است .
 -10مالیات بر ارزش افزوده بر اساس قوانین جاری کشور خواهد بود .
 -11هزینـه چاپ دو آگهـی توامان و کارشناسی رسمی دادگستـری به عهده برنـده مزایده می باشد .
 -12ساعت بازگشایی پاکات راس ساعت  12مورخ  1400/12/11می باشد .
امور قراردادها و روابط عمومی  -سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج

آمریکا موضع خود را در کوبیدن بر طبل پیمانشکنی یا عبرت گرفتن از گذشته مشخص کند

تهران  -ایرنا  -نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از طرف آمریکایی در مذاکرات هستهای خواست که موضع خود را در کوبیدن بر طبل پیمانشکنی
یا عبرت گرفتن از گذشته مشخص کند ،گفت :قبل از آنکه همه فرصتها برای آنها پایان پذیرد ،به مسیر انصاف و حقوق بینالملل بازگردند«.عباس مقتدایی خوراسگانی» روز
پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به روند ُکند مذاکرات وین افزود :بهتر است آمریکا هوشیاری به خرج داده و فرصتی که در اختیار دارد قدر بداند .مقتدایی
با بیان اینکه ملت ایران طی دهه های گذشته بدعهدی و پیمانشکنی های زیادی از آمریکا دیده اند ،افزود :آمریکاییها با توجه به تجربیات گذشته دریافتهاند که مردم ایران
درباره منافع خود جدی هستند و برای توافقات کوتاه مدت و کم ارزش ،منافع درازمدت کشور را به خطر نمی اندازند.وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران حاضر است سالها
مقاومت کرده تا بتواند خود و نسلهای آینده را از نظام سلطه رهایی بخشد ،عنوان کرد :کاری که انقالب اسالمی انجام داد و راهی که امام خمینی (ره) به مردم نشان داد ،اکنون
نهادینه شده است و مذاکره کنندگان ملت ایران در وین این دستورالعمل را به نحوه شایسته پیش میبرند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ایران
به رغم پیمان شکنیهای آمریکا و غرب باز هم در مذاکرات حضور یافته است ،اظهار داشت :صبر جمهوری اسالمی ایران ،صبر راهبردی است و قرار نیست از آن سوء استفاده
شود .لذا اقدامات نمایشی و کارهای نمادین نمیتواند پاسخ صبر و تحمل ایران در مذاکرات هستهای محسوب شود.

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور تولید و عرضه مسکن ،شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛
فراخوان زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از
دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه سامانه الکترونیکی
دولت (ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ  1400/11/21می باشد.
ردیف

( منفک شده از کد آگهی ) 1400-27

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نوبت دوم

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
گفت :فرماندهــی معظم کل قوا
در جلســات متعدد بــر حفظ و
تقویت جایگاه ســازمان قضائی
تاکید داشــت ه و به جهت صیانت
از نیروهای مسلح ادامه کار مداوم
این ســازمان مدنظر رهبر معظم
انقالب اسالمی است.به گزارش حوزه دفاعی خبرگزاری تسنیم،
سرلشــکر باقری رئیس ســتادکل نیروهای مسلح در دیدار با
حجتاالسالم پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
ضمن تبریک ایاماهلل دهه مبارک فجر و والدت حضرت علی (ع)
و تبریک مجدد انتصاب رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح،
اظهار داشت :سازمان قضائی در عمل به عنوان بازویی توانمند
برای نیروهای مسلح بوده و فرماندهی معظم کل قوا در جلسات
متعدد بر حفظ و تقویت جایگاه سازمان قضائی تاکید داشتهاند
و به جهت صیانت از نیروهای مسلح ادامه کار مداوم این سازمان
مدنظر رهبر معظم انقالب اسالمی است.

و نه ســلطه میپذیرد و نه به دیگران ظلم میکند ،ایران است.رئیس جمهور عنوان
کرد :در خصوص استقالل اقتصادی کارهایی انجام شده است که برای هیچ کس قابل
انکار نیست .برای توسعه یافتگی در هر کوی و برزنی کار شده ،اما راه بسیار داریم تا
بتوانیم استقالل اقتصادی را به مانند استقالل سیاسی داشته باشیم .متاسفانه برخی
از نگاههای غلط و دلهرهها و برخی از نســخهها که تناسبی با نسخ ه انقالب اسالمی
نداشــت موجب عقب نگهداشتن کشور شــد .نگاه کردن به دست بیگانگان موجب
به وجود آمدن مشــکالت شده اســت .در جهت استقالل اقتصادی و عمل به نسخه
نجاتبخش اقتصاد مقاومتی گامهایی برداشــته خواهد شد.وی گفت :امام و رهبری
همواره بر انسجام ملی تاکید میکنند و وزیر این پرچم همه سالیق نباید بگذارند این
وحدت خدشــهدار شود .پیشرفت در گرو وحدت است و همه کسانی که دل در گرو
انقالب اسالمی دارند ،بدانند که پیشرفت در گرو وحدت است.
وی اضافه کرد :ما مصممیم به عنوان دولت برخاسته از رای و اراده شما مردم ،آنچه
مورد نظر است در رفع مشکالت ،توجه به ظرفیتهای بسیاری که کشور دارد ،توجه
به اقتصاد ملی و مقاومتی ،توجه به آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ،برنامهریزی کنیم.
مقدمتاً گامهایی برداشــته شــده و گامهای بسیاری در پیش داریم و به کمک مردم
اقدامهایی خواهد شــد .مردم از کرونا رنج میبردند ،اما امروز با کمک خدای متعال
شرایط متفاوت شده است .شرایط کاالهای اساسی نگرانکننده بود .امروز هیچ نگرانی
در مورد کاالهای اساسی وجود ندارد .شرایط کشور زمانی به سمت تولید خواهد رفت
که اساس بر ظرفیتها باشد .ظرفیتها شناسایی شده و همه به سمت تولید حرکت
داده خواهد شد .اگر سرمایهگذاری شود ،رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.رئیسی بیان
داشت :در این میان کسانی هستند که میخواهند مردم را نگران کنند.این دولت آمده
تا فساد ،بیعدالتی ،رشوه و روابط ناسالم نباشد .ما با همه قدرت در برابر رانتخواریها
و مفسدان خواهیم ایستاد و ریشه آنها را خواهیم کند .نظام عادالنه در تولید ،توزیع،
پرداخت ،جذب و ارتقای کارکنان و در همه شــئون اجرایی خواهیم کرد .من مصمم
هســتم در این میدان به هیچ عنوان اجازه ندهم کوچکترین بیعدالتی مردم عزیز را
نگران کند .امید ما بعد از خدا به حضور شما مردم در صحنه است.
رئیسجمهور کشورمان خاطرنشان کرد :روابطمان در سیاست خارجه متوازن است.
نگاه به غرب کشور را نامتوازن کرده است .باید به همه کشورها به ویژه همسایگان نگاه
ویژه داشته باشیم .اما امیدمان به خدا و مردم است و هرگز امیدی به وین و نیویورک
نداریم .ما به آینده بسیار امیدوار هستیم .این امیدواری در شعار نیست و هر روز که
میگذرد امیدوارتر میشــویم .به رهبری نیز گفتم .من ظرفیتها ،نیروهای مصمم
جوان و فرهیختگان را که میبینم به آینده امیدوارتر میشــوم .آینده بســیار روشن
و امیدوارکننده اســت.وی در پایان بیان داشــت 22 :بهمن پیام امید به ملت ایران،
همه مستضعفان و محرومان عالم و پیام یاس و ناا میدی به سطلهگران و ظالمان در
عالم اســت .آنچه در اطراف خود میبینید ،بیداری اسالمی است .در دهه اول انقالب
دشمنان میخواستند انقالب و نظام پا نگیرد ،آنها خواستند نشد ،اما شما خواستید
و شــد .در دهه دوم دشمنان میخواستند نظام تثبیت نشود ،اما شد .در دوره سوم و
توسعه میخواستند پیام انقالب در مرزها محصور بماند ،اما پیام انقالب صادر شد .در
دوره چهارم اما آنها میخواهند نشود ،اما اراده شما مردم تحقق پیدا خواهد کرد.
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سقف عیدی بازنشستگان  ۷.۹میلیون تومان

از محل برداشــت از عیدی و پاداش شاغالن که نمیتوان به بازنشستگان عیدی
پرداخت؛ عیدی و پاداش مشــمول حق بیمه نیســت و نمیتوان بیست درصد
کارگران زیر خط فقر به این بهانه کاســت.به گزارش ز ایلنا،
از دریافتــی ناچیز
ِ
موضوع عیدی پایان سال بازنشستگان کارگری ،مسالهای مهم و جنجال ساز است؛
سالهاســت بازنشستگان تحت پوشش ســازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها
حدودا ً  ۴.۵میلیون نفر اســت و نماینده  ۴.۵میلیون خانواده در کشور محسوب
میشوند ،خواستار همسانسازی عیدی خود با شاغالن هستند.عیدی بازنشستگان
کارگری ،اصوالً با تصویب هیات دولت و با ابالغ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
پرداخت میشود اما در سالهای گذشته ،میزان آن همیشه برابر با عیدی دریافتی
کارمندان و بازنشستگان زیرمجموعه دولت بوده است.
میزان عیدی بازنشستگان
هفدهم بهمن ماه ،موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در ارتباط با مبلغ
عیدی و همچنین زمان پرداخت آن به بازنشستگان خاطرنشان کرد :ما همچنان
منتظر مصوبه هیئت دولت هستیم و به محض اینکه این مصوبه به سازمان تأمین
اجتماعی ابالغ شود فرآیند پرداخت آن انجام میشود .همچنین در ارتباط با مبلغ
آن نیز منتظر تصمیم هیئت دولت هستیم.با این حال ،همیشه عیدی بازنشستگان
کارگری ،کارمندی بوده است؛ مث ً
ال سال گذشته ،فقط یک میلیون و پانصد هزار
تومان به تمام بازنشستگان کشور به عنوان عیدی پایان سال پرداخت شد ،هرچند
ســازمان تامین اجتماعی از محل منابع داخلی خود ،یک میلیون و دویست هزار
تومان به عنوان عیدی اضافه به بازنشســتگان پرداخت .در چنین شرایطی ،یکی
از مهمترین مطالبات بازنشســتگان تامین اجتماعی ،افزایش عیدی پایان سال به
اندازهی کارگران شاغل است .بازنشستگان میگویند وقتی میزان افزایش مستمری

ساالنه ما« ،کارگری» و براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تعیین میشود و از
هیچ یک از امتیازات کارمندان دولت بهرهمند نیستیم ،چرا یکباره در پایان سال،
ما را کارمند در نظر میگیرند و بسیار کمتر از یک حقوق کامل و تقریباً یک سوم
کارگران شاغل به ما عیدی میپردازند؛ این ناهماهنگی و سیاستهای یک بام و
دو هوا ،مخالف حقوق مزدی بازنشستگان است.قانون مصوب سال  ۱۳۷۰مجلس
شورای اسالمی ،تکلیف میزان عیدی کارگران شاغل را به روشنی مشخص کرده
اســت؛ حداقل عیدی ،شصت روز حداقل دســتمزد روزانه و حداکثر آن ،نود روز
حداقل حقوق روزانه کارگران است .با این حساب ،حداقل عیدی امسال ۵ ،میلیون
و  ۳۱۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۷ ،میلیون و  ۹۶۶هزار تومان است.

طرحی برای «همسان سازی» که مبنای عادالنه ندارد
همسانسازی عیدی بازنشستگان و شاغالن ،یک مطالبهی اساسی و جدی است
که تمام بازنشستگان کارگریِ کشور در پیگیری آن شریک هستند اما طرحی که
اخیرا ً به پیشنهاد برخی فعاالن کارگری خراسان رضوی به کمیسیون اجتماعی
عنوان«همسانسازی عیدی بازنشستگان با شاغالن» پیشنهاد
مجلس شورا تحت
ِ
شده ،مبنای عادالنه و درستی ندارد«.دست کردن در جیب کارگران فقیر برای
افزایش درآمد بازنشســتگان فقیر؟!» این را حســن صادقــی (رئیس اتحادیه
پیکســوتان جامعه کارگری) در ارتباط با طرح مطرح در کمیســیون اجتماعی
مجلس میگوید و معتقد اســت؛ نباید به خاطر افزایش عیدی بازنشستگان از
حقوق حقهی کارگران شاغل کاســت.و اما طرحی که جنجال ساز شده است؛
هفدهم بهمن ماه ،یک فعال حوزه کار از ارسال طرح پیشنهادی همسانسازی
عیدی بازنشســتگان تامین اجتماعی به وزارت کار توسط کمیسیون اجتماعی
مجلس خبر داد.او گفت :بر اساس آخرین اخبار و اطالعات و پیگیریهای صورت

بانکها به  ۶۹درصد مستأجران وام ودیعه مسکن ندادند

معاون وزیر راه با اشــاره به پرداخت وام ودیعه مســکن به  ۳۱درصد از مســتأجران واجد شــرایط ،گفت:
تاکنون  ۴۸۰۰میلیارد تومان وام به اجارهنشینها پرداخت شده است.محمود محمودزاده خبرنگار اقتصادی
خبرگزاری تســنیم درباره جدیدترین وضعیت پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران ،اظهار کرد :با توجه
به مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران،طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی اقدام به معرفی
متقاضیان واجد شرایط به بانکهای عامل جهت پرداخت وام ودیعه کرده است.وی ادامه داد :بر این اساس
حدود  700هزار مستأجر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانکها معرفی شدند.وی با بیان این که
از این تعداد بانکها به حدود  220هزار اجارهنشین (حدود  31درصد) وام ودیعه مسکن را پرداخت کردهاند،
افزود :سیســتم بانکی باید تا پایان بهمنماه وام مســتاجران معرفی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را
پرداخت کند.معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در واکنش به روند ُکند پرداخت وام ودیعه به
مستأجران گفت :این موضوع را بارها از بانک مرکزی پیگیری کردهایم ،گرچه این مسئله در حیطه وظایف ما نیست اما بهطور مستمر آنرا پیگیری میکنیم.
محمودزاده همچنین با یادآوری اینکه سال گذشته  10هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده بود ،اضافه کرد :عملکرد سال
گذشته بانکها در پرداخت وام ودیعه حدود  4800میلیارد تومان بود.
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گرفته از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان محترم مشهد و کالت،
مطلع شدیم که کمیســیون به دلیل آنکه تصمیم گیری در خصوص حقوق و
دستمزد شاغالن تامین اجتماعی برعهده شورای عالی کار است ،این طرح را به
وزارت کار ارسال کرده است تا از سوی شرکای اجتماعی و اعضای شورای عالی
کار مورد بررســی قرار گیرد .پیشنهاد کردیم با توجه به آنکه  ۱۴میلیون کارگر
شاغل تامین اجتماعی داریم که به سازمان بیمهپردازی میکنند ،از میران عیدی
و پاداش آنها  ۲۰درصد حق بیمه کســر شود که  ۱۳درصد آن سهم کارفرما
و  ۷درصد ســهم کارگر اســت و اگر کارگران بدانند که در دوران بازنشستگی
عیدی کارگری میگیرند قطعا از این طرح استقبال میکنند.کسر بیست درصد
ســال کارگران شــاغل و افزودن به عیدی
حــق بیمه از عیدی و پاداش پایان
ِ
کارگران بازنشسته از این محل ،گرچه توسط فعاالن کارگری خراسان رضوی به
نمایندگان این استان در مجلس ارسال شده اما کانون شوراهای استان خراسان
رضوی نیز این طرح را قبول ندارد.
چرا کارگران هزینه بپردازند؟
طرحی که ادعا میشــود به عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغالن،
توسط کمیسیون اجتماعی به تامین اجتماعی ارسال شده ،مورد قبول کارگران و
بازنشستگی
فعاالن کارگری نیست؛ کارگران سی سال حق بیمه خود را در صندوق
ِ
تامین اجتماعی پسانداز میکنند و اختیار تمام و کمال این منابع را به ســازمان
میدهند تــا از ارزش این داراییها حفاظت نماید و برای این منابع ریالی ،ارزش
افزوده ایجاد کند .به راستی این منابع کجا میرود که برای یک عیدی پایان سال
هم کفاف نمیدهد؛ سالها سرمایه بازنشستگان در اختیار تامین اجتماعی بوده،
حاال برای پرداخت عیدی پایان سال ،بازهم باید کارگران هزینه بپردازند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد؛

انضباط مالی؛ ارمغان طرح تامین
زنجیرهای تولید

یک عضو کمیســیون برنامه و بودجه گفت:
طرح تامین زنجیرهای در ارائه تســهیالت
انضباط مالــی به وجود مــیآورد و توزیع
اعتبارات را هدفمند میکند.
محسن زنگنه ،عضو کمیســیون برنامه و
بودجه و نماینــده مردم تربت حیدریه در
گفتوگــو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشــت:
یکی از مشکالت کشوردر بسیاری از مواقع
انحراف تســهیالت اعطایی به بنگاههای تولیدی است که با عملیاتی شدن
طرح تامین مالی زنجیرهای این مشــکل برطرف خواهد شد.وی اضافه کرد:
اولین مزیت طرح تامین زنجیرهای این است که تسهیالت به محل درست
مصرف اصابت میکند ،به این معنا ،براســاس قرارداد بین بانک و مشتری
در همان محل تعیین شــده ،یعنی تولید هزینه میشود که قاعدتا تاثیرات
خود را در اشــتغال و تولید ناخالص داخلــی برجای خواهد گذارد .این
عضو کمیســیون برنامه و بودجه درباره مزیــت دوم این طرح توضیح داد:
گردش اعتبار به این شکل هزینههای مستقیم و غیر مستقیم برای بانک و
نظــام تولید را کاهش خواهد داد .به این معنا که در حالت معمول این پول
را شــرکت تولیدی به صورت نقدی در حساب بانکی خود دریافت میکند
که باید آن را به حســاب طلبکارش انتقال دهــد ،اما در طرح تامین مالی
زنجیرهای در عمل گردش پول حذف خواهد شــد و این مسئله بر گردش
نقدینگی و بحث انحرافی که مورد اشــاره قرار گرفت موثر واقع میشــود.
نماینده مردم تربت حیدریه در ادامه تاکید کرد :نکته ســوم اعتبار بخشی
به شرکتهای زنجیرهای است .بر این اساس به شرکتهای تولیدی در یک
زنجیره کمــک میکند تا از این طریق اعتبار خود را افزایش دهند و بحث
تامین سرمایه در گردش حل شود.زنگنه در رابطه با الزمه موثر واقع شدن
نکات مثبت طرح تامین زنجیرهای اظهار داشــت :مجموعه مدیریت بانک
و شــعب نســبت به این قضیه باید کامال آموزش دیده باشند تا بتوانند آن
را تحقق بخشــند .مسئله دیگر ســاختار بانک است که باید در بخشهایی
ارتباط بین بانکی را برقرار ســازد .به این معنا ،وقتی فردی از یک نفر دیگر
بدهکاراســت ،بستانکار ممکن اســت در یک زنجیره باالتری خود بدهکار
باشــد ،بنابراین زیرســاخت های الزم باید وجود داشــته باشــد تا ارتباط
ســهل شــود .در صورتیکه این کار صورت نگیرد چه بسا شرکتها در یک
بوروکراســی اداری گیر افتند که باعث طوالنی شدن فرایند اخذ تسهیالت
شــود و مســائل و مشــکالتی به وجود آورد.وی در پایان خاطرنشان کرد:
اصل طرح بســیار خوب است ،اما این دو الزمه را نیاز دارد که در صورتیکه
محقق شــود ،اتفاق بسیار خوبی روی خواهد داد .تقریبا هر اندازه به سمت
حسابداریهای متمرکز و اعتباری پیش رویم برای اقتصاد کشور و کاهش
رشــد نقدینگی در جامعه و انحراف تسهیالت بسیار موثر واقع میشود ،اما
در صورتی که زیرســاختها آماده نباشد و کادر انســانی در شبکه بانکی
آموزش الزم را نبیند ،ممکن اســت به ضد اهداف خود تبدیل شــود و در
عمل مانعی در جلوی راه تولید به حساب آید.
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گزیده خبر
یارانه  ۷۵۴هزار تومانی بهمن ماه

باتوجه به اعالم ســازمان هدفمندی یارانهها قرار شده تا امشب یارانه ۱۰۰هزار تومانی
به برخی خانوارها اختصاص داده شــود که با این حساب یک خانواده ۴نفره۴۰۰ ،هزار
تومان یارانه دریافت خواهند کرد.به گزارش اقتصاد آنالین ،هنوز دو روز هم از پرداخت
یارانه نقدی بهمن ماه نگذشــته بود که ظهر روز پنج شنبه ،خبرها حاکی از پرداخت
یارانه جدید ۱۰۰هزار تومان بود؛ این تصمیم به صورت ناگهانی ظهر پنج شنبه اعالم و
اطالعات خاصی نیز در مورد آن وجود نداشت؛ حتی تماسهای اقتصاد آنالین با سازمان
هدفمندی یارانهها حاکی از آن بود که برخی در خود سازمان هم از یارانه جدید اطالعی
نداشــتند؛ این در حالی بود که خبر از قول مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها،
منتشر شده بود.در متن خبر منتشرشده آمده است که برحسب دستور ریاست محترم
جمهوری ،آیت اهلل دکتر رییســی و به مناسبت ســالروز پیروزی انقالب اسالمی ،به
حساب سرپرستان دهک های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری
بگیران سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور در
ساعت  ۲۴روز پنجشنبه  ۲۱بهمن ماه واریز می شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی
و ارتباطات مردمی ســازمان هدفمندسازی یارانه ها ،دکتر امید حاجتی ،رییس هیات
مدیره و مدیرعامل ســازمان هدفمندسازی یارانه ها با تبریک چهل و سومین سالروز
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از پرداخت مبلغ یک میلیون ریال طرح یارانه حمایت
معیشتی به ازای هر یک از اعضای خانواده و حساب سرپرستان دهک های اول تا چهارم
به انضمام افراد تحت پوشــش های حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان
بهزیستی کشــور در ساعت  ۲۴روز پنجشنبه  ۲۱بهمن ماه خبر داد.وی با اعالم این
خبر افزود :این مبلغ به جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و به مناسبت سالروز
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و برحسب دستور ریاست محترم جمهور ،دکتر آیت
اهلل رییسی به حساب این سرپرستان واریز می شود.وی یادآور شد :این مرحله از واریز
براساس دهک های شناســایی شده و اقشار آسیب پذیر جامعه توسط وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی کشور صورت گرفته ،پرداخت می شود.باتوجه به اینکه قرار شده به
ازای هر نفر از اعضای خانواده ۱۰۰هزار تومان یارانه پرداخت شود ،یک خانواده ۴نفره،
۴۰۰هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد .با این اوصافف یک خانواده ۴نفره در بهمن
ماه ،حدود ۷۵۰هزار تومان یارانه دریافت کردند.

جدیدترین مصوبات کارگروه تنظیم بازار و
کاالهای کشاورزی

طبق اطالعیه وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مصوبات روز چهارشنبه مورخ  ۲۰بهمن
ماه در کارگروه تنظیم بازار کاالهای کشاورزی مقرر شد در ادامه تامین نهادههای دامی
در ســامانه بازارگاه ،نهاده دامی بهمن و اســفند ماه یکجا تا پایان ماه بهمن تامین و
تخصیص داده شود.به گزارش ایسنا طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی ،در این جلسه
مقرر شــد که برای آرامش بازار و رفع دغدغه مردم و با توجه به این که ذخایر گوشت
قرمز به اندازه کافی و به فور وجود دارد ،برای تنظیم بازار عرضه به صورت گسترده از
طریق ســامانه توزیع هوشمند ،فروشگاههای زنجیرهای ،میادین میوه و ترهبار و توزیع
در ســطح شهر انجام شــود.الزم به ذکر اســت که در توزیع هوشمند ،تحویل کاال به
صورت رایگان درب منزل انجام می شود که این روش به سالمت جامعه و جلوگیری از
ازدحام در سطح شهر در شرایط بحرانی شیوع کرونا کمک خواهد کرد؛ به همین خاطر
محصوالت عرضه شده در سامانه بازرگام به صورت فروش با تخفیف ویژه عرضه خواهد
شد.طبق مصوبات جلســه کارگروه تنظیم بازار و کاالهای کشاورزی ،از امروز گوشت
گوساله مخلوط با قیمت هر کیلو  ۹۹هزار و  ۸۰۰تومان و گوشت بره مخلوط با قیمت
هرکیلو  ۱۰۵هزار تومان توســط ســامانه بازرگام عرضه خواهد شد.همچنین گوشت
گوســاله الشــه با قیمت هر کیلو  ١٠٠هزار تومان ،گوشت گوساله گرم بسته بندی
تنظیم بازار درجه یک هر کیلو  ۱۴۰هزار تومان ،گوشــت گوســاله چرخ کرده تنظیم
بازاری درجه یک هر کیلو  ۱۲۰هزار تومان ،گوشــت گوساله بستهبندی هر کیلو ۱۲۰
هزار تومان و گوشــت گوسفند گرم الشه با قیمت  ۱۱۶هزار و  ۹۰۰تومان در میادین
میوه و تره بار عرضه خواهد شد.
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نفت و انرژی

خط و نشان کاخ سفید برای تولیدکنندگان نفت

کاخ ســفید در پی عبور قیمتهای نفت از مرز  ۹۰دالر در هر بشــکه ،اعالم کرد هیچ تولیدکننده نفتی در سراسر جهان در هنگام رشد
تقاضا ،نباید از عرضه سر باز بزند و دولت آمریکا همه گزینه ها را برای مقابله با قیمتهای باالی نفت و بنزین در اختیار دارد و می تواند از
هر ابزار قانونی و رگوالتور موجود استفاده کند.به گزارش ایسنا ،جن ساکی ،دبیر مطبوعاتی کاخ سفید اظهار کرد :هیچ کس نباید عرضه
را به بهای آسیب دیدن مصرف کننده آمریکایی محدود کند؛ به خصوص که روند احیا از پاندمی ادامه دارد و تولیدکنندگان نفت سراسر
جهان ظرفیت تولید در سطوحی را دارند که با تقاضا برابری می کند و قیمتهای باال را کاهش می دهد .این پیامی است که ما همچنان
ارسال می کنیم.ساکی افزود :دولت بایدن مذاکراتی با کشورهای تولیدکننده نفت درباره افزایش تولید پیشنهادی داشته است و همزمان
با کشــورهای مصرف کننده نفت درباره آزادســازی نفت از ذخایر استراتژیک گفت و گو می کند.آمریکا نوامبر گذشته اعالم کرد که در اقدامی هماهنگ با کشورهای مصرف
کننده  ۵۰میلیون بشــکه نفت از ذخایر نفت اســتراتژیک آزاد میشود و عرضه این نفت در ژانویه آغاز خواهد شد .کاخ سفید در تالش است نگرانیهای شهروندان آمریکایی
درباره هزینههای باالی سوخت و تورم همزمان با خروج از پاندمی را برطرف کند.پس از اصالح قیمت نفت که در پی وحشت بازار از تاثیر شیوع واریانت اُمیکرون اتفاق افتاد،
قیمتها دوباره روند صعودی را ازسرگرفتند و از ابتدای سال میالدی جاری حدود  ۲۰درصد رشد کرده اند .قیمت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هفته گذشته برای نخستین
بار از سال  ۲۰۱۴به  ۹۰دالر در هر بشکه صعود کرد و قیمت بنزین آمریکا را گرانتر کرد.طبق آمار انجمن خودروی آمریکا ،روز چهارشنبه میانگین قیمت ملی هر گالن بنزین
 ۳.۴۶۹دالر بود که باالترین قیمت از سال  ۲۰۱۴و یک دالر در هر گالن باالتر از مدت مشابه سال گذشته است.

گزیده خبر
اوپک پالس در افزایش تولید نفت
عقب ماند

جدیدترین نظرسنجی پالتس نشان داد تولید نفت اوپک پالس در ژانویه ۷۰۰
هزار بشکه در روز پایینتر از هدف تولید این گروه بود.به گزارش ایسنا ،یافته
های نظرسنجی «اس اند پی گلوبال پالتس» حاکی از آن است که تولید نفت
اوپک که متشــکل از  ۱۳کشور عضو است ،در ژانویه نسبت به دسامبر ۱۵۰
هزار بشــکه در روز افزایش یافت و به  ۲۸.۱۹میلیون بشکه در روز رسید در
حالی که تولید شــرکای این گروه شــامل روسیه تنها  ۱۰هزار بشکه در روز
افزایش داشت و به  ۱۳.۹۹میلیون بشکه در روز رسید.در مجموع از میان ۱۸
تولیدکننده ۱۴ ،کشور پایینتر از سهمیه تصویب شده نفت تولید کردند و نرخ
پایبندی اوپک پالس به توافق محدودیت عرضه را به  ۱۲۰.۸درصد رساندند
کــه باالترین نرخ از زمان آغاز اجرای محدودیت عرضه در بهار ســال ۲۰۲۰
محسوب می شود.با وجود رشد قوی تولید اعضای خاورمیانه ای اوپک پالس و
روسیه و افزایش تولید نیجریه ،اختالالت در کشورهای متعدد این گروه شامل
ونزوئال ،قزاقستان ،لیبی و عراق رشد تولید این گروه را محدود کرد.این گروه
برای افزایش ماهانه تولید به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه در روز به تقال افتاده و
انتقاد مصرف کنندگان بزرگی نظیر آمریکا و هند را برانگیخته اســت که می
گوینــد اوپک پالس باید از ظرفیت مازاد تولیــد برای پایین بردن قیمتهای
نفت که در قله هفت ســاله ایستاده است ،اســتفاده کند.با این حال مقامات
اوپک پالس که نشســت بعدی آنها دوم مارس بــرای تصمیم گیری درباره
سطح تولید آوریل برگزار می شود ،می گویند قیمتهای نفت تحت تاثیر رشد
ریســکهای ژئوپلیتیکی در اوکراین و مناطق دیگر ،به باالتر از سطحی صعود
کرده اند که عوامل بنیادین فعلی بازار نشان می دهند .و می گویند بسیاری
از کشورها موقتا با مشــکل برای افزایش تولید روبرو شده اند و این وضعیت
می تواند به سرعت معکوس شود.نیجریه که در یک سال گذشته با مشکالت
فنی و عملیاتی متعددی روبرو شــد ،نمونه ای از این مورد است که در ژانویه
بزرگترین افزایش تولید را در میان اعضای اوپک پالس داشــت و تولیدش به
باالترین میزان در  ۹ماه اخیر صعود کرد .این کشور که بزرگترین تولیدکننده
نفت آفریقاســت ،ماه میالدی گذشته  ۱.۵۷میلیون بشکه در روز نفت تولید
کرد که  ۱۹۰هزار بشــکه در روز در مقایسه با دسامبر افزایش داشت .با این
حال تولیدش پایینتر از ســهمیه  ۱.۶۸۳میلیون بشــکه در روز مانده است.
روسیه و عربستان سعودی در ژانویه  ۱۰.۰۸میلیون بشکه در روز نفت تولید
کردند و موفق نشــدند به هدف تولید  ۱۰.۱۲۲میلیون بشــکه در روز دست
پیدا کنند.پالتس آنالیتیکس در یادداشت اخیری برآورد کرد رشد تولید نفت
روسیه کمتر از ســهمیه ای خواهد بود که در چارچوب توافق فعلی دارد.در
این بین عربســتان سعودی شاهد افزایش مالیم صادرات نفت خود در ژانویه
بود و همزمان به نظر رسید فعالیت پاالیشی داخلی سرعت گرفته است .این
کشــور تولیدش را به میزان  ۱۳۰هزار بشکه در روز افزایش داد.تولید امارات
متحده عربی که اغلب از محدودیتهای تولید اوپک پالس ابراز نارضایتی می
کند ،در ژانویه اندکی از سهمیه فراتر رفت و  ۲.۹۳میلیون بشکه در روز نفت
تولید کرد.ونزوئال که از مشارکت در محدودیت عرضه اوپک پالس معاف شده
اســت ،در ژانویه  ۶۳۰هزار بشکه در روز نفت تولید کرد که  ۱۲۰هزار بشکه
در روز کاهش نســبت به دسامبر داشت .واردات میعانات ایران که از آن برای
بهبود تولید استفاده می کند ،کمک کرد تولید این کشور آمریکای التین در
ماههای اخیر بهبود پیدا کند اما به گفته منابع آگاه ،محموله ای که قرار بود
در ژانویه برسد ،نرسید و ونزوئال را ناچار کرد تولیدش را متوقف کند.لیبی که
عضو دیگر معاف از مشارکت در کاهش تولید اوپک است ،تولیدش در ژانویه
برای نخســتین بار از اکتبر ســال  ۲۰۲۰به پایین یک میلیون بشکه در روز
افت کرد که به دلیل مسائلی در میادین جنوب غربی و شرقی بود .تولید این
کشور در نیمه دوم ژانویه بهبود چشمگیری پیدا کند اما شرایط جوی نامساعد
باعث صادرات کمتر شــد.تولید نفت عراق هم به دلیل شرایط جوی نامساعد
و مســائل فنی ۵۰ ،هزار بشکه در روز کاهش یافت و به  ۴.۲۶میلیون بشکه
در روز رسید.در این بین تولید قزاقستان که تولیدکننده غیرعضو اوپک است،
تحت تاثیر اعتراضات ضد دولتی که بخشی از فعالیتهای باالدستی را در ژانویه
مختل کرد ۸۰ ،هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرد.بر اساس گزارش پالتس،
ایران در ژانویه  ۲.۵۲میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و در صورت احیای
توافق می تواند منبع نفت مهمی برای بازار باشــد .توافق هسته ای می تواند
تحریمهای بازدارنده صادرات نفت ایران را برچیده و  ۱.۳میلیون بشکه در روز
یا بیشــتر به عرضه اضافه کرده و ظرفیت مازاد تولید جهانی را افزایش دهد.
طبق برآورد پالتس آنالیتیکس ،بدون توافق هســته ای تا ژوئن ۹۶ ،درصد از
 ۱.۸میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید جهانی باقی مانده در عربستان
سعودی و امارات متحده عربی قرار خواهد داشت.

@sobheqtesad
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کاهش قیمت نفت تحت تاثیر مذاکرات برجامی

قیمت نفت پس از رشدی که شب گذشته تحت تاثیر کاهش ذخایر نفت آمریکا داشت ،در معامالت روز پنجشنبه بازار جهانی که
سرمایه گذاران منتظر نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا بودند ،اندکی کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت
برنت با هفت سنت معادل  ۰.۱درصد کاهش ،به  ۹۱دالر و  ۴۸سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت
آمریکا با چهار سنت کاهش ،به  ۸۹دالر و  ۶۲سنت در هر بشکه رسید.احیای قوی تقاضا برای نفت از رکود ناشی از پاندمی کووید
 ،۱۹بازار جهانی را با کمبود عرضه روبرو کرده و ســطح ذخایر در قطبهای سوخت کلیدی جهان در پایینترین رکورد چند ساله
قرار دارند.اداره اطالعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به چهارم فوریه به میزان ۴.۸
میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به  ۴۱۰.۴میلیون بشکه رسیده است .تحلیلگران در نظرسنجی رویترز افزایش ذخایر به میزان  ۳۶۹هزار بشکه را پیش بینی کرده
بودند .ذخایر بنزین آمریکا در همین مدت به میزان  ۱.۶میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و به  ۲۴۸.۴میلیون بشکه رسید .ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و نفت
کوره به میزان  ۹۲۹هزار بشکه کاهش داشت.آمار رسمی نشان داد فرآورده های آمریکایی تامین شده که بهترین معیار سنجش تقاضاست ،در چهار هفته گذشته به
 ۲۱.۹میلیون بشکه در روز رسیده که تحت تاثیر فعالیت اقتصادی قوی در سطح ملی بوده است.واردات نفت خام به آمریکا به میزان  ۱.۴۲میلیون بشکه کاهش پیدا
کرد و ذخایر نفت در کاشینگ اوکالهاما به میزان  ۲.۸میلیون بشکه کاهش داشت.در این بین ،سرمایه گذاران به دقت به نتیجه مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا چشم
دوخته اند که هفته جاری ازسرگرفته شد .توافق هسته ای می تواند به لغو تحریمهای آمریکا علیه فروش نفت ایران منتهی شده و کمبود عرضه جهانی را تسهیل کند.

سه نهاد بینالمللی:

صادرات نفت ایران به باالترین رقم سه سال اخیر رسید

تهران – ایرنا -سه شرکت بینالمللی رهگیری جریان تجارت
نفــت جهان شــامل  Petro-Logistics، SVB Internationalو
 Vortexa Analyticsافزایش چشمگیر صادرات نفت ایران در
ماههــای اخیر را تایید کردند.به گزارش ایرنا ،ماه گذشــته
رئیسجمهور از افزایش  ۴۰درصدی صادرات نفت ایران خبر
داد که با واکنش مســئوالن دولت قبل از جمله عبدالناصر
همتــی مواجه شــد که تــاش کردند با زیر ســوال بردن
موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت ،کمکاری
خود را توجیه کنند.با این حال ،ســه شــرکت بینالمللی
رهگیری جریان تجارت نفت جهــان به خبرگزاری رویترز
اعالم کردهاند که صادرات نفت ایران به باالترین ســطح در
سه سال اخیر در دولت جدید افزایش یافته است.خبرگزاری
رویترز نوشته است :بر اســاس برآوردهای شرکتهایی که
جریان تجارت نفــت را دنبال میکنند ،صادرات نفت ایران
برای اولین بار در ســه سال گذشته به بیش از یک میلیون
بشکه در روز رسیده است که نشاندهنده افزایش صادرات
به چین است.صادرات نفت تهران از زمانی که دونالد ترامپ،
رئیسجمهور سابق آمریکا در سال  ۲۰۱۸از توافق هستهای
ســال  ۲۰۱۵خارج شد و تحریمها را با هدف محدود کردن
صــادرات نفــت و درآمدهای مرتبط با آن بــه دولت ایران
بازگرداند ،کاهش یافته اســت.ایران برخی از صادرات نفت
خود را با وجود تحریمها حفظ کرده اســت زیرا واســطهها
راههایــی برای پنهــان کردن مبــدأ واردات پیدا میکنند.
شــرکتهای ردیابی نفتکشها میگویند مقصد بیشــتر
این محمولهها چین اســت.دولت جو بایدن ،رئیسجمهور
جــو بایدن در مــورد واردات نفت از ایــران با چین گفتگو
کرده اســت ،امــا تحریمهایی را علیه افراد و شــرکتهای
چینی اعمال نکرده اســت .پکن از ایاالتمتحده خواســته
اســت که تحریمهای ایران را که چین با آن مخالف است،
لغو کند.مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا برای احیای
توافق هستهای روز سهشنبه از سر گرفته شد .اگر مذاکرات

موفقیتآمیز باشد ،ایران میتواند فروش آزاد نفت را از سر
بگیرد.بر اســاس برآوردهای مشاوران و تحلیلگران صنعت
نفــت ،ایران در ســال  ۲۰۲۱با وجود تحریمها توانســت
صادرات خود را افزایش دهد .این صادرات بســیار کمتر از
 ۲.۵میلیون بشــکه در روز (بشکه در روز) ارسالشده قبل
از اعمال مجدد تحریمها باقی میماند.شرکت مشاوره پترو
لجستیک که جریان تجارت خارجی نفت را دنبال میکند،
اعالم کرد صادرات نفت خام ایران در دســامبر به بیش از
یک میلیون بشــکه در روز افزایش یافت که باالترین سطح
در سه سال اخیر است ،اگرچه در ژانویه به حدود  ۷۰۰هزار
بشکه در روز کاهش یافت.دانیل گربر ،مدیر اجرایی شرکت

پترو لجســتیک گفت :تا زمانی که تغییری در چشــمانداز
سیاسی ایجاد نشود ،انتظار نداریم به طور مداوم  ۱میلیون
بشــکه در روز شاهد باشــیم.یک منبع ارشد تجاری گفت
کــه حجم (صادرات نفت ایران) ماه ژانویه حدود ۳۰۰۰۰۰
بشــکه در روز نسبت به دسامبر کاهش یافته است و افزود
که حجم در نوســان اســت زیرا کمبود کشتی وجود دارد.
افزایــش صادرات ایــران در حالــی رخ میدهد که عرضه
جهانــی محدود به افزایش قیمت نفت به باالترین ســطح
هفتساله یعنی  ۹۴دالر در هر بشکه کمک کرده است .لغو
تحریمهای ایاالتمتحده در تئوری به ایران اجازه میدهد
صادرات نفت خام را به  ۲.۵میلیون بشکه در روز بازگرداند،

نرخی رقم آخرین بار در ســال  ۲۰۱۸مشــاهده شد.دفتر
ســخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوالی درباره
واردات نفت چیــن از ایران گفت« :جامعــه بینالمللی از
جملــه چین ،تحت چارچوب قانونی جهانی که هم منطقی
و هم مشــروع اســت ،همکاریهای عادی با ایران را انجام
دادهاند .آنها شایســته احترام و حفاظت هستند».شــرکت
 ،SVB Internationalیکی دیگر از شــرکتهای مشاوره که
عرضــه نفت ایران را دنبال میکند ،نیز به افزایش صادرات
نفت خام ایران به بیش از یک میلیون بشــکه در روز اشاره
کرد ،اگرچه این افزایش را در ژانویه به جای دســامبر ثبت
کرد.صادرات نفت خام ایران بر اســاس برآوردهای  SVBدر
ژانویه به  ۱.۰۸۵میلیون بشکه در روز رسید که از ۸۲۶۰۰۰
بشکه در روز در دســامبر افزایش یافته است SVB .تفاوت
زیادی با صادرات ژانویه تا به امروز در ماه فوریه مشــاهده
نکرده اســت.رقم قطعی برای صادرات ایران وجود ندارد و
برآوردها اغلب در محدوده وسیعی قرار میگیرند .ایران به
طور کلی آمار صادرات نفت را منتشــر نمیکند.تحلیلگران
دادههای نفت و گاز ورتکسا آنالیتیکس Vortexa Analytics
هم گفتند که چین در ســال گذشته به طور متوسط ۶۰۰
هزار بشــکه در روز نفت ایران وارد کرد که بیشتر به عنوان
نفت خــام از منابع دیگری مانند عمــان ،امارات و مالزی
فروخته میشد .این در مقایســه با اوج پیش از ترامپ که
توســط گمرک چین در ســال  ۲۰۱۷با حدود ۶۲۳۰۰۰
بشــکه در روز ثبت شده بود ،کمتر اســت.چین در ژانویه
اولین واردات رسمی نفت خام ایران در یک سال را گزارش
کرد.منبع دیگری که جریانهــای ایران را دنبال میکند،
حجم صادرات نفت ایران در دســامبر را حتی باالتر از ۱.۲
میلیون بشکه در روز اعالم کرد ،اگرچه او با پترو لجستیک
در مورد حرکت نزولی در محمولههای ژانویه موافقت کرد.
این منبع که مجاز به صحبت با رســانهها نیســت ،گفت:
تقریباً تمام این حجم به چین رفت.

هشدار توتال درباره گرانی طوالنی
مدت قیمت نفت

مدیرعامل شــرکت توتال انرژیز پیش بینی کرد که قیمتهای
نفت با ادامه رشد تقاضای جهانی و عدم سرمایه گذاری جدید
در تولید ،برای مدت طوالنی باال خواهند ماند.به گزارش ایسنا،
پاتریک پویانــه ،مدیرعامل ابرغول انرژی فرانســوی «توتال
انرژیز» در خصــوص افزایش اخیر قیمتهای نفت و قیمتهای
باالتر انرژی ،برق و گاز به خصوص در اروپا ،به شبکه رادیویی
آر تی ال فرانســه گفت :خبر خوبی ندارم .قیمتهای نفت باال
خواهند ماند.وی که مدیرعامل یکی از بزرگترین شــرکتهای
تولیدکننده نفت و گاز در جهان اســت ،گفت :رشــد مداوم
تقاضای جهانی برای نفت در بحبوحه ســرمایه گذاری جدید
اندک در تولید ،قیمتها را باال نگه خواهد داشت.پویانه به رادیو
آر تی ال فرانســه گفت :تا  ۱۴فوریه «توتال انرژیز» کوپنهای
گاز به ارزش  ۱۱۴دالر ( ۱۰۰یورو) به مشــتریان کم درآمد
در فرانســه می دهد تا به آنها در برابر افزایش صورتحسابهای
انرژی کمک کند.قیمتهای باالتر نفــت که اکنون به بیش از
 ۹۰دالر در هر بشــکه رسیده اند ،بحران انرژی در اروپا که با
افزایش قیمتهای گاز و برق در ماههای اخیر دست و پنجه نرم
کرده است را وخیمتر می کند .عده کثیری از مدیران صنعت
نفت و تحلیلگران در این دیدگاه پویانه که قیمتهای نفت باال
می مانند ،سهیم هســتند .بعضی از آنها می گویند قیمتهای
نفت فضای بیشتری برای افزایش در ماههای آینده دارند.گروه
ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت جهان است ،پیش
بینی کرد تقاضای قوی بــرای نفت به همراه کاهش ظرفیت
مازاد تولید جهانی و سطح نگران کننده ذخایر می تواند قیمتها
نفت را به سطح باالتری برساند.تحلیلگران بانک امریکا پیش
بینی کردند نفت  ۱۰۰دالری امسال در راه است و ممکن است
در ســه ماهه دوم اتفاق بیافتد.بر اساس گزارش اویل پرایس،
بانکهای بزرگ وال استریت شامل گلدمن ساکس ،بانک امریکا،
جی پی مورگان و مورگان استنلی انتظار دارند امسال قیمتهای
نفت به  ۱۰۰دالر در هر بشــکه صعود کند.قیمتهای نفت روز
چهارشنبه پس از انتشار آمار رسمی که نشان داد ذخایر نفت
آمریکا پنج میلیون بشــکه در هفته گذشته کاهش پیدا کرده
اســت ،صعود کردند .بهای معامالت نفت برنت با  ۷۷ســنت
افزایش ،در  ۹۱دالر و  ۵۵سنت در هر بشکه بسته شد و بهای
معامال وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۳۰سنت افزایش ،در
 ۸۹دالر و  ۶۶سنت در هر بشکه بسته شد.
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چند درصد متقاضیان تسهیالت تولیدی دریافت کردند؟

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) در  ۹ماهه امسال  ۲۵.۷درصد متقاضیان
تسهیالت رونق تولید و  ۱۳.۳درصد متقاضیان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال دریافت کردند.به گزارش ایسنا ،بر اساس این آمار
در  ۹ماهه امســال بیش از  ۱۴هزار میلیارد تومان در قالب  ۳۷۰۷فقره تســهیالت برای تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک،
متوسط و طرحهای نیمه تمام با پیشرفت باالی  ۶۰درصد ،در راستای اقتصاد مقاومتی و بیش از  ۲۰۶۴میلیارد تومان تسهیالت
برنامه تولید و اشــتغال (تبصره  )۱۸در قالب  ۲۳۷فقره به اســتانهای مختلف پرداخت شده است .در این مدت  ۱۴هزار و ۳۹۲
مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت رونق تولید انجام شده که  ۷۵۱۳مورد برای دریافت بیش از  ۴۲هزار میلیارد تومان تسهیالت به بانکها معرفی شدند و در
نهایت  ۳۷۰۷فقره تسهیالت به ارزش بیش از  ۱۴هزار میلیارد تومان پرداخت شده است .یعنی حدود  ۲۵.۷درصد از کل ثبت نام کنندگان در  ۹ماهه امسال موفق
به دریافت این تسهیالت شدند.همچنین در  ۹ماهه امسال  ۱۷۷۸مورد ثبت نام برای استفاده از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال انجام شده که  ۳۴مورد برای دریافت
تسهیالت  ۵۵۷میلیارد تومانی به بانک معرفی شدهاند .در نهایت  ۲۳۷مورد پرداخت تسهیالت به ارزش  ۲۰۶۴میلیارد تومان صورت گرفته است .یعنی حدود ۱۳.۳
درصد از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت این تسهیالت شدند.الزم به یادآوری است که تسهیالت تبصره  ۱۸قانون بودجه با بهره  ۱۴درصد پرداخت میشود
که متقاضیان میتوانند با ثبتنام در سامانه بهین یاب از این ظرفیت در راستای تامین سرمایه در گردش ،نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی باالی ۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.
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قیمت طال دچار سکون شد

قیمت طال در معامالت روز پنجشنبه بازار جهانی در آستانه انتشار آمار تورم آمریکا ،رشد قیمتی که شب گذشته داشت را حفظ
کرد و تغییر چندانی نداشــت.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۱درصد افزایش ،به  ۱۸۳۳دالر و ۹۹
سنت رسید و نزدیک به رکورد باالی  ۱۸۳۵دالر و  ۶۰سنت روز گذشته معامله شد.در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس ۰.۱
درصد کاهش یافت و به  ۱۸۳۵دالر و  ۴۰ســنت رســید .بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه با  ۰.۵درصد افزایش ،در ۱۸۳۶
دالر و  ۶۰سنت بسته شده بود.آمار تورم آمریکا روز جاری منتشر میشود .طبق نظرسنجی رویترز ،شاخص قیمت مصرف کننده
آمریکا در ژانویه بر مبنای ماهانه  ۰.۵درصد و بر مبنای ساالنه  ۷.۳درصد رشد کرده است که بزرگترین افزایش از سال  ۱۹۸۲خواهد بود و می تواند فشار بر فدرال رزرو
برای تسریع تحکیم سیاست پولی را تشدید کند.نرخ باالی تورم جذابیت طال به عنوان دارایی امن را تقویت خواهد کرد اما افزایش نرخهای بهره برای مهار فشارهای
تورمی ،هزینه نگهداری این فلز که دارایی بدون بازدهی است را افزایش می دهد.به گفته استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی  ،SPIدالر با وجود باالتر رفتن بازده
اوراق خزانه ضعیف می شــود زیرا ســایر بانکهای مرکزی جهان هم نرخهای بهره را برای مقابله با تورم رو به رشد افزایش می دهند .اگر بانک مرکزی آمریکا افزایش
نرخهای بهره را خیلی سریع شروع کند ،برای اقتصاد خوب نخواهد بود به خصوص که سایر بانکهای مرکزی هم اقدام مشابهی را انجام می دهند .از این نظر طال می
تواند در بلندمدت پناهگاه دارایی امنی باشد.بازده اوراق خزانه  ۱۰ساله آمریکا از باالترین رکوردش از نوامبر  ۲۰۱۹که اوایل هفته ثبت کرده بود عقب نشست و دالر
پس از کاهشی که در معامالت روز گذشته داشت ،ثابت ماند.

تجارت  ۴۱میلیارد دالری ایران با همسایگان
معاون وزیر اقتصاد گفت :امسال تجارت ایران با همسایگان
از  ۸۱میلیــون و  ۳۹۸هزار تن کاال بــه ارزش  ۴۰میلیارد
و  ۹۳۲میلیون دالر فراتر رفت که نســبت به مدت مشــابه
ســال قبل  ۱۷درصد در وزن و  ۴۰درصد در ارزش ،افزایش
داشته است.
به گــزارش اقتصادآنالین ،علیرضا مقدســی ،درباره تجارت
کشــورمان با ۱۵کشور همســایه توضیح داد :از کل تجارت
۱۳۳میلیون و ۶۳۶هــزار تنی ایران ،به ارزش  ۸۰میلیارد و
 ۲۳۶میلیون دالر ۸۱ ،میلیون و ۳۹۸هزار تن کاال به ارزش
۴۰میلیارد و  ۹۳۲میلیون دالر بین ایران و همســایگان در
۱۰ماهه  ۱۴۰۰تبادل شــد که  ۶۱درصد وزن و  ۵۱درصد
ارزش کل تجارت ده ماهه را به خود اختصاص داده است.
وی افزود :از صادرات یکصد میلیون و ۴۲۵هزار تنی کشور به
ارزش ۳۸میلیارد و ۷۶۳میلیون دالری ۶۱،میلیون و ۶۹۹هزار
تن کاال به ارزش ۲۰میلیارد و ۵۹۵میلیون دالر به ۱۵کشور
همسایه ایران صادر شده که ۶۱درصد وزن و ۵۳درصد ارزش
صادرات ۱۰ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت
به مدت مشابه سال قبل هشت درصد در وزن و ۲۳درصد در
ارزش رشد داشته است.مقدسی در خصوص میزان صادرات
کاالهای ایرانی به کشورهای همســایه گفت:عراق با خرید
هفــت میلیارد و ۲۹۵میلیون دالر ،ترکیــه با چهار میلیارد

و ۵۳۰میلیون دالر ،امارات با ســه میلیــارد و ۸۰۰میلیون
دالر،افغانستان با یک میلیارد و ۵۳۹میلیون دالر و پاکستان
با یک میلیارد و ۱۸میلیون دالر به ترتیب پنج کشــور اول
خریدار کاالهای ایرانی در بین همســایگان هستند.معاون
وزیر اقتصاد افزود :عمان با خرید ۵۶۴میلیون دالر ،روسیه با
۴۸۶میلیون دالر ،آذربایجان با ۴۳۸میلیون دالر،ترکمنستان
با ۲۶۷میلیون دالر ،ارمنستان با ۲۵۸میلیون دالر،قزاقستان
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بــا ۱۵۰میلیون دالر ،کویــت با ۱۲۵میلیــون دالر،قطر با
۱۱۷میلیون دالر ،بحرین با هفت میلیون دالر و عربســتان
بــا ۴۱هزار دالر در رتبه های بعــدی خرید کاالهای ایرانی
در بین همســایگان ایران قرار دارند.رییس کل گمرک ایران
در خصوص میزان واردات کاال از همســایگان توضیح داد :از
کل واردات ۱۰ماهه کشور به میزان ۳۳میلیون و  ۲۱۱هزار
تن و به ارزش ۴۱میلیــارد و ۴۷۳میلیون دالر۱۹ ،میلیون

و۶۹۹هــزار تن کاال به ارزش ۲۰میلیارد و ۳۳۷میلیون دالر
از کشورهای همسایه وارد شــده است که ۵۹درصد وزن و
۴۹درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده اســت
که نسبت به مدت مشــابه ۵۹درصد در وزن و ۶۳درصد در
ارزش رشــد داشته است.مقدسی در خصوص میزان واردات
از هر یک از کشــورهای همســایه گفت:امــارات با فروش
۱۳میلیــارد دالر کاال ،ترکیه با چهار میلیارد و ۲۳۱میلیون
دالر ،روســیه با یک میلیارد و ۳۲۹میلیــون دالر ،عراق با
۹۲۰میلیــون دالر و عمان با ۴۵۳میلیون دالر پنج کشــور
اول بین همسایگان برای تامین نیازهای کشورمان بودند.وی
افزود :پاکستان با ۲۰۳میلیون دالر ،قزاقستان با ۵۰میلیون
دالر ،آذربایجان با ۳۴میلیون دالر ،ترکمنستان با ۲۷میلیون
دالر ،ارمنســتان با ۱۸میلیون دالر،افغانستان با ۱۶میلیون
دالر،کویت با ۱۱میلیــون دالر ،قطر با هفت میلیون دالر و
بحرین با یک میلیون و ۲۹۷هزار دالر به ترتیب در رتبه های
بعدی تامین کاالهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در
 ۱۰ماهه سال ۱۴۰۰قرار دارند.مقدسی در پایان تاکید کرد:
سیاســت قطعی دولت سیزدهم ،تقویت همه جانبه روابط با
کشــورهای همسایه است و رشد تجارت ایران با همسایگان
در رویه های واردات ،صادرات و ترانزیت در دستور کار همه
سازمان ها و متولیان تجارت خارجی قرار دارد.

گزیده خبر
شتاب گرفتن تأمین ارز در  ۵ماه گذشته

رشد  ۳۶درصدی تجارت خارجی کشور
تا پایان دی ماه

بانک مرکــزی اعالم کــرد :در  ۵ماه
گذشته فعالیت دولت سیزدهم تأمین
ارز در کشور به شــدت افزایش یافته
اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به
نقــل از روابط عمومی بانک مرکزی ،با
تدابیر بانک مرکزی ،شــتاب تأمین ارز
در  5ماه گذشــته سرعت گرفت و این
شاخص مهم اآلن در مدار  49میلیارد
دالر قرار دارد در حالی که تأمین ارز در
کل سال  99حدود  37میلیارد دالر بود .وضع عرضه ارز در بازار اسکناس و
حواله هم در شرایط مناسب قرار گرفته و تبادالت بانکی با کشورهای همکار
نیز رو به افزایش اســت.حجم تجارت خارجی کشور به بیش از  80میلیارد
دالر رسیده که  38.7میلیارد دالر آن صادرات و  41.5میلیارد دالر واردات
است .بر این اساس ،حجم تجارت خارجی کشور در  10ماهه امسال نسبت
به دوره مشابه سال قبل بیش از  36درصد افزایش یافته است و بانک مرکزی
از ظرفیت صادرات نفتی و غیرنفتی در راســتای تأمین حداکثری نیازهای
ارزی کشور استفاده میکند .با موفقیت دولت سیزدهم در افزایش صادرات
نفتی و غیرنفتی و تامین ارز برای تقاضای بازار داخل ،قیمت دالر که در سال
جاری به  30هزار تومان هم رســیده بود هماکنون به کانال  26هزار تومان
عقبنشینی کرده است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه چهلوسومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:

آغاز عملیات احداث پروژههای بزرگ صنعتی با سرمایهگذاری  40هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه

فوالد مبارکه پیشران توسعه صنعت کشور
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کلنگزنی  5پروژه بزرگ صنعتی با سرمایهگذاری این شرکت و
به ارزش بیش از 40هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد.همزمان با ایام اهلل دهه فجر5 ،
پروژه بزرگ صنعتی با سرمایهگذاری فوالد مبارکه به ارزش بیش از  40هزار میلیارد تومان کلنگزنی
شــده که این پروژهها باعث اشــتغالزایی بیش از 12هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در
اقصی نقاط کشور خواهد شد .آیین آغاز عملیات احداث این پروژهها ،یکشنبه  17بهمنماه 1400
با حضور رییس جمهور در قالب آیین آغاز عملیات اجرایی  48پروژه بزرگ صنعتی کشور در سالن
همایشهای صدا و ســیما برگزار شد.محمدیاســر طیبنیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اعالم
این خبر افزود :فوالد مبارکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فوالد در کشــور بوده و نیاز بسیاری
از صنایع مهم در کشــور را تامین میکند .به همین خاطر با برنامهریزهای بهعمل آمده و با عنایت
به برنامه¬های توســعه¬ای کشور و نیاز به محصوالت جدید ،عملیات احداث خط تولید محصوالت
کیفی نورد گرم به ظرفیت  4میلیون تن و با اعتباری بالغ بر  18هزار میلیارد تومان آغاز میشود.
احداث  3نیروگاه برای تولید پایدار برق مورد نیاز کشور
وی در ادامه با اشــاره به محدودیتهای قابل توجه انرژی بر ســر راه تولید گفت :عملیات احداث
پروژه واحدهای نیروگاه ســیکل ترکیبی با تکنولوژی جدید و بازده باال با ظرفیت  1000مگاوات و
با سرمایهگذاری 13هزار میلیارد تومان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی آغاز میشود .همچنین
ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت  500مگاوات و نیروگاه عظیم بادی با ظرفیت
100مگاوات از جمله طرحهای بزرگ فوالد مبارکه در راستای تولید پایدار برق مورد نیاز کشور است
که بهزودی عملیات اجرایی آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت .با بهرهبرداری از این سه نیروگاه،
محدودیتهای موجود در حوزه انرژی تا حد زیادی از ســر راه تولید فوالد مبارکه برداشــته شده و
میزان تولید این شرکت که بخش بزرگی از نیاز صنایع مختلف کشور به ورقهای فوالدی را تامین
میکند افزایش خواهد یافت.طیبنیا خاطرنشــان کرد :شروع ساخت واحد تولید آهن اسفنجی در
فوالد هرمزگان به ظرفیت  900هزار تن با هدف رســاندن ظرفیت تولید این شــرکت به  2میلیون

تن تختال یکی دیگر از پروژههای بزرگیست که در دهه فجر امسال احداث آن کلید خواهد خورد.
همچنین پروژه احداث واحد احیاء مستقیم صنایع معدنی و فوالدی ستاره سیمین هرمز به ظرفیت
 1.7میلیون تن نیز با ســرمایهگذاری  5000میلیارد تومان آغاز میشــود.مدیرعامل شرکت فوالد
مبارکه در ادامه از شــروع عملیات احداث خطوط اسیدشــویی و نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر
کاشــان خبر داد و گفت :این طرح با سرمایهگذاری بیش از  900میلیارد تومان یکی از برنامههای
دیگر فوالد مبارکه در راستای افزایش ظرفیت تولید فوالد در کشور است .با احداث این خط ،ساالنه
 0.8میلیون تن ورقهای اسیدشویی و نورد سرد در گروه فوالد مبارکه تولید میشود.

سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای استفاده پساب فاضالب شهرهای مجاور در چرخه تولید
فوالد
وی تصریح کرد :یکی از پروژههای مهم فوالد مبارکه در راســتای فراهم نمودن بخش قابل توجهی
از آب مورد نیاز این شــرکت ،تامین مالی برای تکمیل و بهرهبرداری از تاسیسات فاضالب شهرهای
مجاور فوالد مبارکه اســت .این پروژه با ســرمایهگذاری شرکت فوالد مبارکه به ارزش بیش از هزار
میلیارد تومان تامین مالی خواهد شد و امکان اتصال شبکه فاضالب شهرهای جدیدی در مجاورت
فوالد مبارکه و فوالد سبا را به تصفیهخانه پساب فاضالب فوالد مبارکه به منظور استفاده در چرخه
تولید فوالد فراهم نموده و نقش بســزایی در صیانت از محیطزیست منطقه بر عهده خواهد داشت.
طیبنیا در پایان افزود :پیش از این ،پروژه ســاخت تاسیسات تصفیه و انتقال پساب  9شهر مجاور
دیگر نیز با ســرمایهگذاری فوالد مبارکه برای کاهش آب خام مصرفی این شــرکت به بهرهبرداری
رسیده بود که در نهایت با این اجرای این پروژهها ،حجم آب خام مصرفی در فوالد مبارکه به میزان
چشــمگیری کاهش خواهد یافت .وی به تامین هزینههای این پروژهها توسط فوالد مبارکه و نقش
برجســته این شرکت برای توسعه کشور اشــاره نموده و متذکر شد :عملیات اجرایی چندین طرح
توسعهای دیگر نیز در ســایر کارخانههای تابعه فوالد مبارکه در استانهای چهارمحالوبختیاری و
خراسان رضوی بهزودی و طی ماههای پیشرو آغاز خواهد شد.
امضای قرارداد خرید  ۵۰دستگاه لکوموتیو بین شرکت فوالد مبارکه و شرکت مپنا
در حاشــیه این مراســم با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت ،معدن و تجارت قرارداد خرید 50
دستگاه لکوموتیو بین شرکت فوالد مبارکه و شرکت مپنا  ،به امضا رسید.این قرارداد توسط محمد
یاســر طیبنیا مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه و عباس علیآبادی مدیرعامل شرکت مپنا به امضا
رسید که در این قرارداد شرکت مپنا متعهد شده است نسبت به تولید و تحویل  50دستگاه لکوموتیو
به شرکت فوالد مبارکه طی  2سال آینده اقدام کند.ارزش این قرارداد معادل  2هزار میلیارد تومان
است و شــرکت مپنا به تدریج این لکوموتیوها را به شرکت فوالد مبارکه برای رفع محدودیتهای
موجود در حوزه حملونقل و جابجایی محصوالت این شرکت در شبکه ریلی کشور خواهد داد.
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زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت

@sobheqtesad

بازار مالی

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ،جزییات واریز سود سهام عدالت را تشریح کرد .محمد
باغستانی در گفت و گو با ایسنا ،درمورد واریز سود سهام عدالت سال  ،۱۳۹۹توضیح داد :بر اساس آخرین محاسبات ،سود سهام منتهی
به  ۲۹اسفندماه سال  ۱۳۹۹مشموالن سهام عدالت حدود  ۵۵۰هزار تومان است اما پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی که شرکت های
ســرمایه پذیر به حساب شرکت ســپرده گذاری مرکزی واریز می کنند ،خواهد بود.وی با بیان اینکه برخی از شرکت های سرمایه پذیر
اقدام به افزایش سرمایه کرده اند ،افزود :مبالغ افزایش سرمایه از سود تقسیمی کسر خواهد شد اما سهام جدید به سهامداران تعلق خواهد
گرفت .اگر شــرکت های سرمایه پذیر سود سهام خود را در زمان مقرر به حساب سمات واریز کنند ،پرداخت سود در یک مرحله انجام
می شود اما در غیر اینصورت ،واریز سود بیش از یک مرحله به طول می انجامد.به گفته مدیرعامل سمات ،مبالغ واریزی سود سهام عدالت به حساب سهامداران در هر دو روش
مســتقیم و غیر مستقیم بر اساس میزان ســهام عدالتی است که در پرتفوی سهامداران وجود دارد.باغستانی در ادامه درمورد افرادی که سود سهام عدالت سال  ۱۳۹۸خودرا
دریافت نکرده اند ،گفت :این افراد باید در سامانه جامع اطالعات مشتریان ( )sejam.irثبت نام و احراز هویت و یا شماره شبای معتبر خود را در سایت  sahamedalat.irوارد کنند.
تالش خواهیم کرد تا سود سهام این افراد را به همراه سود سال  ١٣٩٩یکجا به حساب آنها واریز کنیم.وی ادامه داد :براساس مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار،
ســود ســهامداران سهام عدالت تا پایان اسفندماه امسال از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی به صورت منسجم پرداخت خواهد شد .شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال
فراهم کردن زیر ساخت های الزم است تا شرایط برای پرداخت سود سهامداران عدالت تا پایان امسال مهیا شود.

گزیده خبر
رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد

بازیکنان و سرمربیان سرخابیها ،سهامدار این
دو باشگاه خواهند شد

رئیس سازمان خصوصی سازی در حساب رسمی خود در توییتر ،آخرین مراحل
واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را تشریح کرد.به گزارش ایسنا ،حسین
قربانزاده امروز توییتی اعالم کرد« :شمارش معکوس برای درج نماد سرخابی ها
در فرابورس آغاز شــد و این یعنی شروع فرآیند اجرای قواعد حاکمیت شرکتی،
انضباط مالی و شــفافیت عملکردی در باشگاه های استقالل و پرسپولیس».وی
همچنین در توییت دیگری عنوان کرد« :تمام بازیکنان و سرمربیان ادوار تاریخ دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس ،سهامدار این دو باشگاه خواهند شد».

امیدی به کاهش تورم نیست؟

مری دالــی ،رئیس بانک فــدرال رزرو سانفرانسیســکو گفت که تــورم باالی
ایاالتمتحده ممکن اســت قبل از کاهش در مواجهه با اقدامات فدرال رزرو و با
کاهش فشارهای زنجیره تامین بیشتر شود.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز ،دالی
از فدرال رزرو سانفرانسیسکو میگوید تورم ایاالتمتحده میتواند قبل بهترشدن،
بدتر هم شود.رئیس بانک فدرال رزرو سانفرانسیسکو به سیانان گفت« :میتوانیم
قبل از بهتر شــدن شرایط بدتر هم باشیم اما قطعا این شرایط ،بهتر خواهد شد
امــا انتظار نمیرود که تورم تا پایان ســال به  ۲درصد کاهش یابد» .قیمتهای
مصرفکننده در ســال گذشته هفت درصد افزایش یافت و انتظار میرود فدرال
رزرو ماه آینده افزایش نرخ بهره را از ســطح نزدیک به صفر شروع کند و دالی از
این اقدام حمایت میکند البته فدرال رزرو به تنهایی نمیتواند تورمی را که تا حد
زیادی ناشی از اختالالت همهگیری مداوم است را کنترل کند.

@sobheqtesad
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چشم سهامداران به تابلوی بورس خشک شد!

روند پرنوســان و رو به نزول در بازار ســرمایه همچنان ادامه دارد؛ به طوریکه شاخص کل بورس طی سه هفته قبل ،دو
مرتبه کانال یک میلیون و  ۳۰۰هزار واحد را از دست داد.به گزارش ایسنا ،بررسی معامالت بازار بورس نشان می دهد که
ارزش کل معامالت نســبت به هفته قبل با  ۱۳درصد کاهش از  ۲۲۶هزار و  ۳۰۸میلیارد ریال تا رقم  ۱۹۷هزار و ۶۲۸
میلیــارد ریال کاهش یافت .حجم کل معامالت نیز کاهش  ۹.۸درصدی از  ۳۲هزار و  ۵۰۶میلیون ســهم در هفته قبل
به  ۲۹هزار و  ۳۰۶میلیون ســهم کاهش یافت.طی هفته قبل ارزش معامالت با هشــت درصد کاهش از  ۶۹هزار و ۱۱۱
میلیارد ســهم از هفته قبل به  ۶۳هزار و  ۴۸۹میلیارد ســهم کاهش یافت .این درحالی است که ارزش معامالت در بازار
دوم سهام رشدی دو درصدی را تجربه کرد و از  ۶۲هزار و  ۵۲۴میلیارد ریال به  ۶۳هزار و  ۷۴۱میلیارد سهم در هفته جاری رسید.ارزش معامالت در بازار
بدهی با رشدی  ۲۴درصدی از  ۹۲۵۱میلیارد ریال در هفته قبل به  ۱۱هزار و  ۴۹۷میلیارد ریال در هفته جاری رسید .ارزش معامالت در بازار مشتقه سه
درصد کاهش یافت و از  ۳۵۶میلیارد ریال به رقم  ۳۴۴میلیارد ریال رســید .همچنین ارزش معامالت در صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله ۳۰.۷۵
درصد کاهش یافت و از  ۸۵هزار و  ۶۶میلیارد به  ۵۸هزار و  ۹۰۶میلیارد ریال رسید.شــاخص کل بورس با ۱.۳۱درصد کاهش نســبت به هفته قبل از یک
میلیون و  ۳۰۱هزار واحد از هفته قبل به یک میلیون و  ۲۸۴هزار واحد در هفته جاری رســید .شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با افتی  ۲.۰۳درصدی از
 ۳۳۳هزار و  ۱۹واحد به  ۳۲۶هزار و  ۲۴۴واحد رسید.

از سوی خزانهداری وزارت اقتصاد اعالم شد؛

تامین مالی  ۶۸هزار میلیارد تومانی دولت با فروش اوراق نقدی

از ابتدای ســال تاکنــون مجموعاً  ۶۸.۸۹۴میلیــارد تومان از
طریق انتشار اوراق نقدی (حدود  ۲۹درصد از طریق بازار پول
و  ۷۱درصد از طریق بازار ســرمایه) تأمین مالی شده است.به
گزارش ایبِنا ،بر اســاس اطالعیه ،حسب تصمیمات اتخاذ شده
در راستای تأمین مالی بهینه ،سی و یکمین هفته عرضه اوراق
مالی اســامی منتهی به مورخ  ۲۰/۱۱/۱۴۰۰برگزار شد ،که
طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارشهای خرید اوراق از
متقاضیان در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی
و مظنهیابی شــرکت مدیریــت فناوری بــورس مبلغ ۲.۷۰۶
میلیارد تومان اوراق به فروش رسید .گفتنی است ،وزارت امور
اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشــور با کمترین
تبعات تورمی ،در ســال ۱۴۰۰نسبت به انتشــار اوراق بهادار
دولتی با اســتفاده از روشهای مختلف از جمله انتشار اسناد
خزانه اســامی و برگزاری سی و یک هفته عرضه اوراق بدهی
و دو مرحله پذیرهنویســی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا
این تاریخ ،مبلغ  ۶۸.۸۹۴میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی
تأمین مالی انجام گردید.در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی
و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات
تورمی ،خزانهداری کل کشــور در سال جاری نسبت به انتشار
و عرضه اوراق بهادار دولتی با اســتفاده از روشهای مختلف از

جمله انتشــار اسناد خزانه اسالمی و برگزاری سی و یک هفته
عرضه اوراق بدهی میان بانکها ،موسسات اعتباری غیربانکی
و نهادهــای مالی فعال در بازار ســرمایه (از قبیل صندوقهای
ســرمایهگذاری و شــرکتهای تأمیــن مالــی) و دو مرحله
پذیرهنویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم
مظنه یابی شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای
تأمین مالی بهینه ،ســی و یکمین هفته عرضــه اوراق بدهی
برگزار شد که پس از اخذ سفارشهای خرید اوراق از متقاضیان
یادشده در سامانههای بازار بینبانکی کارگزاری بانک مرکزی و
مظنهیابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ،مجموعاً مبلغ
 ۲.۷۰۶میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شــرح جدول

شــماره ( )۱به فروش رسید.این گزارش میافزاید ،با احتساب
مبلغ مندرج در جدول فوق ،تاکنون مجموعاً  ۶۸.۸۹۴میلیارد
تومان از طریق انتشــار اوراق نقدی ،حدود  ۲۹درصد از طریق
بازار پول و  ۷۱درصد از طریق بازار ســرمایه تأمین مالی شده
است.این گزارش خاطر نشان میسازد ،عالوه بر مبالغ فوقالذکر
مبلغ  ۸۱,۰۰۰میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی نیز ،منتشر
شده که به مرور توسط دستگاههای اجرایی به گیرندگان واگذار
خواهد شــد .با احتساب اسناد خزانه اسالمی ،مجموع عملکرد
انتشــار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تــا تاریخ فوقالذکر معادل
 ۱۴۹,۸۹۴میلیارد تومان است .شایان ذکر است در مقابل مبلغ
تامین شده از طریق انتشــار اوراق نقدی تا این تاریخ به مبلغ
 ۶۸.۸۹۴میلیارد تومان ،مبلغ  ۸۹.۳۲۴میلیارد تومان توســط
خزانهداری کل کشور به شــرح جدول ذیل برای تسویه اصل
و سود اوراق در ســال جاری پرداخت شده است که بر همین
اســاس مجموع نقدینگی جذب شده توســط دولت از طریق
انتشــار اوراق نقدی منفی اســت.ضمناً از تا پایان سالجاری،
براساس مجوزهای صادره و همچنین درخواست سازمان برنامه
و بودجه کشــور برای نیازهای مصارف بودجهای کل کشــور
(عنداللزوم) به صورت ماهانه مبلغ  ۱۰.۰۰۰میلیارد تومان اوراق
مالی اسالمی (فروش نقدی) منتشر شود.
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بین الملل

گره مذاکرات وین کجاست؟

درحالی که مذاکرات رفع تحریمها در وین به گردنه تصمیمات
ســخت سیاسی رسیده اســت ،جمهوری اســامی ایران برای
دستیابی به توافق پایدار و قابل اتکاء در گفتگوها مشارکت دارد اما
طرفهای غربی همچنان با توسل به تاکتیک مقصرنمایی و تبدیل
حقوق ایران به امتیاز با هــدف باجگیری باعث تطویل مذاکرات
میشوند.بالغ بر ده ماه از ماراتن مذاکرات وین میگذرد و همچنان
سوگیریها و تعصبات غلط طرفهای غربی در مذاکراتی که گویا
فرامــوش کردهاند در مقام بدهکار به نظام بین الملل و جمهوری
اسالمی ایران گفتوگو میکنند اصلی ترین عامل کندی مذاکرات
وین است .احساس کاذب حق به جانب طرفهای غربی همچنان
محیط مذاکره را مســموم میکند و دســتیابی به توافق نهایی
گروگان گرفته شــده است.هیات جمهوری اسالمی ایران با اراده
برای دســتیابی به توافق نهایی در مذاکــرات حضور دارد اما به
نظر میرســد که طرف غربی تحت تاثیــر افکار ثابت و طرز فکر
پوسیده برای برداشتن گامهای ملموس و پیشبرد گفتوگوها از
جدیت کافی برخوردار نیست.این درحالیست که برنامه صلح آمیز
هســته ای ایران در وهله اول با ابزارسازی بی دلیل آمریکا تحت
تاثیر رژیم صهیونیســتی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان
ملل متحد و همدستی تروئیکا به یک بحران غیرضروری تبدیل
شــد.غربیها پیش از امضاء توافق برجام ،برنامه هستهای ایران را
بر اســاس فصل هفتم منشور ملل متحد بهعنوان تهدیدی علیه
صلح و امنیت بینالمللی مطرح و تالش کردند با امنیتی ســازی
این موضوع ،راهحل آن را بــا اقدام نظامی و تحریم پیوند بزنند.
در نتیجه تالشهای مذبوحانه آنها ،پرونده هســتهای ایران نزد
آژانس بین المللی انــرژی اتمی پیامدی (مخفف ابعاد احتمالی
نظامی برنامه هســته ای ایران) نامگذاری شد و غربیها به غایت
ممکــن تالش کردند اثبات کنند کــه اقدامات مختلف علمی و
ف شده است.
صنعتی ایران ،در راستای تولید سالح هستهای تعری 
همان زمان متخصصین هستهای بینالمللی اذعان میکردند که
پرونده هستهای ایران بسیار سنگین است و امکان حلوفصل آن
جز از مسیرهای ســخت و پرداخت هزینههای سنگین از سوی
ایران ،وجود ندارد .اما این پرونده در ســال  ۹۴بسته شد و آژانس
در قطعنامهای بهطور رسمی این مساله را تائید کرد .به این ترتیب
مستند و مستمســکی که برای برخورد با ایران در حوز ه نظامی
و امنیتی طراحی شــده بود ،از دســت غربیها گرفته شد.ایران
پس از امضای توافقی با گروه  ۵+۱در ســال  ۱۳۹۴با هدف لغو
تحریم های ظالمانه ،به عنوان کشوری مسئولیت پذیر ،تعهدات
خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مســاله در  ۱۶گزارش
آژانــس بین المللی انرژی اتمی مــورد تائید قرار گرفت .اما پس

از ورود دونالــد ترامپ به کاخ ســفید در ژانویه ( ۲۰۱۷دی ماه
 )۱۳۹۵و پس از چند اقدام مقدماتی ،نهایتاً با اتخاذ مواضع مغایر
با مفاد برجــام ،با خروج یکجانبه و غیرقانونــی آمریکا از آن در
 ۱۸اردیبهشــت  ۸( ۱۳۹۷می  ،)۲۰۱۸در دو مرحله تحریمهای
ثانویه آن علیه ایران بازگردانده شد.دونالد ترامپ رئیس جمهوری
ســابق آمریکا بدون پرده عنوان میکرد که هدف او تغییر نظام
ایران است و حتی در مصاحبه ای رسماً اعالم کرد که ملت ایران
یک ملت تروریست است و بایستی با دولت و ملت ایران برخورد
کنیم.همان زمان طرفهای اروپایی به ایران توصیه کردند که با
خویشــتنداری به آنها فرصت دهد تا مزایای اقتصادی برجام را
جبــران کنند .آنها بعد از خروج آمریــکا از برجام ،در  ۱۱بند
تعهد دادند که فروش نفت ،بازگشــت پول نفت ،سرمایهگذاری
در ایــران ،حمل و نقــل ،هوانوردی و کشــتیرانی و مجموعهای
از مزایای وعده داده شــده در برجام تضمین شــود.عالوه بر آن،
اروپاییها طبق «بند  ۱۹برجــام» موظف بودند بدون هیچ عذر
و بهانهای «تمــام تحریمهای پولی و بانکی و بیمهای علیه ایران
را بردارند» و «مقدمات تعامل بانکها و موسســات مالی کوچک
و بزرگ اروپایی با بانک مرکزی و ســایر بانکهای ایران را فراهم
آورنــد» و «از تجارت با ایران از طریق اعتبار صادراتی ،تضامین و
یا بیمه حمایت کنند» و «خدمات پیامرسانی مخصوص مالی از
جمله ســوئیفت را کام ًال برای ایران عادی کنند».اما فقط اقدام

آنها برای راه اندازی کانال ویژه مالی اروپا و ایران (اینســتکس)
با هدف تســهیل روابط تجاری دو طرف  ۹ماه طول کشــید که
چندان هم با اســتقبال بنگاههای اقتصادی اروپایی روبرو نشد.
چنانچه «مایکل باک» مدیر اینستکس پارسال اعتراف کرد این
سازوکار «داستان موفقی نبوده» و تحریمهای آمریکا فعالیت این
سازوکار را مختل کرده است.وی در کنفرانس همایش اقتصادی
اروپا و ایران بیان داشــت که بانکهای اروپایی از ســوی امریکا
تحت فشار هستند و از ترس مجازاتهای مالی این کشور ،سمت
تجارت با ایران نمیروند .این وضعیت حتی او را هم برآشــفته و
عنوان کرد :باالخره اینستکس نهادی است که از سوی  ۹کشور
اروپایی مورد تائید قرار گرفته ،اما به نظر میرسد برای بانکهای
نامتوازن برجام از یک
اروپایی اهمیتی ندارد.به این ترتیب اجرای
ِ
طرف و فشــارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریمهای یکجانبه
آمریکا از طرف دیگر ،باعث شــد تا یکسال پس از خروج آمریکا
از برجام ،نهایتاً در تاریخ  ۱۸اردیبهشــت  ۸( ۱۳۹۸می )۲۰۱۹
شــورایعالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران تصمیماتی در
راســتای متوقف کردن گام به گام اجــرای اقدامات داوطلبانه
تعهدات هســتهای با اعطای فرصتهای  ۶۰روزه به دیپلماسی،
اتخــاذ کند .این تصمیمات بر مبنای بندهــای  26و  37برجام
اتخاذ شدند.در واقع ایران پس از اینکه سایر اعضای باقیمانده در
توافق یاد شده نتوانستند انتظارات مشروع برای بازگرداندن توازن

گوترش:

 ۲۰۲۲میتواند سال پایان همهگیری کرونا باشد

تهران  -ایرنا « -آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد :جهان منابع الزم برای پایان دادن به همهگیری کووید۱۹-
در ســال جاری ( )۲۰۲۲را در اختیار دارد ،اگرچه برای این امر الزم اســت که به کشــورهایی که در دسترسی به واکسنها و سایر
ســاحها برای مبارزه علیه ویروس کرونا مشکل دارند ،کمک شــود.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری افه اسپانیا،
گوترش در جریان نشستی که به منظور جمعآوری کمکهای مالی بیشتر برای سازمان جهانی بهداشت در مبارزه علیه کووید۱۹-
برگزار شــده بود ،گفت :ما میتوانیم همهگیری را در ســال  ۲۰۲۲پایان دهیم ،ما در بهترین مسیر برای دستیابی به آن قرار داریم ،اما فقط با وحدت با هم به آن دست
خواهیم یافت.دبیر کل سازمان ملل خاطر نشان کرد که بدون دستیابی به «اهداف حیاتی» مانند واکسیناسیون گسترده جمعیت جهانی ،افزایش آزمایشها یا در دسترس
بودن راهکارهای درمانی برای نجات جان انسانها ،وارد سومین سال همهگیری شدهایم.این سیاستمدار پرتغالی با اشاره به اینکه «توزیع ُدزهای واکسن در کشورهای
با منابع کمتر ،به صورت تصاعدی در حال افزایش است» افزود :نابرابری در توزیع واکسنها ،بزرگترین شکست اخالقی دوران ماست و کشورها و مردمانشان هزینه آن
را میپردازند.دبیر کل سازمان ملل گفت :ما میتوانیم اقتصاد را به حالت عادی بازگردانیم و اهداف توسعه پایدار را نجات دهیم ،اما باید هماکنون اقدام کنیم.طبق آمار
تارنمای « ُوردو میترز» تا امروز  ۱۰فوریه ( ۲۱بهمن ماه) ،بیش از  ۴۰۳میلیون و  ۷۰۱هزار نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده و افزون بر پنج میلیون و  ۷۹۶هزار
نفر جان خود را به دلیل ابتال به این بیماری از دست داده اند.همچنین طبق دادههای ارئه شده توسط تارنمای «جهان ما در آمار» ،در حال حاضر بیش از چهار میلیارد
و  ۸۵۰میلیون نفر در جهان (بیش از  ۶۲درصد جمعیت جهان) ،دستکم با یک ُدز واکسن ضد کرونا واکسینه شده اند.طرحهای واکسیناسیون در حالی در  ۲۰۰منطقه
و کشور جهان ادامه دارد که تا کنون تعداد جهانی ُدزهای تزریق شده از  ۱۰.۲۷۰میلیون تزریق فراتر رفته و به حدود روزانه  ۲۰میلیون ُدز رسیده است.سازمان جهانی
بهداشت در نظر دارد تا اواسط سال  ۷۰ ،۲۰۲۲درصد از جمعیت جهان با ُدز نخست واکسینه شوند ،هرچند هدف اولیه این نهاد بهداشتی بینالمللی در واکسیناسیون
 ۴۰درصدی جمعیت جهان در  ۲۰۲۱تحقق نیافت.

ناامیدی الوروف پس از دیدار با
همتای انگلیسی

سرگئی الوروف در نشست با همتای انگلیسی خود بر آمادگی
مســکو برای همکاری به شکل سازنده با لندن به منظور مهار
وضعیت تاســف بار کنونی در روابط دوجانبــه تاکید کرد.به
گزارش ایســنا ،به نقل از آر تی ،سرگئی الوروف ،وزیر خارجه
روســیه در ابتدای این دیدار که امروز ،پنجشــنبه در مسکو
انجام گرفت ،اشــاره کرد ،این نشســت اولین نشست در نوع
خود از دسامبر  ۲۰۱۷اســت ،دیدار امروز در سایه مذاکراتی
که فردا بین ســرگئی شــویگو ،وزیر دفاع روسیه و بن واالس
همتای انگلیسی انجام میشود ،بیسابقه است.رئیس دستگاه
دیپلماســی روسیه خاطرنشــان کرد :از ســخنرانی بوریس
جانسون ،نخستوزیر انگلیس در برابر مجلس عوام مطلع شدم
که خواستار بهبود روابط با مسکو شــد.الوروف به تراس :اگر
انگلیس تمایل به بهبود روابط با روســیه دارد ،مقابله به مثل
میکنیم.الوروف تاکید کرد :این آنچه است که دستکم رسما
اعالم شــده و نمیدانم عمال چه خواهد بود؛ اما اگر این مساله
در واقعیت هدف همکاران انگلیســی ما باشد ما مسلما مقابله
به مثل خواهیم کرد .زیرا نمیتوان به روابطی که از سالهای
متمادی به پایینترین سطح رسیده ،راضی شویم.وزیر خارجه
روســیه تاکید کرد :تنها راه عادی ســازی روابط دو جانبه در
مذاکرات برابر مبتنی بر احترام متقابل و به رسمیت شناختن
منافع مشروع دو طرف نسبت به یکدیگر و بررسی راهحلهای
قابل قبول اســت.الوروف ادامه داد :رویکردهای دیپلماتیک و
هشدارهای نهایی و تهدیدات و موعظهها راه به جایی نمیبرند
متاســفانه بســیاری از همقطاران غربی در حال حاضر عادت
کردهاند از این شیوهها در فعالیتهای علنی خود استفاده کنند
و نمیتوانم این مساله را دیپلماتیک بدانم.
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به توافق را برقرار کنند ،از واکنش متقابل دربرابر رفتار غیرقانونی
آمریــکا خودداری اما بر رویکرد اصولــی خود برای حفظ توافق
پافشاری کرد.اینک مذاکرات وین به نقطه دشوار و پیچیده خود
رسیده و جنگ ارادهها آغاز شده است .هیات ها پس از یک هفته
مشورت و رایزنی در پایتختها به وین بازگشتهاند تا گفتوگوها
را به جمعبندی برســانند.میخائیل اولیانوف رئیس هیات روسی
و نماینده دائم فدراســیون روسیه در سازمانهای بینالمللی در
وین میگوید که روند مذاکرات برجام به خط پایان نزدیک شده
و یک ســند نهایی  ۲۰صفحهای در مورد احیای توافق در روی
میز مذاکره آماده شــده اســت.وانگ کوان مذاکره کننده ارشد
چین هم معتقد است که طرفها به پیشرفتهای زیادی دست
یافته و برای رسیدن به نتیجه نهایی در تالش هستند .وی ابراز
امیدواری کرد که تمام طرفها بتوانند با رویکرد فوریت نســبت
به ماحصل گفتوگوهای صورت گرفته ،رو به جلو حرکت کنند.
شنیدههای خبرنگار ایرنا حاکی از این است که تیم مذاکره کننده
کشورمان طی مدت حضور در تهران طی هفته گذشته و جاری،
به مشورت مفصل با همه نهادها و مراجع عالی مربوطه در کشور
پرداخته است.اما گفتوگوها این روزها برخالف مذاکراتی که در
دور قبل به برجام منجر شــد در فضای بی اعتمادی نســبت به
وعدههای طرف غربی دنبال میشــود .جمهوری اسالمی ایران
گامهای معنادار ،ملمــوس و عمل طرف مقابل را مالک ارزیابی
خود قرار داده اســت .به گفته حسین امیرعبداللهیان وزیر امور
خارجه« ،برای ما این مهم اســت که رفتار عملی آمریکاییها در
لغو تحریمها را به طور ملموس و عینی مشاهده کنیم .آنچه که
برای ما مالک است ،نتیجه گفتوگوهایی است که در مذاکرات
وین دنبال میکنیم و توافقی که حاصل خواهد شد».از این منظر
تحوالتی مانند بازگشــت معافیتهای هســتهای ایران از سوی
دولــت جو بایدن که هفته پیش با تیترهای جذاب رســانههای
آمریکایی خبرساز شد ،بخشی از اقداماتی است که ایاالت متحده
میتوانست برای نشان دادن حسن نیت خود از ابتدای مذاکرات
(فروردین) صورت دهد .اما اقدام دیرهنگام و ناقص این کشــور،
اینک به چشــم تالش برای انحراف مســیر و تطویل مذاکرات
دیده میشــود.بدیهی است که تیم مذاکره کننده ایرانی نسبت
به جدیت غرب در مذاکرات تردید دارد و طرف مقابل باید سخت
تالش کنند تا اعتماد از دســت رفته ایران را که به شدت مورد
خیانت قرار گرفته اســت ،جلــب کنند.هرچند دولت جو بایدن
ممکن است با وجود طیف گسترده تندروهای آمریکایی ،تمایل
چندانی برای استفاده از سرمایه سیاسی خود به منظور بازگشت
واشــنگتن به برجام و اجرای تعهدات خود نداشته باشد ،اما باید
در نظر داشته باشد که تطویل مذاکرات و طرح این ادعا که نمی
تواند خــود را ملزم به ضمانت درباره اجــرای برجام کند بدین
معناست که این کشــور به قطعنامههای فصل هفتمی شورای
امنیت و منشور ملل متحد که سرآمد همه معاهدات بین المللی
است وقعی نمینهد و ادامه این رفتار یکجانبه ،دلیل بی اعتمادی
ایران به واشنگتن است.
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گزیده خبر
وزیر خارجه آلمان:

مذاکرات هسته ای وارد «فاز نهایی»
شده است

تهران-ایرنــا -آنالنا بربوک وزیــر خارجه آلمان وز
پنجشــنبه گفت مذاکرات هســته ای ایــران وارد
«فاز نهایی» شــده است.به گزارش ایرنا ،خبرگزاری
آسوشــیتدپرس نوشــت :بربوک که در یک ســفر
رسمی در تل آویو به سر می برد درکنفرانس خبری
مشــترک با یائیر الپید وزیر خارجه رژیم صهیونیســتی ضمن بیان این مطلب
افزود :کامال متقاعد شده که احیای کامل توافق هسته ای منطقه را حتی برای
اسرائیل امن تر خواهد کرد و در غیر این صورت کشورش وارد چنین مذاکراتی
نمی شد.وی گفت مذاکره با ایران که آلمان بخشی از آن است به «نقطه بسیار
حساسی» نزدیک شده و مهم است که ایران با تمایل به توافق و بدون خواسته
هــای حداکثری در مذاکرات حاضر شــود.اظهارات بربوک همزمان با مذاکرات
هسته ای ایران وقدرت های جهان در وین مطرح شده است .رژیم صهیونیستی
علنا مخالفت خود را با احیای این توافق مطرح کرده است و سران این رژیم گفته
اند تعهدی در قبال توافق نخواهند داشــت .الپید در کنفرانس خبری مشترک
با وزیر خارجه آلمان گفت با طرف آلمانی درباره مذاکرات هسته ای گفت و گو
کرده و دیدگاه های خود را مطرح کرده است.

یک مقام ارشد اسرائیلی مخفیانه
به ترکیه سفر کرد

رسانههای عبری زبان روز (پنجشنبه) سفر مخفیانه
مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی به ترکیه
را فاش کردند.به گزارش ایسنا ،روزنامه عبری زبان
یدیعوت آحارونوت در شماره امروز خود نوشت ،آلون
اوشــبیز ،مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
ماه گذشــته میالدی سفر مخفیانهای به ترکیه داشت و هدف از آن آمادهسازی
مقدمات سفر مارس آتی اسحاق هرتزوگ ،رئیس این رژیم به آنکارا بود.آحارونوت
در ادامه تاکید کرد ،اوشبیز با ابراهیم کالین ،مشاور ارشد رجب طیب اردوغان،
رئیس جمهوری ترکیه که به عنوان مشاور ارتباطات اردوغان نیز فعالیت میکند
ی زبان نوشت،
و یکی از چهرههای نزدیک به او است ،دیدار کرد.این روزنامه عبر 
کانال ارتباطی ابراهیم کالین با مقامات اسرائیلی به ویژه با ایریت لیلیان ،رئیس
سفارت اسرائیل در آنکارا که در پرونده زوج اسرائیلی بازداشت شده در ترکیه به
اتهام جاسوسی نقش مهمی ایفا کرد ،مدتی است که گشوده است.در حالی که
قرار بود ســفر رئیس رژیم صهیونیستی به آنکارا اوایل فوریه جاری انجام شود،
اردوغان هفته گذشــته در کنفرانس مطبوعاتی که پیش از سفرش به اوکراین
داشــت ،گفت :هرتزوگ اواســط مارس آتی به ترکیه ســفر خواهد کرد.رئیس
جمهوری ترکیه افزود :در این سفر روابط دوجانبه بررسی و ارزیابی خواهند شد
و به بُعد مثبت این روابط مشترک توجه خواهد شد.
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ساقیا ربخیز و د ِده جام را

چهره روز

کف
سارغ می رب م ن ات ز رب
ِ

سامرست موآم
ویلیام سامرست موآم (به انگلیسیWilliam Somerset :
( )Maughamزادهٔ  ۲۵ژانویه  – ۱۸۷۴درگذشــته ۱۶
دســامبر  ،)۱۹۶۵داســتاننویس و نمایشنامهنویس
انگلیسی بود.او در ســال  ،۱۸۷۴هنگامی که پدرش
در در سفارت انگلستان در پاریس مشغول به کار بود،
زاده شد ]۱[.ســال  ۱۹۲۷سامرست موام در جنوب
فرانســه اقامت گزید و تا زمان مرگ در سال ۱۹۶۵
همانجا زندگی کرد .ویلیام سامرســت موآم ،در ۲۵
ژانویه  ۱۸۷۷در پاریس زمانی که پدرش در ســفارت
انگلستان در این شهر کار میکرد متولد شد .او یکی
از پرکارترین داستان نویســان قرن بیستم بود و در
زمان حیاتش میلیونها نسخه از داستانهای بلند و
کوتاه و نمایشنامههای وی به زبانهای مختلف ترجمه و به فروش رفت .در سالهای دهه ۱۹۳۰
او پردرآمدترین نویسنده جهان بود.هنرپیشگان سرشناس هالیوود مثل گرتا گاربو ،ریتا هیورث و
نائومی واتس در فیلمهایی که براســاس داستانهای او ساخته شد بازی کردهاند.با وجودی اینکه
او چندین سال از دوران کودکی خود را در شهر بندری ویتستابل در ناحیه کنت واقع در جنوب
شرقی انگلستان گذراند ،کمتر کسی از ساکنان این شهر با میراث این نویسنده بزرگ آشنا است.
هیچ نشانی از او در سطح این شهر دیده نمیشود و خانه کوچکی در حومه شهر که او سالهای
کودکی خود را در آن جا گذراند در سالهای دهه  ۱۹۶۰برای احداث ساختمانهای مسکونی جدید
تخریب شد .برخی از ساکنان شهر ویتستابل معتقدند که سامرست موآم از این شهر نفرت داشت
و در دو اثر داستانی خود به نامهای «پایبندیهای انسانی» چاپ سال  ۱۹۱۵و «کلوچه و آبجو»
چاپ  ۱۹۳۰از این شهر به نام بلک استیبل یاد کردهاست.

پیشنهاد

رگ هچ بدانم یست زند عاقالن
َ
باده د ِده چند از این باد رغور
دود آه سین ٔه انالن من

فرهنگ

برف بازی توله پاندا و مادر در یک مرکز حفاظت از پانداها
در "وولونگ" چین /شینهوا

ورزشی

کلوپ :صالح هنوز از شوک فینال بیرون نیامده است
یورگن کلوپ گفته است که محمد صالح پس از بازگشت به لیورپول این هفته همچنان در تالش است تا شکست در فینال جام ملتهای
آفریقا را از یاد ببرد.به گزارش ایســنا و به نقل از ســاکرنت ،لیورپول امشب در لیگ برتر انگلیس باید به دیدار لسترسیتی برود و انتظار
میرود محمد صالح برای اولینبار بعد از از دست دادن جام ملتهای آفریقا به میدان برود.کلوپ ،سرمربی لیورپول گفت که صالح هنوز
نتوانسته است بر ناامیدی ناشی از از دست دادن افتخار قهرمانی در جام ملتهای آفریقا غلبه کند .کلوپ گفت« :مو» بسیار ناامید است.
این یک اتفاق بزرگ است .شکست در فینال همیشه سخت است ،به خصوص نحوه شکست خوردن مصر که آن را به ویژه سخت میکند.
او از بازگشت به اینجا خوشحال است و دیروز و امروز تمرین کرد ،اما ناراحت است .دیروز همه میدانستند که او هنوز فینال را در ذهن
دارد .فکر نمیکنم فضای زیادی برای تصمیمگیری بیشتر در ذهن «مو» وجود داشته باشد .این برای همه ما وجود دارد ،اما وقتی یک
فینال بزرگ را از دست میدهید ،واقعاً سخت است.کلوپ در ادامه گفت :سادیو هنوز برنگشته است ،اما این خیلی چیز بزرگی است که
شما قهرمان قاره شدید و شما میتوانید آن را در جشن ببینید .ما نمیخواستیم با درخواست از او برای بازگشت به کسی استرس وارد
کنیم .فقط گفتم از آن لذت ببر و هر چه زودتر برگرد .فکر میکنم همین امشب برگردد.

کش
رب م این دلق ازرقافم را
نم
ما یخواهیم ننگ و انم را

نف
خاک رب رس س انرفجام را

فس
سوخت این ا ردگان خام را

رخدادهای طبیعی ،روند پیری
میمونها را تسریع میکند
یافتههای یک مطالعه جدید نشان داده است گرچه رخدادهای طبیعی
ب ه خاطر اثرات مخرب فوری خود شــناخته میشوند ،اما در درازمدت
میتوانند پیری را در میمونها نیز تســریع کنند.به گزارش ایسنا و به
نقل از دیلی میل ،محققــان نمونههای ژنتیکی چند میمون رزوس در
جزیره کایو سانتیاگو در پورتوریکو ،معروف به جزیره میمونها را قبل و
بعد از طوفان ماریا در سال  ۲۰۱۷مورد بررسی قرار دادند.آنها دریافتند
کــه طوفان فاجعه بار رده پنج به طور ژنتیکی باعث پیری ژنتیکی این
میمونها تقریبا طی دو سال شده است که این بازه زمانی همانند هفت
تا هشــت سال زندگی یک انسان اســت.یافتهها حاکی از آن است که
افزایــش رویدادهای نامطلوب آب و هوایی ممکن اســت به پیامدهای
نامطلوب بیولوژیکی در نخستی ســانان منجر شود.در حالی که پیری
مرتبط با بالیای طبیعی هنوز در انســان ثابت نشده است اما باید گفت
میمونهای رزوس در بســیاری از ویژگیهــای رفتاری و بیولوژیکی از
جمله اینکه چگونه بدن ما پیر میشــود ،با ما مشترک هستند.مطالعه
جدید توســط یک تیم بینالمللی شــامل کارشناسان مرکز تحقیقات
نخستیسانان کارائیب ،دانشگاه پنســیلوانیا ،دانشگاه اکستر ،دانشگاه
نیویورک و دانشــگاه مرکزی کارولینای شمالی انجام شد«.نوآ اسنایدر
ماکلر»( )Noah Snyder-Macklerاستادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه
ایالتی آریزونا و نویســنده این مطالعه گفت :یافتههای ما نشان میدهد
کــه تفاوتها در بیان ژن ســلولهای ایمنی افرادی که در معرض یک
بالی طبیعی شدید قرار گرفتهاند ،از بسیاری جهات شبیه اثرات فرآیند
پیری طبیعی است.

تخت گاز
ابداع یک ابرخازن انعطافپذیر با
عملکردی منحصر به فرد

طراح جلوههای بصری
«ادیسه فضایی» درگذشت

تهران -ایرنا -داگالس ترومبول ،طراح جلوههای بصری
فیلم « :۲۰۰۱ادیســه فضایی» ،در  ۷۹ســالگی از دنیا
رفت.به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گاردین،
داگالس ترومبول ،از پیشگامان رشته جلوههای بصری در
تاریخ سینما ،که بیشتر به همکاری در ساخت فیلمهایی
چون  :۲۰۰۱ادیســه فضایی و برخــورد نزدیک از نوع
سوم شناخته میشود ،پس از دو سال مبارزه با سرطان
و تومور مغزی درگذشــت.ترومبول وقتی بخشی از تیم
پشــت صحنه یک فیلم کوتاه به نام تا ماه و فراتر از آن
بود توانست با جلوههای بصری واقع گرایانه خود استنلی
کوبریک را تحت تاثیر قرار داده و به تیم ســاخت فیلم
علمی -تخیلی معروف این کارگردان مطرح راه یابد .وی
در کنار چهرههایی چون کان پدرسون ،تام هاورد و والی ویورز مسئولیت طراحی جلوههای بصری خیره
کننده فیلم  :۲۰۰۱ادیسه فضایی از جمله سکانس استار گیت ( )Star Gateرا برعهده داشت.ترومبول از
آن پس برای فیلمهای مهم جلوههای بصری طراحی کرد .وی به خاطر کارش در فیلم جاذبه اندرومدا
( ،۱۹۷۱رابرت وایز) به موفقیت قابل مالحظهای دســت یافت که به او اجازه داد ســراغ ســاخت فیلم
خودش برود .وی در این پروژه فیلم بیصدا دویدن ( )۱۹۷۱را درباره یک ســفینه فضایی که با هدف
حفظ درختان زمین از جنگلهای زمینی پر شده ،ساخت.اگرچه بی صدا دویدن از لحاظ مالی شکست
خورد اما مهارت ترومبول در حوزه طراحی جلوه های بصری در هالیوود دهه  ۱۹۷۰همچنان خواهان
داشــت .وی به عنوان مســئول جلوههای ویژه فیلم علمی-تخیلی برخورد نزدیک از نوع سوم استیون
اسپیلبرگ انتخاب شد.

خاک رب رس کن غم ایام را

از هر دری خبری

فلسفه تنهایی
فلســفه تنهایی با عنــوان اصلــی A Philosophy of
 Lonelinessاثر الرس اسونســن ،فیلسوف و نویسنده
نروژی اســت که قبال کتاب کار از این نویســنده در
کافهبوک معرفی شده است .الرس اسونسن و به طور
کلی این ســبک از کتابها ،موضوعات مختلف را از
دیدگاه فلسفی – روانشناسی به شکلی ساده بررسی
میکنند.کتاب فلسفه تنهایی اولین جلد از مجموعه
دوم تجربــه و هنر زندگی اســت .مجموعه تجربه و
هنر زندگی به مسائل فلسفی با نگاه ساده و کاربردی
میپردازد که بــه پیدا کردن راه زندگی آدمها کمک
میکنــد .این مجموعه تجربه و هنر زندگی اولین بار
توسط نشر گمان به چاپ رسید که در کافهبوک نیز
برخی از این کتابها معرفی و بررسی شدهاند.این کتاب هم مانند دیگر کتابهای مجموعه تجربه
و هنر زندگی ،با زبانی ســاده و از دیدگاه فلسفی – روانشناسی – اجتماعی به بررسی یک موضوع
میپردازد که در اینجا موضوع مورد بحث «تنهایی» است .احساسی که همه ما با آن آشنا هستیم.
الرس اسونســن در کتاب به خوبی جنبههای مختلف تنهایی را بررسی میکند و دید متفاوتی از
آن به دست میدهد .با معرفی کتاب فلسفه تنهایی با ما همراه باشید .در فصل اول کتاب به شکل
کلی درباره تنهایی صحبت میشــود که مباحث آن براساس روانشناسی و علوم اجتماعی است تا
فلســفه .در این فصل نویسنده مشخص میکند تنهایی چیســت و با تنها بودن چه تفاوتی دارد.
شکلهای مختلف تنهایی و رابطه تنهایی با معنای زندگی و سالمت و… بررسی میشود .در فصل
دوم احســاس تنهایی به شکلی دقیقتر مورد بررســی قرار میگیرد و به جنبه احساسی تنهایی
بیشتر توجه میشود.

گنجینه

کیا از نسخه پالگین هیبرید اسپورتیج رونمایی کرد
خانواده کیا با معرفی مدل اسپورتیج  Phevمدل  ،۲۰۲۳بزرگتر از قبل شده است .کیا برای این خودرو دو موتور به حجمهای  ۱.۶و ۲.۵
لیتر را درنظر گرفته است .قدرت خروجی نسخه  ۱.۶لیتری برابر  ۱۷۷اسب بخار خواهد بود که درکنار موتور برقی و باتری لیتیومیونی به
به انجام وظیفه میپردازد .جعبهدنده ارائه شده برای این مدل هم تنها یک واحد  ۶سرعتی خودکار است .شرکت سازنده یعنی کیا هنوز
قدرت خروجی ترکیبی موتورهای بنزینی و برقی را منتشر نکرده است اما انتظار میرود این رقم مقداری بیش از  ۲۶۰اسب بخار باشد
یا حداقل با قدرت خروجی هیوندای توسان برابر باشد.اسپورتیج  Phevبه یک شارژر پربازده کیلوواتی مجهز شده که درصورت اتصال به
شارژرهای نسل دومی ،در عرض  ۲ساعت باتری این خودرو را بهطور کامل شارژ میکند .از دیگر ویژگیهای اسپورتیج  Phevمیتوان به
ترمزهای الکترونیکی یکپارچه با قابلیت بازیابی نیروی ترمز اشاره کرد .مصرف سوخت این خودرو در شرایط متفاوت هنوز توسط EPA
اعالم نشده است اما قطعا از مدل کنونی اسپورتیج که در بازار وجود دارد بهینهتر خواهد بود .براساس ادعای کیا ،اسپورتیج  Phevقادر
به پیمایش مســافتی حدود  ۵۲کیلومتر در حالت تمام برقی است.دو تریم مختلف اسپورتیج  Phevبا نامهای  X Lineو X Line Prestige
دردسترس خریداران قرار دارد که هر دوی آنها از سیستم چهارچرخ محرک بهره میبرند.

گروهی از دانشمندان انگلیسی و برزیلی ،نوع جدیدی از ابرخازن را ابداع
کردهاند که انعطافپذیر اســت و دوام باالیی دارد.به گزارش ایسنا و به
نقل از نیو اطلس ،گروهی از دانشمندان «دانشگاه سا ِری» (University of
 )Surreyانگلستان و «دانشگاه فدرال پلوتاس» ( )UFPelدر برزیل موفق
شــدهاند نوع جدیدی از ابرخازن را ابداع کنند که انعطافپذیری و دوام
مورد نیاز برای به کار رفتن در کفش و لباس را دارد .این پیشــرفت ،از
یک روش ســاخت جدید کمک میگیرد که یک دستگاه ذخیره انرژی
نــازک را تولید میکند که میتوان آن را خم کرد تا در عین حال که از
شــکل ابتدایی خود خارج میشود ،عملکرد چشمگیر خود را نیز حفظ
کند.ابرخازنها برای ذخیره انرژی ،دارای تواناییهای منحصر به فردی
هســتند .اگرچه باتریهای کنونی میتوانند مقادیر زیادی از انرژی را
ذخیره کنند و آن را در چرخههای نســبتا طوالنی آزاد کنند اما شــارژ
شدن آنها زمان زیادی میبرد .ابرخازنها در شکل کنونی خود نمیتوانند
انرژی زیادی را نگه دارند اما میتوانند با ســرعت بیشتری شارژ شوند و
انرژی خود را در فورانهای کوتاهی آزاد کنند.این ویژگی ،ابرخازنها را
به یک فناوری جذاب بــرای کاربردهای خاص تبدیل میکند؛ بهویژه
اگر بتوانند شکل انعطافپذیر و کششی داشته باشند .دانشمندان اکنون
با اســتفاده از نانومواد کربنی به عنوان نقطه آغاز ،به پیشرفتی در این
زمینه دست یافتهاند.این گروه پژوهشی ،نانولولههای کربنی را روی یک
ماتریس پلیمری مبتنی بر سیلیکون قرار دادند و سپس آن را در مادهای
موســوم به «پلیآنیلین» ( )polyanilineپوشــاندند .این پلیمر رسانا از
طریق فرآیندی موسوم به «شب ه ظرفیت» ( ،)Pseudocapacitanceتوانایی
فوقالعادهای را برای ذخیره انرژی ارائه میدهد.

