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سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه بن بستی در مذاکرات وین نیست گفت: مذاکرات همچون سابق برگزار می شود و رفت و برگشت ها بین هیأت ها در حال 
انجام است.به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه روز در نشست خبری که صبح روز )دوشنبه( با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، 
ضمن تبریک ســالروز والدت حضرت امیرالمومنین علی )ع( در رابطه با سوالی مبنی بر شرایط کنونی مذاکرات وین و تعلل آمریکا در تصمیم گیری، گفت: بن بستی 
در وین نیست؛ مذاکرات همانند سابق برگزار می شود. رفت و برگشت ها میان هیئت ها در حال انجام است. وقتی گفتگو به جایی می رسد که باید درباره مسائل جدی 

صحبت شود مذاکرات سخت می شود و قطعاً با نکاتی روبرو خواهد شد که همه طرف ها باید در رابطه با آن تصمیم بگیرند....

www.sobh-eqtesad.ir

خطیب زاده در نشست خبری:

بن بستی در مذاکرات وین نیست
info@sobh-eqtesad.ir

بحران دوباره کرونا در تهران
گردش همزمان اُمیکرون و دلتا

معاون درمان ســتاد کرونای اســتان تهران با اشاره به گردش 
همزمان اُمیکرون و دلتا، گفت: به طور تخمینی ۸۰ تا ۸۵ درصد 
موارد ابتال با سویه اُمیکرون است، اما ۱۰ تا ۱۵ درصد موارد نیز 
مربوط به دلتاست.دکتر نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
وضعیــت کرونا در تهران، گفت: در حال حاضر تعداد مراجعین 
ســرپایی ما مجموعا در حوزه بهداشت و درمان حدود ۱۸۰۰۰ 
نفر بوده اســت. همچنین تعداد بستری جدیدمان هم باال بوده 
است به طوری که روز گذشته ۱۲۰۰ نفر بستری جدید داشتیم. 
در عیــن حال در حال حاضر ۴۲۶۶ بیمار در بیمارســتان های 
تهران بستری هستند.وی با بیان اینکه در روز گذشته ۵۵ فوتی 
ناشــی از کرونا در تهران داشتیم، گفت: از تعداد ۴۲۶۶ بستری 
در تهران ۱۲۰۰ نفر در بخش ویژه بستری هستند. البته روزانه 
حدود ۸۰۰ بیمار هم ترخیص می کنیم. در عین حال می توان 

گفت که یک چهارم بیماران بدحالند.

گردش همزمان اُمیکرون و دلتا
توکلــی با بیان اینکه ســویه در گردش فعلــی کامال اُمیکرون 
نیست، بلکه دلتا هم در گردش بوده و برخی موارد ابتال از سویه 
دلتاســت، گفت: به طوری که به نظر می رسد درصدی از سویه 
موجود دلتا است. بنابراین شانس درگیری ریه در بیماران مبتال 
به دلتا باالست. البته غالب موارد اُمیکرون است. به طور تخمینی 
۸۰ تا ۸۵ درصد موارد ابتال مربوط به ســویه اُمیکرون است، اما 
۱۰ تا ۱۵ درصد موارد نیز مربوط به دلتاست. حال مبتالیان به 
ســویه دلتا، به عالوه افرادی که با بیماری زمینه ای یا وزن باال 
یا بدون تزریق واکسن به اُمیکرون مبتال می شوند، ممکن است 
بستری شوند.وی با بیان اینکه همچنان در تهران روند در حال 
افزایش اســت و هنوز به پیک نرســیده ایم، ادامه داد: چرخش 
همزمان دلتا و اُمیکرون پیش بینی را دشوار کرده است، اما شاید 
با درصد اطمینان متوسط بتوان پیش بینی کرد که شاید تا آخر 

بهمن و هفته اول اسفند ماه به پیک برسیم.

۵0 درصد بســتری های کرونایی در پیک ششم؛ زیر ۵0 
سال

توکلی دربــاره وضعیت ابتالی کودکان در تهران نیز گفت: ۱۵ 
تا ۲۰ درصد از ابتالها در افراد زیر ۱۰ ســال است. به طور کلی 
برخالف ســویه های قدیم، ۵۰ درصد بســتری ها زیر ۵۰ سال 
هستند. البته در کودکان آنچه بیشتر منجر به بستری می شود، 
با عالئمی مانند اســتفراغ، ســرفه های شدید که بیشتر علتش 
التهاب در مجاری تنفســی فوقانی بوده و حالت خروسک دارد، 
است. این عالئم و ســرفه های شدیدی که ایجاد حالت خفگی 
می کند، کودکان را به بیمارستان می کشاند. درگیری ریه ناشی 
از کرونا در کودکان بسیار کم است.وی با بیان اینکه مرگ ومیر 
ناشــی از کرونا هم در کودکان بسیار کم است، گفت: در عین 
حال بیشترین میزان مرگ ومیر ناشی از کرونا همچنان در سنین 
باالی ۶۰  سال است. روال مرگ ومیر کماکان همان الگوی سنی 
قبلی را دارد و بیشــتر مرگ ها در ســنین باالی ۶۰ سال اتفاق 

می افتد.

وضعیت بحرانی کرونا در تهران
توکلی با بیــان اینکه در حال حاضر می توان گفت که وضعیت 
کرونــا در تهــران بحرانی اســت، درباره وضعیــت تخت های 
بیمارستانی، گفت: فعال از نظر تخت بیمارستانی مشکلی نیست. 
طبق برنامه ریزی که شده، از آنجایی که تعداد اطفال مبتال زیاد 
بوده، بیمارســتان های اطفال آماده باش کامل هستند و تقریبا 
تمام ظرفیت شــان را برای کرونای اُمیکرون گذاشــتند و تمام 
فعالیت های الکتیوشان را کنسل و غیرفعال کردیم. بخش های 
عادی بیمارستان ها هم در وضعیت آماده باش هستند. البته در 
پیک قبلی ۱۱ هزار بســتری داشتیم، اما اکنون ۴۲۰۰ بستری 
داریم و اینطور نیست که بگوییم بیمار در بیمارستان ها سرریز 

شده است.

توسعه سریع تخت های ویژه اطفال
وی درباره وضعیت تخت های اطفال نیز گفت: با دســتور وزیر 
بهداشــت اقدام خوبی انجام شد و توسعه سریعی در تخت های 
ویژه کودکان )PICU( داده شــد و خوشبختانه سریعا تجهیزات 
هم داده شــد و تعداد قابل توجهی تخت ویژه اطفال راه اندازی 
شد و فعال کمبود بحرانی نداریم.توکلی تاکید کرد: نکته اساسی 
این اســت که کماکان بحث رعایت پروتکل ها، اســتفاده از دو 
ماســک در محیط های شلوغ، لغو نشست ها و سمینارها تا حد 

امکان انجام شود.

وضعیت فعالیت مدارس در تهران
وی درباره وضعیت مدارس نیز گفت: در هفته گذشته مدارس 
غیر حضــوری بودند، امــا این هفته ترکیب حضــوری و غیر 
حضوری اســت و مصوبه ســتاد کرونا بوده که مــا هم احترام 
می گذاریم.توکلی درباره واکسیناسیون کودکان نیز گفت: فعال 
وضعیت واکسیناســیون کودکان بسیار خوب است و استقبال 
خوب بوده است. بعد از اعالم واکسیناسیون سنین ۵ تا ۹ سال 
با دو واکسن سینوفارم و پاستوکووک، واکسیناسیون برای این 
ســنین با رضایت والدین انجام می شود. توصیه موکد این است 
که واکسیناسیون انجام شــود. درست است که تزریق واکسن 
از ابتال به اُمیکــرون جلوگیری نمی کند، اما ریســک بیماری 
شــدید را به ویژه در شرایطی که تمام سوش  در گردش مان به 
صورت ۱۰۰ درصد اُمیکرون نیست، کاهش داده و بر این اساس 

واکسیناسیون را به شدت توصیه می کنیم.

جزییات شرایط جدید کرونایی برای سفرهای جاده ای
مدیرکل دفترحمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد: تنها کسانی که کارت واکسن 
داشته باشند یا تست منفی کرونای خود را با مهلت کمتر ۷۲ ساعت ارائه کنند می توانند با وسایل حمل ونقل 
عمومی به سفر بروند و نظارت ها در شرایط کرونایی کنونی تشدید شده است.داریوش باقر جوان در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر  اتصال سامانه امید برای همه شرکت های حمل و نقل جاده ای از این نظر که 
بتوانند از طریق کد ملی اطالعات کرونایی مانند وضعیت واکسیناسیون و تست PCR مسافران چک شود، انجام 
شده و برای برخی جزییات بیشتر زیر ساخت ها نیز تکمیل شده اند.وی افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیاز به اطالعات و جزییات بیشتری برای سفرهای جاده ای مردم  با وسایل 
حمل و نقل عمومی، مانند مقصد، مبداء، زمان سفر و ... دارند که برای در جمع آوری و ارائه چنین جزییاتی نیز 
همه زیر ساخت های الزم فراهم شده و آماده اتصال به این سامانه هستیم.در شرایط جدید کشور از نظر شیوع 
ویروس کرونای امیکرون و قرمز شدن دوباره اکثر شهرهای کشور، نظارت ما و مجموعه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در پایانه های مسافری، محورهای مواصالتی پایانه ها و ... تشدید شده است و از سوی دیگر اخیرا 
سفر بدون داشتن کارت واکسن یا نتیجه منفی تست PCR با مدت زمانی کمتر از ۷۲ ساعت غیرقانونی و ممنوع 

شده است و همین مساله کمک می کند که سختگیری بیشتری در این زمینه ایجاد شود.

رئیس جمهور گفت: آنچه در مذاکرات جاری نیز بر آن تاکید داریم این اســت که تحریم ها باید به صورت واقعی برداشــته شود و حقوق ملت ایران 
محترم شــمرده شــود.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
روز دوشــنبه در دیدار »ســایمون کاوونی« وزیر خارجه ایرلند با اشاره به ظرفیت های همکاری دو کشور در بخش های مختلف از جمله انرژی، علم 
و فناوری، صنعت و کشــاورزی، گفت: حجم روابط و تبادالت تجاری دو کشور می تواند بسیار بیشتر از سطح کنونی باشد. تهران مصمم است روابط 
خود با کشورهای دوست و مستقل را هر چه بیشتر ارتقا دهد.وی با اشاره به رویکرد ایرلند در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان گفت: از استقالل 
ایرلند در مقابل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی استقبال می کنیم.رئیس جمهور اولویت و محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در 
دوره جدید را حفظ منافع ملت ها و احترام متقابل دانست و خاطر نشان کرد: آنچه در مذاکرات جاری نیز بر آن تاکید داریم این است که تحریم ها 
باید به صورت واقعی برداشته شود و حقوق ملت ایران محترم شمرده شود.رئیس تاکید کرد: تهران - دوبلین از ظرفیت های گسترده ای برای تحکیم 
و افزایش ســطح روابط در حوزه های مختلف تجاری و اقتصادی برخوردار هســتند که اســتفاده از این ظرفیت ها به نفع توسعه و آبادانی دو کشور 
است.»سایمون کاوونی« وزیر خارجه ایرلند نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه این کشور برای توسعه روابط با جمهوری اسالمی ایران ارزش ویژه ای 
قائل است، گفت: بر این باور هستیم که در روابط خود با ایران در مرحله استراتژیکی قرار داریم و خواستار توسعه و ارتقای سطح روابط همه جانبه 
بوده و در همین راســتا مصمم به بازگشــایی سفارتخانه خود در تهران هســتیم.وزیر خارجه ایرلند با بیان اینکه دلسردی و ناامیدی مردم ایران از 
اعتماد به مذاکرات هســته ای بخاطر بدعهدی آمریکا قابل درک است، گفت: ایرلند معتقد است که باید در جریان مذاکرات جاری ضمانت های الزم 
به ایران داده شــود تا توافق دوباره برقرار شود.پیش از این دیدار خانم »ســونیا مک گینس« سفیر جدید آکردیته جمهوری ایرلند استوارنامه خود 

را به رئیس جمهور تقدیم کرد.

تنشــها بر ســر اوکراین وارد دوره حساسی شده و 
قیمــت مواد خام کلیدی برای اقتصاد جهانی را باال 
برده و به فشــار بر دولتها که با افزایش تورم دست 
و پنجه نرم می کنند، افزوده است.به گزارش ایسنا، 
آمریکا هشــدار داده اســت که روسیه ممکن است 
هفته جاری به همسایه خود حمله کند. هر چند که 
مسکو مکررا تکذیب کرده که قصد حمله به اوکراین 
را ندارد. بازارها هفته هاست ملتهب هستند و جنگ 
واقعی یا تحریمها علیه مســکو می تواند قیمتهای 
انرژی و مواد غذایی را باالتر برده و اروپا را با بحران 
بزرگ تامین روبرو کند.قیمتهای نفت به مرز ۱۰۰ 
دالر در هر بشــکه نزدیک می شوند و گاز در اروپا 
روز دوشــنبه افزایش پیدا کرد. قیمت آلومینیوم به 
سمت رکورد باالیی پیش می رود و قیمت پاالدیم 
امســال افزایش پیدا کرده اســت. قیمت گندم هم 
باال رفته است.تحلیلگران بلومبرگ اینتلیجنس در 
یادداشتی نوشتند: این بحران می تواند اثر پروانه ای 
ایجاد کرده و با ایجاد مشکالت عرضه متعدد، باعث 
شود قیمتهای کاال صعودی شوند. تحریمها ممکن 
اســت به کمبود مواد غذایی و انرژی منجر شود که 
جهــش قیمتها را به دنبال خواهد داشــت. معامله 
گران و سیاســتگذاران هر گونه اقدام و اظهارنظری 
در این بحران را زیر نظر دارند. بلومبرگ در گزارشی 
به بررســی پیامدهای جنگ در بازارهای مواد خام 

پرداخته است.

بازار گاز شدیدترین آسیب را خواهد دید
بازارهــای گاز اروپا بزرگترین تاثیر را از بحران میان 
روسیه و اوکراین پذیرفته اند. تنشهای ژئوپلیتیکی 
به دلیل عرضه محدود گاز از سوی روسیه و ذخایر 
گاز پایینتر از حد میانگین، افزایش پیدا کرده اند و 
قیمتها در این منطقه در یک ســال گذشته حدود 
پنج برابر شده اند. وقوع یک نبرد نظامی تمام عیار 
می تواند حجم عظیم گازی که روسیه به اروپا صادر 
می کند و حدود یک ســوم آن از خــاک اوکراین 
عبــور می کند را مختل کند. تحریمها می تواند به 
تجــارت گاز لطمه زده و مانع آغاز گازرســانی خط 
لوله جدید نورد اســتریم ۲ به اروپا شود. همه این 
موارد تاثیر بزرگی روی پر کردن ذخایر در تابستان 
خواهد داشت و زمستان سال بعد را دشوار می کند. 
قیمتها ممکن است حتی افزایش بیشتری پیدا کرده 
و اقتصــاد اروپا را به مخاطره بیاندازند. روســیه هم 
درآمد عظیمی را از دســت خواهد داد. با این حال 
همچنان عده زیادی بر این باور هســتند که بعید 
است عرضه گاز روسیه متوقف شود یا حتی به میزان 

قابل مالحظه ای کاهش پیدا کند.

تامین مواد غذایی و کود در خطر است
یک آســیب بزرگ وقوع جنگ می تواند مربوط به 

تامین مواد غذایی باشد. اوکراین و روسیه بازیگران 
بزرگــی در بازارهای جهانی گنــدم، ذرت و روغن 
آفتاب گردان هســتند و اگر عرضه این مواد مختل 
شوند، خریداران از آسیا گرفته تا آفریقا و خاورمیانه 
ممکن است با قیمتهای گرانتر نان و گوشت مواجه 
شــوند. چنین وضعیتی به هزینه هــای کاالهای 
غذایی که در حال حاضــر هم به باالترین حد یک 
دهه گذشــته صعود کرده اند، می افزاید. هنگامی 
که روســیه شبه جزیره کریمه را در سال ۲۰۱۴ به 
خاک خود ضمیمه کرد، قیمتهای گندم با وجود این 
که روند عرضه تاثیر قابــل مالحظه ای پیدا نکرده 
بود، صعود کردند. سهم روسیه و اوکراین از صادرات 
جهانی از آن زمان افزایش پیدا کرده و کشــورهایی 
نظیــر مصر و ترکیه به گندم منطقه دریای ســیاه 
متکی هستند.تاکنون محموله ها آزادانه در جریان 
بــوده اند و هیچ عالمتی از اختالل قابل توجه دیده 
نمی شود. اما اگر چنین اتفاقی روی دهد، بازارهای 
جهانی که با کاهش ذخایــر غله کلنجار می روند، 
کمبود شــدیدتری پیدا می کنند.روسیه همچنین 
یکی از ســه صادرکننده بزرگ کود در جهان است. 
هر گونه کاهش عرضه کود ممکن است به افزایش 
قیمت مواد مغذی خاک منتهی شــده و روی بازده 
محصوالت کشــاورزی تاثیر گذاشته و به تورم مواد 

غذایی بیشتر دامن بزند.

کمبود شدید فلزات
معامله گران همچنین ریسک مختل شدن صادرات 
فلزات روسیه شامل آلومینیوم، نیکل، پاالدیم و فوالد 
را بررســی می کنند. هر چند که تحلیلگران تاکید 
می کنند که هدف گرفتن مستقیم تولیدکنندگان 
روسیه با تحریمها، گل به خودی برای غرب خواهد 
بود. تحریمهای آمریکا علیه شرکت روسال در سال 
۲۰۱۸ بازار آلومینیوم را بهم ریخت و سیاستگذاران 

ممکن است نخواهند چنین اتفاقی تکرار شود.
اما اگر روســیه در راستای تحریمها از دسترسی به 
سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت محروم شود، 
جریان منابع  مالی برای این کشور کند خواهد شد و 
صادراتش لطمه می بیند. هر گونه اختالل در جریان 
صادرات گاز، مشکالت تولیدکنندگان فلزات در اروپا 
را که به دلیل قیمتهای باالی انرژی تولیدشــان را 
کاهش داده اند، تشدید خواهد کرد.حتی اختالالت 
کوتاه مدت هم تاثیر بزرگتر از حد معمولی خواهند 
داشت زیرا تولیدکنندگان در حال حاضر با کمبود 
فلزات مختلــف از آلومینیوم گرفته تا زینک مواجه 
هستند. این کمبود در بازار پاالدیم شدیدتر خواهد 
بود زیرا روسیه در حدود ۴۰ درصد از عرضه جهانی 

نقش ایفا می کند. این کشــور در فلزات پایه نقش 
کمرنگتری دارد اما همچنان یکی از بزرگترین تامین 
کنندگان جهان است و جی پی مورگان برآورد کرده 
که این کشور در حدود چهار تا شش درصد از تولید 
جهانی مس، آلومینیوم و نیکل پاالیش شــده سهم 

دارد.

جهش قیمت نفت خام
هر گونه اختالل در صادرات نفت روسیه در شرایطی 
کــه ظرفیت مــازاد تولید کشــورهای دیگر اندک 
است، به راحتی قیمتهای نفت را باالتر خواهد بود. 
تحلیلگران جی پــی مورگان حتی احتمال افزایش 
قیمتها به ۱۵۰ دالر در هر بشکه را بررسی کرده اند. 
تحریمهای بیشــتر عالوه بر تحریمهایی که صنعت 
نفت روســیه را هدف قرار می دهد، قیمتهای نفت 
را به سرعت باالتر خواهد برد.چنین قیمتی اقتصاد 
جهانی را ناتوان خواهد کرد. به همین دلیل اســت 
که بســیاری انتظار ندارند تحریمها به حدی شدید 
باشــد که روی صادرات نفت تاثیــر قابل توجهی 
بگذارد. بعالوه عربســتان سعودی و بعضی دیگر از 
تولیدکنندگان خاورمیانه احتماال می توانند شکاف 
ایجاد شــده در عرضه را پر کنند.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، بــا این حال معامله گران مضطرب مانده 
اند. حدود نیمی از صادرات نفت و میعانات روسیه به 
اروپا می رود. اختالل این صادرات، آسیب شدیدی 
ایجاد کرده و مسیرهای تجاری را تغییر خواهد داد.

به گزارش ایســنا، طی ۲۴ساعت گذشته در 
کشور متاســفانه ۱۶۷ بیمار کووید ۱۹ جان 
خود را به دلیل این بیماری از دســت دادند.به 
گزارش ایسنا، تا دیروز ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ و 
بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۵ هزار 
و ۳۴ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور 

شناســایی شــد که دو هزار و ۷۶۸ نفر از آنها 
بستری شــدند.مجموع بیماران کووید۱۹ در 
کشــور به ۶ میلیون و ۸۶۰ هــزار و ۲۵۵ نفر 
رسید.متاســفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۱۶۷ بیمــار کووید۱۹ جان خود را از دســت 
دادنــد و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۱۳۴ هزار و ۵۳ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون 
۶ میلیــون و ۳۵۱ هزار و ۵۴۲ نفر از بیماران، 
بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شده 
اند.ســه هزار و ۴۸۹ نفــر از بیماران مبتال به 
کوویــد۱۹ در بخش هــای مراقبت های ویژه 
بیمارســتانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون 

۴۶ میلیــون و ۲۲۷ هــزار و ۴۹۷ آزمایــش 
تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

در حــال حاضر ۲۴۷ شهرســتان در وضعیت 
قرمز، ۱۱۲ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۸۹ 
شهرســتان در وضعیت زرد و ۰ شهرستان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

پیامد جنگ اوکراین در بازارهای نفت، گاز و مواد غذایی چه خواهد بود؟

میرکاظمی: 

شیوه مدیریت کشور باید متحول شود
6.۵ میلیون خانوار مستاجر و 20 میلیون نفر حاشیه نشین 

بخشنامه های کنترل اجاربها 
در حد شعار بود

افزایش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای منطقه

عضو کمیســیون عمران مجلس اظهار داشــت: امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک 
چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می کند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست های غلط بخشی نگری بوده 
است.مجتبی یوسفی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم نقطه ای اجاره بها 
اظهار داشت: مسکن یک مولفه مهم در سبد خانوار محسوب می شود و قطعا در معیشت خانوار تاثیرگذار است و 
بسیاری از کشورها با روش هایی توانسته اند بازار اجاره بها را کنترل کنند.وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که 
مولفه های اقتصادی بر تمام بازارها از جمله بازار مسکن و اجاره به طور مستقیم اثر می گذارد و در کشوری که با 

تورم ۵۰ درصدی مواجه بوده بدیهی است....

آیا لوازم خانگی ایرانی ارزان شد؟

کسر حداقل ۵۰۰ هزارتومان از حقوق 
کارمندان تصویب شد

رئیسی در دیدار وزیر خارجه ایرلند:

 تحریم ها باید برداشته و حقوق ملت ایران
 محترم شمرده شود
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گزیده خبر

دادستان کل کشور:
وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست

دادستان کل کشور گفت: دریافت سود مرکب  هم بر اساس شرع اسالم حرام 
است و هم بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ممنوع است و ما اجازه نمی دهیم 
بانک ها از دستورات سرپیچی کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم 
محمدجعفر منتظری در نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی که به 
همت خانه صمت ایران برگزار شــد، اظهار داشت: وجود حضرت علی علیه 
الســالم پس از وجــود مبارک پیامبر اکرم )ص( نمونــه ای ندارد و خداوند 
متعال وجود مقدس ایشــان را از نور نبوت آفریده و ایشــان مکمل اسالم و 
والیت هستند.وی در ادامه به اهمیت قدرت اقتصادی هر کشور پرداخت و 
گفت: همه میدانیم که قوام و پایداری هر کشور و ملتی بستگی به وضعیت 
اقتصادی اش دارد. بنا بفرموده امام صادق )ع( باید هدایت و فرمان اقتصادی 
هر کشور در دست اهل و صالح این کار باشد تا نتیجه درست حاصل شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری چندین سال است 
به این مسئله توجه و تاکید دارند. اما متأسفانه در این سال ها کسی به این 
منویات توجهی نداشته است. حتی مقام معظم رهبری بخاطر اهمیت این 
مســئله، شورای عالی اقتصادی را با حضور ســران سه قوا تشکیل دادند و 
فرمودند برای این موضوع هر جا که الزم باشــد بنده هم همراهی و کمک 
خواهم کرد.وی تصریح کرد: ایشان مسائل اقتصادی کشور را جنگ اقتصادی 
دانســته و برای آن قرارگاه ایجاد نمودند. اما متأســفانه مدیران ذی ربط به 
اهمیت موضوع واقف نبوده و آماده این جنگ نبودند. بنده حتی در جلسه ای 
با رئیس جمهور وقت به این موضوع اشاره کرده و گفتم تیم اقتصادی شما 
مناســب با شرایط جنگ اقتصادی نیســت.منتظری یکی از موانع تولید را 
قاچاق دانسته و گفت: رهبری بر مبارزه با قاچاق کاال تاکید جدی داشته و 
دارند و حتی اعالم نمودند که باید کاالی قاچاق لوکس را به آتش کشید اما 
گوش شــنوایی نبود و اکنون هنوز آثار آن بی توجهی ها را می بینیم. اگرچه 
خوشبختانه دولت ســیزدهم رویکرد تحقق اهداف انقالب و منویات معظم 
رهبری را دارد اما عملی کردن و حل کردن مسائل موجود زمان بر است و در 
این مدت کوتاه امکان حل همه مسائل و گرفتاری ها نیست.وی افزود: بخش 
دولتی و بخش خصوصی باید مکمل و همراه هم باشند تا بتوان به مشکالت 
فائق آمد. اخیراً هم مقام معظم رهبری جلسه با تولیدکنندگان داشتند و به 
برخی مسائل اشاره و سرفصل هایی را هم برای برون رفت از مشکالت اعالم 
نمودند. اکنون باید بخش خصوصی با کمک دولت عزم خود را جزم کند و با 
تالش خود به دنبال پیشرفت و رونق اقتصاد کشور باشد. منتظری بر همکاری 
و تعامل همه جانبه دستگاه قضائی با تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: همه 
میدانیم که قوه قضائیه در خصوص مسائل اقتصادی وظیفه و تکلیفی ندارد 
اما پس از دســتور و منویات مقام معظــم رهبری آماده هرگونه همکاری و 
کمک به تولیدکنندگان است و هر جا که نیاز به همراهی باشد حتماً همراه 
و در کنار شــما خواهد بود.وی گفت: معتقدیم نباید شرایط کشور به گونه 
ادامه داشته باشد که از لسان مدیران در چنین جلساتی بشنویم که بانک ها 
با تولیدکنندگان همراهی ندارند و مانع ایجاد می کنند. لذا از شــما و سایر 
عزیزان می خواهیم که مسائل و مشکالت خود را به ما منتقل کنید و مطمئن 

باشید ما موضوعات مرتبط با مشکالت اقتصادی را دنبال خواهیم کرد.
دادستان کل کشــور ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که حدود ۹۸ 
درصد ســرمایه بانک ها ســرمایه و سپرده مردم اســت و ما هم باید مدافع 
این حق مردم و بانک ها هم باشــیم اما اجــازه نمی دهیم بانک ها برخالف 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه های بانک مرکزی اقدام کنند. دریافت سود 
مرکب هم بر اساس شرع اســالم حرام است و هم بر اساس بخشنامه بانک 
مرکزی ممنوع اســت و ما اجازه نمی دهیم بانک ها از دســتورات سرپیچی 
کنند.حجت االسالم والمسلمین منتظری در ادامه خطاب به وزیر صمت که 
در جمع مهمانان همایش حاضر بود اظهار داشت: شما مسئول صنعت کشور 
هســتید و باید امانتدار مردم باشید. همانگونه که میدانید اخیراً مقام معظم 
رهبری از وضعیت خودروســازی گالیه داشتند و شــما باید این مسئله را 
پیگیری کنیــد. در دولت قبل ما هرچه تالش کردیم و چندین جلســه با 
وزیر صمت داشــتیم و بسیار پیگیری کردیم اما نتیجه ای نداشت و اقدامی 
انجام نشــد.وی ادامه داد: بنده اوالً به عنوان یک شــهروند و ثانیاً به عنوان 
مدعی العموم از شــما درخواست و مطالبه جدی داشته و خواهم کرد که به 
فریاد صنعت خودروسازی برسید. قباًل هم گفته ام که صنعت خودروسازی 
گرفتار اختاپوسی شده است که نمی گذارد وضعیت آنگونه که شایسته مردم 
اســت پیش برود. در این راستا شما با تمام توان و با کمک نیروهای سالم و 
توانمند و کاردان کار را دنبال کنید و بدانید که ما هم در قوه قضائیه همراه 
و پشتیبان شما هســتیم. از این موضع کوتاه نیایید و صنعت خودروسازی 
کشــور را از این وضعیت نجات دهید. قطعاً مافیایی که نمی گذارد صنعت 
خودرو آبرویی متناســب با شرایط کشور داشته باشد برای شما موانع ایجاد 
خواهد کرد اما شما از موانع و مشکالت نهراسید و هر جا که نیازمند کمک 
بودید بدانید که ما در کنار شــما هستیم.دادستان کل کشور با بیان اینکه 
یکــی از اصلی ترین گالیه های مردم همین وضعیت خودروها اســت گفت: 
بایــد همه تالش کنیم تا وضعیت اقتصادی کشــور بهبود یابد و کارگران و 
کارفرمایان و نهایتاً مردم از وضعیت تولید کشــور رضایت داشته باشند.وی 
گفت: وضعیت معیشــتی کارگران وضعیت خوبی نیست و همه باید کمک 
کنند تا رضایت کارگرها جلب شود. باید حقوق این قشر زحمتکش رعایت 
شود. طبیعتاً مشکالت کارگری وجود دارد و باید مجلس شورای اسالمی و 
دولت محترم شرایطی ایجاد کنند که هم شرایط کارگر و هم شرایط کارفرما 
بهبود یافته و مشکالت پیش رو حل و فصل شود.گفتنی است در پایان این 
مراسم از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان برتر در حوزه های مختلف تقدیر 

به عمل آمد.

خطیب زاده در نشست خبری:

بن بستی در مذاکرات وین نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه بن بستی در مذاکرات 
وین نیســت گفت: مذاکرات همچون سابق برگزار می شود و رفت 
و برگشــت ها بین هیأت ها در حال انجام است.به گزارش خبرنگار 
مهر، ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه روز در 
نشســت خبری که صبح روز )دوشــنبه( با حضور اصحاب رسانه 
برگزار شد، ضمن تبریک ســالروز والدت حضرت امیرالمومنین 
علی )ع( در رابطه با سوالی مبنی بر شرایط کنونی مذاکرات وین 
و تعلل آمریکا در تصمیم گیری، گفت: بن بســتی در وین نیست؛ 
مذاکرات همانند ســابق برگزار می شــود. رفت و برگشت ها میان 
هیئت ها در حال انجام اســت. وقتی گفتگو به جایی می رسد که 
باید درباره مسائل جدی صحبت شود مذاکرات سخت می شود و 
قطعاً با نکاتی روبرو خواهد شــد که همه طرف ها باید در رابطه با 
آن تصمیم بگیرند.وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران پس از 
بازگشت هیئت مذاکره کننده خود، پروپوزال داده شده را مجدداً به 
بحث گذاشت. البته در این میان نیز رفت و برگشت هایی صورت 
گرفته اســت. دادن و گرفتن پیشنهادات موضوعی عادی است و 
اقدامی خارق العاده به شمار نمی رود.خطیب زاده گفت: آنچه امروز 
در وین در حال انجام است گفتگو بر سر موضوعات بسیار کلیدی 
و حساس باقی مانده است و آن رسیدن به نقاطی است که نیاز به 
اتخاذ تصمیمات سیاسی دارد.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
تهران تصمیمات سیاســی خود را سال ها پیش اتخاذ کرده و در 
برجام باقی مانده اســت. ما منتظر این هستیم که پاسخ ابتکارات 

ایران توسط طرف های غربی به طور مشخص داده شود.

زمان رسیدن به توافق رابطه معکوس با اراده آمریکا و طرف 
غربی دارد

وی تاکید کرد: فاصله ما با توافق نسبت معکوسی با اراده طرف های 
غربی و آمریکایی دارد؛ هرچقدر اراده آمریکایی ها باال برود فاصله 
ما تا رسیدن به توافق پایین می آید.خطیب زاده در پاسخ به سوالی 
درباره نگاه ایران نســبت به تصمیمات اخیــر آمریکایی ها درباره 
افغانســتان نیز گفت: این اولین بار نیست که ایاالت متحده اموال 
ســایر ملت ها را غارت می کند. آمریکا بــاور دارد که مالک تمام 
دنیاست و هرگاه اراده کند می تواند به تنهایی دادگاه برگزار کند، 
حکم بدهد و اموال دیگران را ضبط کند.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه تاکید کرد: این اولین بار نیست که ایاالت متحده رویکردی 
گردن کشانه از خود نشان می دهد اما زشتی ماجرا آنجاست که به 
کشوری تجاوز کرده که میلیاردها دالر به آن خسارت زده است.وی 
با اشاره به خروج فاجعه بار آمریکا از افغانستان عنوان کرد: ایاالت 
متحده تمامی زیرســاخت های افغانستان را تخریب یا رها کرده و 
موجب فروپاشی اقتصاد این کشور شده است اما باز هم به مقدار 
اندک مایملک مردم افغانستان رحم نمی کند.خطیب زاده ادامه داد: 
این اقدام آمریکا نه تنها شرم آور است بلکه اقدامی ضدبشری و ضد 
انسانی به شــمار می رود؛ مردم آمریکا باید کارهای که دولت آنها 
به نام شأن در دنیا انجام می دهد خجالت بکشند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران نسبت به این اقدام 
مشمئزکننده اعالم بیزاری می کند. آمریکا باید نسبت به رفتارهای 
ضدبشری خود تجدید نظر کند چرا که دنیا دیگر نمی تواند شاهد 
چنین اقداماتی باشــد.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دعوت 
وزیر خارجه قطر از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به دوحه و 
حضور در اجالس اوپک گازی، گفت: اجالس اوپک گازی به زودی 
در قطر برگزار می شــود ایران نیز در سطح باالیی در این اجالس 
شرکت خواهد کرد اما در رابطه با سفر رئیس جمهور به کشورهای 
مختلف باید از دفتر حجت االسالم رئیس پیگیری ها ادامه پیدا کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با نهایی شدن مذاکرات وین 
و اینکه آیا تا پیش از سال جدید شاهد توافق خواهیم بود؟ گفت: 
اگر طرف اروپایی و آمریکا امروز پاســخی در چارچوب برجام به 
ابتکارات ایران پاسخ بدهند که منطق جمهوری اسالمی را شامل 
شود، نیاز به این نیست که تا پایان سال صبر کنیم و همین فردا 
می توانیم اعالم توافق کنیم. این توافق منتظر تصمیمات سیاسی 

طرف مقابل است.

همه تحریم ها باید مطابق برجام مرتفع شود
خطیب زاده در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با درخواست ایران 
مبنی بر تضمین های طرف مقابل در شرایطی که آنها سیاست خود 
را تغییر نداده اند، بیان کرد: ایران تضمین می خواهد چراکه ایاالت 
متحده نشان داده که قابل اعتماد نیست؛ بنابراین باید تضمین های 
عینی به ایران داده شــود تا بار دیگر روابط بین الملل مورد سخره 
ایاالت متحده قرار نگیرد.وی ادامه داد: همه تحریم ها باید مطابق با 
برجام مرتفع شود و فرقی نمی کند با چه عنوان و برچسبی اعمال 
شــده باشند.سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: دولت از روز اول 
مأموریت ویژه ای به همه ارکان خود داد تا در مســیر خنثی سازی 
تحریم ها حرکت کند. بنابراین خنثی ســازی تحریم ها به معنای 
ایجاد روابط خارجی مقاوم نســبت به تحریم مفهوم ســازی شده 

اســت و بر اساس آن رابطه خارجی ایران، مستقل و مقاوم نسبت 
به تحریم ها آغاز شده است و روابط ما در منطقه و خارج از منطقه 
صرف نظر از اینکه در وین چه اتفاقاتی می افتد در دستور کار قرار 
گرفته است.وی افزود: برخی از اقدامات ما در روابط خارجی به ثمر 
نشســته و برخی از آنها اقداماتی بلندمدت هستند؛ اما خوشحال 
هســتیم که برخی از آنها در همین مدت نتیجه داده است. نگاه 
ما برای طراحی روابط خارجه مان به وین نیست، سیاست خارجی 
خود را مبتنی بر منافع ملت ایران مشخص می کنیم. تالش ما بر 
این است که در این مسیر در نقطه ای خنثی سازی تحریم ها و لغو 

آنها تالقی پیدا کند.

ابراز نگرانی ایران از افزایش تنش بین اوکراین و روسیه
خطیــب زاده درباره با آخرین تحــوالت اوکراین و اقدامات وزارت 
امور خارجــه برای ایرانیان مقیم این کشــور نیــز، توضیح داد: 
جمهوری اســالمی ایران با دقت و حساسیت اتفاقات اوکراین را 
پیگیری می کند. ما از افزایش تنش میان اوکراین و روســیه ابراز 
نگرانی می کنیم، طبیعی است به عنوان کشوری که با هر دو طرف 
رابطه حســنه داریم تالش می کنیم هر دو طرف را به حل وفصل 
اتفاقات دعوت کنیم تا به صورت مســالمت آمیز از شــرایط عبور 
کنند.خطیب زاده افزود: نکته این اســت که این منطقه از آســیا 
نمی تواند شــاهد تنش دیگری باشــد، متأســفانه ایاالت متحده 
آمریکا با رفتار خود در دهه های گذشته خسارات زیادی را به این 
منطقه و کشورهایی از جمله افغانستان و سوریه وارد کرده است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: وزارت امور خارجه در 
چارچوب مســئولیت قطعی خود در حوزه اتباع ایرانی در اوکراین 
اقدامات مهمی را انجام داده است؛ سفارت جمهوری اسالمی ایران 
اطالعیه هــای الزم را نیز صادر کرده و با ایرانیان مقیم در اوکراین 
از طریق یک خط مستقیم به صورت مجازی و حقیقی در ارتباط 
اســت. همچنین اخبار الزم نیز به آنها اطالع داده شده است.وی 
با بیان اینکه هشــدار ســفر به اوکراین از وضعیت عادی به قرمز 
در آمده اســت عنوان کرد: هشدار ســفر اعالم شده است و یک 
خط مشخص برای تماس اتباع ایرانی اعالم کرده ایم که به صورت 
شبانه روزی پاســخگوی تمام اتباع مقیم اوکراین خواهد بود که 
برای پاسخ پرسش های خود با آن تماس بگیرند.خطیب زاده عنوان 
کرد: به طور منظم با ســفارت خود در اوکراین در ارتباط هستیم. 
در وزارت امور خارجه ستادی برای پیگیری اوضاع اوکراین تشکیل 
داده ایــم و وزارت امور خارجه آنچــه در اوکراین اتفاق می افتد را 
پیگیری می کند.سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص مخالفت 
برخی کشــورها برای برگزاری ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
گفت: در خصوص راهپیمایی ۲۲ بهمن در برخی کشــورها برای 
اخذ مجوز با توجه به وضعیت شیوع کرونا با مسائلی روبه رو شدیم 
اما به طور عمومی مشکلی نداشتیم، طبعاً در برخی مناطق به علت 
شرایط خطرناک کرونایی موفق به اخذ مجوزهای الزم بین المللی 
نشــدیم.وی در رابطه با مذاکرات ایران و عربستان و بیان کرد: در 
خصوص عربستان تحول جدیدی نداریم، جمهوری اسالمی ایران 
همچنان آمادگی خود را برای برگزاری مذاکرات اعالم می کند، اما 
نمی توان از سوی عربستان سعودی اظهار نظر کرد، طبعاً هرکس 
اشتباه محاسباتی داشته باشد نتیجه آن نتیجه خوبی نخواهد بود. 
ما منتظر اراده برای برگزاری نشست هستیم.خطیب زاده در پاسخ 
به سوال دیگری در رابطه با گفتگوهای ایران و عراق حول پیگیری 
پرونده شــهید سلیمانی، گفت: وزیر امور خارجه از زمان شروع به 
کار به طور جدی این موضوع را پیگیری کرد. چندین جلسه داخل 
وزارت امور خارجه با حضور نهادهای مختلف برگزار شد، از جمله 
جلساتی که در آن دوستان قوه قضائیه حضور داشتند.سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: همچنین در سفر آقای امیرعبداللهیان به 
بغداد پرونده ترور شهید سلیمانی به عنوان یکی از موضوعات اصلی 
مطرح و کمیته ای در این باره تشــکیل شد که کارها را پیگیری 

کرده و جلسات خود را برگزار می کند. همچنین معاون بین الملل 
قوه قضائیه گزارش این جلسات را برای رسیدن به مسیر سیاسی، 
حقوقی و قضائی پیگیری می کند و به استحضار رسانه ها می رساند.

وی عنوان کرد: محســن نذیری با حفظ ســمت به عنوان مشاور 
وزیر و مسئول پرونده پیگیری ترور سردار سلیمانی منصوب شد. 
نتایجی که تا امروز به دست آمده قابل توجه بوده است.خطیب زاده 
در پاســخ به ســوال دیگری در رابطه با توئیت اخیر دبیر شورای 
عالی امنیت ملی مبنی بر تماس تلفنی با علی باقری مذاکره کننده 
ارشــد ایران در وین گفت: مذاکرات در وین به مرحله حساس و 
ســختی رسیده است که این حساســیت باعث شده مذاکرات با 
وسواس خاصی از طرف همه پیگیری شود. ایران پیشنهاداتی ارائه 
داده و طرف مقابل نیز پیشــنهاداتی مطرح کرده است که بعضی 
از این پیشنهادات بعضاً رد شده است؛ اما این معنای خاصی ندارد. 
همچنین این پیشــنهادات چیزی را زیــر و رو نمی کند و گاهی 
اوقات مباحث مطرح شــده کنار گذاشته می شود؛ نباید خیلی به 

فضاسازی های رسانه ای توجه کنیم.

گفتگو بر سر موضوعات بسیار کلیدی باقی مانده است
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: واقعیت این است که من 
خدمت شما می گویم مذاکرات پیچیده شده و موضوعات کلیدی 
مطرح شــده است همچنین بر سر مســائل کلیدی اختالف نظر 
وجود دارد لذا نیازمند تصمیمات جدی و سیاسی از طرف مقابل 
به ویژه واشــنگتن هستیم.وی در پاســخ به سوال دیگری درباره 
اتهام ســخنگوی وزارت دفاع آمریــکا مبنی بر اینکه واکنش های 
انصاراهلل یمن به حمالت امارات و ائتالف ســعودی با ســالح های 
ایرانی انجام می شود، گفت: ما نگران جان های معصومی هستیم که 
هفت سال جنگ خانمان سوز بر علیه مردم یمن انجام شده است، 
نگران کودکانی هســتیم که امروز در فقر، قحطی و سختی به سر 
می برند.خطیب زاده عنوان کرد: کسانی که بخشی از این کارزار را 
حمایت می کنند و با ارائه سالح، جنگنده و مشاور، همه ملزومات 
این جنگ را فراهم می آورند، نمی توانند امروز در مقام خیرخواهی 
مردم یمن قرار بگیرند.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
باید این چرخه خشونت قطع شود و این امر با فروش سالح بیشتر 
به منطقه درست نمی شود. کســانی که سالح می فروشند و بعد 
اشــک تمســاح می ریزند و نمایش نگرانی می دهند را همه دنیا 
می شناسند. جمهوری اسالمی ایران دعوت می کند تا با گفتگویی 

صلح آمیز و سیاسی بحران یمن حل و فصل شود.

 سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران
وی در رابطه با ســفر وزیر خارجه ایرلند به تهران و بازگشــایی 
سفارت ایرلند در تهران توضیح داد و گفت: سفیر آکردیته ایرلند 
روز گذشته رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد؛ همچنین کاردار 
موقت ایرلند مدتی است در ایران مستقر شده و مقدمات بازگشایی 
ســفارت نیز در دست انجام است.خطیب زاده ادامه داد: سفر وزیر 
خارجه ایرلند در راســتای گســترش روابط انجام می شود و امید 
است تا در اولین فرصت برنامه بازگشایی سفارت ایرلند در تهران 
عملیاتی شــود.وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با روند مذاکرات 
و اینکه در کدام حوزه ها پیشرفت به دست آمده است، بیان کرد: 
مادامی که در تمامی چهار حوزه به توافق نرســیم نمی توان گفت 
در پیشرفت داشته ایم چراکه این ها ظروف متصل به هم هستند.

خطیب زاده با تاکید بر اینکه در موضوعات هسته ای موضوع حفظ 
و صیانت از دســتاوردهای دانشمندان را نمی توان نادیده گرفت و 
خط قرمز ما به شــمار می رود، اضافــه کرد: رفع تمامی تحریم ها 
باید محقق شــود. برخی موضوعات در این حــوزه باقی مانده اند 
که نیازمند تصمیم سیاســی طرف مقابل است.سخنگوی وزارت 
امور خارجه تصریح کرد: در رابطه با راستی آزمایی پیشرفت هایی 
داشتیم و ایده های مطرح شده به کلمات و کلمات به فرآیندهای 

اجرایی تبدیل شــده اند. تضامین به بخش های مختلفی تقســیم 
شده اند و تا جایی که ممکن بود گفتگوها انجام گرفته است. البته 
در این حوزه برخی موضوعات باقیمانده است. همه این پرونده ها 
بــا هم در یک فضای مرتبط حرکــت می کنند.وی در واکنش به 
پرسش دیگری در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا نیز 
گفت: موضوع زندانیان یکی از موضوعات جدی اســت که همواره 
در دســتور کار بوده است چراکه از بعد انسانی اولویت ایران بوده 
که حل شــود. این موضوع در یک مســیر موازی با وین از ماه ها 
پیش مطرح بوده اســت و متأسفانه طرف آمریکایی شب اجرا زیر 
توافقی زد که یک بار به دســت آمده بود و بار دیگر نشان داد که 
تا چه میزان در توافق با واشــنگتن باید دقت کرد؛ چراکه معلوم 
نیســت توافقاتی که اعالم می کنند را تا چــه حد اجرایی کنند.

خطیب زاده ادامه داد: این موضوع در مسیر موازی وین در جریان 
اســت، البته هیچ چیز را منوط به گفت وگوهای وین نکرده ایم اما 
به نظر می رسد طرف مقابل حتی در این حوزه هم تصمیم نگرفته 
است.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: موضوع زندانیان 
موضوع انســانی است و انتقال آنها مســئله ای است که می تواند 
به صورت مستقل حل شــود و زمینه خوبی باشد که نشان دهد 
رفتار آمریکا تغییر کرده اســت.وی گفت: میانجی گری ها صورت 
گرفته وپیام هایی دریافت شــده است. برخی می خواهند بیش از 
حد خوشــبینی و برخی بدبینی بدهند. واقعیت این است که در 
وین گفت وگو در خصوص موضوعات حساس ادامه دارد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه 
اصاًل زمان خوبی نیســت برای اینکه در رابطه با نتیجه گفتگوها 
قضاوت کنیم، گفت: در میانه مسیر حساسی که فراز و فرود بسیار 
دارد نمی توانســتیم درباره نتیجه نهایی بر اساس تحوالت روزانه 
تصمیم بگیریم یا اظهار نظر کنیم.خطیب زاده افزود: اینکه طرف 
آمریکایی در برخی مســائل از روز اول پافشاری کرده، موضوعی 
اســت که بر کسی پوشیده نیست، جمهوری اسالمی ایران نیز در 
طرف دیگر بر مواضع خود پافشــاری کرده و پیشنهاداتی را ارائه 
داده است.وی تاکید کرد: اگر اختالفات باقی نمانده بود که امروز 
توافق اعالم می شــد. مطمئناً اختالفات باید با تصمیمات سیاسی 
حل شــود. ایاالت متحده توافق را خــراب کرده بنابراین خودش 
باید جبران کند؛ باید اجازه بدهیم که این مســیر در حالت عادی 
ادامه پیدا کنــد. اینکه هیئت های دیگر با هم مالقات کنند نکته 
عجیبی نیست.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: کسانی که به 
طور جدی گفتگوی های وین را پیگیــری می کنند می دانند که 
به صورت روزانه ســران هیئت هــای مذاکره کننده با هم مالقات 
می کنند و گاهی چند بار در روز این اتفاق می افتد که کاماًل عادی 
اســت. برخی می خواهند بیش از حد خوشبینی و برخی بدبینی 
بدهند. واقعیت این است که این گفت گوها در خصوص موضوعات 
حســاس ادامه دارد.خطیب زاده در واکنش به پرسشی درباره ارائه 
تســهیالت به نخبگان افغانستان، گفت: ایران میزبان بیش از ۴ و 
نیم میلیون از اتباع است و بسیاری از آنها، نخبگانی هستند که به 
دلیل آماده نبودن فضا به حوزه تمدنی خودشان آمده اند. ما میزبان 
آنها هستیم و آنها میهمان ما هستند. نهادهای مختلفی در ایران 
به فکر آنها بودند و خودشــان نیز به خوبی این را می دانند، ایران 
در وضعیت ســختی قرار دارد. این آمار را در کشــورهای مختلف 
بررســی کنید که کدام کشــور دنیا هستند که در تحریم و فشار 
نیســتند و می توانند میزبان چهار و نیم میلیون نفر فقط از یک 

کشور مهاجر باشند!

سفیر روسیه نباید افکار عمومی را جریحه دار می کرد
وی در پاســخ به ســوال دیگری درباره اظهارات و اقدامات سفیر 
روســیه در تهران که باعث جریحه دار شــدن افکار عمومی مردم 
ایران شد، عنوان کرد: روابط ایران و روسیه چند الیه، چند بعدی 
و مبتنی بر مشــارکت راهبردی است. در سفر رئیسی به روسیه، 
مالقات طوالنی و پرمحتوا بین دو رئیس جمهور انجام شد، درباره 
برنامه های مختلف برای گسترش روابط در سازمان های بین المللی 
و حمایت های ایران از مواضع روســیه هم گفتگو شد.سخنگوی 
دستگاه دیپلماسی بیان کرد: باید تالش کنیم که روابط ممتاز با 
حفظ منافع دو طرف انجام شود. هر دیپلمات برجسته ای می داند 
نباید اقدامی کند که افکار عمومی مردم میزبان را جریحه دار کند. 
این کاری نیز با روابط بســیار ممتاز همخوان نیست و از مجاری 
خود این مباحث اعالم شــده و اعالم خواهد شــد.خطیب زاده در 
پاسخ به ســوال خبرنگار مهر، درباره اتهامات بی اساس وزیر امور 
اسالمی عربستان سعودی، تاکید کرد: این اظهارات خیلی بی ارزش 
اســت و از این اظهارات مهندسی شــده که اهداف خاصی دارند 
کم نشــنیده ایم. فارغ از اینکه چه کسی این اظهارات را گفته این 
اتهامات بسیار »مشــمئز« کننده است و نشان می دهد برخی در 
عربســتان همچنان بر طبل نادانی می کوبند و سعی می کنند از 
فضاهای بین المللی و جمع مســلمانان اســتفاده تا بدین وسیله 

فرافکنی و عقده گشایی کنند.

سخنگوی سپاه با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از جلسه فرمانده سابق کل سپاه، گفت: متهمان پرونده یکی از شرکت های وابسته 
به بنیاد تعاون سپاه محاکمه و در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رمضان شریف 
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفتگویی با اشاره به فایل صوتی قدیمی جلسه فرمانده سابق کل سپاه و معاون پیشین 
اقتصادی این نهاد پیرامون پرونده سوءمدیریت و تخلف یکی از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سپاه که اخیراً توسط یکی از رسانه های 
بیگانه منتشر شده است گفت: از ۵ سال گذشته دستگاه های نظارتی سپاه برابر روش های جاری و مراقبت های مستمر خود به پدیده ای از سوء مدیریت و تخلف در یکی 
از شرکت های وابسته به بنیاد تعاون سپاه مظنون شده و پرونده پس از بررسی دقیق و حرفه ای به محاکم قضایی ارجاع و قوه قضاییه با همکاری سپاه، احکام متخلفان که 
هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می باشند را صادر نمود.وی افزود: این موضوع در همان زمان از طریق رسانه ملی توسط سخنگوی محترم وقت قوه 
قضاییه به اطالع افکار عمومی رسانده شد.سردار شریف پیرامون چرایی انتشار دوباره این فایل صوتی در روزهای اخیر خاطر نشان کرد: بدیهی است انتشار مجدد این فایل 
صوتی در شب ۲۲ بهمن ماه و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در راستای راهبرد ترمیم زخم های عمیق بر جای مانده در پیکره استکبار که حاصل 
مجاهدت های سپاه و فرمانده شهید جاودانه اش سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی )ره( می باشد، صورت پذیرفته است.سخنگوی سپاه با تاکید بر اینکه سردار حاج قاسم 

سلیمانی هیچ نقش و مسئولیتی در بنیاد تعاون سپاه نداشته است.

فرمانده نیروی ارتش گفت: افزایش توان راهبردی نیروی دریایی جمهوری اسالمی در راستای تحقق صلح جهانی و تامین امنیت شاهراه 
اقتصادی دنیا اســت.به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شــهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش صبح امروز )دوشنبه( در آیین 
استقبال از ناوشکن جمهوری اسالمی ایران بایَنُدر در اسکله ایران بندر ُکنارک اظهار داشت: حضور با صالبت در عمق راهبردی دریاها، به 
دشمن این هشدار را داده است که باید بیشتر حواسشان را جمع کنند و مراقب باشند.وی افزود: همه این دستاوردها مدیون تالش های 

شبانه روزی همرزمان ما در ناوگروه های متعدد است.فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: وقتی که ما رزمایشی را انجام می دهیم در حقیقت آن را همچون یک جنگ تمام عیار 
انجام می دهیم.دریادار ایرانی تصریح کرد: اینکه همرزمان مان توانستند پیام جمهوری اسالمی ایران را به عنوان پیروزی نیروهای مسلح که انتزاعی ترین مقابله با هرگونه تهدید 
است را به دشمن ابالغ کنند، به خودمان می بالیم.وی گفت: یک پیام وجود دارد؛ اینکه نظام جمهوری اسالمی ایران در باال ترین سطح اقتدار، همدلی و وحدت با تمامی توانش 
همیشگی است، استفاده از این توان هم چیزی جز تحقق صلح جهانی نیست.امیر دریادار دوم آریا شفقت رودسری فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نیز در این مراسم اظهار 
داشت: امروز نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران با گسترش حوزه ماموریت خود توانسته عزت و افتخار دیگری در سخت ترین شرایط تحریمی و اقتصادی 
کشــور برای ملت شــریف مان به ارمغان آورد.وی ادامه داد: ناو گروه قهرمان ۷۹ با استفاده از توان داخلی و حمایت های سلسله مراتب فرماندهی، توانستند چنین ماموریت با 

ارزشی را انجام دهند و این نیز یکی از گام ها در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقالب توسط جوانان والیت مدار نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران است

واکنش سخنگوی سپاه به انتشار »فایل صوتی« 

متهمان محاکمه شدند
 در راستای تحقق صلح جهانی

افزایش توان نیروی دریایی ارتش
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گزیده خبر
معاون وزیر اقتصاد:

۸ مجوز وزارت صمت را تأیید نکردیم
معــاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مواردی که تا ۱۸ 
اسفند در صدور مجوزهای کســب و کار باید عملیاتی شود شفاف شدن 
صدور مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند آن است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان با اشاره به اینکه 
یکی از مســائل فعلی در اقتصاد کشــور، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری 
پایین در کشــور است، افزود: طی دهه گذشــته متوسط رشد اقتصادی 
صفر بود و در برخی از ســال های اخیر حتی میزان اســتهالک از سرمایه 
گذاری باالتر بود که دالیل مختلفی از جمله تحریم و کرونا داشــت، ولی 
یک دلیل مهم موضوع مجوزها و سهولت ورود مردم به ویژه جوانان برای 
کســب و کار بود که متأسفانه بر اساس شاخص های موجود در دنیا رتبه 
بســیار بدی داریم و عماًل خودمان با دســت خود نمی گذاریم مردم وارد 
کسب و کار شوند.سبحانیان گفت: با توجه به اینکه در این بخش قوانین 
مترقی داریم، اما چون دســتگاه های صادر کننــده مجوز، تعارض منافع 
و امضا طالیی دارند دریافت مجوز بســیار ســخت اســت و شفاف شدن 
فرآیند صدور مجوزها مشکل شــده است.وی خاطر نشان کرد: در اسناد 
تحولی دولت آمده که باید به ســمت صدور مجوزهای کسب و کار برود 
تا مردم آثار خوب آن را در زندگی احســاس کنند.وی با اشــاره به اینکه 
در ســال های گذشته رویکرد مناســبی برای ساده سازی و شفاف سازی 
اتخاذ نشده بود تصریح کرد: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال در موضوع 
تســهیالت پرداختی به کسب و کارها که منجر به اشتغال می شود تقریباً 
در ۶ ماهه اول سال اتفاقی نیفتاد، ولی در ۶ ماهه دوم سال اقدامات بسیار 
گسترده توسط دســتگاه انجام شد.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی گفت: حدود ۵ ماه اســت که مرکز پایش کسب و کار برای شفاف 

شدن مجوزها فعالیت می کنند.

درگاه های تخصصی وزارتخانه ها باید به درگاه ملی وصل شوند
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: الکترونیکی شــدن 
صدور مجوزهای کســب و کار، شــرط الزم در قانون اســت همچنین 
دستگاه ها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه ها را به درگاه ملی متصل 
کنند.ســید محمدهادی ســبحانیان در ادامه افزود: الکترونیکی شدن 
صدور مجوزهای کســب و کار، شــرط الزم در قانون است ولی شرط 
مکمل آن این اســت کــه از درگاه ملی این مجوزها به دســت مردم 
برسد یعنی اینکه دستگاه ها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه ها را به 
درگاه ملی متصل کنند تا بتوانیم گزارشــی از تعداد درخواست مجوز 
در وزارتخانه ها همچنین گزارشی از تعداد مجوزهای صادر شده، صادر 
نشده و زمان اخذ مجوز داشته باشــیم.وی ادامه داد: کاربرگ هایی را 
به دســتگاه های مختلف ارسال کردیم تا دستگاه ها نظراتشان را نسبت 
به شفاف سازی و تســهیل مجوزها اعالم کنند ولی بعضاً اینجا مشکل 
داریم چون بعضی از دستگاه ها کاربرگ ها را برنگردانده اند یا مخدوش 
است همچنین دستگاه ها باید یک درگاه تخصصی برای اتصال به درگاه 
ملی داشته باشند بنابراین دستگاه ها باید بر اساس قانون این دو کار را 
انجام دهند.ســبحانیان گفت: بر اساس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز 
شناســایی شده است که از این تعداد ۴۰ مورد تأیید محور و ۱۹ مورد 
ثبت محور اســت و از ۵۹ مجوز که به وزارت صمت ارســال کردیم ۸ 
مجوز را بــا کاربرگ برگرداندند و این ۸ مجوز هم مورد تأیید ما نبوده 
اســت یعنی مؤلفه هایی در کاربرگ ها وجود داشت که از شفافیت الزم 
برخوردار نبوده اســت.وی خاطر نشــان کرد: تمام مجوزهای کسب و 
کار را احصاء کردیم که باید شــفاف سازی شــود همچنین دستگاه ها 
درگاه های تخصصی شــأن را به درگاه ملی متصل کنند.وی ادامه داد: 
کاربرگ هایی را به دســتگاه های مختلف ارســال کردیم تا دستگاه ها 
نظراتشــان را نسبت به شــفاف سازی و تســهیل مجوزها اعالم کنند 
ولــی بعضاً اینجا مشــکل داریم چون بعضی از دســتگاه ها کاربرگ ها 
را برنگردانده اند یا مخدوش اســت همچنین دستگاه ها باید یک درگاه 
تخصصی برای اتصال به درگاه ملی داشته باشند بنابراین دستگاه ها باید 
بر اســاس قانون این دو کار را انجام دهند.معاون وزیر اقتصاد گفت: بر 
اســاس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسایی شده است که از این 
تعداد ۴۰ مورد تأیید محور و ۱۹ مورد ثبت محور اســت و از ۵۹ مجوز 
که به وزارت صمت ارســال کردیم ۸ مجوز را با کاربرگ برگرداندند و 
این ۸ مجوز هم مورد تأیید ما نبوده است یعنی مؤلفه هایی در کاربرگ 
ها وجود داشــت که از شــفافیت الزم برخوردار نبوده است.وی خاطر 
نشان کرد: تمام مجوزهای کسب و کار را احصاء کردیم که باید شفاف 
سازی شود همچنین دســتگاه ها درگاه های تخصصی شأن را به درگاه 

ملی متصل کنند.

کسر حداقل ۵۰۰ هزارتومان از حقوق 
کارمندان تصویب شد

رییس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه مجلــس حداقل و حداکثر مالیات 
حقوق  ســال ۱۴۰۱ را اعالم کرد.به گزارش اقتصادآنالین، کلیه افراد شاغل 
و حقوق بگیر که بیمه تامین اجتماعی برای آنها لحاظ می شود باید بخشی 
از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات حقوق به وزرات اقتصاد و دارایی 
پرداخت کنند. چندی پیش رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 

بودجه از وضع مالیات پلکانی برای حقوق های سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.

مالیات حقوق  چه کسانی حذف شد؟
صبح امروز نیز حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه مجلس  
با اشــاره به مالیات حقوق ها گفت: ما حداقل دریافتی بازنشستگان را به ۵ 
میلیون تومان و حداقل حقوق شــاغالن را ۵ میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان 
پیش بینی کردیم. کمیســیون تلفیق حداقل حقوق ها را ۶۰ درصد افزایش 
داد. پرداخــت حقوق تا ۵ میلیون تومان معاف از مالیات اســت. همچنین 
حقوق های ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، شــامل ۱۰ درصد مالیات می شود، این 
در حالی اســت که دولت مالیات حقوق تا ۱۰ میلیون تومان را ۱۰ درصد 

در نظر گرفته بود.

حداکثر مالیات حقوق  چقدر است؟
رییس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه مجلس ادامه داد: همچنین مالیات 
حقوق هــای بین ۱۵ تا ۲۵ میلیــون تومان، ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ســقف 
حداکثری حقوق، ۲۰ درصد تعیین شد. به حقوق های بیش از این رقم نیز 
که شامل کارانه پزشــکان و برخی موارد خاص است، مالیات ۳۰ درصدی 

تعلق می گیرد.

کسر ۵۵0 هزار تومان از حقوق ماهانه
بر این اساس اگر حقوق کارمندی ماهانه ۵میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد 

باید ۱۰درصد آن یعنی حدود ۵۵۰هزار تومان مالیات بپردازد.

ساداتی نژاد:
 کشاورزی قراردادی در ایران

 اجرا می شود
وزیر جهاد کشــاورزی گفت: طرح کشــاورزی قراردادی در کشور اجرا می 
شود.به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
در گفتگویی با شــبکه خبر از اجرایی شدن کشــاورزی قراردادی خبر داد 
و گفت: فاز نخســت قرارگاه رصدخانه کشــاورزی در سال آینده در دولت 
ســیزدهم راه اندازی می شــود.وی با بیان اینکه مشکالت بخش کشاورزی 
بســیار زیاد است، تاکید کرد که نمی توان در این چهار ساله همه مسائل را 
حل کرد اما پنج اولویت اصلی در وزارت کشــاورزی وجود دارد.وزیر جهاد 
کشــاورزی افزود: دیپلماسی قضائی در دســتور کار وزارت جهادکشاورزی 
اســت و باید صادرات محصوالت کشــاورزی در خاورمیانــه افزایش یابد.
ساداتی نژاد عنوان کرد: توسعه کشــاورزی قراردادی از اولویت های اساسی 
وزارت جهاد کشــاورزی است که امســال ۲۵۰ هزار هکتار از گندمزارهای 
کشور به صورت قراردادی زیر کشت رفت و در نظر داریم در سال آینده این 
ســطح را تا ۲ میلیون هکتار افزایش بدهیم و در سایر محصوالت زراعی و 

باغی نیز این طرح را اجرا کنیم.

میرکاظمی: 

شیوه مدیریت کشور باید متحول شود
تهران - ایرنا - رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
دولت ســیزدهم معطل نتیجه مذاکرات نخواهد ماند، تصریح 
کرد: در دولت های پیشــین هشت سال فعالیت اقتصادی را 
معطل مذاکره کردند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب شاخص 
های اقتصادی شــد.به گزارش روز ســه شنبه ایرنا، »مسعود 
میرکاظمی« با بیان اینکه بیش از ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان 
طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد، گفت: گاهی با فشارهای 
سیاسی طرح های بدون توجیه اقتصادی آغاز می شود.معاون 
رییــس جمهور افزود: در حال حاضر متوســط عمر طرح ها 
به ۱۷ سال رســیده، اگر با شیوه های کنونی بخواهیم راه را 
ادامه دهیم این طرح ها را باید طرح های باســتانی نامید.وی 
تاکید کرد: در سال های گذشته به علت ایجاد جو بی اعتمادی 
سرمایه های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی 
هدایت نشــد، در حالیکه حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار هزار 
میلیارد تومان عبور کرد.میرکاظمــی مهم ترین عامل ایجاد 
اطمینان را بهبود شــاخص هــای کالن اقتصادی و پرهیز از 
تصمیمات شــتاب زده دانســت و افزود: اولین بودجه دولت 
سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی، بهبود بهره وری و کنترل 
تورم تدوین شده و این بودجه تضمین کننده بهبود شاخص 
های کالن اقتصادی اســت.وی با بیان اینکه دولت سیزدهم 
معطل نتیجه مذاکرات نخواهــد ماند، تصریح کرد: در دولت 

های پیشــین هشت ســال فعال اقتصادی را معطل مذاکره 
کردند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی 

شد.

شیوه مدیریت کشور باید متحول شود
معاون رییس جمهور اضافه کرد: کشور فقیری نیستیم اما باید 
شیوه مدیریت کشــور را متحول کرد، دولت نیز معتقد است 
که راه حل مشــکالت حضور سرمایه های مردم است و برای 
این کار در بودجه سال آینده صندوق های پیشرفت و عدالت 
پیش بینی شده اســت.میرکاظمی افزود: با اهرم شدن منابع 
این صندوق ها تسهیالت ارزان قیمت به بخش خصوصی داده 
می شــود تا طرح هایی که در. شد اقتصادی موثر هستند و 
بر مبنای سند ملی آمایش مشخص شــده اند را اجرا کنند.
وی بر ضرورت جذب ســرمایه گــذاری خارجی تاکید کرد و 
گفت: در حال حاضر ســرمایه گذار خارجی بین دســتگاه ها 
سرگردان هستند، نمی شود به این شیوه شاهد جهش جذب 
منابع باشــیم.حتما باید در شیوه های جذب سرمایه گذاری 
خارجی تجدید نظر کرد.رییس ســازمان برنامه بودجه افزود: 
باید در طرح های نیمه تمام اولویت بندی کرد تا موضوعاتی 
که با معیشــت، اشتغال و رشد اقتصادی گره خورده زودتر به 

سرانجام برسد.

عضو کمیسیون تلفیق گفت: مجلس با 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف نیست 
اما دلیــل موافقت نکــردن مجلس با 
حذف آن این اســت که در حال حاضر 
زیرساخت ها و هماهنگی های الزم بین 
بخش های مختلف دولت برای این کار 
آماده نیســت.به گزارش خبرنگار ایِبنا، 
سیاست ارز ترجیحی یکی از روش هایی 
اســت که دولت ها به منظور کمک به 
مردم بــه لحاظ اقتصــادی، در مقاطع 
گوناگــون آن را به کار مــی گیرند. در 
ایران نیز این سیاست از سال ۱۳۹۷ به 
اجرا گذاشته شد. در چارچوب این طرح 
دولت اقدام بــه ارائه ارز ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساسی کرد. اجرای این 
قانون مشــکالتی را به همراه داشت. به 
طور مثال، طبق آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران در سال ۱۳۹۸ نسبت به 
ســال ۱۳۹۷، حدود ۱۶ درصد افزایش 
واردات کاالهای اساسی ثبت شده است. 
در واقع ارائــه ارز ترجیحی به کاالهای 
اساســی، موجب برتری واردات نسبت 
به تولید داخل شــد و بــه این ترتیب، 
تولید داخلی از صرفــه اقتصادی افتاد.
عالوه بر این، مشکالت دیگری از قبیل 
رانت خواری و فســاد بروز کرد. از طرف 
دیگر، کاالهای اساســی که قرار بود با 
قیمت مناسب به دســت مردم برسد، 
تقریباً با همان قیمت بازار آزاد به دست 
مصرف کننده رسید.در این باره غالمعلی 
تلفیق  کمیســیون  عضو  کوهســاری، 
مجلس در گفتگو بــا خبرنگار ایِبنا، به 
مشکالت سیاست ارز ترجیحی اشاره و 
تصریح کرد: وقتی صحبت از حذف ارز 
ترجیحی می شــود، به این معناست که 
گرانی را در سطح جامعه خواهیم داشت. 
در شرایطی که فقط بحث هایی در مورد 
حذف ارز ترجیحــی در جامعه مطرح 
است، تأثیرش را بر قیمت ها می بینیم. 
من به هیچ عنوان مشکالتی را که درباره 

ارز ترجیحی وجود دارد، مبنی بر اینکه 
اتفاق  برخی رانت خواری ها و فســادها 
افتاده اســت، نفی نمی کنم و معتقدم 
که ایــن اتفاقات وجــود دارد.وی ادامه 
داد: اگر بنا باشــد حذف ارز ترجیحی را 
داشته باشیم باید به مررو زمان این اتفاق 
بیتفد. حذف یکباره این قانون باعث بروز 
مشکالتی در سطح جامعه می شود و به 
اعمال فشــار اقتصادی بیشتر به مردم 
منجر می شود.این عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس خاطرنشــان کرد: به طور کلی، 
حذف یکباره ارز ترجیحی مضراتی برای 
جامعه دارد و ادامه سیاست ارز ترجیحی 
هم مشــکالتی به بار می آورد. به همین 
دلیل باید دولت یک برنامه ریزی منسجم 
و مشخص برای حذف این قانون داشته 
باشد. مجلس هم این آمادگی را دارد که 
با دولت همکاری کند. اما مســئله مهم 
این است که دولت باید بتواند نمایندگان 
مجلس را قانع کند. کوهســاری با بیان 
اینکه در حال حاضر کمیســیون تلفیق 
مبلغــی را برای ارز ترجیحــی در نظر 
گرفته اســت و ایــن به معنــای عدم 
موافقــت با حذف ارز ترجیحی اســت، 
گفت: دلیل موافقــت نکردن مجلس با 
حذف ارز ترجیحی این است که در حال 
حاضر زیرساخت ها و هماهنگی های الزم 
بین بخش های مختلف مدیریتی دولت 
بــرای این کار وجود نــدارد. امیدواریم 

هماهنگی هــا صورت بگیــرد و دولت 
برنامه مشــخصی را تدوین و ارائه کند 
تا حــذف ارز ترجیحی تصویب شــود.

ادامه  تلفیق مجلس  عضو کمیســیون 
داد: بنده بــه عنوان یک نماینده که در 
حوزه انتخابیه خودم حضور پیدا می کنم 
می بینــم که هماهنگی بیــن متولیان 
مختلــف از جملــه جهاد کشــاورزی، 
بهداشت و درمان، وزارت صمت و... برای 
حــذف ارز ترجیحی وجود ندارد. این ها 
باید مشــخص کنند که قصد دارند چه 
کاری در سطح استان ها و شهرستان ها 
انجام دهند و قرار است به چه شکلی بعد 
از حذف ارز ترجیحی به مردم خدمات 
بدهند تا برای مردم به لحاظ اقتصادی 
مشکلی پیش نیاید.وی افزود: وقتی بنده 
به عنوان نماینده مجلس می بینم که در 
حوزه انتخابیه خودم زیرساخت ها برای 
حــذف ارز ترجیحی فراهم نیســت، به 
طوری که دولت بتواند خدمات الزم را به 
مردم ارائه دهد، نمی توانم در مورد برنامه 
دولت برای ارز ترجیحی مطمئن باشم. 
با توجه به صحبت هایی که با همکاران 
در سطح مجلس داشتیم، به این نتیجه 
رســیدیم که هنوز آمادگــی در جامعه 
بــرای حذف ارز ترجیحــی وجود دارد. 
ایــن آمادگی باید توســط دولت ایجاد 
نماینده مجلس خاطرنشان  شــود.این 
کرد: دولت بازوی اجرایی کشــور است 

و باید قوانیــن را اجرا کند. بنابراین اگر 
قرار باشــد حذف ارز ترجیحی را داشته 
باشــیم باید دولت بتواند بــه گونه ای 
درســت و منطقی این قانــون را اجرا 
کند، به طوری که مشکلی برای کشور 
و اقتصاد مردم به وجود نیاد.کوهساری 
گفت: دولــت برنامه قانع کننده ای برای 
حمایــت از تولیدکننده و مصرف کننده 
در صورت حذف ارز ترجیحی نداشــت. 
ما اگر بخواهیــم ارز ترجیحی را حذف 
کنیم، باید بتوانیم با یک برنامه منسجم 
و قوی از تولیدکننــده و مصرف کننده 
حمایت کنیم. ما نمی توانیم یکی از این 
دو را به نفع دیگری فدا کنیم. اگر فقط 
به فکر مصرف کننده باشیم، تولیدکننده 
ضرر می کند و مضراتــش برای جامعه 
اســت و اگــر منافــع مصرف کننده را 
در نظــر نگیریم، باز هم دچار مشــکل 
می شــویم. دولت باید بتواند به حمایت 
از مرغداران، دامداران، کشاورزان و دیگر 
تولیدکنندگان بپردازد. ما جلسات متعدد 
با وزرا و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
داشــتیم، اما نظرات این افراد نتوانست 
ما را در زمینه حذف ارز ترجیحی قانع 
کند.عضــو کمیســیون تلفیق مجلس 
خاطرنشان کرد: باید طوری برنامه ریزی 
کنیم که تولیدکننده و مصرف کننده به 
صورت همزمان از عواید ناشی از حذف 
ارز ترجیحی برخوردار شــود تا از بروز 
مشکالت در جامعه جلوگیری کنیم. اگر 
از تولیدکنندگان حمایت نکنیم، بخشی 
از آنها از گردونه تولید خارجی می شوند 
که بــه نفع جامعه نخواهد بــود. اما به 
طور کلی خطر قرمز مجلس معیشــت 
مردم اســت و باید بهبود معیشت مردم 
سرلوحه اصالحات اساسی قرار گیرد. به 
همین دلیــل نیز نمایندگان مجلس در 
مورد مدیریت این فضا با برنامه ارسالی 
دولت قانع نشدند و حذف ارز ترجیحی 

در مجلس مورد تأیید قرار نگرفت.

چرا ارز 4200 تومانی حذف نشد؟

عضو کمیســیون عمران مجلس اظهار داشت: امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه 
نشین شدند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می کند که این میزان 
به دلیل اتخاذ سیاســت های غلط بخشی نگری بوده است.مجتبی یوسفی در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره افزایش ۵۰ درصدی نرخ تورم نقطه ای اجاره بها اظهار 
داشــت: مسکن یک مولفه مهم در ســبد خانوار محسوب می شود و قطعا در معیشت 
خانوار تاثیرگذار است و بســیاری از کشورها با روش هایی توانسته اند بازار اجاره بها را 
کنترل کنند.وی ادامه داد: باید توجه داشــته باشــیم که مولفه های اقتصادی بر تمام 
بازارها از جمله بازار مســکن و اجاره به طور مستقیم اثر می گذارد و در کشوری که با 
تورم ۵۰ درصدی مواجه بوده بدیهی اســت که بازار مسکن هم متاثر از این نرخ تورم 
دچار تالطم شود.عضو کمیسیون عمران افزود: وقتی اقتصاد مولد تضعیف می شود و و 
با افزایش نرخ تورم، قیمت انواع کاال و خدمات و همچنین در یک مدت زمان کوتاهی 

افزایش قابل توجیه پیدا می کند، سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی دارایی خود را وارد 
بخش مسکن می کنند تا سرمایه آنها متاثر از نرخ تورم از بین نرود. از این رو قطعا ثبات 
و بی ثباتی اقتصاد در بازار اجاره و مسکن به شدت تاثیرگذار است و به همین دلیل با 
افزایش قابل توجه اجاره بها در طول بازه زمانی کوتاه مواجه شده ایم.یوسفی با اشاره به 
اثرگذاری عرضه و تقاضا بر روی بازار اجاره اظهار داشت: عامل مهم دیگری که بر بازار 
اجاره اثر می گذارد عرضه و تقاضا اســت. در تمام کشورها بخشی از جمعیت مستاجر 
هستند اما این گونه نیست که در مدت زمان کوتاهی نرخ اجاره بها تا این حد افزایش 
پیدا کند چرا که بین عرضه و تقاضا تعادل و توازن وجود دارد.عضو کمیسیون عمران 
مجلس با اشــاره به جمعیت مستاجران ایران گفت: در حالی که طبق آمار سرشماری 
ســال ۹۵ شش و نیم میلیون خانوار مستاجر داریم ســالیانه ۸۰۰ هزار ازدواج جدید 
صورت می گیرد یعنی پی در پی در جمعیت مســتاجران کشــورمان اضافه می شود، 

این در حالی اســت که در هشت سال گذشته دولت با افتخار اعالم کرد هیچ مسکنی 
نساخته است البته در یک سال آخر دولت دوازدهم اقداماتی در حوزه مسکن ملی انجام 
شد اما همچنان در بخش مسکن با عقب ماندگی هایی مواجه بودیم.یوسفی تاکید کرد: 
امروز جمعیت جوان در کشورمان باال است و این جمعیت نیاز به مسکن دارند اما عرضه 
از تقاضا بسیار فاصله گرفته است و ما با کاهش شدید عرضه مواجه هستیم. در تمام این 
سال ها میزان تولید مسکن بسیار کاهش یافته؛ به طوری که از آمار ساخت ۹۰۰ هزار 

واحد مسکونی در دهه ۸۰ به کمتر از ۲۰۰ هزار واحد شهری و روستایی رسیده ایم.
وی با بیان اینکه قوانین کنترلی که در مجلس تصویب شد هم به اجرا نرسید که یکی 
از مهمترین آنها بحث مالیات بر خانه های خالی بود، اظهار داشت: بارها تاکید کرده ایم 
که اخذ مالیات از خانه های خالی برای درآمدزایی دولت نیست بلکه جریمه سوداگران 
حوزه مسکن است.وی با تاکید بر اینکه قرار نیست از مردم مالیات بر خانه های خالی 
بگیریم گفت: بارها گفته ایم که هر کســی که یک واحد در یک شهر و واحد خالی در 
شهر دیگر داشته باشد مشــمول مالیات بر خانه های خالی نخواهد شد از سوی دیگر 
شــهرهای زیر صد هزار نفر معاف از مالیات بر خانه های خالی هســتند، همچنین به 
دنبال اخذ مالیات از انبوه سازان هم نیستیم و امروز تقریبا مالیات انبوه سازان نزدیک به 

صفر است و این مالیات بر خانه های خالی تنها مشمول کسانی می شود که واحدهای 
خود را وارد زنجیره مصرف نمی کنند.عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه اقداماتی از 
جمله وضع مالیات بر خانه های خالی راهکارهای کوتاه مدت کنترل بازار اجاره هستند 
و ساخت مسکن می تواند باعث افزایش عرضه شود.یوسفی تاکید کرد: هر چند قیمت 
مســکن هنوز کاهش پیدا نکرده است اما رشد تورم شــیب نزولی پیدا کرده و مانند 
گذشــته با شیب تند نرخ تورم مواجه نیســتیم.وی با اشاره به افزایش حاشیه نشینی 
ناشــی از اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی و سیاســت گذاری های نادرست در حوزه 
مسکن گفت: امروز ۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شدند و تقریبا یک چهارم 
جمعیت ایران در حاشــیه زندگی می کند که این میزان حاشیه نشینی به دلیل اتخاذ 
سیاست های غلط بخشــی نگری بوده است. اگر نگاه متوازن در توزیع اعتبارات وجود 
داشت امروز جمعیت حاشیه نشین به ۲۰ میلیون نفر نمی رسید.وی با اشاره به نظارت ها 
برای اجرای بخشنامه ها برای رعایت سقف اجاره بها در کالنشهرها گفت: در شرایطی که 
ما با این مولفه های اقتصادی و رشد نرخ تورم مواجه هستیم و قوانین مالیاتی به اجرا 
نمی رسد می د انیم که بخشنامه هایی ماننند رعایت سقف اجاره بها شعار است و کسی به 
آن توجه نکرده و خودمان می دانیم این بخشنامه ها هیچ تاثیری در بازار اجاره نداشتند.

6.۵ میلیون خانوار مستاجر و 20 میلیون نفر حاشیه نشین 

بخشنامه های کنترل اجاربها در حد شعار بود

تصمیم مجلس برای یارانه سال آینده چیست؟
یک نماینده مجلس گفت: یارانه نقدی سال آتی نیز ادامه خواهد داشت اما در مورد مبلغ آن به بحث و گفت وگوی بیشتری داریم.اقتصادآنالین – سیده زهرا محمودی؛ تقریبا چند روزی است که امیدها برای واریز یارانه جدید به ناامیدی بدل شده است؛ 
چراکه حذف ارز ترجیحی منتفی و در نتیجه، منبعی برای یارانه جدید وجود ندارد؛ با این وجود هنوز هم صحبت هایی در مورد یارانه ها می شود و برخی اظهار می کنند که ممکن است یارانه به طرق مختلف به مردم داده شود؛ از جمله این روش ها که 
پس از منتفی شدن یارانه جدید، بدان اشاره شد، می توان به کاال کارت و یا کارت پروتئین اشاره کرد.اما سوالی که مطرح می شود، این است که تکلیف یارانه های فعلی چه خواهد شد؟ یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی، افزایش می یابد یا همچنان مانند قبل و به 
همان مبلغ پرداخت خواهد شد؟ اصال یارانه ۴۵هزار تومانی در سال آتی ادامه خواهد داشت یا خیر؟ اقتصاد آنالین برای یافتن پاسخ این سواالت، به مصاحبه با علیرضا نظری، نماینده مردم خمین در مجلس پرداخته است.نظری در پاسخ به این سوال که 
نظر دولت در مورد یارانه ها چیست؟ اظهار داشت: نظر دولت در بحث یارانه ها مثبت است و تصمیم دارند در الیحه مدنظر داشته باشند؛ در کمیسیون تلفیق هم روی رقم بحث شده اما هنوز نتیجه مشخص نیست؛ ولی تا جایی که من اطالع دارم، نظرات 
در این باره مثبت بوده است؛ اما اینکه جمع بندی نهایی در صحن مجلس به کجا برسد، قابل پیش بینی نیست؛ اما در هر صورت نظر غالب بر این است که یارانه ها باید حتما ادامه یابد.وی ادامه داد: فعال روی مبلغ آن بحث می شود و باید مبلغ یارانه ها 

مشخص شود؛ اما اینکه در صحن مجلس این عدد باشد یا افزایش یابد، نمی توان فعال نظر دقیقی داد و باید دید در صحن آرا به چه صورت خواهد بود.
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گزیده خبر

پاداش کاهش مصرف برق ۵ برابر شد
 علت خاموشی های اخیر چیست؟

سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکانی که تا حاال ۲۰۰ کیلووات ساعت مصرف 
داشتند و رقم مصرفشان به ۱۰۰ کیلو وات ساعت کاهش یافته، نه تنها از تعرفه 
رایگان برخوردار می شــوند، بلکه در ۴ ماهه گرم ســال، از وزارت نیرو بستانکار 
خواهند شد.مصطفی رجبی مشــهدی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اعمال 
تغییرات در قبوض جدید، اظهار کرد: قطعا قبوضی که بعد از بهمن ماه صادر می 
شوند با تعرفه های جدید خواهد بود، همچنین پیش بینی شده در این طرح برای 
مشترکانی که میزان مصرف آن ها زیر الگوی کم مصرفی است مشوق هایی لحاظ 
شــود.وی با بیان اینکه ۷۵ درصد مشترکان زیر الگو مصرف منطقه قرار دارند و 
تنها ۲۵ درصد که حدود هفت میلیون مشترک را شامل می شود، جزو مشترکان 
پر مصرف هســتند، گفت: البته در مناطق مختلف پراکندگی ها متفاوت است، 
در مجموع این دســته از مشترکان که بیش از  حد مصرف منطقه مصرف دارند 
شامل حال این طرح خواهند شد.سخنگوی صنعت برق همچنین با تشریح علت 
خموشی های اخیر گفت: خاموشی هایی که در روزهای اخیر در تهران اتفاق افتاد، 
به دلیل حوادث مقطعی بوده و هیچ گونه خاموشــی ناشی از محدودیت سوخت 
در کل کشور نداریم.رجبی مشهدی با بیان اینکه وقوع آتش سوزی در بازار باعث 
قطع یکی از پست های برق و وقوع خاموشی های مقطعی در برخی مناطق شد، 
اظهار کرد: در همان ساعات ابتدایی مشکل قطعی برق حل شد و اکنون در هیچ 

کدام از بخش های تهران با خاموشی مواجه نیستیم.
وی افزود: با تدابیر و اقدامات انجام شده و همکاری وزارت نفت و تامین به موقع 
ســوخت نیروگاه ها، توانستیم زمستان را بدون مشکل سپری کنیم، هرچند که 
یک ماه از این فصل باقی مانده و انشاهلل بدون  خاموشی های ناشی از محدودیت 
ســوخت زمستان را پشت سر خواهیم گذاشت.سخنگوی صنعت برق با اشاره به 
اقدامات انجام شده برای پیک سال آینده نیز گفت: از شهریورماه برنامه ریزی برای 
گذر از پیک آغاز شده، تعمیرات نیروگاهی نیز در حال انجام است و پیش بینی می 
کنیم که تا خرداد ماه عملیات تعمیرات نیروگاهی به پایان برسد.رجبی مشهدی 
تاکید کرد: در هیچ منطقه ای از کشور  برنامه ای برای اعمال محدودیت در شبکه 
تعریف نشــده و وقوع خاموشی ها به دلیل حوادث احتمالی است که معموال در 

زمانی کوتاه نیز برطرف می شود.

سودگیری بازار مانع صعود قیمت نفت شد
قیمت نفت در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی که سرمایه گذاران به سودگیری 
از افزایش روز گذشته قیمتها پرداختند و تحت تاثیر افت بازارهای سهام، کاهش 
یافت اما نگرانیها نسبت به بحران پیرامون اوکراین، کاهش بیشتر قیمتها را محدود 
کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت با ۴۴ سنت معادل ۰.۵ درصد 
کاهش، به ۹۶ دالر و چهار ســنت در هر بشــکه رسید. بهای معامالت این بازار 
روز دوشنبه دو دالر و چهار ســنت افزایش داشت.بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیــت آمریکا با ۵۲ ســنت معادل ۰.۵ درصد افزایش، بــه ۹۴ دالر و ۹۴ 
ســنت در هر بشکه رسید. شــاخص نفت آمریکا روز گذشــته با دو دالر و ۳۶ 
ســنت افزایش بسته شده بود.هر دو شــاخص روز دوشنبه به باالترین رکورد از 
ســپتامبر سال ۲۰۱۴ صعود کردند و نفت برنت به ۹۶ دالر و ۷۸ سنت و وست 
تگزاس اینترمدیت به ۹۵ دالر و ۸۲ ســنت رســیده بود.روسیه یکی بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان اســت و نگرانیها از حمله نظامی روســیه به 
اوکراین باعث شــده است قیمت نفت به سمت ۱۰۰ دالر در هر بشکه پیشروی 

کند که از سال ۲۰۱۴ دیده نشده است.

نقش پررنگ شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
در ایفای مسئولیت های اجتماعی

شرکت نفت ستاره خلیج فارس با گسترش نقش مشتریان بین المللی خود در 
ایفای مسئولیت های اجتماعی همواره بر توسعه جوامع محلی تاکید دارد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، در 
راستای گســترش فعالیت های عام المنفعه با نگاه به توسعه پایدار، شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس پیشنهاد ایفای مسئولیت های اجتماعی را به یکی از مشتریان 
خیر بین المللی این شــرکت ارائه کرد و منجر بــه انعقاد تفاهم نامه همکاری 
برای افزایش زیرســاخت های آموزشــی هرمزگان شــد.در این اقدام با توجه به 
نیازسنجی های صورت گرفته برای گسترش فضاهای آموزشی در استان، قرارداد 
همکاری با استانداری هرمزگان در پروژه احداث مدرسه ۱۸ کالسه واقع در شهرک 
پیامبر اعظم بندرعباس منعقد شد.اجرای این طرح به توسعه زیرساخت های استان 
هرمزگان منجر می شود و گامی در راستای تحقق اهداف عمل به مسئولیت های 
اجتماعی بزرگ ترین پاالیشــگاه میعانات گازی جهان است.شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس عالوه بر رســالت خطیر تأمین بخش عمده ای از فرآورده های سبد 
سوخت کشور از صنایع پیشــرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی است و با 
رویکرد توســعه ی پایدار همواره ارتقا سطح زندگی جوامع محلی را مدنظر قرار 
داده  است.ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی پس از وقوع زمین لرزه های مهیب در 
شهر فین به ساکنان مناطق زلزله زده و ساخت ضرب العجل واحدهای مسکونی 
در روســتاهای گیشان غربی و زرتو بخشی از اقدامات کم نظیر در این راستا به 
شمار می رود.پیش بری روند ســاخت بیمارستان ۲۶۴ تختخوابی نفت ستاره 
خلیج فارس، مشــارکت در اجرای طرح پیک سایی شــبکه بندرعباس، تأمین 
برق و آب موردنیاز آب شــیرین کن یک میلیون مترمکعبی بندرعباس، راه اندازی 
بزرگ ترین مرکز تجمیعی واکسیناســیون کرونا در شهر بندرعباس و بازسازی و 
تجهیــز درمانگاه فرهنگیان بندرعباس نیز از جمله دیگر اقدامات مهم اخیر این 
شرکت در زمینه ایفای مسئولیت های اجتماعی به شمار می رود تا هرمزگان بیش 

از پیش در مسیر توسعه بر بلندای قله های افتخار بدرخشد.

درآمد ۴ میلیون دالری ۲ جوان از استخراج 
بیت کوین با مشعل نفتی!

دو جوان ۲۳ ســاله ساکن تگزاس آمریکا از اســتخراج بیت کوین با انرژی گاز 
مشعل میادین نفتی، در سال ۲۰۲۱ مبلغ چهار میلیون دالر به دست آورده اند.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، دو جوان ۲۳ ســاله اهل تگزاس که یکی 
دارای مدرک مهندسی و دیگری کارشناس ارشد امور مالی از دانشگاه »تگزاس 
A&M« اســت، سال گذشــته چهار میلیون دالر از استخراج رمزارز بیت کوین 
با اســتفاده از برق تامین شــده توسط گاز مشــعلی متعلق به میادین نفتی به 
دست آوردند.کسب درآمد زیاد از استخراج ارزهای دیجیتال تعجب آور نیست، اما 
استخراج ارز دیجیتال یک فرآیند بسیار انرژی بر است. براساس تحلیل دانشگاه 
»کمبریج«، اســتخراج بیت کوین بیش از ۱۲۵ تراوات ســاعت در سال انرژی 
مصرف می کند که بیشــتر از کل مصرف ساالنه کشور آرژانتین است.اما این دو 
جوان موفق شده اند با گاز مشعل متعلق به میادین نفتی، انرژی عملیات خود را 
تامین کنند.هنگامی که حفاری های نفتی به گاز طبیعی می رسد، آن گاز باید از 
چاه نفتی تخلیه شود و بدین ترتیب به شکل یک مشعل مرتفع شعله ور می شود 
و می سوزد. اگر محل حفاری نزدیک یک خط لوله باشد، بدیهی است که آن گاز 
را می فروشند، اما در غیر این صورت، برای تحویل گاز نیاز به ایجاد خطوط لوله 
دارند که پروژه گرانی است و توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین شرکت های حفاری 
معموالً به جای ســرمایه گذاری در خط لوله، آن گاز را می ســوزانند. به همین 
دلیل است که معموالً شاهد شعله های آتش در میدان های نفتی هستیم.اکنون 
»برنت وایتهد« مهندسی از خانواده ای که در کار تولید نفت و گاز هستند و »مت 
لوسترو« یک کارشــناس مالی و عالقه مند به بیت کوین، با مشاهده این اتالف 
عظیم انرژی، ســرمایه خود را که از کار مراقبت از چمن و محوطه سازی جمع 
شده بود، روی هم گذاشتند و شرکتی به نام »Giga Energy Solutions« را تأسیس 
کردند.این شرکت تجهیزات استخراج خود را در یک کانتینر قابل جابجایی، روی 
یک چاه نفت قرار می دهد و ســپس گاز طبیعی را به ژنراتورها هدایت می کند 
تا انرژی مورد نیاز ماینرها را تامین کند.این شرکت که شرکت جوانی است، در 
حال حاضر ۱۱ کارمند دارد و تاکنون با بیش از ۲۰ شــرکت نفت و گاز قرارداد 
امضا کرده اســت و در حال مذاکره با صندوق های اعتباری دولتی برای توسعه 
کار خود است.نکته جالب توجه این است که این شرکت عالوه بر درآمدزایی از 
گازی که بی هدف سوزانده می شود و هدر می رود، میزان آالیندگی میادین نفتی 
را نیز تا ۶۳ درصد کاهش می دهد.»وایتهد« می گوید: وقتی بچه بودم، همیشــه 
این مشعل های آتش را می دیدم و می دانستم چقدر بیهوده می سوزند. اکنون کار 
ما یک راه جدید نه تنها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بلکه برای کسب 
درآمد از گازی است که هدر می رود.»لی براچر« رئیس شورای بالک چین تگزاس 
می گوید: آنها از طریق اســتخراج بیت کوین با انرژی ســرگردان و حل چالش 

زیست محیطی، درآمد خود را به دست می آورند.

 قرارداد ۲۷ میلیارد دالری عراق و توتال
 به مانع خورد

قرارداد ۲۷ میلیارد دالری میان شرکت توتال فرانسه و عراق در پی اختالف بر 
سر مفاد توافقنامه به بن بست رسیده و در معرض ریسک لغو از سوی دولت 
جدید این کشور قرار دارد.به گزارش ایسنا، عراق پس از قراردادهایی که یک 
دهه پیش داشت، برای جذب سرمایه گذاریهای بزرگ جدید در صنعت انرژی 
به سختی تالش می کند. دولت عراق اهداف تولید نفت را مکررا کاهش داده 
است زیرا شرکتهای نفتی بین المللی که قراردادهای اولیه را امضا کردند، به 
دلیل بازدهی ضعیف توافقنامه های تقســیم درآمد، کنار کشیده اند.توتال 
سال میالدی گذشته موافقت کرد در چهار پروژه نفت، گاز و تجدیدپذیر در 
بصره ظرف مدت ۲۵ سال سرمایه گذاری کند. این قرارداد در سپتامبر سال 
۲۰۲۱ به دنبال ســفر امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه توسط وزارت 

نفت عراق امضا شد. 

پیش بینی جدید بانک آمریکایی

نفت ۱۲۵ دالری در راه است
بانک آمریکایی جی پی مورگان پیش بینی کرد تولید پایینتر 
از ســطح هدف گذاری اوپک پالس و ظرفیــت مازاد تولید 
انــدک، احتماال عرضه در بازار نفت را محدود نگه داشــته و 
می تواند باعث صعود قیمتها به ۱۲۵ دالر در هر بشکه تا سه 
ماهه دوم امسال شود.به گزارش ایسنا، این بانک در یادداشتی 
به تاریخ ۱۱ فوریه نوشت: کمبود عرضه تا پایان سال ۲۰۲۲ 
رشــد می کند زیرا بعید است اوپک پالس از افزایش سهمیه 
تولید هدف گذاری شده منحرف شود که باعث افزوده شدن 
نرخ ریســک بیش از ۳۰ دالر در هر بشکه به قیمت نفت می 
شــود.تولیدکنندگان اوپک پالس به توافق تسهیل تدریجی 
محدودیت عرضه پایبنــد مانده و ماه جاری با افزایش تولید 
ماهانه به میزان ۴۰۰ هزار بشــکه در روز موافقت کردند اما 
مکررا از تحقق افزایش تولید هدف گذاری شده بازمانده است. 
چندین عضو اوپک پالس به دلیل ســرمایه گذاری اندک در 
تولید جدید طی سالهای گذشته، موفق نشده اند تولیدشان را 
افزایش دهند. آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش 
ماهانه خود اعالم کرد اختالف بین تولید و هدف اوپک پالس 

در ژانویه به ۹۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
طبق گزارش جی پی مورگان، این عملکرد ضعیف در مقطع 
حساسی روی می دهد و از نظر ما، ضعف سایر تولیدکنندگان 
جهانی و ســرمایه گذاری اندک در داخل اوپک پالس و رشد 
تقاضا برای نفت در دوران پســاکرونا دست به دست هم داده 
و یک بحران انرژی ایجــاد می کند. بعالوه واکنش خاموش 
تولیدکنندگان غیراوپک به قیمتهای باالتر می توانند ۱۰ دالر 
در هر بشــکه به نرخ نفت خام اضافه کند.بر اســاس گزارش 
رویترز، قیمتهای نفت روز دوشنبه تحت تاثیر نگرانی از حمله 
نظامی قریب الوقوع روســیه به اوکراین، به باالترین حد در 
بیش از هفت سال گذشته صعود کردند. بهای معامالت نفت 
برنت که تا مرز ۹۶ دالر و ۱۶ سنت صعود کرده بود، آخرین 
بار با ۵۵ ســنت افزایش، ۹۴ دالر و ۹۹ ســنت در هر بشکه 
بود. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۸۵ 
ســنت افزایش، به ۹۳ دالر و ۹۵ ســنت در هر بشکه رسید. 
شــاخص نفت آمریکا اواســط معامالت تا مرز ۹۴ دالر و ۹۴ 

سنت پیش رفته بود.

دبیرکل اوپــک اعالم کرد این گروه بــا وجود این که 
همچنان با کمبود سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می 
کند، به تامین کافی نفت برای بازار متمرکز مانده است.
به گزارش ایسنا، محمد بارکیندو در حاشیه کنفرانس 
انرژی در قاهره به خبرنگاران گفت: هیچ تردیدی وجود 
ندارد که ما نگران آن هستیم که امنیت عرضه تضمین 
شــود. این گروه و متحدانش تالش می کنند تضمین 
کنند که همچنان برای تامیــن نفت بازارهای جهانی 
قابل اطمینان و مطمئن هستند.با وجود این که اوپک 
به طور مســتمر در حال احیای محدودیت عرضه ای 
اســت که در اوج بحران پاندمی به اجرا گذاشــته بود، 
برای رســیدن به اهداف تولید با مشکل روبرو شده که 
به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در تولید جدید بوده 
اســت. بعضی از تولیدکنندگان مانند لیبی با مشکالت 
داخلی روبرو هســتند. بارکیندو گفت: این کمبودها به 
همراه تنشــهای ژئوپلیتیکی در اروپای شــرقی کمک 
کرده اســت قیمتهای نفت باالتر بروند. وی همچنین 
ابراز خوش بینی کرد ســران جهانی که در بن بســت 
میان روسیه و غرب بر سر اوکراین درگیر هستند، قادر 
خواهند بود صلح و ثبــات را احیا کنند.نفت برنت روز 
دوشــنبه به باالی ۹۶ دالر در هر بشکه صعود کرد که 
باالترین حد از ســال ۲۰۱۴ بود. اوپک در گزارشی که 
هفته پیش منتشــر کرد، اعالم کرد استفاده جهانی از 

سوخت در ســال میالدی جاری ممکن است بیش از 
۴.۳ درصدی که این گروه پیش بینی کرده است، رشد 
کند.دبیرکل اوپک گفت: اگر روند رشــد تقاضا مطابق 
با پیش بینی هــای اوپک ادامه پیــدا کند، جهان در 
آینده نزدیک همچنان تشــنه نفت خواهد بود.سهیل 
المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی در حاشــیه 
همین رویداد گفت: تنشــها میان روسیه و غرب عامل 
افزایــش اخیر قیمتهای نفت بــوده و عوامل بنیادینی 
مانند کمبود سوخت که افزایش بیشتر تولید از سوی 
اوپک پالس را توجیه کنند، وجود نداشــته است.وزیر 
انرژی امارات متحــده عربی اظهار کرد: افزایش ماهانه 
تولید ۴۰۰ هزار بشــکه در روز از ســوی اوپک پالس 
به تامین تقاضای رو به رشــد بــرای نفت کمک کرده 
اســت. اگر قرار باشد اقدام بیشــتری انجام دهیم، باید 

اطالعــات بنیادین و فنی را بررســی کنیم.آژانس بین 
المللی انرژی هفته گذشته اعالم کرد عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی می توانند با تولید بیشــتر نفت، 
به آرام کردن بازار کمک کنند.فاتح بیرول، مدیر اجرایی 
آژانس بین المللی انرژی در صحبتهایی که در کنفرانس 
قاهره داشت از اوپک پالس خواست شکاف واقعی بین 
میزان نفتی که متعهد شــده است تولید کند و تولید 
واقعــی خود را کم کند. آژانس بین المللی انرژی اعالم 
کرد تولید نفت اوپک پالس در ژانویه ۹۰۰ هزار بشکه 
در روز پایینتر از ســطح هدف گذاری شده بوده است.
مزروعی گفت: پیش بینی تاثیر مسائل ژئوپلیتیکی روی 
قیمتهای نفت دشوار است اما وی در میان کسانی است 
که انتظار ندارند روســیه به اوکراین حمله کند. روسیه 
اعالم کرده است قصد حمله نظامی به اوکراین را ندارد.
وی اظهار کــرد: تصور نمی کنم الزم باشــد اوضاع را 
بیش از آنچه گفته شده اســت، تشدید کنیم. و آنچه 
ما شنیدیم این است که نیتی برای حمله وجود ندارد و 
تصور می کنم که این اظهارات آرامش بخش است. وزیر 
انرژی امارات متحده عربی خاطرنشان کرد: اگر تنشها 
به اختالل عرضه منتهی شــود، کشورهای تولیدکننده 
ظرفیت جبران ندارد.بر اساس گزارش رویترز، مزروعی 
هم مانند بارکیندو سرمایه گذاری اندک را چالش بزرگ 

برای بازارهای نفت دانست.

مقامات اوپک:

بزرگترین چالش بازار نفت کمبود سرمایه گذاری است

رئیــس انجمن ســازندگان تجهیــزات صنعت نفــت گفت: 
محصوالت تولیدی در صنعت نفت به ســطحی از اســتاندارد 
رسیده که جوابگوی نیاز داخلی است و اگر قرار باشد صادرات 
را ســرلوحه کار خود قرار دهیم، باید اســتانداردها را تقویت 
کنیــم، با این حال اکنون برخی از محصــوالت تولیدی ما به 
کشــورهای اروپایی ارســال می شــود و از آنجا با برند برخی 
کشــورها از جملــه آلمان دوبــاره صادر می شــود.به گزارش 
ایســنا، احســان ثقفی در نشســت خبری در پاسخ به سوال 
درباره ظرفیت های تولید و صــادرات تجهیزات صنعت نفت، 
اظهــار کرد: در حال حاضر ۵۰ درصــد ظرفیت فعلی به بهره 
برداری می رســد اما این امکان وجود دارد که میزان تولید را 

تا دو برابر افزایش دهیم و اگر شــرایط اقتصادی مناسب باشد 
طرح توسعه تعریف شود.وی درباره صادرات نیز گفت: توانایی 
توسعه وجود دارد اما باید برخی از استانداردها را تغییر دهیم 
اما در مجموع شــرایط حاضر گویای ظرفیت های باال در این 
حوزه اســت.رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با 
بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در صنعت نفت نوپا هستند 
و در حال حاضر این شــرکت ها برای ســاخت محصوالت تک 
ورود پیــدا کرده اند، گفت: اخیرا جلســه ای با معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور برگزار شــد و در این جلسه تصمیم بر 
این شد که کارگروه مشــترکی ایجاد تا مشکالت بررسی و به 
مسئوالن جهت پیگیری ارائه شــود.ثقفی درباره نحوه تعامل 

جدید دولت با سازندگان صنعت نفت، گفت: پس از ورود وزیر 
نفت و در دیدار با ایشــان بر حمایت از ســاخت داخل تاکید 
شــد اما در چند ماه اخیر اتفاق جدیدی برای افزایش ظرفیت 
اتفاق نیفتاده اســت. البته دولت حمایت های بیشــتری برای 
جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی داشــته که امیدواریم 
اثر این حمایت ها از ســال ۱۴۰۱ مشاهده شــود.وی با بیان 
اینکــه در حال حاضــر میانگین ظرفیت فعالیت ســازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ۵۰ درصد اســت، اظهــار کرد: اکنون 
برخی واحدها تعطیل بوده و برخی دیگر نیز با ظرفیت  کامل 
فعالیت می کنند.رئیس انجمن سازندگاه تجهیزات صنعت نفت 
با اشــاره به تاثیر مثبت یا منفــی توافق احتمالی در مذاکرات 
وین بر سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: در صورت توافق 
در مذاکــرات، باید انتقال تکنولــوژی و تعامل اصولی صورت 
گیــرد اما قطعا اگر منجر به واردات شــود و ســازنده داخلی 
فراموش شــود قطعا ما متضرر خواهیم شــد.ثقفی با تاکید بر 

اینکه سیاست کالن وزارت نفت در دولت سیزدهم استفاده از 
تجهیزات ســاخت داخل است، گفت: البته قراردادهایی که در 
این دولت به امضا رسیده تا عملیاتی شدن، زمانبر خواهد بود.
وی با اشاره به به دیدار رهبری با فعاالن اقتصادی گفت: ایشان 
از روند تصمیم گیری ها و اجرای قانون در حمایت از ســاخت 
داخــل گله مند بودند و به طور مشــخص به صنعت خودرو و 
لوازم خانگی اشاره کردند. مقام معظم رهبری به تدوین نقشه 
راهبردی صنعت اشاره کرده و تاکید داشتند که حمایت ها باید 
هدفمند باشــد.رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت اظهار کرد: این اقدام بر قیمت تمام شده اثرگذار است چرا 
که برخی مواد اولیه ما وارداتی هســتند اما در کل چند نرخی 
بــودن ارز تبعات مثبتی به دنبــال ندارد.ثقفی درباره امضای 
تفاهم نامه با چین و روســیه و تاثیر آن بر سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت، اظهار کرد: هنوز مشــخص نیست این تفاهم نامه 

به چه صورت بوده و جزییات آن بازگو نشــده است، قطعا اگر 
ســازنده داخلی در اجرا شــدن این تفاهم نامه ها نقش نداشته 
باشــد، قابل قبول نیست، راهکاری که ما پیشنهاد کردیم این 
بود که تشکل ها نیز به نوعی در آن سهیم باشند.رئیس انجمن 
ســازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره وضعیت ساخت ۱۰ 
قلم کاالی کلیدی صنعت نفت گفت: ســهم ســاخت داخل از 
این کاالها اکنون به ۸۰ درصد رسیده است.ثقفی با بیان اینکه 
موضوعی که در مورد ســند راهبردی که رهبر معظم انقالب 
مطرح کردند بسیار مهم اســت. امیدواریم این سند راهبردی 
عملیاتی شود و دســتخوش تغییر دولت های مختلف نشود تا 
بتواند به ســرانجام برســد، گفت: رئیس جمهوری در روز بعد 
از مالقات با رهبری دستور تشــکیل ستاد کارگروهی در این 
بخش را دادند، ما تقاضا داریم در این کارگروه، جایگاهی برای 
فعاالن بخش خصوصی در نظر گرفته شــود تا در تدوین این 

سند کمک شود.

صادرات محصوالت ساخت ایران به اسم اروپا

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: کمیت و کیفیت بنزین به طور کامل تحت نظارت 
قرار دارد و اطمینان می دهم که از ســوی شرکت ملی 
پخش و شــرکت ملی اســتاندارد، بروی هر دو بخش 
کمیت و کیفیت به صــورت روتین نظارت صورت می 
گیرد.کرامت ویس کرمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان 
اینکه توزیع سوخت بر اساس مصوبات و قوانینی که در 
خصوص توزیع سوخت پاک، چه بنزین و چه نفت و گاز 
وجود دارد و مطابق با مصوبه ای هیات وزیران، مجلس 
شورای اسالمی و قانون هوای پاک ابالغ کرده در حال 
انجام اســت، اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده که 
ما در کالن شــهرها بنزین و نفــت گاز یورو۴ را توزیع 
کنیم که این کار در حال انجام بوده و در تمامی کالن 
شهرهای کشور که طبق مصوبه هیات وزیران مشخص 
شــده است، توزیع بنزین و نفت گاز یورو۴ را در برنامه 
داریم.وی با بیــان اینکه در جایگاه های مواصالتی نیز 
طبق مصوبــه هیات وزیران در ۱۶۵ جایگاه اختصاصی 
گازوئیــل یورو چهار را توزیــع می کنیم و تکلیفی که 
مشخص شده در زمینه تولید و توزیع بنزین و نفت گاز 
یورو۴ را انجام می دهیــم، ادامه داد: بحث های تولید 
بنزین یورو۵ مباحث بعدی اســت که در برنامه وزارت 
نفت قرار دارد.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشاره به وضعیت کیفیت بنزین، گفت: بر 

اســاس استانداردی که برای این مساله مشخص شده، 
بنزین در پاالیشگاه ها تولید، نقل و انتقال و در انبارها 
ذخیره و در جایگاه های سوخت عرضه می شود، متولی 
نظارت بر اجرای کار ســازمان ملی استاندارد و سازمان 
حفاظت از محیط زیست است که برمبنای وظایفی که 
برای آن ها مشــخص شــده به جایگاه ها مراجعه می 
کنند و نمونه گیری الزم را انجام می دهند.ویس کرمی 
با بیان اینکه با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری 
داریم و این ســازمان نمونه بنزین و نفت گاز یورو۴ را 
اخذ و آزمایشهای الزم را روی آن انجام می دهند و در 
نهایت نتیجــه را اعالم می کنند، اظهار کرد: همچنین 
سازمان ملی استاندارد نیز نظارت بر جایگاه ها را انجام 

می دهد، عاله بر این مجموعه شــرکت ملی پاالیش و 
پخش و شرکت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
در بخش توزیع نیز به صورت مســتمر کنترل کمی و 
کیفــی را بر فرایند کار دارنــد.وی ادامه داد: به صورت 
مســتمر نمونه ها را از انبار نفت و جایگاه های عرضه 
مــورد ارزیابی قرار می دهیم، به طوری که در طول ماه 
حداقل چهار مرتبه به صورت ســرزده مراجعه و نمونه 
بنزین و گازوئیــل جایگاه ها را اخذ و در آزمایشــگاه 
خودمان با شاخص های تعیین شده تطبیق می دهیم. 
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد نیز 
این کار را به صورت مســتمر انجام می دهند و گزارش 
های آن نیز منعکس می شــود.مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران درباره کم فروشی بنزین 
در جایگاه ها نیز گفت: در بحث کمی نیز توزیع بنزین 
مورد بررسی قرار می گیرد، در طول ماه تمامی جایگاه 
هایی که در سراسر کشور قرار دارند، بازبینی می شوند، 
من این اطمینان را می دهم که عرضه بنزین و گازوئیل 
در تمام نازل ها در سطح کشور توسط مجموعه شرکت 
ملی پخش، سازمان ملی اســتاندارد به صورت روتین 
مورد آزمایش قرار می گیــرد و اگر خطایی نیز از نظر 
فنی وجود داشته باشد، به صورت موردی بوده و برطرف 
می شــود و از منظر کمی و کیفــی نظارت به صورت 

مستمر در حال انجام است.

کم فروشی و کیفیت بنزین زیر ذره بین
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گزیده خبر

حضور جدی آرژانتینی ها در اقتصاد ایران
رئیس اتاق ایران در دیدار با کاردار جمهوری آرژانتین در تهران، شرایط را برای 
همکاری دو کشور در حوزه های کشاورزی، صنعت، استفاده از فناوری های نوین 
در حوزه آب و کشت  فراسرزمینی مهیا دانست و بر لزوم توسعه همکاری ها تاکید 
کرد.به گزارش ایســنا، شافعی با اشاره به موقعیت و ظرفیت اقتصادی آرژانتین، 
گفت: کشــور آرژانتین، کشــور بزرگ و پهناور اســت با مجموعه ای از تنوع در 
حوزه کشاورزی و صنعتی که برای بسیاری از کشورهای دنیا مورد توجه جدی 
است. مناسبات اقتصادی ایران گر چه در طول چند سال گذشته کاهش یافته، 
ولی قطع نشــده است. البته ما کاالهایی از آرژانتین را در بازار ایران داریم که از 
کشورهای ثالث وارد می شود، ولی در آمار حجم تجارت ایران با آرژانتین محاسبه 
نمی شود.رئیس اتاق ایران ادامه داد: مثاًل در بازار ایران حبوبات آرژانتین به وفور 
عرضه می شــود که به طور مستقیم از آرژانتین وارد نمی شود، بلکه از کشورهای 
اطراف وارد ایران می شــود. مشکل حمل ونقل مستقیم میان دو کشور از موانع 
اصلی تجارت است.شــافعی گفت: ما در مورد بعضی از محصوالت مثل ســویا 
ظرفیــت همکاری خوبی بــا آرژانتین داریم. از نظر تنــوع محصوالت هم البته 
می توان کاالهای دیگر را بررسی کرد؛ امکان همکاری برای دو کشور وجود دارد.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: من خبری را شنیده ام اما در مورد صحت و سقم آن 
نمی توانم اظهارنظر کنم؛ اینکه یک شــرکت کشتیرانی آرژانتینی اعالم آمادگی 
کرده تا خط کشــتیرانی ای را بین دو کشور فعال کند. این خیلی اتفاق مهمی 
اســت و در صورت راه اندازی این خط مســتقیم، حجم تجارت دو کشور تغییر 
خواهد کرد.شافعی تصریح کرد: یکی از مسائلی که توسط تشکل اقتصادی ایران 
بررسی می شود، کشت فراسرزمینی، یعنی استفاده از آب و خاک کشورهای دیگر 
مثل آرژانتین است. در این زمینه امکان همکاری خوبی وجود دارد.به گفته رئیس 
اتاق ایران در آینده احتماالً شــرایط تغییر می کند و امکان گسترش مناسبات 
با کشــورهایی مثل آرژانتین فراهم می شــود؛ امیدواریم در این شرایط فعاالن 
اقتصادی دو کشور را به هم متصل کنیم و از این موقعیت برای افزایش مبادالت 
تجاری استفاده کنیم.شــافعی تصریح کرد: فعاالن اقتصادی دو کشور اطالعات 
کافی از ظرفیت اقتصادی هم برای همکاری ندارند؛ باید مبادله اطالعات در این 
زمینه در اولویت قرار گیرد. اتاق ایران آماده همه گونه حمایت برای توسعه روابط 
اقتصادی در بخش خصوصی است.در ادامه کاردار آرژانتین در تهران گفته های 
خود را در سه محور مطرح کرد: نکته اول اینکه ظرفیت همکاری باالیی بین دو 
کشور ایران و آرژانتین وجود دارد. روابط بازرگانی ما پایین است، ولی االن فضایی 
برای بهبود روابط اقتصادی وجود دارد. شــما دربــاره تبادل دو جانبه اطالعات 
هم به درســتی اشاره کردید که نیاز به تکمیل شدن هست. به من دستور داده 
شــده که بتوانم شــرایط را بهتر کنم؛ برای همین باید از وزارت خارجه تشکر 
کنم.او ادامه داد: نکته دوم من درباره همان ظرفیت های مورد اشــاره شماست؛ 
آرژانتین ظرفیت باالیی دارد؛ در آرژانتین محصوالت زیادی تولید می شــود، از 
کشــاورزی تا بازرگانی می تواند مورد همکاری دو طرف باشد. جمعیت آرژانتین 
حدود ۴۵ میلیون نفر است، اما در کشور ظرفیت تولید غذا برای ۵۰۰ میلیون نفر 
وجود دارد. در شهرهای مختلف تجارت با کشتی انجام می شود.خورخه ماریانو 
جردن گفت: نکته سوم این است که بخش بزرگی از وظیفه من، بهبود مناسبات 
اقتصادی دو کشور است؛ اینکه بتوانم بازارهای بیشتر و متنوع تری برای تجارت 
عمقی فراهم کنم.او ادامه داد: همان نکته ای که با درایت اشاره کردید این است 
که نیــاز داریم که دانش و اطالعات خود را در میان دو کشــور افزایش دهیم. 
آرژانتین زمین های حاصلخیزی دارد و این ظرفیت کمتر شناخته شده در جهان 
است. از طرفی در آرژانتین مشابه ایران، بخش مهمی از اقتصاد کشور دانش بنیان 
است؛ در حوزه صنعتی این موضوع اهمیت باالیی دارد. ما اگر چه تجارت باالیی 
با ایران نداریم، ولی دانش پیچیده و فنی را در حوزه خدمات، بخش کشــاورزی 
و دامپزشــکی داریم.کاردار آرژانتین در تهران تصریح کرد: من تالش می کنم با 
انجمن و اتحادیه های مختلف فعال در حوزه برنج، دانه روغنی و قطعات خودرو، 

موبایل و فین تک در ارتباط باشم، تا زمینه همکاری را با ایران فراهم کنم.

حمید علی آبادیان مدیر روابط عمومی ایمیدرو
توسعه پایدار و هم افزایی بخش معدنی، 

وظیفه مهم ایمیدرو
تهران- ایرنا- شــکوفایی بخش معدنی و صنایع معدنی کشــور نیازمند برنامه 
ریزی و ســرمایه گذاری زیادی است و ایمیدرو با استفاده از ظرفیت های قانونی 
با همــکاری همه ذینفعان عرصه های معدنی به دنبــال هم افزایی، کارآمدی، 
رونق کســب و کار و توســعه پایدار در این بخش است.اجرای طرح های توسعه 
ای، نوســازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی، اقدامات 
اکتشافی برای توانمندسازی بخش معدنی کشور، مهمترین وظیفه ایمیدرو است 
که از زمان تشــکیل این ســازمان هیچ وقت اجرای آنها متوقف نشده است.در 
حال حاضر با حمایت دولت سیزدهم، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای و 
بازوی مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش مهمی در تولید ثروت از زنجیره 
های معدنی و صنایع معدنی کشــور دارد و این مهم می تواند در رشد اقتصادی 
و افزایش درآمدهای معدنی کشور بسیار تاثیرگذار باشد.استفاده بهینه از ذخایر 
معدنی کشــور و بهره برداری درست و تاثیرگذار از این ثروت طبیعی برای رشد 
اقتصادی، وظیفه مهم ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
اســت و در این راســتا برای حفظ این ثروت ملی باید توسط دست اندرکاران 
معدنی صیانت های الزم به عمل آید.بدون تردید توسعه پایدار زنجیره ارزش و 
تولید ثروت از ذخایر معدنی کشور با مشارکت بخش خصوصی و رفع موانع تولید 
در این بخش سبب خواهد شد که با بکارگیری دانش و فناوری های جدید کسب 
و کار در حوزه معدنی کشــور رونق بیشتری بگیرد.هرچند که امسال ایمیدرو با 
برنامه ریزی مناسب یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر طرح های معدنی و صنایع 
معدنی را برای بهره برداری آماده کرد، اما همچنان در این راســتا تالش خواهد 

ارائه آمار در مورد میزان عرضه دارو متوقف شد
کاهش ۳۰ درصدی تخصیص ارز به دارو 

نایب رئیس اتحادیه واردکننــدگان دارو اظهار 
داشت: قبال وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، 
آمارهایی در مورد میزان عرضه ارائه می کرد اما 
اخیرا این موضوع متوقف و شفافیت کاهش پیدا 
کرده است.مجتبی بوربور در گفت وگو با خبرنگار 
ایلنا در ایــن مورد که گفته می شــود در بازار 
کمبود دارو وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر کمبود داروی ساخته شده 
در کشــور وجود دارد؛ دارو از دو طریق تامین می شود، یا کاالی ساخته شده 
وارد می کنیم و یا در دخل کشور تولید می شود. کمبودهایی که امروز در بازار 
وجود دارد از هر دو مســیر است.  وی افزود: طوالنی شدن مسیر تامین مواد 
اولیه باعث شده که تولید با مشکل مواجه شود. واردات نیز در سال ۱۴۰۰ به 
شدت تحت کنترل وزارت بهداشت بوده و روند کاهشی داشته است. بنابراین 
به محض اینکه که مشکلی در روند تولید به وجود می آید نبود واردات خود را 
نشان می دهد و کمبود در بازار ایجاد می شود.بوربور تصریح کرد: سیاست های 
بیش از حد سختگیرانه وزارت بهداشت باعث ایجاد مشکالت فعلی و کمبود 
شــده، بطوریکه در حوزه پخش نیز وزارت بهداشــت امور را به دست خود 
گرفته اســت. در گذشــته به این صورت بود که اگر صد کاال به شرکت های 
پخش و توزیع داده می شد حاال وزارت بهداشت می گوید باید مکان هایی که 
این وزارتخانه تعیین می کند داده شود. یعنی وزارت بهداشت نامه  ای ارسال 
و برنامه پخش را هم مشخص می کند. چنین رویکردی باعث به هم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضا شده و مشکل دسترسی به وجود می آید.وی ادامه داد: 
فرض کنید داروی الف را ۳ شرکت تامین می کنند که یک شرکت واردکننده 
و دو شــرکت  دیگر تولیدکننده هستند. وقتی جلوی واردات گرفته می شود 
در اولین ســطح کمبود یک برند در بازار ایجاد می شــود. در سطوح بعدی 
اگر دو شــرکت دیگر در تامین مواد اولیه یــا موارد دیگر مربوط به تولید به 
مشکل بر بخورند، کل تامین دارو دچار چالش و کمبود می شود.نایب رئیس 
اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: سیاســت توزیع وزارت بهداشت بر مبنای 
ســابقه مصرف، ماهیت دارو و جمعیت اســت. مثال؛ بر اساس این فاکتورها 
یک هشــتم از یک دارو به تهران تخصیص داده می شود، در کل شاخص ها 
موارد مناسبی هستند اما عرضه و تقاضا را به هم می زند. ممکن است در یک 
شــهر دارو زود و در شهر دیگر دیرتر تمام شود بنابراین این مداخالت باعث 
ایجاد کمبود در نقاطی می شــود.وی افزود: ممکن است در مواردی کمبود 
نســبت به انتظار مردم وجود داشته باشــد. برای مثال یک فرد در گذشته 
به قدری که خودش احســاس نیاز می کرد انسولین خریداری می کرد اما با 
پروتکل های وزارت بهداشت برای خرید انسولین محدودیت ایجاد شده است. 
بنابراین در چنین مواردی بیشــتر از کمبود موضوع دسترسی مطرح است. 
گرچــه تالش برای توزیع عادالنه دارو وجــود دارد اما بازهم احتمال کمبود 
در مناطق حاشیه ای بیشتر اســت.بوربور در پاسخ به سوالی پیرامون میزان 
کاهش عرضه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: قبال وزارت بهداشت 
و ســازمان غذا و دارو آمارهایی در مورد میزان عرضه ارائه می کرد اما اخیرا 
این موضوع متوقف و شــفافیت کاهش پیدا کرده است. بنابراین ما جز یک 
سری قوانین و کلیات چیز دیگری نمی دانیم برای مثال می دانیم که واردات 
دارویی که تولید مشابه داخلی دارد ممنوع است و می دانیم که تاثیر این قانون 
باعث محدود شدن عرضه است اما آمار دقیقی منتشر نمی شود.وی در ادامه 
خاطرنشان ساخت: تخصیص ارز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ برای حوزه 
دارو حــدود ۳۰ درصد کاهش یافت. بــا این حال در بودجه ۱۴۰۱ به دنبال 

جبران این کسری هستند.

آیا لوازم خانگی ایرانی ارزان شد؟
بر خالف اخبار روزهای گذشــته، مغــازه داران می گویند قیمت 
لوازم خانگی ایرانی کاهش نیافته و از رکود شــدید در بازار خبر 
می دهند؛ تا جایی که بازار را شــبیه بــازار فروردین ماه توصیف 
می کنند، نه بهمن!به گزارش ایســنا،   اواســط دی ماه دبیرکل 
انجمن صنایع لــوازم خانگی ایران از افزایش ۳۹ درصدی قیمت 
نهاده های تولید از ابتدای امســال تاکنون خبر داده بود و اواخر 
دی هم ماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
اعالم کرد که برخی تولید کنندگان لوازم خانگی در روزهای اخیر 
قیمت محصوالت خود را ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. بیشترین 
افزایش قیمت مربوط به یخچال و فریزر و کولر آبی بود و قیمت 
ماشــین لباسشویی و ماشین ظرفشــویی تغییری نکرده بود.اما 
پازوکی دو روز پیش از تعیین ضرب العجل برای بازگشت قیمت ها 
به قیمت های قبلی خبر داد. وزارت صمت، شنبه ۲۳ بهمن ماه را  
آخرین فرصت کاهش قیمت محصوالت لوازم خانگی اعالم کرده 
و وعده داده بود که با شرکت های متخلف برخورد خواهد کرد. او 
همچنین گفته بود که به جز یک برند، سایر برندهای ایرانی قیمت 
خود را کاهش دادند. موضوعی که بازاری ها آن را تایید نمی کنند.

تناقض در خبرهای بازار
گزارش میدانی ایســنا از بازار لوازم خانگی حاکی از این اســت 
که تعداد زیادی از شــرکت های تولیدکننده داخلی قیمت خود 
را افزایــش دادند و طــی روزهای اخیر هــم قیمت های خود را 

برنگرداندند.یکی از فروشــندگان حداقل از سه برندی که قیمت 
محصوالت خــود را افزایش دادند نام می برد و تاکید می کند که 

قیمت ها به حالت قبلی برنگشته است. او همچنین از رکود شدید 
در بازار خبر می دهد و می گوید: هیچ شب عیدی بازار تا این حد 

راکد نبود. شــب عید معموال از بهمن ماه آغاز می شود که امسال 
هیچ خبری نبود. این وضعیت بازار بیشتر شبیه بعد از عید است 
تا پیش از آن.فروشــنده دیگری هم کاهش قیمت شــرکت ها را 
رد می کند و می گوید: معموال شــرکت ها اگر بخواهند قیمت را 
بــه حالت قبلی هم برگردانند، مدتی می گویند محصول ندارند و 
سفارش نمی گیرند و بعد از مدتی می گویند حاال اگر می خواهید 
با همان قیمت افزایش یافته، کاال می فروشیم.او هم حداقل از پنج 
برند نام می برد که قیمت های خود را افزایش داده اند و می گوید: 

عموم پیشتازان صنف لوازم خانگی قیمت ها را باال برده اند.

مردم به امید وین بیعانه ها را پس می گیرند
این فروشنده همچنین درباره رکود حاکم بر بازار می گوید: مردم 
همه منتظر خبرهای وین هستند. حتی در مواردی شاهد هستیم 
مشتریانی که برای جهیزیه بیعانه داده اند، به امید کاهش قیمت 
بعد از توافق و اخبار کاهش قیمت لوازم خانگی ایرانی، پول خود 
را پس گرفته اند. بنابراین برخالف ســال های قبل که در این ماه 
کمبود کاال داشتیم، حاال وفور کاالست و نبود خریدار.او همچنین 
پیش بینی کرد که ســال بعد بسیاری از این صنف خارج شوند، 
چراکه توان پرداخت هزینه هایی که به طور سرسام آوری افزایش 
می یابد را ندارند. مثال در مواردی اجاره مغازه ها برای سال بعد تا 
دو برابر هم در حال افزایش اســت، اما فروش مغازه داران حتی تا 

یک سوم کاهش یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از ۱۵ فروردین 
۱۴۰۱ برنامه جامع کنترل قاچاق با حوزه لوازم یدکی 
خودرو آغاز می شــود.به گزارش ایلنا، سید رضا فاطمی 
امین در نوزدهمین جشنواره »تولید ملی- افتخار ملی« 
گفت: از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ برنامه جامع کنترل قاچاق 
با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز می شود، قطعات تقلبی 
را با این پروژه شناسایی می کنیم و پانزدهم هرماه یک 
گــروه جدید به این کاالها اضافه می شــود.وی با بیان 
اینکه پروژه درج قیمت تولیدکننده نیز در دســتورکار 
اســت، اظهار داشــت: این پروژه برای شــفافیت بازار 
کاالهای واسطه ای و نهایی بوده است، ۳۳۰۰ قلم کاال 
مشمول این پروژه شده است که از شنبه همین هفته 
مرحله چهارم طرح آغاز شد و سه هزار قلم کاالی دیگر 
به آن اضافه شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه این ابزار در کنترل بازار به ما کمک می کند، 
تصریح کرد: شفافیت از مهمترین نتایج این طرح است 
و واحدهای تولیدی نیز اســتقبال خوبی از آن به عمل 
آوردند.فاطمی امین با بیان اینکه شفافیت جریان کاال 
در ۱۶ رشــته فعالیت به صورت کامل اجرایی شــده 

اســت، خاطرنشان کرد: این شــفافیت مبتنی بر ثبت 
فاکتور در ســامانه جامع تجارت اســت و از مهمترین 
ابزار برای کنترل قاچاق می باشــد.وی ادامه داد: اگر به 
دنبال ارزیابی ثروت یک کشور باشیم، مولفه های این 
ثروت را باید بشناســیم که کسب و کارها از مهمترین 
مولفه ها هســتند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه به کسب و کارها باید به چشم دارایی نگاه کرد و 
آنها را رشــد و تعالی داد، ابراز داشت: در ساختار جدید 
وزارت صمت عالوه بر ایجاد دفاتر موضوعی جدید، در 
هر دفتر یک گروه تحت عنوان سرمایه انسانی و کسب 
و کار ها ایجاد شــده اســت.به گفته فاطمی امین، در 
۳۰ دفتر تخصصــی زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ۳۰ گروه برای ارتقا ســرمایه انسانی و کسب 
و کارها در نظر گرفته شــده است که کسب و کارها را 
رشــد و تعالی می دهد.وی با تاکید بر اینکه رتبه بندی 
واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری را سال آینده اجرا 
خواهیم کــرد، بیان کرد: بر این مبنــا امتیازاتی را به 
بنگاه ها خواهیم داد و مناسبات و رفتارهای ما با بنگاه ها 
بــر مبنای همین رتبه بندی خواهــد بود.وزیر صنعت، 

معدن و تجارت یکی از کارهای سال آینده را رده بندی 
رشته فعالیت ها دانست و یادآور شد: میزان ثبات، توازن 
و تعالی رشته فعالیت ها دسته بندی و ارزیابی می شود. 
در ایــن نوع نگاه، عالوه بر توجــه به صنعت به عنوان 
بنگاه به رشته فعالیت ها نیز توجه خواهیم کرد.فاطمی 
امین اضافه کرد: تالش می کنیم تا رشته فعالیت ها به 
لحاظ تناســب هزینه، درآمد، پیش بینی پذیری و دیگر 
موضوعات متوازن شوند و در گام بعدی به سمت تعالی 
بروند.وی بــا بیان اینکه می خواهیم که تا آخر ســال 
آینده حداقل توازن را در اکثر رشــته  فعالیت ها برقرار 
کنیم، عنوان کرد: اکنون نیــز در حوزه فوالد به ثبات 
رسیدیم و در مسیر تعالی هستیم، به عنوان نمونه کسی 
که می خواهد ورق فوالدی تهیه کند، از ســه ماه قبل 

می تواند سفارش خود را در بورس کاال ثبت کند.

فاطمی  امین:

آغاز برنامه جامع کنترل قاچاق کاال از 15 فروردین 1401

با وجود گذشــت چند ماه از نهایی شدن توافق ۲۵ ساله 
ایــران و چین، هنوز بخش خصوصی بــه جزییات دقیق 
این برنامه و نحوه اجرای آن دسترســی پیدا نکرده است.
به گزارش ایســنا، در ابتدای ســال جاری بود که پس از 
چند سال مذاکره، ســرانجام توافقی ۲۵ ساله میان ایران 
و چین نهایی شــد، توافقــی کــه در آن دو طرف اعالم 
آمادگی می کنند که در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، 
همکاری های گســترده مشترکی را آغاز کنند.هر چند در 
سال های گذشــته نیز تعداد زیادی از شرکت های چینی 
در ایران فعال بوده اند و چین به عنوان اصلی ترین شریک 
تجاری ایران شناخته می شــود، اما این توافق احتماال راه 
را بــرای همکاری های جدی تر باز می کند. هرچند به نظر 
می رســد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نســبت به 
حضور چین در ایران، نگرانی هایی را نیز دارد.در نشســت 
مشترک دو کمیســیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق 
تهران، نمایندگان بخش خصوصی به بررســی بخشی از 
ایــن دیدگاه ها پرداخته اند. در ابتدای این جلســه، رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه، توضیحاتی پیرامون ابتکار 
جاده – کمربند و ارتباط آن با ســند همکاری ۲۵ ســاله 
ایــران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده- کمربند یک 
برنامه بلندمدت سیاست گذاری و سرمایه گذاری بین قاره ای 
اســت که هدف آن توسعه زیرساخت ها و تسریع در ادغام 
اقتصادی کشورها در مســیر جاده تاریخی ابریشم، است.
فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک ایران، 

گفت که اگر چه جاده و کمربند یک ابتکار جهانی اســت، 
اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای 
شرقی و خاورمیانه است.او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق 
نقش کشورهای درگیر در ابتکار کمربند جاده، پرداخت و 
گفت: در تالش های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، 
توســعه پایدار و با استانداردهای باال دنبال شود، تا به یک 
بازی برد - برد برای همه نقش آفرینان مبدل شود و توسعه 
متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را برای همه کشورهای 
مسیر جاده و کمربند تحقق بخشد. مستوفی افزود: ایران 
نه تنها یک منبع غنی انرژی است، بلکه می تواند به عنوان 
هاب منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا و 
اروپا عمل کند. البته به شرطی که به درستی آن را مدیریت 
کرده و با چشــمان باز و با دانــش و آگاهی از این فرصت 
بهره بگیریم و این کنش گری را در قالب ســند همکاری 
۲۵ ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم.در ادامه این جلسه، 
رضا پدیدار -  رییس کمیســیون انرژی و محیط زیســت 
- نیز با اشــاره به اینکه به طور بدیهی، چینی ها به دنبال 
منافع خود هســتند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع 
حداکثری خود باشد. اما برخی شنیده ها، نگرانی هایی را در 
مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می کند؛ برای مثال گفته 
می شــود که قرار است، شرکت های چینی بدون برگزاری 
مناقصــه در پروژه های نفت و گاز حضــور پیدا کنند.   یا  
چنین گفته می شــود که قرار است ۵۰۰۰ نفر از کارکنان 
امنیتی برای حفاظت از کارگــران چینی در ایران حضور 

پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن پرداخت ها توســط 
کشــور چین تا دو سال از دیگر مواردی است که در مورد 
آن بحث می شود.او با تاکید بر اینکه ایران به سرمایه گذاری 
نیاز دارد، گفت: این موضوع بســیار حائز اهمیت است که 
بدانیم حضور چین در بخش های انرژی و زیرساخت ها چه 
آینده ای را برای توسعه کشــور رقم خواهد زد. متاسفانه 
این ها موضوعاتی اســت که در مذاکرات و گفت وگوهای 
مقامات ایران با طرف چینی مشــاهده نمی شود.در ادامه 
این جلسه، محمدرضا طبیب زاده، کارشناس حوزه انرژی 
ضمن ارائه گزارشی در خصوص پیش نویس سند راهبردی 
و نقشــه راه همکاری های جامع ۲۵ ســاله ایران و چین، 
محورهای همکاری ایران و چین را ذیل هشــت محور  از 
جمله، »همکاری های پولی- بانکی با تاکید بر همکاری بین 
بانک های مرکزی، بانک های تجاری و همکاری های بین 
المللی«، »همکاری های منطقه ای و بین المللی با تمرکز بر 
توســعه حوزه های زیرساخت اعم از حمل و نقل جاده ای، 
ریلی، دریایی و هوایی« و »بخش انرژی شامل نفت خام و 
فرآورده های نفتی، پتروشیمی، برق، انرژی های تجدیدپذیر 
و پاک« و همکاری در حوزه تجــارت، همکاری در حوزه 
دانشگاهی و فرهنگی و همکاری در حوزه توسعه روابط بین 
الملل را تشریح کرد.در همین حال، مستوفی با بیان اینکه، 
انعقاد قرارداد همکاری با هر کشوری، امر پسندیده ای است، 
ادامه داد: آنچــه موجبات نگرانی را فراهم می کند، پنهان 

نگاه داشتن جزئیات این سند است.

هشت محور مهم سند ٢٥ساله ایران و چین

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از روند امیدوارکننده صادرات ایران به کشورهای منطقه و آسیا خبر داد.
به گزارش  ایلنا از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان با تشریح برنامه های دولت سیزدهم در زمینه توسعه تجارت کشور، 
از رشــد بی سابقه صادرات ایران به کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، عراق و کشورهای جنوب شرق آسیا در ماه های اخیر خبر 
داد. علیرضا پیمان پاک در این از برگزاری جلســات مشترک، نمایشگاه های تخصصی و رویدادهای تجاری دوجانبه با کشورهای 
همســایه به عنوان برنامه های اصلی دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی خبر داد.وی با انتقاد از رویکرد نامناسب دولتمردان 
سابق در تعامل با کشورهای همسایه گفت: در دولت سابق متأسفانه با ترشرویی با کشورهای همسایه برخورد کردند که به ضرر منافع اقتصادی ایران بود. اما در دولت 
جدید، بدون اینکه ادعای بلد بودن زبان دیپلماسی با دنیا را داشته باشیم، توفیقات زیادی به دست آورده ایم مثاًل وزیر نفت ایران با دیپلماسی فعال توانست مشکل گاز 
با ترکمنستان را حل کند. وزیر صمت هم با رویکرد تعاملی با کشور عمان وارد شد و استقبال بی سابقه ای از آقای فاطمی امین در سفر اخیر صورت گرفت و توافقات 
تجاری مهمی منعقد شــد.معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از همراهی بخش خصوصی واقعی در تمامی سفرهای وزرای دولت به کشورهای مختلف 
خبر داد و افزود: رویکرد دولت سیاستگذاری با حضور خود بخش خصوصی بوده و توفیقات تجاری اخیر هم تماماً توسط بخش خصوصی انجام شده است.پیمان پاک 
همچنین از افتتاح بزرگترین ورزشــگاه عراق که توســط ایرانی ها ساخته شده در هفته آینده خبر داد.وی از برنامه ریزی برای توسعه روابط تجاری با سوریه خبر داد و 

گفت: مشکالت بانکی با سوریه هم در حال حل شدن است. قرار است از سوریه به بازار کشورهای شمال آفریقا دسترسی پیدا کنیم.

قیمت طال در معامالت روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر تنشها میان روسیه و اوکراین که سرمایه گذاران را به خرید داراییهای امن 
شامل این فلز ارزشمند متمایل کرد، به باالترین حد هشت ماه اخیر صعود کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری 
با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۸۷۷ دالر و ۹۶ سنت رسید. بهای معامالت در زمان گشایش بازار تا مرز ۱۸۷۹ دالر و ۴۸ سنت صعود کرده 
بود که باالترین قیمت از ۱۱ ژوئن بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۶ درصد افزایش، به ۱۸۸۰ دالر و ۲۰ سنت رسید.

استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی SPI در این باره گفت: به دلیل بحران اوکراین، قیمت طال از طریق کانال تورم به دلیل قیمتهای 
باالتر نفت و از کانال ریسک گریزی به دلیل افت بازارهای سهام پشتیبانی شده است. اگر عامل اوکراین را از دست دهیم، طال به سرعت عقب نشینی خواهد کرد. به نظر می 
رسد بازار طال فعال بانکهای مرکزی بزرگ را نادیده گرفته است زیرا سرمایه گذاران در غبار جنگ گم شده اند و داشتن دیدگاه کالن یا بنیادین جامع در این نوع بازار بسیار 
دشوار شده است.طال معموال به عنوان پناهگاه امن دارایی در برابر منازعات ژئوپلیتیکی دیده می شود و با وخامت بحران پیرامون اوکراین، بهای معامالت نقدی اونس طال از 
۳۱ ژانویه حدود پنج درصد رشد کرده و در مسیر دهمین رشد روزانه در ۱۲ روز معامله گذشته است.عامل دیگری که از افزایش قیمت طال پشتیبانی کرد، کاهش بازده اوراق 
خزانه ۱۰ ساله آمریکا بود که هزینه نگهداری طال را کمتر کرد. همچنین افت ارزش دالر آمریکا، طال را برای خریداران غیرآمریکایی جذابتر کرد.بر اساس گزارش رویترز، دیوید 
میچل، مدیرکل شرکت فلزات ارزشمند ایندیگو گفت: اگر روسیه عرضه گاز به اروپا را کاهش دهد و به قیمتهای باالتر انرژی به صورت سراسری منتهی شود، اتفاق مثبتی برای 

طال خواهد بود و اونس طال به حدود ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ دالر می رسد.

قیمت طال به قله ۸ ماهه صعود کردافزایش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای منطقه
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گزیده خبر

شرکت سپرده گذاری مرکزی؛
مشموالن جامانده از سود سهام عدالت، 

شماره شبای معتبر اعالم کنند
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اعالم کرد: بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
سهامدار مشمول سهام عدالت، سود سهام سال ۱۳۹۸ خود را دریافت نکرده 
اند که این افراد باید هر چه زودتر اقدام به اعالم شــماره شــبای خود کنند.

به گزارش ایِبنا، در اطالعیه این شــرکت آمده است: افرادی که تاکنون سود 
ســهام عدالت خود را دریافت نکرده اند، می توانند از دو طریق شماره شبای 
معتبر را در سامانه های شرکت سپرده گذاری مرکزی ثبت و سود سهام خود 
را دریافت کنند.ثبت نام و احراز هویت در ســامانه جامع اطالعات مشتریان 
)sejam.ir( و درج شــماره شبای معتبر در ســایت sahamedalat.ir، دو روشی 
است که مشموالن سهام عدالت می توانند شماره شبای بانکی خود را اصالح 
کنند.در ادامه اطالعیه شــرکت ســپرده گذاری مرکزی آمده است: شماره 
شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک )دو امضاء(، ارزی و بلندمدت از جمله 
مهم ترین دالیلی اســت که برخی از سهامداران نتوانستند سود سال ۱۳۹۸ 
خود را دریافت کنند.همچنین همه ســهامداران ســهام عدالت می توانند با 
مراجعه به ســامانه سجام یا سایت ســهام عدالت از وجود شماره شبا معتبر 
خود نزد شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.به گزارش 
ایرنا، ســود سهام عدالت سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در یک مرحله به حساب 
مشموالن ســهام عدالت واریز شد، اما سود سال ۱۳۹۸ با سرنوشت دیگری 
همراه بود و مســووالن تصمیم گرفتند سود سهام عدالت را در دو مرحله به 
حساب سهامداران واریز کنند.نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت برای 
سهامداران دو روش مستقیم و غیرمستقیم در ۲۸ اسفند سال ۹۹ انجام شد 
و دارندگان ســهام ۵۰۰ هزار تومانی، رقمی حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت 
کردند، همچنین برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی دو برابر سود سهام 

۵۰۰ هزار تومانی پرداخت شد که رقم آن ۴۰۰ هزار تومان بود.

بانک سینا موفق به دریافت نشان برنزین 
پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع 

انسانی شد
بانک ســینا در پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت منابع انســانی که با هدف 
توسعه فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها برگزار شد، با یک پله 
صعود نســبت به سال گذشته، نشان برنزین C۲ را از آن خود کرد.به گزارش 
روابط عمومی بانک سینا، انجام اقدامات یکپارچه ای همچون تدوین شایستگی 
های تخصصی در سطح مشاغل صف و ستاد، پیاده سازی مدل ارزیابی ۳6۰ 
درجه ارزیابی عملکرد، پیاده سازی کانون های ارزیابی و توسعه، ارتقاء خدمات 
رفاهی و نظام جبران خدمات، به روزرسانی و تکمیل دستورالعمل های حوزه 
سرمایه های انسانی و همسویی عمودی و افقی اقدامات معاونت سرمایه های 
انسانی با استراتژی های کالن و بین واحدی بانک همچون اقدامات برجسته 
در برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و اثربخشی اقدامات مربوطه از جمله 
نکاتی اســت که مورد توجه ارزیابان جایزه قرار گرفت.کســب نشان توسط 
شرکت های متقاضی دریافت جایزه، مستلزم ارزیابی و عارضه یابی فرآیندهای 
چهارده گانه حوزه ســرمایه های انسانی توسط تیم ارزیابی دانشگاه تهران با 
رویکرد بررســی چگونگی اجرای گام های این استاندارد در حوزه فرآیندی و 
بررســی نتایج و اثربخشی این اقدامات در سنجش نگرش شغلی کارکنان در 
طول یک ســال می باشــد.جایزه ملی مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل 
۳۴۰۰۰ ویژه ســازمان های رهسپار تعالی هر ساله توسط دانشکده مدیریت 
دانشگاه تهران و با هدف توسعه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها 
برگزار می شود.این جایزه در مراسم پایانی ششمین کنفرانس مدیریت منابع 
انســانی کشــور و پنجمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی با حضور دکتر 
مقیمی رئیس دانشگاه تهران، جمعی از اســاتید دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران، مدیران و نمایندگان ســازمان های حاضر در کنفرانس و ۱۲۰۰ نفر از 
شرکت کنندگان در کنفرانس)بصورت مجازی( به بانک سینا اهدا شد. شایان 
ذکر است از ابتدای سال جاری تعداد ۲۰۷ سازمان دولتی و شرکت خصوصی 
بر اساس این مدل ارزیابی شده اند که در نهایت ۴۴ شرکت و سازمان دولتی 

به مرحله نهایی دریافت جایزه راه یافتند.

بنیاد نیکوکاری یاس بسته های آموزشی بین 
دانش آموزان مناطق سیل زده توزیع کرد

بنیاد نیکوکاری یاس در ۷ واحد آموزشــی منطقه ســیل زده جنوب کشور 
بسته های آموزشــی را برای دانش آموزان ارســال و توزیع کرد.به گزارش 
روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، بسته های آموزشی شامل انواع نوشت 
افزار همچون کیف و دفترچه و ... اســت که بین دانش آموزان منطقه سیل 
زده زهکلوت در جنوب کرمان و بخش چاهگیجی شهرستان دلگان در استان 
سیستان و بلوچستان توزیع شد.بســته های آموزشی مورد اشاره، در مراکز 
آموزشی کیمیای دانش توزیع شد که با حمایت بانک گردشگری ساخته شده 
است. بانک گردشگری با ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور، درنظر دارد ۱۰۰ واحد 
آموزشــی را در نقاط مختلف به ویژه مناطق محروم احداث کند. تاکنون ۲۵ 
مدرســه احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.بنیاد نیکوکاری یاس 
فاطمه النبی)س( وابسته به گروه مالی گردشگری است و تمام فعالیت های 
انجام شده در بنیاد یاس طبق سیاست های هیات امنا گروه مالی گردشگری 

و حمایت بانک گردشگری صورت می گیرد.

چقدر سپرده در بانک ها داریم؟
میزان سپرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان آبان ماه سال جاری 
نســبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل ۴۳.۸ افزایش 
یافته است.به گزارش ایسنا، براساس گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی بانک ها 
و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان ماه سال 
جاری، مانده کل سپرده ها به رقم ۴۹۳۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد 
تومان رســیده است که نســبت به مقطع مشابه سال قبل و 
پایان سال گذشته معادل ۴۳.۸ و ۲۷.۴ درصد افزایش را نشان 
می دهد.همچنین، باالترین مبلغ ســپرده ها مربوط به استان 
تهران با مانده ۲6۳۳ هــزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و کم ترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۲ هزار و 
۹۷۰ میلیارد تومان است.عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در 
این زمان ۳6۱6 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع 
مشــابه سال قبل و پایان سال گذشــته معادل ۴۳.۸ و ۲۹.۵ 
درصد افزایش داشته است.طبق این گزارش،  بیش ترین مبلغ 
تسهیالت نیز مربوط به اســتان تهران با مانده ۲۲6۸ هزار و 
۷۵۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویر احمد معادل ۱۲ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان است.نسبت 
تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۳ درصد 
اســت که پایان در این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل 
تغییری نداشــته و در مقایسه با پایان ســال قبل ۱.۱ واحد 
درصد افزایش را نشــان می دهد که نسبت مذکور در استان 
تهران ۹۴.۴ درصد و اســتان کهگیلویــه و بویراحمد ۱۰۹.۴ 
درصد اســت.در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن رقم 
تسهیالت و ســپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی 
بســیاری از شرکت ها و مؤسســات تولیدی سایر استان ها در 
استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق 
شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

اتصال دو میلیون و ۴۲۶ هزار 
دستگاه کارتخوان بانکی به سامانه 

مودیان مالیاتی
رییــس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشــگاهی از 
اتصــال دو میلیون و ۴۲6 هزار دســتگاه کارتخوان بانکی به 
پرونده مالیاتی خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران، رییس 
مرکز تنظیم مقــررات نظام پایانه های فروشــگاهی گفت: از 
مسایل اقتصادی کشور شــفاف نبودن فعالیت های اقتصادی 
است که برای حل این مشکل ، طرح ساماندهی دستگاه  های 
کارتخــوان بانکی و درگاه های پرداخــت الکترونیک در حال 
انجام است. به گفته محمد برزگری تمام اشخاص دارای ابزار 
پرداخت  هــای بانکی تا پایان بهمن فرصــت دارند با ورود به 
my.tax.gov. درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشــانی

ir، فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیک خود را مشــاهده کرده و نسبت به الصاق 
آن ها به پرونده مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید 
اقدام کنند و دستگاه های کارتخوان بانکی که متناظر با پرونده 
مالیاتی نباشــند، غیرفعال خواهند شد.درخواســت غیرفعال 
شدن دو میلیون و ۳۲۱ هزار کارتخوان نیز در درگاه سازمان 

امور مالیاتی کشور ثبت شده است.

صالح آبادی در نشست با مدیران عامل بانک ها مهمترین برنامه های بانک مرکزی را اعالم کرد:

 نظارت بر نرخ سود
تهران – ایرنا - نشســت دوره ای رئیــس کل بانک مرکزی با 
مدیران عامل شــبکه بانکی عصر دوشنبه با محوریت بررسی 
آخرین وضعیت شــاخص های پولی و عملکرد شــبکه بانکی 
کشــور در بانک مرکزی برگزار شــد.به گــزارش ایرنا، علی 
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این نشســت با اشاره 
به تصویب دســتورالعمل احراز هویت غیرحضوری در جلسه 
اخیر شــورای عالی مبارزه با پول شــویی بر ضرورت تسریع و 
تســهیل در ارائه خدمات بانکی به مردم تاکید کرد.رئیس کل 
بانک مرکزی همچنین به مصوبه اخیر شــورای پول و اعتبار 
در خصوص کفایت سرمایه بانک ها اشاره کرد و گفت: ارتقای 
کفایت ســرمایه بانک ها از مهمترین برنامه های بانک مرکزی 
اســت و در این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در 
شــورای پول و اعتبار اتخاذ شده است.صالح آبادی با قدردانی 
از بانک هایی که نســبت به کنترل اضافه برداشت خود اقدام 
می کنند افزود: موضوع اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، 
به طور جدی و با حساسیت پیگیری می شود و بر این اساس، 
بانک هــا باید وضعیت نقدینگی خود را مدیریت کنند و برای 
رفع ناترازی خود اقدام کنند.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه 

بر ضرورت تسهیل در پرداخت تسهیالت خرد به مردم توسط 
شبکه بانکی کشور تاکید کرد و گفت: رویکرد شبکه بانکی در 
این زمینه، باید تسهیلگری در اعطای تسهیالت خرد با توجه 
به رتبه اعتباری متقاضیان و در عین حال، مراقبت از بهداشت 
اعتباری بانک باشد.صالح آبادی همچنین از مصوبه اخیر هیات 
عامل بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در ضوابط رشد مقداری 
ترازنامه بانک ها خبــر داد.وی در ادامه، بر لزوم رعایت دقیق 
نرخ سود سپرده ها و تســهیالت توسط بانک ها تاکید کرد و 
گفت: عدم رعایت نرخ های اعالمی، عالوه بر آثار نامطلوب در 
اقتصاد کشور، به زیان نظام بانکی خواهد بود و ناترازی بانک ها 
را به دنبال خواهد داشــت و بانک مرکــزی این موضوع را با 
جدیت پیگیری و کنترل می کند.صالح آبادی در پایان با اشاره 
به محورهای اصلی اصالح نظام بانکی گفت: اصالح رابطه مالی 
دولت با بانک ها و بانک مرکزی، اصالح رابطه بانک مرکزی با 
بانک ها و اصالح رابطه بانک ها با مردم ســه ضلع مهم اصالح 
نظام بانکی کشور است که پیگیری خواهد شد.در ابتدای این 
نشســت نیز برخی مدیران عامل بانک ها به ارائه دیدگاه های 

خود درباره موضوعات مطرح شده در جلسه پرداختند.

تهران- ایرنا- معاون امــور بانکی، بیمه و 
شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، شرایط و 
مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه 
با پولشویی در خصوص ارائه غیرحضوری 
خدمات پایه بانکی در مؤسســات اعتباری 
و مؤسســات پولی غیر بانکی را تشــریح 
کرد.به گــزارش ایرنــا از وزارت اقتصادی 
و دارایی ایران، »ســیدعباس حســینی« 
با بیــان اینکه، امروزه صنعــت بانکداری، 
دامنه وســیعی از فعالیت های اقتصادی را 
شامل می شود، گفت: نیازهای نسل امروز 
و عالقه نســل جدید در بکارگیری ابزارها 
و شــیوه های نویــن و الکترونیک ایجاب 
می کند که بانک هــا گامهای بزرگتری در 
الکترونیک خود  ابزارهای  جهت توســعه 
بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا 
با همه مصائب و اثرات مخرب موجب شد 
تا ارایه خدمات غیرحضوری به مشــتریان 
آهنگ رشــد بهتری پیدا کند.حســینی 
گفت: با وجود گرفتاری ها و ســختی ها، با 
پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام 
عالی قضایی، رئیس بانک مرکزی و جمعی 
از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
با تشــکیل جلسه شــورای عالی مبارزه با 
پولشــویی گردهم آمدند تا پس از یکسال 
وقفه، این مشــکل عمومی مردم و شبکه 
بانکی را مرتفع ســازند.معاون امور بانکی، 
بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
افزود: مصوبه اخیر شــورای عالی مبارزه با 
پولشــویی، یک اقدام مؤثر درجهت تحقق 
در بانکــداری الکترونیک بود و ســهولت 

در انجام خدمت دهی به مشــتریان را به 
مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است.
وی اضافه کرد: از مهمترین مواردی که در 
دســتورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه 
قرارگرفته، می توان بــه موضوعاتی چون 
شناســایی غیرحضوری ارباب رجوع و یا 
ارایه غیرحضوری خدمات پایه اشــاره کرد 
که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب 
رجوع اســت. حســینی اظهار داشت: هر 
موسسه اعتباری یا موسسه پولی غیربانکی 
مکلف است به منظور انجام رویه های احراز 
هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون 
تکمیل فیلدهای اقــالم اطالعاتی هویتی 
ضروری، راســتی آزمایی اطالعات هویتی 
متقاضی خدمات پایه از طریق ســامانه ها 
و پایگاه های اطالعاتی مربوط و بررســی 
ویژگی های هویتی متقاضی با اســتفاده 
از ابزارهای تشــخیص مانند به کارگیری 
ابزارهــای زیســت ســنجی )بیومتریک( 
درخصوص اربــاب رجوع اطمینان حاصل 
کند.وی مصادیق خدمــات پایه قابل ارائه 

توســط نظام بانکی بر طبق مصوبه شورای 
عالی مقابله با پولشــویی را از جمله شامل 
افتتاح انواع حساب های بانکی، غیر از حساب 
سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای هرگونه 
ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، 
اجــاره صندوق امانات، اعطای تســهیالت 
قرض الحســنه و نیز اعطای تســهیالت با 
موضوعات غیرتجاری به اشخاص حقیقی در 
زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر 
مســکن و یا خرید کاالهای ضروری نظیر 
خودرو و همچین صدور ضمانت نامه برای 
اهداف غیرتجاری توسط مؤسسات اعتباری 
عنوان کرد.به گفته حسینی،  افتتاح حساب 
قرض الحسنه پس انداز ریالی برای اعضاء و 
اعطای وام قرض الحســنه ریالی به اعضای 
شــرکت های تعاونی اعتبار از جمله دیگر 
موارد مجــاز در این خصوص بــا توجه به 
مصوبه شــورای عالی مبارزه با پولشــویی 
اســت.وی اعطای تســهیالت با موضوعات 
توســط  اشــخاص حقیقی  به  غیرتجاری 
شرکت های واسپاری )لیزینگ( را از جمله 

دیگر موارد مجــاز در این خصوص عنوان 
کرد. معــاون امور بانکی، بیمه و شــرکت 
هــای دولتی وزارت اقتصــاد، تصریح کرد: 
البته در این چارچــوب، ارائه غیر حضوری 
خدمات پایه توســط شرکت های صرافی و 
صندوق های قرض الحســنه مجاز نیست.

وی با بیان اینکه ارائه خدمات پایه باالتر از 
حدود مذکور منوط به مجوز بانک مرکزی 
است، یادآور شد: ارائه غیر حضوری خدمات 
بانکی به ارباب رجوع محجور و ارباب رجوع 
کمتر از ۱۸ ســال ممنوع است.حســینی 
تأکید کرد: تمام موسســات اعتباری، ملزم 
به رعایــت امنیت فضای تولیــد و تبادل 
اطالعــات مربوطه مطابق بــا ضوابط اعالم 
شده از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتای 
ریاســت جمهوری و کسب مجوزهای الزم 
هســتند و مجاز به واگذاری تمام یا بخشی 
از تکالیف محوله به اشخاص ثالث نیستند.

وی گفت: بانکداری الکترونیک و مباحث فن 
آوری های نوین از جمله دیجیتالی ســازی 
خدمــات بانکی، احراز هویت الکترونیک به 
صورت غیرحضوری می تواند، تحول شگرفی 
در حوزه بانکداری ایجاد کنند. با اســتفاده 
از احــراز هویت غیرحضوری در شــرایط 
کرونا، بسیاری از مردم از این ابزار فن آوری 
بهره مند خواهند شد و با فراگیر شدن این 
خدمات انتظار داریم بسیاری از هزینه های 
زائد از جمله هزینه های کاغذ، حمل و نقل 
و... کاسته شده در آینده موجب بهره گیری 
و استفاده از ســایر خدمات بانکی در قالب 

بانکداری الکترونیک خواهد شد.

از سوی معاون وزیر اقتصاد تشریح شد
شرایط و مصادیق اجرایی ارائه خدمات غیرحضوری توسط شبکه بانکی و مؤسسات مالی

به گزارش اقتصاد آنالین، بیش از دو هفته است که پرداخت وام های بدون ضامن در کشور آغاز شده است. بر این اساس، وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن پرداخت 
می شــود. البته توجه داشته باشید که همه افراد نمی توانند وام بدون ضامن دریافت کنند.شاغالن، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، شرکت های 
معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می شود و شاغالن و بازنشستگان نهادی عمومی غیردولتی، می توانند با مراجعه 
به بانک تســهیالت مورد نظر را تا ســقف ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن دریافت کنند؛ البته نه هر بانکی.بانک توسعه صادرات ایران، بانک کشاورزی، بانک صنعت 
و معدن، بانک مسکن، بانک سپه، بانک تجارت، بانک رفاه کارگران، بانک توسعه تعاون، بانک قرض الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، بانک ملت، بانک صادرات و بانک ملی ایران از جمله بانک هایی 
هستند که وام ۱۰۰میلیون تومانی بدون ضامن پرداخت می کنند.شرایط پرداخت وام بدون ضامن نیز متفاوت است و بستگی دارد که چه قدر وام بخواهید. مثال اگر وامی میخواهید آن را دریافت کنید تا 
سقف ۵۰میلیون تومان باشد میتوانید با ارائه نامه کسر از حقوق وام بگیرید و به چیز دیگری نیاز نیست. اما اگر متقاضی تسهیالت بیش از ۵۰میلیوم باشید،  باید عالوه بر ارائه نامه کسر از حقوق، اقدام 
به تهیه چک یا سفته هم بکنید.وام بدون ضامن در این دو هفته حواشی زیادی داشت و هنوز هم سواالت زیادی در مورد آن مطرح است. بسیاری موفق به دریافت نشده و بسیاری نیز می گویند نسبت 
به دریافت آن اقدام کرده اند. از سویی گفته می شود منابع کافی برایش وجود ندارد و از سویی دیگر نیز می گویند منابع کافی وجود دارد.وزیر اقتصاد نیز امشب در توییتی به وام های بدون ضامن اشاره 
و اظهار داشت که پرداخت این وام ها ادامه خواهد داشت. خاندوزی در این توییت گفت: بر اساس گزارش بانک های دولتی، طی ۳ هفته اخیر بیش از 6۵ هزار نفر "بدون ضامن"از وام های خرد استفاده 

کرده اند. درکنار دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک ها، با متخلفان نیز برخورد شد.

 محمــد بیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: بحث هک شــدن رمز دوم 
پویا عمال امکان پذیر نیســت مگر اینکه کاربر بدافزارهایی را روی گوشی نصب کرده باشد که 
به پیامک ها دسترسی داشته باشد.به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر افزایش 
دوباره برداشت های غیرمجاز از حساب های کاربران به رغم فعال بودن رمز پویا در شبکه های 

اجتماعی منتشــر شده است. مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در واکنش به انتشار شایعاتی در خصوص هک شدن رمز 
دوم پویا در شبکه های اجتماعی، گفت: مردم حتما باید در خصوص نصب نرم افزارهای ناشناس روی گوشی موبایل مراقب باشند.

وی افزود: بخشــی از مردم به محتوای پیامک ارســالی و بدافزارها دقت نمی کنند و بخشی نیز از طریق مهندسی اجتماعی، خود 
مشــتری رمز خود و اطالعات کارت خود را در اختیار دیگران قرار می دهد و موجب هک شدن می شود.این مسئول بانک مرکزی 
تاکید کرد: ۱۵ درصد مربوط به مراقبت خود مردم در این حوزه است و آمار دقیق را پلیس فتا دارد.به گفته وی، رمز دوم پویا عمال 
در بانک ها برای هر تراکنش به ازای مبلغ و دریافت کننده تراکنش مجددا ساخته می شود و برای دو دقیقه انقضا دارد و اگر مشتریان 

خودشان دقت الزم را داشته باشند بعید است این رمزها هک شود.

اگر قصد دریافت وام بدون ضامن دارید، این گفته های خاندوزی را بخوانید

خبر جدید وزیر اقتصاد از آینده وام بدون ضامن
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی:

رمز دوم پویا هک شدنی نیست

رئیس اســبق کانون صرافان گفــت: اگر رفتاری خالف 
روند فعلی بازار ارز صورت نگیرد و عرضه کنندگان عمده 
در این بازار دخالت نکنند، ماهیت بازار ارز کاهشی است 
و این روند ادامه خواهد داشــت.کامران سلطانی زاده در 
گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت فعلی بازار ارز اظهار 
کرد: رونــد بازار ارز در هفته گذشــته کاهشــی بود و 
صادرکنندگان بیشــتر فروشــنده بودند و خریداری در 
بازار آزاد وجود نداشــت اما صادرکنندگان عمده، قیمت 
پایه ارز صادراتی عرضه شــده در ســامانه نیما را تقریبا 
درهمی ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومــان افزایش دادند که این امر 
باعث شــد با اینکه قیمت ها در بازار آزاد در حال نزول 
بــود، دالر امروز از ۲6 هــزار و ۵۰۰ به ۲۷ هزار و ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ تومان برســد. وی با بیــان اینکه خریداران بازار 

منتظر کاهش قیمت ارز هســتند، افزود: اگر رفتارهایی 
خالف حرکت بازار ارز صورت نگیرد و شوکی به این بازار 
وارد نشــود، ماهیت بازار ارز کاهشی است و این روند با 
توجــه به اخبار مثبت از برجام، افزایش مبادالت تجاری 

و دسترسی به منابع ادامه خواهد شد. 
عضو کانون صرافان وضعیت عرضه ارز در ســامانه نیما 
را مناســب ارزیابی کرد و گفــت: اکثر مصارف خدماتی 
۲۵ گانــه ارز که پیش از ایــن بانک ها و صرافی ها با هم 
ارائه می کردند، اکنون برای صرافی ها حذف شــده و به 
ســرفصل بانک ها تخصیص داده شــده که این موضوع 
مقــداری توازن عرضه و تقاضا را تحــت تاثیر قرار داده 
اســت. ســلطانی زاده ادامــه داد: تائیدیه هایی که برای 
تخصیص ارز دانشــجویی درنظر گرفته شده، بسیاری از 
دانشجویان را با مشــکل مواجه کرده است زیرا، وزارت 
علوم فقط به دانشــجویان خود این تائیدیه را می دهد و 
باقی دانشــجویان باید برای رفع نیاز ارزی خود به بازار 

آزاد مراجعه کنند. 

رئیس اسبق کانون صرافان مطرح کرد:

شرط تدوام روند کاهشی در بازار ارز
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گزیده خبر

آمریکا: 
در مراحل نهایی مذاکرات پیچیده وین 

هستیم
نیویورک- ایرنا- ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان با برگزاری 
مذاکــرات وین میان ایران و گروه ۱+۴ در وین اتریش اظهار داشــت در مراحل 
نهایی مذاکراتی پیچیده هستیم.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عصر 
دوشــنبه به وقت محلی در نشســتی با خبرنگاران در واشنگتن افزود که درباره 
پیشرفتی که ممکن است در مذاکرات وین شاهد باشیم، کمی محتاط تر خواهیم 
بود زیرا در مراحل نهایی مذاکراتی پیچیده با طرف های اصلی هستیم. سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در تداوم ادعاهای غرب برای فشار بر ایران در میز مذاکره و 
در حالی که برغم شعار دیپلماسی سیاستمداران کنونی کاخ سفید در قبال ایران، 
وقت تصمیم گیری سیاسی دولت دموکرات بایدن به دلیل نقض برجام از سوی 
واشنگتن رسیده است، تصریح کرد واقعیت این است که این دوره نهایی تعیین 
کننده است که در طول آن ما در موقعیتی قرار خواهیم داشت که تعیین کنیم 
آیا بازگشت متقابل به پایبندی به برجام امکان پذیر است یا خیر.این مقام ارشد 
وزارت خارجــه آمریکا در تداوم سیاســت بکارگیری تاکتیک ضرب االجل های 
ساختگی غرب اظهار داشت شرکای اروپایی ما و همچنین روسیه و چین خواهان 
دستیابی فوری به یک توافق هســتند اما زمان تقریبا به اتمام رسیده است.این 
مقام ارشــد وزارت خارجه آمریکا در تداوم سیاست بکارگیری ضرب االجل های 
ساختگی غرب برای امتیازگیری از ایران در مذاکرات اظهار داشت شرکای اروپایی 
ما و همچنین روسیه و چین خواهان دستیابی فوری به یک توافق هستند اما زمان 
تقریبا به اتمام رســیده است.وی بدون هیچ اشاره ای به تعهدات آمریکا با تکرار 
هراس افکنی ها از پیشرفت های برنامه هسته ای ایران در چارچوب برجام مدعی 
شد ما واضح اعالم کرده ایم که با توجه به سرعت کنونی پیشرفت های هسته ای 
ایران، زمان کمی در اختیار داریم زیرا این پیشرفت ها در یک مقطع خاص خیلی 
زود مزایای برجام را به شکلی که در سال ۲۰۱۵ در مورد آنها توافق و نهایی شده 
و در سال ۲۰۱۶ اجرا شده است، از بین می برد.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
با بیان اینکه تیم های مذاکــره کننده در وین همچنان به دیدارهای خود ادامه 
می دهند، گفت که گفت وگوها با هیات ایرانی بصورت غیرمستقیم ادامه دارد.ند 
پرایس در ادامه ادعاهای آمریکا بدون اشاره ای به تعهدات این کشور  افزود اما می 
دانیم که با شرکای ۱+۵خود یک صدا هستیم. همه آنها اهمیت به نتیجه رساندن 

این مذاکرات را در مدت زمان کوتاه به رسمیت می شناسند.
ایــن اظهارات ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در حالی اســت که حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در  گفت وگو با جوسپ 
بورل مســوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات 
وین اظهار داشــت: برخی شتاب زدگی ها، بازی تکراری با متن و عدم نمایش 
اراده جــدی برای حصول به توافقی خوب و قابل اتکاء در وین از ســوی طرف 
غربی باعث تطویل غیرضروری مذاکرات شده است.به گزارش روز دوشنبه ایرنا 
از اداره کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، امیرعبداللهیان با 
اشاره به تالش های جدی علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران و ارائه ابتکارات 
واقــع بینانه هیات مذاکره کننده ایران تصریح کرد: ضروری اســت در هرگونه 
پیشنهادی، حقوق و مطالبات مشروع جمهوری اسالمی ایران لحاظ شود.وزیر 
امور خارجه ایران با تشــکر از تالش های جوســپ بورل و انریکه مورا مذاکره 
کننده ارشد اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین تاکید کرد: ما به هیچ 
وجه از خطوط قرمز خود که مبتنی بر منطق و واقع بینی اســت عقب نشینی 
نمی کنیم.مسوول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز  با تقدیر از تالش هیات 
جمهوری اســالمی ایران و ســایر هیات ها در مذاکرات وین، با اشاره به تالش 
های زیاد همه طرف ها در جریان این مذاکرات خاطر نشان کرد: مذاکرات وین 
به مرحله حساسی رسیده است و الزم است همه طرف ها با انعطاف و در نظر 
داشــت مقدورات و محدودیت های یکدیگر به پیشرفت مذاکرات کمک کنند.

امیر عبداللهیان و بورل توافق کردند رایزنی و مشورت های نزدیک  بین طرفین 
برای پیشبرد روند مذاکرات ادامه یابد.امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با سرگئی 
الوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز بر ضرورت توجه به حقوق کامل جمهوری 
اســالمی ایران در عمل طرف های مقابل بــه تعهدات خود در هرگونه توافقی 
تاکید کرد.وزیر امور خارجه روســیه ضمن تقدیر از ابتکارات و رویکرد سازنده 
جمهوری اسالمی ایران در جریان مذاکرات وین،  بر ضرورت تداوم  رایزنی ها و 
گفتگوها بین طرف های مختلف مذاکرات وین برای بررسی متون و پیشنهادات  
و دستیابی به توافق  تاکید کرد.به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ایران در نشست 
خبری با ســایمون کاوونی همتای ایرلندی خود نیز با تاکید بر اینکه اگر امروز 
در وین توافق حاصل شود و تحریم های جمهوری اسالمی ایران لغو شود، برای 
جمهوری اسالمی ایران بهتر از این است که فردا این اتفاق بیفتد، اظهار داشت: 
لذا ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، عجله دارد اما در چارچوب مذاکراتی 
منطقی و دستیابی به حقوق و منافع ملت ایران. امیرعبداللهیان در مورد زمان 
پایان مذاکرات وین گفت: تهدید و هشدار طرف های مقابل تعیین کننده نقطه 
پایانی مذاکرات نخواهد بود؛ بلکه واقعیات میز مذاکره، میزان جدیت و اهتمام 
طرف های غربی و آمریکایی برای بازگشــت به تعهداتشان، تعیین کننده زمان 
پایان مذاکره و یا رســیدن به یک توافق خوب خواهد بــود. وزیر امور خارجه 
ایرلند نیز تصریح کرد: احیای برجام می تواند به نفع مردم ایران باشــد. توافق 
در وین می تواند شــرایط را برای همکاری بیشتر در سطح منطقه ایجاد کند. 
ایرلنــد می خواهد به همه طرفین کمک کند ایــن مذاکرات را به پیش برده و 
به نتیجه برســانند. علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران نیز به 
تازگی در حســاب کاربری خود در توییتر نوشــت: مذاکرات وین به مرحله ای 
رسیده که می توان در مورد نتیجه آن با قطعیت و بدون نیاز به گمانه زنی اعالم 
نظر کرد. تصمیم سیاســی آمریکا برای تحقق یا اســتنکاف از پذیرش الزامات 
شــکل گیری توافق قابل اتکاء و پایدار بر اساس اصول پذیرفته شده در برجام، 

می تواند جایگزین گمانه زنی ها شود.

وزرای خارجه ایران و انگلیس آخرین مواضع 
دو کشور در مذاکرات برجام را مرور کردند

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر امور خارجه انگلیس در خصوص 
آخرین وضع گفت وگوهــا در وین، موضوعات دوجانبه و برخی موضوعات مورد 
اهتمام مشــترک از جمله اوضاع افغانستان و یمن تلفنی گفت وگو و تبادل نظر 
کردند.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت امور خارجه، خانم لیز 
تراس وزیر امور خارجه انگلیس در این  گفت وگوی تلفنی ضمن مرور آخرین وضع 
مناســبات دوجانبه و گفت وگوها در وین، نقطه نظرات لندن در این خصوص را 
تشریح  کرد. وزیر امور خارجه انگلیس روابط رو به رشد میان انگلیس و جمهوری 
اسالمی ایران را تامین کننده منافع دو کشور دانست.وی ابراز امیدواری کرد تا در 
آینده نزدیک این کشور بتواند بدهی های معوق خود به ایران را پرداخت نماید.
لیز تراس همچنین به همکاری انگلیس و سازمان ملل متحد برای کمک رسانی 
به مردم افغانســتان اشــاره و از نقش و همکاری موثر ایران در این راستا تقدیر 
کرد. حســین امیرعبداللهیان نیز در این گفت وگوی تلفنی با  اشــاره  به سفر 
معاون رییس جمهوری کشــورمان برای شرکت در اجالس آب و هوایی گالسکو 
و وبینار مشــترک گروه های دوستی پارلمانی دو کشور و درخواست سفر هیات 
انگلیس به تهران، روند مناسبات دو کشور را مثبت ارزیابی کرد.وزیر امور خارجه 
کشورمان با اشاره به نزدیک شدن در مرحله حساس و مهم مذاکرات وین، لزوم 
جدیت و مســؤولیت پذیری طرف های مذاکره کننده با ایران را مورد تاکید قرار 
داد و رســیدن به این مرحله از گفت وگوها را بیش از هر چیز، ناشــی از رویکرد 
منطقی و نیز ابتکار عمل طرف ایرانی دانست.وی بر لزوم توافق دسته جمعی میان 
همه طرف های مذاکره کننده بر سر متن واحد و ضرورت لحاظ شدن مطالبات 
مشروع جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد.امیرعبداللهیان اوضاع انسانی در یمن 
و افغانســتان را بحرانی خواند.وی ضمن تشریح موضع اصولی جمهوری اسالمی 
در قبال افغانستان، تشکیل دولت فراگیر در آن کشور را حائز اهمیت خواند و بر 
کمک رسانی فوری جامعه جهانی به مردم این کشور تاکید کرد.امیرعبداللهیان 
در بخش دیگری از این  گفت وگوی تلفنی، با اشاره به وخامت شرایط انسانی در 
یمن، ابراز امیدوار کرد که انگلیس به وظایف خود برای پایان دادن به فاجعه انسانی 
ناشی از تداوم تجاوز و جنگ در یمن عمل کند.وزیر خارجه انگلیس شهادت سفیر 

کشورمان در یمن را تسلیت گفت.

ضمن اتهام زنی به روسیه؛
نخست وزیر کانادا: به اوکراین کمک مالی و 

تسلیحاتی می کنیم
»جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا در سخنانی ضمن 
تکرار اتهام زنی ها علیه روســیه از کمک های اقتصادی 
و تســلیحاتی به اوکراین خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از رویترز، »جاســتین ترودو« نخست وزیر 
کانادا در ســخنانی از کمک های اقتصادی و تسلیحاتی 
به اوکراین خبر داد. وی با طرح مجدد اتهام زنی ها علیه 
روســیه مدعی شد که این کشور در تدارک حمله به اوکراین است.بر اساس این 
گزارش، ترودو افزود: ما قصد داریم از اوکراین در برابر تهدیدات روســیه حمایت 
کنیم. این کار را از طریق ارائه پول و سالح به اوکراین انجام می دهیم. ما نسبت به 
اوضاع اوکراین بسیار نگران هستیم.نخست وزیر کانادا روز شنبه هفته جاری نیز با 
»ولودیمر زلنسکی« رئیس جمهور اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کرد و در جریان 
این تماس تلفنی یک بار دیگر اتهام زنی به روسیه در تنش با اوکراین را تکرار کرد.

معاون نمایندگی ایران در نشست ساالنه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل

 تحریم مردم ایران جنایت علیه بشریت است
نیویورک-ایرنا- زهرا ارشــادی سفیر و معاون نمایندگی ایران در 
ســازمان ملل متحد تاکید کرد اعمال تحریم های یکجانبه علیه 
مردم ایران، به ویــژه تحریم های دارویی و اقالم بشردوســتانه، 
اقدامــی جنایتکارانه و معادل با جنایت علیه بشــریت اســت.
به گزارش ایرنا، زهرا ارشــادی ســفیر و معاون نمایندگی ایران 
در ســازمان ملل متحد روز دوشــنبه به وقت محلی در نشست 
ساالنه کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل افزود: تحریم های 
غیرقانونی دسترسی اقشار آسیب پذیر جامعه در کشورهای تحت 
تحریم از جمله ایران را به اقالم و ملزومات اولیه پزشــکی بسیار 
دشوار کرده که در نتیجه آن جان و سالمت شهروندان در معرض 
خطر قرار گرفته اســت.وی تصریح کرد: تامین دارو، تجهیزات و 
کاالهای بهداشــتی به واسطه محدودیت های شدید اعمال شده 
بر منابع ارزی از جمله اقالم بشردوســتانه، با موانع جدی مواجه 
شــده است. این اقدامات غیرقانونی مســتقیما بر زندگی آسیب 
پذیرترین شهروندان ایران از جمله زنان، کودکان و بیماران تأثیر 
منفی گذاشته است.دیپلمات ارشــد جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل اظهار داشت: مساله بســیار متاثر کننده این است 
که بسیاری از کودکان در نتیجه چنین اقدامات غیرانسانی جان 
خود را از دســت داده اند.ارشادی تاکید کرد: همانطور که رئیس 
جمهور کشورمان در ســخنرانی خود در نشست مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد اعالم کرد، اعمال تحریم های یکجانبه علیه 
مردم ایران، به ویژه تحریم های دارو و اقالم بشردوستانه، اقدامی 
جنایتکارانه و معادل با جنایت علیه بشــریت اســت. کسانی که 

کشــورها را تحریم می کنند نباید برای چنین جنایات شــنیع 
بی مجازات بمانند.معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد 
تاکید کرد: به عنوان نماینده کشــوری کــه مردم آن در معرض 

وحشیانه ترین شکل تروریسم اقتصادی و اقدامات قهری یکجانبه 
غیرقانونی از سوی ایاالت متحده قرار دارند، خواستار لغو کامل و 
فوری تمامی اقدامات قهری یکجانبه از جمله تحریم ها به منظور 

تضمین دســتیابی کامل به توسعه اقتصادی و اجتماعی هستم. 
تحولی که کشورهای تحت تحریم را قادر می سازد تا اقتصاد خود 
را ترمیم و رفاه مردم خود را در شــرایط پسا کرونا تضمین کنند.
وی ادامه داد: ایران »ششمین برنامه پنج ساله توسعه ملی« خود 
را از طریق تقویت اقتصاد دانش بنیان همراه با توســعه فناوری 
پیشرفته به اجرا گذاشته است.دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی 
ایران در ســازمان ملل تصریح کرد: عالوه بر این، یک چارچوب 
قانونی قوی ایجاد شده است که بستری محکم برای برنامه ریزی، 
اجرا و پیگیری راهبردها و سیاســت های توســعه ملی، به ویژه 
در مورد ریشــه کنی فقر فراهم می کند.وی اضافه کرد: به رغم 
چالش های خارجی ناشــی از تحریم های یکجانبه و همه گیری 
کووید-۱۹ تاکنون دستاوردهای مهمی حاصل شده است.معاون 
نمایندگی ایران در ســازمان ملل متحد اظهار داشت: در شرایط 
کنونی، دولت ایران بســته های مالی ویژه و طرح های توانبخشی 
اجتماعی و اقتصادی را برای اقشار فقیر و افراد آسیب پذیر همراه 
با اقدامات حمایتی اقتصادی به ویژه برای مشــاغل کوچک ارائه 
کرده است.ارشادی گفت: در این میان، برنامه های درمانی برای 
حدود ۴ میلیون پناهجوی قانونی و غیرقانونی افغان تدارک دیده 
شده است.وی ادامه داد: سیستم سازمان ملل متحد و آژانس های 
تخصصــی آن می توانند نقش مهمی در تبــادل تجربیات موفق 
کشورها در اجرای پروژه های توانبخشی اقتصادی و اجتماعی پس 
از کووید و همچنین بسیج منابع مالی بین المللی برای دستیابی به 

اهداف ملی مورد نظر در دوران پسا کووید داشته باشند.

رئیس جمهــوری اوکرایــن از مردمش 
خواست تا ۱۶ فوریه )۲۷ بهمن( درست 
روزی که برخی رسانه های غربی احتمال 
حمله روســیه را داده اند، پرچم اوکراین 
را به دســت بگیرند و با خواندن سرود 
ملی این کشــور، روز وحدت اوکراین را 
نشــان دهند.به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری رویتــرز، مقام های اوکراینی 
تاکید کرده اند که ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهوری این کشور گزارش های 
رســانه های غربی درباره حمله روز ۱۶ 
فوریه )چهارشنبه( روسیه به اوکراین را 
به دیده تردید نگاه می کند.وی در پیامی 
ویدئویی خطاب به ملت اوکراین گفت: 
آنها به ما گفتند که ۱۶ فوریه روز حمله 
روســیه اســت. ما آن را به روز وحدت 
تبدیل می کنیم. آنهــا تالش می کنند 
تــا با اعالم روزی به عنــوان آغاز حمله 
نظامــی ما را بترســانند. در این روز ما 
پرچم های اوکراین را به دست می گیریم 
و با خواندن ســرود ملی به تمام جهان 
وحدت خود را نشــان می دهیم.رئیس 
جمهوری اوکراین مدت هاست که گفته 
با وجود تهدید روسیه احتمال یک حمله 
نظامی از سوی این کشور علیه اوکراین 
از سوی متحدان غربی اغراق آمیز مطرح 
شده است.زلنســکی همچنین به بیان 

این مساله پرداخت که اوکراین خواهان 
صلح است و برای حل تمامی مشکالت 
از طریف گفت وگو وارد عمل می شــود 
و افــزود: هم دونبــاس و هم کریمه به 
اوکراین برگردانده می شــوند آن هم از 
طریق دیپلماسی. ما هرگز ادعایی نسبت 
به دیگران نداریم، اما از ادعای خود نیز 
اوکراین  جمهــوری  نمی گذریم.رئیس 
همچنیــن ادامه داد: این کشــور عمال 
از حمایت همــه رهبران جهان متمدن 
برخوردار شده اســت. اکثر آنها پیشتر 
به اوکراین آمده و از ما حمایت کرده اند 

یا در آینــده نزدیک ایــن کار را انجام 
خواهنــد داد. همه می گویند که امنیت 
اروپا بــه اوکراین و ارتش ما بســتگی 
مشــاور  پودولیاک«،  دارد.»میخائیلــو 
رئیس کارمندان دفتر ریاست جمهوری 
اوکراین نیز گفته که زلنســکی با کنایه 
به گزارش های رســانه های غربی درباره 
احتمال حمله روسیه پاسخ داده است.

وی ادامه داد: کامال قابل درک است که 
چرا امروز اوکراینی ها در مورد تاریخ های 
خاص به اصطالح شروع تهاجم از سوی 
روســیه که توسط رســانه های غربی 

اعالم شــده، تردید دارند.دفتر ریاست 
جمهوری اوکراین با صــدور فرمانی از 
تمامی ساکنان روستاها و شهرهای این 
کشور خواسته پرچم های اوکراین را در 
روز چهارشنبه به اهتزاز درآورند و تمام 
مردم سرود ملی را در ساعت ۱۰ صبح به 
وقت محلی بخوانند و همچنین خواستار 
افزایش حقوق سربازان و مرزبانان شده 
اســت.مقام های آمریکایــی گفتند که 
حمله ای را به دســتور والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه در یک روز خاص 
پیش بینی نمی کنند، اما هشــدارهای 
مکرر مبنی بر اینکه ممکن است در هر 
زمانی این حمله صورت گیرد، داده شده 
اســت.همچنین جان کربی، سخنگوی 
پنتاگون به خبرنگاران گفته است: من به 
تاریخ خاصی اشاره نمی کنم چون فکر 
می کنم این کار هوشمندانه نیست. من 
فقط به شما  می گویم که ممکن است 
پوتین بتواند بدون هیچ هشداری دست 
به اقدامی نظامی بزند.وی پیشتر گفته 
بود که مسکو همچنان در حال افزایش 
توانایی های نظامی خود در مرز اوکراین 
اســت.وزارت امور خارجه آمریکا نیز با 
صدور یک توصیه ســفر به شهروندان 
آمریکایی گفته که بالروس را فورا ترک 

کنند.

رئیس جمهور اوکراین 16 فوریه را »روز وحدت« اعالم کرد

  »ادعای حمله روسیه 
اغراق آمیز است«

تعداد زیادی از افســران پلیــس هندوراس پس از 
درخواست ایاالت متحده از دولت برای دستگیری 
و اســترداد متحد اصلی واشنگتن در منطقه، خانه 
خــوان اورالندو ارنانــدز، رئیس جمهوری ســابق 
هنــدوراس را محاصــره کردند.به گزارش ایســنا، 
به نقل از خبرگــزاری رویترز، چندین ماه اســت 
کــه گمانه زنی هــا مبنی بر اینکه ایــاالت متحده 
درخواست استرداد ارناندز را دارد، در میان اتهامات 
مبنــی بــر تبانی وی بــا قاچاقچیان مــواد مخدر 
زمانیکه این ســمت را ترک کرد، در حال انتشــار 
هندوراس  رهبر چپ گرایان  کاسترو،  است.سیومارا 
ماه گذشته میالدی به عنوان رئیس جمهوری این 
کشور انتخاب شد.دولت واشــنگتن قبال ارناندز را 
در فهرست ســیاه خود قرار داده و آنتونی بلینکن، 
وزیــر خارجه ایاالت متحده همیــن ماه اعالم کرد 
که گزارش هایی معتبر از این مساله وجود دارد که 
رئیس جمهوری سابق هندوراس در فساد گسترده 

شامل انجام یا تسهیل فســاد و قاچاق مواد مخدر 
دســت داشته اســت.وکیل رئیس جمهوری سابق 
این کشــور آمریکای مرکزی نیز گفته که موکلش 
در داخل منزل مســکونی محاصره شــده و حکم 
دســتگیری وی به این دلیل غیرقانونی است که او 
هنوز به عنوان عضوی از پارلمان منطقه ای آمریکای 

دارد.وزارت خارجه  قضایــی  مرکــزی مصونیــت 
هندوراس اوایل روز دوشــنبه اعالم کرد ســفارت 
ایاالت متحده بدون نام بردن از یک سیاســتمدار 
هندوراســی که موضوع درخواست استرداد وی به 
ایاالت متحده اســت، چنین درخواســتی را مطرح 
کرده بود.یک مقام ارشــد هندوراس که خواســت 
نامــش فاش نشــود، نیز گفت که ایــاالت متحده 
خواهان دســتگیری موقت خوان اورالندو ارناندز، 
رئیس جمهوری ســابق است تا او به آمریکا مسترد 
شــود.همچنین »ملوین دوارته«، ســخنگوی قوه 
قضاییه هندوراس، گفت که دادگاه عالی قرار است 
ساعت ۹:۳۰ صبح امروز )سه شنبه( به وقت محلی 
تشکیل جلســه دهد تا یک قاضی برای نظارت بر 
پرونده اســترداد ارناندز تعیین شود.ســال گذشته 
میالدی، یــک قاضی در ایاالت متحده برادر رئیس 
جمهوری ســابق هندوراس را به جرم قاچاق مواد 

مخدر به حبس ابد محکوم کرد.

آمریکارئیسجمهورسابقهندوراسرامیخواهد

نیویورک- ایرنا- جان کربی ســخنگوی پنتاگون همزمان با افزایش تنش ها میان کشــورش و روسیه بر سر اوکراین اذعان کرد 
واشنگتن اعتقاد ندارد والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تصمیم نهایی برای حمله به اوکراین گرفته است.سخنگوی وزارت 
دفاع آمریکا عصر دوشنبه به وقت محلی در نشستی خبری در واشنگتن گفت: آمریکا اعتقاد ندارد والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه تصمیم نهایی برای حمله به اوکراین گرفته است، اما او می تواند بدون هشدار یا هشدار کم اقدام کند و همچنان توانایی های خود در امتداد مرز مشترک دو 
کشــور را افزایش می دهد. ســخنگوی پنتاگون اضافه کرد رئیس جمهوری روسیه با افزایش نیروهای نظامی در زمین، دریا و هوا به گزینه های خود می افزاید.کربی 
توضیح داد پوتین با نوع قابلیت هایی که از  طریق ارتش در زمین، دریا و هوا بدست آورده است، فهرست گزینه های خود را افزایش می دهد.این مقام پنتاگون افزود: 
بر روی خشکی پوتین قابلیت تسلیحات ترکیبی ایجاد کرده است. او  پیاده نظام و نیروی زرهی دارد. او همچنین سیستم های دفاعی و تهاجمی هوایی و موشکی را 
اضافه کرده است.سخنگوی وزارت دفاع آمریکا  ادامه داد: پوتین همچنین حضور دریایی خود را تقویت کرده است. او دستکم ۶ کشتی با قابلیت انتقال نیرو به خشکی 

را در دریای سیاه اضافه کرده است که یک هدف دارند و آنهم به ساحل رساندن نیروها است.

ســخنگوی کاخ »کرملین« در توضیح جدیدترین مواضع روســیه در قبال تنش بر َســر اوکراین، گفت: رئیس جمهور »پوتین« 
همواره برای گفتگو و مذاکره آمادگی دارد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اســپوتنیک، »دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ 

کرملین جدیدترین مواضع روسیه در خصوص تنش بر َسر اوکراین را اعالم کرد. وی گفت: رئیس جمهور »پوتین« همواره برای گفتگو و مذاکره آمادگی دارد.بر اساس 
این گزارش، سخنگوی کاخ کرملین در ادامه اظهاراتش در این زمینه افزود: واقعیت این است که اوکراین به بخشی از مشکالت مربوط به ضمانت های امنیتِی مورد 
درخواست روسیه تبدیل شده است.پیشتر سخنگوی کاخ کرملین درباره اظهارات سفیر اوکراین در لندن مبنی بر امتناع این کشور از پیوستن به ناتو، اعالم کرد که از 
کی یف درخواست شده است تا در این زمینه توضیح دهد، اما بعید است که دیدگاه کلی آنها در این باره تغییر کند.وی گفت امتناع اوکراین از ایده پیوستن به ناتو، 
گامی است که به شکل قابل توجهی به شکل گیری پاسخی معنادارتر به نگرانی های روسیه کمک می کند. پسکوف در این باره گفت: در این مورد، آنها همچنین توجهات 
را به این مسئله جلب کردند که از کی یف خواسته شد تا نظر سفیر را روشن کند. از نقطه نظر تغییر نگرش مفهومی سیاست خارجی کی یف، به سختی می توان این 

مسئله را یک واقعیت انجام شده در نظر گرفت. می دانیم که اهداف کاماًل متفاوتی در قانون اساسی این کشور مشخص شده است.

روایت سخنگوی پنتاگون از قابلیت های نظامی پوتین

پنتاگون:پوتینتصمیمنهاییبرایحملهبهاوکراین
نگرفتهاست

سخنگوی »کرملین«:

رئیسجمهور»پوتین«هموارهبرایگفتگو
ومذاکرهآمادگیدارد
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پژوهشــگران ژاپنی در بررسی جدید خود، از نانوذرات به دست آمده از 
ذرت برای مهار رشد تومورهای سرطانی استفاده کردند.به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از نیو اطلس، نانوذراتی که برای مقابله با بیماری مهندســی 
شده اند، قابلیت بسیاری در درمان سرطان دارند. پژوهشگران »دانشگاه 
علوم توکیو«)Tokyo University of Science( با اســتفاده از ذرت و آب به 
عنوان نقطه آغازی برای ابداع یک نانو ذره زیستی جدید که رشد تومور 
را در موش ها سرکوب می کند، نوع کم هزینه و بسیار امیدوارکننده ای از 
این فناوری را ارائه داده اند.نانوذراتی را دیده ایم که به روش های گوناگون 
برای مبارزه با ســرطان ساخته شــده اند؛ از نمونه های فعال شده با نور 
که پروتئین های ضروری را از ســلول های سرطانی می ربایند گرفته تا 
نمونه هایی که ماه ها پیش از روش های تصویربرداری ســنتی، تومورها 
را شناسایی و ردیابی می کنند. تولید این ذرات مصنوعی که اندازه آنها 
به یک تا ۱۰۰ نانومتر می رســد، دشــوار و پرهزینه است. این موضوع، 
پژوهشــگران این پروژه جدید را به بررســی احتمال دیگری در قالب 
نانوذرات به دست آمده از گیاه ســوق داد.این نانوذرات اخیرا به عنوان 
عوامل غیرسمی و مقرون به صرفه برای کاربردهای پزشکی و دارورسانی 
ظاهر شــده اند و می توانند بافت ها و اندام های خاصی را در بدن هدف 
قرار دهند. پژوهشگران دانشگاه علوم توکیو با بررسی احتماالت در این 
زمینــه، به ذرت روی آوردند که یکی از متداول ترین محصوالت غذایی 
است.پروفسور »ماکیا نیشیکاوا«)Makiya Nishikawa(، پژوهشگر دانشگاه 
علوم توکیو گفت: بــا کنترل ویژگی های فیزیکوشــیمیایی نانوذرات، 

می توان اثر آنها را در بدن کنترل کرد.

بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی، اثر امیدبخش یک داروی 
ضــد انگل را در مهار کووید-۱۹ نشــان می دهد.به گزارش ایســنا 
و بــه نقل از نیوز مدیکال نت، پژوهشــگران آمریکایی در بررســی 
جدیــدی نشــان داده اند کــه یــک داروی خوراکی موســوم به 
»نیتازوکســانید«)Nitazoxanide( می تواند به طور گسترده از تکثیر 
چندین گونه نگران کننده کروناویروس در مدل های بالینی جلوگیری 
کند.جامعه علمی برای یافتن درمان های مؤثر کووید-۱۹ و کنترل 
این بیماری همه گیر تالش می کند. ارائه یک داروی خوراکی که قابل 
دسترس، ارزان و ایمن باشد، برای درمان یا مهار پیشروی کووید-۱۹ 
مهم است و پیشرفت قابل توجهی برای مقابله با کووید-۱۹ خواهد 
بود.نیتازوکســانید در ابتدا برای درمان اســهال ناشی از انگل های 
ارائه   )Cryptosporidium(»کریپتوزپوریدیوم« و   )Giardia(»ژیاردیا«
شد. به عالوه، بررسی های درون کشتگاهی، توانایی نیتازوکسانید و 
متابولیت موســوم به »تیزوکسانید«)tizoxanide( را در مهار چندین 
نوع ویروس از جمله کروناویروس نشــان داده اند.پژوهشــگران این 
پروژه در یکی از پژوهش های پیشین خود، توانایی نیتازوکسانید را 
در ایجاد یک محیط ضد ویروسی گسترده برای غلبه بر راهبردهای 
فرار ایمنی ویروس نشان داده اند. این یافته ها، پژوهشگران را بر آن 
داشت تا توانایی نیتازوکسانید را برای مهار کردن تکثیر کروناویروس 
و عوامل بیماری زا در مدل های فیزیولوژیکی پستانداران و سلول های 
انسانی آزمایش کنند.پژوهشــگران در این پروژه، آزمایش های ضد 
ویروســی را در سلول های موسوم به »Vero E6« انجام دادند که به 

کروناویروس آلوده شده بودند. 

مهار رشد تومورهای سرطانی با 
کمک ذرت!

اثر امیدبخش یک داروی ضد 
انگل در مهار کووید-19

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مرکز بازیافت زباله های پالستیکی در اندونزی/ خبرگزاری فرانسه

رونمایی جیپ از مدل مریدیان 2023 با گنجایش 7 سرنشین
در سال های گذشته، شرکت آمریکایی جیپ حرف زیادی در میان تولیدکنندگان شاسی بلندهای ۷ سرنشینی نداشت. حال این موضوع 
تغییر کرده اســت. این شــرکت در ســال ۲۰۱۸، مدل گرند کوماندر را برای بازار چین معرفی کرد. در سال ۲۰۲۱ مدل های واگنیر، 
گرند واگنیر و گرندچروکی L برای خریداران آمریکایی رونمایی شدند. این شرکت سال گذشته مدل کوماندر را برای بازار آمریکای التین 
نیز رونمایی کرد تا به عنوان جایگزین ۳ ردیفی مدل کامپس دردســترس خریداران باشــد.جیپ به این بازارها بسنده نکرده است و با 
معرفی مدل مریدیان، این شاسی بلند ۷ سرنشینی را برای هند عرضه کرده است. مریدیان هم از استخوان بندی مدل کامپس استفاده 
می کند؛ اما اینبار صندوق و فاصله محوری درازتری دارد. بیشترشدن فاصله محوری باعث افزایش فضای موجود در کابین شده است و 
درنتیجه، درهای این خودرو هم بزرگ تر از درهای کامپس شده اند.با وجود اینکه چهره مریدیان هنوز به صورت رسمی آشکار نشده است، 
اما گزارش ها حاکی از آنند که مریدیان خیلی با کوماندر برزیلی تفاوت نخواهد داشت. ظاهرا چراغ ها کمی باریک تر شده اند و چراغ های 
روشــنایی روز )که روی سپر جلو هســتند( نیز باهم یکپارچه شده اند. چراغ های پشتی نیز مانند پنل های اصلی بدنه خودرو، از شکلی 

یکسان بهره می برند. با وجود این شباهت ها، جیپ این مریدیان را مخصوصا در جاده های هند تحت بررسی قرار داده است.

بکام:

 بازی رئال و پاری سن ژرمن رویای هر تماشاگری است
اســطوره فوتبال انگلیس که ســابقه حضور در هر دو تیم رئال مادرید و پاری سن ژرمن را در کارنامه دارد بی صبرانه در انتظار 
بازی حساس این دو تیم است.به گزارش ایسنا و به نقل از EFE، رئال مادرید و پاری سن ژرمن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ 
قهرمانــان اروپا به مصاف هم خواهند رفت.دیوید بکام در واکنش به این بازی گفت: هر اتفاقی که بیفتد باید گفت که این بازی 
سراسر هیجان خواهد بود. اگر به بازیکنان دو تیم، تاریخ دو باشگاه و شور و هیجان هواداران در دو شهر بزرگ پاریس و مادرید 
نگاه کنیم باید گفت که این بازی رویای هر تماشاگری است.او ادامه داد: این بازی برای من هم بسیار هیجان خواهد داشت چرا که 
سابقه حضور در هر دو تیم را دارم. دوست دارم که در خانه این بازی را نگاه کنم. هر گلی که از سوی دو تیم به ثمر رسیده شود 
من را خوشحال خواهد کرد. هم رئال و هم پاری سن ژرمن در اوج به مصاف هم می روند و این باعث می شود تا بازی جذاب شود.
بکام درباره غیبت راموس گفت: غیبت راموس تا حد زیادی تاثیر گذار خواهد بود اما حضور مسی سرنوشت ساز است. او یکی از 

بهترین های جهان است.

دل من رد هوای روی رفخ
بود آشفته همچون موی رفخ

بجز هندوی زلفش چیه کس نیست
هک ربخوردار شد از روی رفخ

سیاهی نیکبخت است آن هک دایم
بود همراز و هم زانوی رفخ

شود چون بید رلزان رسو آزاد
ارگ بیند قد دلجوی رفخ

بده ساقی رشاب ارغوانی
هب یاد رنگس جادوی رفخ

پیشنهاد

چهره روز

کجا می روی؟
کجــا می روی؟ رمانی تاریخی از نویســنده لهســتانی، 
هنریک ســینکیویچ اســت که به خاطر آن در ســال 
۱۹۰۵ موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات شد. موسسه 
نوبل از ســینکیویچ به عنوان یک نویسنده حماسی یاد 
می کند و خواننده با مطالعــه این رمان متوجه موضوع 
می شود. داستان کتاب عالوه بر اینکه زمینه ای تاریخی 
دارد روایتگــر یک عشــق پرشــور و جذاب اســت که 
شخصیت های آن برخالف دیگر شخصیت های تاریخی، 
خیالی هستند. داستان کتاب در روم باستان در سال های 
به قدرت رسیدن نرون روایت می شود. داستان کتاب با 
یکی از عالی ترین مشــاوران نرون یعنی »پطرونیوس« 
آغاز می شود که یکی از شخصیت های جالب کتاب است. 
کسی که بسیار باهوش و صاحب ذوق است و اعتقادی به خدایان مردم روم هم ندارد. پطرونیوس دوست 
دارد از همه لحظات زندگی اش لذت ببرد و از کارهای دیوانه وار مانند ایستادن در برابر حرف های نرون 
هم باکی ندارد. همین موضوع باعث شده که او گاه از حقوق عده ای برده دفاع و نزد مردم محبوب شود.

پطرونیوس همیشه در مراسمات شعرخوانی نرون حضور دارد و قیصر از او به عنوان اولین نفر نظرش را 
درباره کارهایش می پرســد. شعرهای امپراتور باعث شده پطرونیوس از شعر و شاعری متنفر شود اما از 
درد ناچاری در برابر او اشعارش را باالترین آثار هنری می داند. نرون مدتی است به شعر سرودن پرداخته 
و هرکسی را که می بیند شعر می سراید اما »نکته ی جالب توجه این جاست که هیچ کس حق ندارد بهتر 
از امپراتور شــعر بگوید!«در این میان خواهرزاده پطرونیوس که فرمانده جنگی است از آسیا بازگشته و 
خبر مهمی برای او دارد. »مارکوس« در نزدیکی های دروازه شــهر، بازویش در اثر حادثه ای شکست و 

مردی مهربان و پرمحبت او را به خانه اش می برد تا از او مراقبت کند. 

آبراهام لینکلن
آبراهام لینُکلْن )به انگلیسی؛ )۱۲ فوریهٔ ۱۸۰۹ – ۱۵ 
آوریل ۱۸6۵( یک دولتمرد و وکیل آمریکایی بود که 
از ســال ۱۸6۱ تا زمان ترور وی در ســال ۱۸6۵ به 
عنوان شانزدهمین رئیس جمهور ایاالت متحدهٔ آمریکا 
خدمت می کــرد. لینکلن کشــور را در زمان جنگ 
داخلی آمریکا، بزرگترین بحران اخالقی و سیاســی 
کشور، رهبری کرد. در دوران ریاست جمهوری اش وی 
موفق به حفظ اتحادیه، الغای برده داری، تقویت دولت 

فدرال و مدرن سازی اقتصاد ایاالت متحده شد.
لینکلن در خانواده ای تهی دســت در یک کلبه چوبی 
واقع در ایالت کنتاکی متولد شد و در در ایالت ایندیانا 
بزرگ شد. او خود تحصیل کرده بود و به یک وکیل، 
رهبر حزب ویگ و نماینده مجلس نمایندگان ایاالت متحده آمریکا از ایالت ایلینوی تبدیل شد. در 
سال ۱۸۴۹، او سیاست را ترک کرد و به وکالت پرداخت، اما پس از حدود ۵ سال در سال ۱۸۵۴ 
دوباره به دنیای سیاست بازگشت و به عنوان رهبر حزب تازه تأسیس جمهوری خواه شناخته شد. 
لینکلن در ســال ۱۸6۰ کاندیدای ریاست جمهوری شد و با پیروزی در تمامی ایاالت شمالی به 
عنوان اولین رئیس جمهور از حزب جمهوری خواه برگزیده شد. عناصر طرفدار برده داری در جنوب 
پیروزی وی را با رد خواسته هایشان توسط شمال برای اعمال برده داری برابر دانستند و در نتیجه 
تجزیه ایاالت متحده آمریکا )اتحادیــه( را آغاز کردند. ایاالت تجزیه طلب جنوبی، ایاالت مؤتلفه 
آمریکا )کنفدراسیون( را تشکیل دادند و به منظور تحکیم استقالل شان از اتحادیه، با نبرد فورت 
ســامتر، جنگ داخلی آمریکا را آغاز کردند. لینکلن نیروهای خود را برای سرکوب تجزیه طلبان و 

احیای اتحادیه فراخواند.

فرهنگ

تهران- ایرنا- فیلم کوتاه »گالو« به کارگردانی کســری 
تیرسحر در جشنواره ای مستقل که توسط کمپانی ژاپنی 
بــرای حمایت از جوانان خالق اســت، به رقابت خواهد 
پرداخت.به گزارش خبرنگار ســینمایی ایرنا، فیلم کوتاه 
گالو به نویســندگی اشکان شــریعت و تهیه کنندگی و 
کارگردانی کسری تیرسحر درباره مردی روستایی است 
که به صورتی اتفاقی تکه گوشتی را می یابد و پس از طبخ 
آن متوجه مزه غریبی می شــود. آنگاه، در جستوجویی 
جنون آمیز به دنبال گوشت دیگری می گردد که مزه ای 
مشــابه داشته باشد و این جست وجو سرآغاز زنجیرهای 
از فجایع می شود.  فیلم کوتاه گالو با بازی رامین یحیی 
زاده در نقش اسحاق و دنیا نصر در نقش ساره، منتخب 
 Blackboard international film festival و برنده جایزه بهترین فیلم جشــنواره بین المللی بلک بورد هند
 World film بود که در تاریخ ۳۱ دسامبر برگزار شد. جایزه بهترین فیلم برداری در جشنواره بین المللی
festival: Cannes which was held in France از دیگر جوایز این فیلم کوتاه اســت که می توان بدان اشاره 
 the Meihodo International کرد.گالــو هم اکنون در جدیدترین حضور خود در جشــنواره بین المللــی
Youth Visual Media festival به رقابت خواهد پرداخت. این جشــنواره یک فستیوال فیلم مستقل است 
که توسط کمپانی ژاپنی Meihodo Inc برای حمایت و ترویج جوانان خالق در سطح بین المللی و ایجاد 
بستری مناسب برای گفت وگوهای فرهنگی بین فیلم سازان جهانی برگزار می شود.مایکل داگالس بازیگر 
و فیلمســاز برنده جایزه اسکار به عنوان مهمان افتخاری و مشــاور در چهارمین جشنواره بین المللی 
Meihodo International Youth Visual Media Festival ظاهر خواهد شد. داگالس در مراسم اهدای جوایز 

این جشنواره حضور خواهد داشت تا برنده جایزه این جشنواره را اعالم کند.

رقابت »گالو« ایرانی در جشنواره ژاپنی
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