در گفتگوی امیرعبداللهیان و «دمیترو کولبا» مطرح شد؛

آمادگی ایران برای حل و فصل مسالمتآمیز بحران اوکراین

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

وزیر امور خارجه کشــورمان تأکید کرد :جمهوری اســامی ایران آمادگی دارد تا برای حل و فصل مسالمتآمیز بحران اوکراین ،هرگونه کمک و اقدام الزم
را انجام دهد .به گزارش خبرگزاری مهر ،حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر روز پنجشنبه با «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه
اوکراین در خصوص مسائل دوجانبه و تحوالت بینالمللی تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از پیام تبریک همتای اوکراینی
خود به مناسبت روز ملی جمهوری اسالمی ایران و همچنین سیامین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور ،اظهار کرد :دو کشور در حوزههای
فرهنگی ،اقتصادی و تجاری ظرفیتهای بسیاری برای همکاری دوجانبه دارند.....

info@sobh-eqtesad.ir
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برای آزادسازی  7میلیارد دالر از منابع بلوکه شده

مذاکره ایران و کر ه جنوبی

آغاز مذاکرات مشتریان قدیمی
برای ازسرگیری واردات
نفت ایران

5

مدیر عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم کرد:

سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸
همراه با سود سال  ۹۹پرداخت میشود
مدیر عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی به جزییات سود سال  ۹۹سهام عدالت اشاره کرد و گفت :افرادی
که سال گذشته به دلیل وجود برخی از مشکالت قادر به دریافت سود سال  ۹۸سهام عدالت نبودند ،این
سود در اسفند ماه امسال همراه با سود سال  ۹۹به حساب آنها واریز میشود.به گزارش ایرنا ،پرداخت سود
سهام عدالت به حساب مشموالن این سهام در اسفند ماه از جمله اتفاقات مثبتی تلقی میشود که از ۵
سال گذشته آغاز شد و امسال هم با نزدیک شدن به ماه پایانی سال ،سهامداران به رسم سالهای گذشته
در انتظار تعیین تکلیف و اعالم جزییاتی دقیق از این پرداختی هستند.به دنبال پیگیری سهامداران ،در
چند روز گذشته رقم سود....
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افزایش افسارگسیخته هزینه وام مسکن
3

غنا ،امارات و انگلستان بیشترین سرمایه
خارجی را به ایران آوردند
5

مقام آمریکایی:

پیشرفت واقعی در مذاکرات وین حاصل شده است
7

رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم تبریز

رعایت نکردن برخی تذکرات در برجام به مشکالت
بعدی منجر شد

در گفتگو با مهندس جوکار بنیانگذار مجتمع های گردشگری مارال ستاره تشریح شد؛

لزوم حمایت از گردشگری خُ رد

یکــی از مشــکالت اصلــی در مقوله گردشــگری به
کارگیری اســتراتژیهای مناســب جهت تشــویق و
حمایت از شــرکتها برای سرمایهگذاری در این عرصه
است،متاسفانه اقتصاد گردشگری در كشور مغفول مانده
است و باید همه دستگاههای تاثیرگذار و نقش آفرین در
این حوزه با جدیت بیشــتری وارد عمل شوند.بی گمان
منافع اقتصاد گردشگری به صورت مویرگی و شبكهای
كل جامعه را در بر خواهد گرفت و تمامی شهروندان از
مزایای آن منتفع میشوند.
همواره با با نزدیک شــدن به ایام نــوروز و آغاز فصل
ســفر مباحث پیرامون این موضوع داغ میشــود.الزم
به یادآوری اســت  ،کشــور ما ایران،علیرغم آنکه جزو
مقصدهای جذاب گردشــگری محســوب میشود اما
به دلیل نبود زیرســاختها نه توانایی جذب گردشــگر
خارجی را دارد و نه حتی در حوزه داخلی پاســخگوی
نیاز مسافران است .در همین راستا ،مهندس ابوالفضل
جوکار قهــرودی بنیانگذار مجتمع گردشــگری مارال
ســتاره در مصاحبه با خبرنگار ما گفت :در حال حاضر
که زیر ساخت جذب گردشگر خارجی در کشور فراهم
نیست،توجه و حمایت از گردشگری خُ رد اهمیت زیادی
دارد.از دیــدگاه مــن به عنوان ســرمایهگذار در بخش
مجتمعهای بین راهی کشور ،در شرایط فعلی بایستی
تسهیالتی در راستای حمایت از گردشگری خُ رد در نظر
گرفته شود.گردشــگری خُ رد یعنــی در روزهای پایانی
هر هفته و در تعطیالت رســمی کشور با اتخاذ تدابیری
شرایط مسافرتهای داخلی را برای ایرانیان عزیز فراهم
کنیم.من با هدف رفاه مسافران در جادههای کشور اقدام
به ساخت مجتمعهای بین راهی در کشور نمودهام.
ایــن فعال حوزه گردشــگری دربــاره ویژگیهای این

مجتمعهای خدماتی ،رفاهی میگوید:از ســال 1388با
مطالعه در حوزه گردشــگری تصمیم گرفتم که در این
حوزه به ســاخت مجتمعهای خدماتی – رفاهی اقدام
کنم چرا که همواره ضعف خدمات بین راهی در کشور
مشــهود بود؛ از سرویس بهداشــتی گرفته تا کیفیت
خدمات و مواد غذایی ارائه شده به گونهای بود که غالبا
مســافران از آن رضایت نداشتند .در گام اول با تحقیق
در مجموعههای زنجیرهای بین راهی در کشــور آلمان
و بومیسازی آنها اولین مجتمع خدماتی -رفاهی را در
کیلومتر  30اتوبان قم – کاشان با نام مارال ستاره تکمیل
و بهرهبرداری کردم که خوشبختانه با خدمات متمایزی
که ارائه میداد از همان ابتدا با استقبال مخاطبان مواجه
شد .پس از آن سه مجتمع دیگر در استان اصفهان مسیر
شهرضا – آباده ،استان سمنان منطقه میاندشت و استان
خراسان رضوی منطقه زعفرانیه را تاسیس و بهرهبرداری
کردم .همچنین فاز اول مجتمع تهران – قم نیز راهاندازی
شــده و فاز اول مجتمع مارال ســتاره ســیاه بیشه در
کیلومتر  60جاده چالوس شامل پمپ بنزین و فروشگاه
نیز در اسفندماه امسال به بهرهبرداری میرسد .همچنین
مجتمع بیاض کرمان نیز در دست ساخت است.
مهندس جوکار در توضیحــات تکمیلی در مورد فواید
چنین مجتمعهایی به خبرنگار ما گفت :در حال حاضر
مجتمعهای بسیار خوبی در کشور ساخته و بهرهبرداری
شده اند ،اما ویژگی مجتمعهای مارال ستاره ،زنجیرهای
بودن آن اســت .در حــال حاضر زنجیــره ی خدمات
رفاهی در جادههای کشــور نداریم .خدمات ما در تمام
مجموعههای مارال ســتاره با کیفیت و قیمت یکسان و
مناسب ارائه میشوند.
وی در مثالــی در این راســتا گفت :بــرای مثال همان
خدماتی که در مجتمع مارال ســتاره اســتان قم ارائه
میشود عینا در مجتمع مارال ستاره شهرضا یا سمنان
با همان کیفیت و همان قیمت ارائه میشــود .این برای
مســافران جادهای یک آسودگی خاطر و اطمینان را به
همراه دارد .برای مثال اگر مسافری از شهر کاشان قصد
ســفر به مشهد مقدس را داشته باشــد و صبح هنگام
حرکت کند میتواند صبحانه را در مجتمع مارال ستاره
قم – کاشــان میل کند ،ناهار را در مجتمع مارال ستاره
ســمنان در میاندشت و شام را در مجتمع مارال ستاره
استان خراسان رضوی.
این فعال حوزه گردشــگری در ادامه به اشــتغالزایی
چنین مجتمعهایی اشاره میکند و میافزاید:در مجموع
در  7مجتمع مارال ستاره 652 ،اشتغال مستقیم ایجاد
کردهایم یعنی کارمندان و مدیران بیمه شــدهای که به
صورت مســتقیم در مجتمع فعالیت میکنند و در ارائه
تمام خدمات به ما یاری میرســانند تمامی مجتمعها

شامل خدمات یکسان نظیر جایگاه سوخت اعم از بنزین
و گازوئیل ،نمازخانه ،پارکینگهای وسیع ،سرویسهای
بهداشتی تمیز ،انواع رستوران شامل کالسیک ،سنتی و
فست فود ،انواع فروشگاه از کافی شاپ گرفته تا صنایع
دســتی ،فروشگاه عطر و لوازم آرایشی ،فروشگاه اسباب
بازی ،کتاب فروشــی ،کیف و کفش ،سوپر مارکت و....
هستند.
مهندس جوکار در بخش دیگری از سخنان خود تاکید
میکند:در ساخت و بهرهبرداری این هفت مجتمع حتی
یک ریال تسهیالت دریافت نکردهام و البته هیچگاه به
صورت جدی دنبال دریافت وام نبوده ام.
وی درباره برنامه آینده خود افزود :این کار ،کار بســیار
دشــواری اســت از اخذ مجوزها تا ســاخت و ساز در
بیابانهای کشــور بدون کمترین امکانات و زیر ساخت
بسیار دشــوار و زمان بر است .اما با همه این تفاسیر تا
جایی که بتوانم و منابع مالی اجازه دهد به این کار عالقه
مندم و آن را توسعه میدهم.
بنیانگذار مجتمع گردشگری مارال ستاره در توضیحات
تکمیلی خود درباره موانع توســعه چنین مجتمعهایی
میگوید:طوالنــی بودن زمان صــدور مجوزهای الزم و
تعدد مجوزهای مربوطه ،ســرمایهگذاران را در شــروع
کار دلسرد میکند .جالب است بدانید برای ساخت یک
مجتمع بین راهی نیاز به  17مجوز از :بخشداری ،اداره
راه و شهرســازی ،محیط زیست ،میراث فرهنگی ،آب و
فاضالب ،شــرکت برق ،منابع طبیعی ،جهاد کشاورزی،
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ،شرکت ملی
نفت منطقهای ،شــرکت ارتباطات وزیر ساخت ،شرکت
آب منطقــهای ،شــرکت مخابرات ،شــرکت گاز ،اداره
دامپزشــکی ،بنیاد مســکن و اداره کار و رفاه اجتماعی
داریم کــه در خوشبینانهترین شــرایط برای اخذ این
مجوز ها حداقل به  2سال زمان نیاز است.
وی گفت :عدم هماهنگی بین ارگانهایی نظیر جهاد
کشاورزی،سازمان راهداری و میراث فرهنگی به عنوان
اصلیترین متولیان این بخش ،از جمله مشــکالت این
حوزه میباشد .
مهندس جوکار در پایان به «یکســان نبودن قوانین و
مقررات در استانهای مختلف و بعضا برخورد سلیقهای با
یک موضوع»«،وجود بخشنامههای متفاوت و متناقض و
قوانین غیرضروری و دستوپاگیر»«،اجرایی نشدن مفاد
برخی مصوبات ،آیین نامه ها و قراردادها»«،طوالنی بودن
فواصل زمانی برگزاری کارگروهها و کمیسیونها » و ...به
عنوان بخشی از موانع موجود پیشروی سرمایهگذاران و
عالقهمندان به این حوزه اشاره کرد و بر لزوم حمایت از
گردشگری که آسیب پذیرترین حوزه در دوسال گذشته
به علت وجود شرایط کرونایی بوده تاکید کرد.

کارشناس اقتصادی:

مهار تورم از طریق کنترل کسری بودجه ،تراز
پرداخت و پول غیرمولد
کارشــناس اقتصادی در تشــریح صحبتهای وزیر اقتصاد در مورد کنترل تورم گفت:
تورم محصول کســری بودجه ،ایجاد پول غیرمولد و انقطاع در تراز پرداخت اســت که
با کنترل این ســه مولفه میتوان بر مهار آن امیــدوار بود.به گزارش ایرنا ،تورم همواره
دغدغه اقتصادی دولتهاســت .در دولت ســیزدهم نیز کنترل تورم و بهبود معیشت
اولویت اصلی تیم اقتصادی است.وزیر اقتصاد هفته گذشته اعالم کرد که پس از جنگ
جهانی دوم و در طول  ۸۰ســال اخیر چنین دوران تورمی سابقه نداشته است .سختی
این مشــکالت و تورم بر دوش مردم و زندگی آنها قرار دارد.خاندوزی با اشاره به اینکه
تورم دو منشــأ دارد؛ یکی کســری بودجه و دیگری بیانضباطی بانکی و پولی ،ادامه
داد :از این رو هر دو را در حال کنترل هســتیم و مدیریت میکنیم تا کسری بودجه و
بیانضباطی بانکی و پولی رخ ندهد.در این زمینه با «حسین درودیان کارشناس اقتصاد
کالن گفت و گو کردیم تا توضیحات بیشــتری را از زبان وی بشنویم.درودیان با بیان
اینکه در حال حاضر تورم در کشــور ما باالتر از متوسط و میانگین جهانی است گفت:
اختالف تورم کشور در چند سال اخیر از تورم میانگین ،پایدار شده و این نگران کننده
است.وی ادامه داد :در کشور ما تورم محصول سه مولفه کسری بودجه دولت ،ایجاد پول
غیرمولد توســط نظام بانکی و شوکها و جهشهای نرخ ارز و انقطا ع در تراز پرداخت
است.وی با تاکید براینکه حل و فصل موضوع تورم نیازمند رفع کسری بودجه ،کنترل
شوک و جهشهای نرخ ارز و تراز پرداختهاست ،افزود :چنانچه به این سه مورد توجه
نشــود و هر کدام از اینها دچار معضل و مشکل باشد به نتیجه مطلوب نمیرسیم.این
کارشــناس اقتصادی بیان کرد :برای نمونه اگر نظام بانکی در خلق پول ،بیمهار عمل
کند و این روند ادامه داشــته باشــد حتی اگر مشکل کسری بودجه را حل کنیم نظام
بانکی پایه پولی را به صورت اضافه برداشــت افزایش میدهد و چون کمیتهای پولی
افزایش مییابد ،اثر خود را بر روی نرخ ارز نیز میگذارد.وی تصریح کرد :هر چه کسری
بودجــه ،ایجاد پول غیرمولد و جهشهای نرخ ارز کمتر شــود به همان اندازه بر تورم
تاثیر مثبت خواهد داشت.درودیان اظهارداشت :هدفگذاری واقع بینانه نمیتواند تورم
میانگین در سالهای غیرشوکی باشد .هدفگذاری تورم  ۱۵و  ۱۶درصدی برای افق  ۲یا
سه ساله واقعبینانه است.وی با اشاره به اینکه تورم در کشور ما روی دیگر سکه بخش
واقعی اســت ،گفت :تولید ،اشتغال و رکود اقتصادی واقعیت اقتصاد کشور است و اینها
به اقتصاد ضربه میزند و تورم افزایش مییابد زیرا تورم جدا از عملکرد اقتصاد نیست و
نمیتوان بستهای جدا برای آن معرفی کرد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد :کاهش
چشــمگیر و معنیدار تورم نیازمند کارهایی اســت که حال اقتصاد را خوب میکند و
تورمی که در کشــور شاهد آن هستیم انعکاســی از نبود حال خوب در کلیت اقتصاد
است.وی ادامه داد :اقدامی که باید برای کاهش تورم انجام شود ،این است که وضعیت
اقتصاد را به صورت کلی بهبود میبخشد و آسیبپذیری را از ناحیه تراز پرداختها کم
میکند.درودیان اضافه کرد :دولت باید سطح کسری بودجه را کاهش و کیفیت بودجه
را ارتقا دهد به این صورت که بخشهایی از بودجه که اثر تشکیل سرمایه دارد را بهبود
دهیم .در نظام بانکی نیز پیوند بیشتری بین پول و بخش واقعی برقرار کنیم.وی تاکید
کرد :اگر این اقدامات انجام شود در مجموع اقتصاد ما از حیث تولید ،رونق و اشتغال و
تورم وضعیت بهتری خواهد داشت.به گفته این کارشناس اقتصادی اگر تکانههای تراز
پرداخت کم شود نرخ ارز مهارپذیرتر میشود ،اگر پیوند نظام بانکی با تولید ملی تقویت
شــود نه تنها اثرات مولد دارد بلکه اثرات تورمی خلق پول را کم میکند.وی با اشــاره
به اینکه بین تمام موارد همگرایی وجود دارد ،ادامه داد :دســتور کاری که برای بهبود
اقتصاد از حیث تورم داریم همان دســتور کاری است که شاخصهای دیگر اقتصاد را
بهبود میبخشــد بنابراین نمیتوان تورم را از بخشهای دیگر جدا کرد.این کارشناس
اقتصادی تصریح کرد :ســخنان وزیر اقتصاد در خصوص کنترل تورم از طریق جبران
کســری بودجه و رفع بیانضباطی بانکی درست و به جاست البته باید تراز پرداختها
نیز مورد توجه قرار گیرد.
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پاالیشــگاه های آسیایی که معموال بزرگترین خریداران نفت
ایران بوده اند ،مشــتاق ازســرگیری واردات نفت در صورت
احیــای توافق هســته ای هســتند.به گزارش ایســنا ،اکثر
خریداران آسیایی در سال  ۲۰۱۹پس از این که دونالد ترامپ،
رئیس جمهور وقت آمریکا از توافق هســته ای با ایران خارج
شــد و تحریمها علیه صادرات نفت ایران را احیا کرد ،واردات
نفت از ایران را متوقف کردند.مذاکرات غیرمستقیم میان ایران
و آمریکا درباره توافق هسته ای هفته گذشته ازسرگرفته شد و
دیپلماتهای غربی می گویند امیدوارند این مذاکرات به نتیجه
برسد اما مسائل دشوار همچنان حل نشده مانده اند.قیمتهای
نفت به دلیل نگرانیهایی که نســبت به اختالل عرضه روسیه
وجــود دارد و باعث تقویت معامالت نفت برنت و نفت آمریکا
شده است ،به باالترین حد در بیش از هفت سال گذشته صعود
کرده اند .پاالیشــگاه ها مجبورند نرخ اضافه باالیی برای نفت
تولید شده در اروپا و خاورمیانه پرداخت کنند زیرا رشد تقاضا
در دوران پساکرونا از عرضه تولیدکنندگان فراتر رفته است.با
چشم انداز توافق هسته ای جدید ایران ،کره جنوبی که سابق
بر این یکی از بزرگترین مشتریان نفتی ایران در آسیا بود ،روز
چهارشنبه اعالم کرد مذاکراتی برای ازسرگیری واردات نفت
ایران و آزاد کردن پول ایران داشــته است.یک منبع آگاه به
رویترز گفت :یک پاالیشــگاه بزرگ کره ای به نظاره تحوالت
در مذاکرات هســته ای نشسته اســت زیرا نفت ایران از نظر
هزینه رقابتی بوده و پاالیش آن در مقایسه با گریدهای نفتی
دیگــر مانند نفت مکزیک راحت تر اســت .تا هنگامی که دو
کشور تصمیم بگیرند تجارت نفت را ازسربگیرند ،ما می توانیم
نفت از ایران خریداری کنیم .از آنجا که ما ســابق بر این نفت
ایران را خریــداری می کردیم ،نیازی نداریم نفت ایران را در
تاسیســات خود امتحان کنیم.رییس هیات مدیره پاالیشگاه
ژاپنی انئوس هم روز پنج شــنبه اعالم کرد این پاالیشگاه در
حال بررسی ازســرگیری واردات نفت ایران در صورت توافق
طرفین مذاکرات برای احیای توافق هســته ای سال ۲۰۱۵
اســت .تسوتومو ســوگیموری به خبرنگاران گفت :اگر توافق
هســته ای حاصل شــود ،حدود دو تا ســه ماه زمان می برد
تا واردات نفت از ایران ازســرگرفته شــود زیرا این پاالیشگاه
باید ترتیبات مختلفی مانند بیمه و کشــتیرانی را انجام دهد.
یک منبع پاالیشــگاهی هندی گفت :یک پاالیشــگر در هند
که دومین مشــتری بزرگ نفت ایران بود ،سرگرم مذاکره با
ایران برای تامین نفت اســت .این پاالیشگر همچنان منتظر
شــفافیت بیشتر پیرامون توافق هسته ای است.ایران با وجود
تحریمهای ســخت گیرانه آمریکا ،صادرات نفت خود را حفظ
کرد و چین که بزرگترین مشــتری نفت ایران اســت ،مقصد
بزرگ این صادرات بوده است .گمرک چین ماه گذشته برای
نخستین بار در یک سال گذشــته آمار واردات نفت از ایران
را منتشر کرد.بر اســاس گزارش رویترز ،کلودیو گالیمبرتی،
نایب رییس ارشد شرکت مشاوره «ریستاد انرژی» اظهار کرد:
تنشهای میان روسیه و اوکراین نوسان قیمتهای نفت جهانی
را افزایش داده اســت اما اخبار مثبت از مذاکرات هســته ای
ایران و آمریکا ،آســودگی خاطر مورد نیاز برای بازار جهانی را
فراهــم کرد زیرا احتمال ورود عرضه جدید به بازار ،کمبودی
که دیده می شــود را تا حدودی کاهش می دهد.اگرچه هنوز
توافق قطعی نشده است اما قیمتها تحت تاثیر اخبار پیشرفت
مذاکرات رو به کاهش گذاشــته اند و انتظار می رود به نتیجه
رســیدن مذاکرات ،بازگشت حداکثر  ۹۰۰هزار بشکه در روز
نفت به بازار تا دسامبر امسال را به دنبال داشته باشد.

کمیسیون حمل و نقل شورای شهر پیش بینی کرد:

افزایش  ۲۵درصدی نرخ بلیت
مترو ،اتوبوس و تاکسی پایتخت در
سال ۱۴۰۱
رئیس کمیســیون حمل ونقل شورای شهر تهران از افزایش ۲۵
درصدی نرخ بلیت مترو و اتوبوس و کرایه تاکسی خبر داد.جعفر
تشکری هاشمی در گفت و گو با ایسنا ،در مورد کرایه حمل ونقل
عمومی در سال آینده گفت :کمیسیون حمل و نقل شورای شهر
تهران فارغ از اینکه قیمت تمام شــده برای مترو و اتوبوســرانی
چقــدر خواهد بود ،نــرخ حداکثر  ۲۵درصد را بــرای نرخ کرایه
حمل و نقل عمومی در ســال آینده پیش بینی کرده اســت.وی
با بیان اینکه حتی اگر افزایش هزینه ها بیشــتر از این نرخ باشد
که حتما بیشتر اســت ،شورای شهر بیشتر از افزایش  ۲۵درصد
را تصویب نخواهــد کرد ،ادامه داد :طبیعا مابه التفاوت این مبلغ
را از محل کمک های شــهرداری و اگــر بتوانیم از محل کمک
دولت جبران میکنیم.رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر
تهران افزود :در مورد نرخ کرایه تاکسی نیز با توجه به اینکه این
قاعده رعایت میشود و افزایش نرخ کرایه سال آینده از  ۲۵درصد
بیشتر نخواهد بود ،سعی می کنیم تفاوت نرخ تورم با نرخ کرایه
را از محل اجازه نصب تبلیغات بر روی بدنه و داخل تاکســی ها
به نحوی جبران شــود تا برای رانندگان تاکسی هم این فعالیت
مقرون به صرفه باشد تا بتوانند کار خود را انجام دهند.به گزارش
ایســنا ،افزایش  ۲۵درصدی نرخ کرایه برای وسایل حمل و نقل
عمومی پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل شورای شهر است و این
درصد باید ابتدا در صحن شــورای شهر به تصویب برسد و بعد از
تایید فرمانداری ،برای سال آینده الزم االجراست.
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sobhe-qtesad

@sobheqtesad

سیاست

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

افزایش حقوق سربازان در سال آینده منتفی نشده است

تهران -ایرنا-حجتاالسالم میرتاج الدینی با رد برخی اخبار منتشر شده درخصوص منتفی شدن افزایش حقوق سربازان در سال
آینده گفت :حقوق ســربازان از محل تبصره  ۷بودجه تامین میشــود و ارتباطی به موضوع خرید سربازی ندارد.حجت االسالم
«محمدرضا میرتاج الدینی» افزود :مصوبه کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق سربازان در سال آینده منتفی نشده است و در
صورت تصویب مجلس و تایید شــورای نگهبان در ســال  ۱۴۰۱اجرایی می شود .عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه  ،۱۴۰۱از
افزایش  ۶۰تا  ۹۰درصدی حقوق سربازان خبر داد و گفت :این افزایش بر مبنای وضعیت تاهل و منطقه ارائه خدمت آنها انجام میشود.نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس با بیان اینکهحقوق ماهیانه سربازان متاهل پنج میلیون تومان خواهد شد ،گفت:بهطور میانگین حقوق سربازان نسبت به امسال سه برابر میشود؛
حقوق سربازان مجرد غیرعملیاتی نیز معادل  ۶۰درصد یک پایور ،سربازان مجرد عملیاتی معادل  ۷۵درصد یک پایور و سربازان متاهل معادل  ۹۰درصد یک پایور
خواهد شد.عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت:پارسال متوسط حقوق سربازان  ۳۰۰هزار تومان بود که این رقم امسال به  ۱.۵میلیون تومان رسید و سال بعد باالی
 ۳.۵میلیون تومان خواهد شــد.وی ادامهداد :در سال  ،۱۴۰۱هیچ سربازی کمتر از سه میلیون و  ۳۵۰هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.حجتاالسالم میرتاجدینی
با رد برخی اخبار منتشر شده درخصوص منتفی شدن افزایش حقوق سربازان در سال آینده گفت :حقوق سربازان از محل تبصره  ۷بودجه تامین میشود و ارتباطی
به موضوع خرید سربازی ندارد.

گزیده خبر
در گفتگوی امیرعبداللهیان و «دمیترو کولبا» مطرح شد؛

آمادگی ایران برای حل و فصل
مسالمتآمیز بحران اوکراین

وزیر امور خارجه کشــورمان تأکید کرد :جمهوری
اســامی ایران آمادگی دارد تا بــرای حل و فصل
مسالمتآمیز بحران اوکراین ،هرگونه کمک و اقدام
الزم را انجــام دهــد .به گــزارش خبرگزاری مهر،
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
بعد از ظهر روز پنجشــنبه با «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین در
خصوص مســائل دوجانبه و تحوالت بینالمللی تلفنی گفتگو و تبادل نظر
کرد.وزیر امور خارجه کشــورمان با تشــکر از پیام تبریک همتای اوکراینی
خود به مناســبت روز ملی جمهوری اســامی ایران و همچنین سیامین
ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور ،اظهار کرد :دو کشور در
حوزههای فرهنگی ،اقتصادی و تجاری ظرفیتهای بسیاری برای همکاری
دوجانبه دارند و حضور تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در اوکراین نشان از
ظرفیتهای خوب دو کشور برای توسعه همکاریها است.
امیرعبداللهیان همچنین بر عزم دولت جدید ایران برای گسترش و توسعه
روابط دوجانبه میان ایران و اوکراین در زمینههای مختلف تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشاره به بحران ایجاد شده در روابط اوکراین
و روســیه ضمن ابراز خرســندی از کاهش تنشها ابراز امیدواری کرد که
وضعیت جــاری از طریق گفتگــو و مجاری دیپلماتیــک و بدون دخالت
کشورهای ثالث حل و فصل شود.امیرعبداللهیان تأکید کرد :ما خواهان حفظ
صلح و ثبات در منطقه هســتیم.رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تأکید
کرد :جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد تا برای حل و فصل مسالمتآمیز
بحران ،هرگونه کمک و اقــدام الزم را انجام دهد«.دمیترو کولبا» وزیر امور
خارجه اوکراین نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک مجدد به مناسبت
چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و سیامین سالگرد برقراری
روابط دیپلماتیک دو کشــور ،اظهار کرد :ایــران و اوکراین همواره از روابط
خوب و با ثبات بر خوردار بودهاند و تا به امروز هیچ طرفی نتوانسته است بر
روابط خوب دو کشور تأثیر بگذارد.وزیر امور خارجه اوکراین ضمن قدردانی
و تشــکر از مواضع اصولی کشورمان در خصوص بحران اوکراین ،اظهار کرد:
ما به دنبال جنگ نبوده و خواهان حل و فصل موضوع به صورت دیپلماتیک
و مسالمتآمیز هســتیم«.کولبا» همچنین با اشاره به رشد حجم مبادالت
تجاری میان دو کشور ابراز امیدواری کرد که این میزان از مبادالت بیش از
پیش افزایش پیدا کند.

واکنش خطیبزاده به انتشار گزارش های
تحریف شده از وین
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به انتشار گزارش های تحریف شده
از ویــن با بیان اینکه توافق دوجانبه نخواهد بــود ،اعالم کرد :توافق نهایی
برای صدور مجوز بازگشت آمریکا به برجام با گزارش بیمنبع تحریفشدهای
که شایعهسازی کرده ،بســیار متفاوت خواهد بود.به گزارش گروه سیاست
خارجی خبرگزاری فارس« ،ســعید خطیبزاده» ســخنگوی وزارت امور
خارجه جمهوری اســامی ایران روز (پنجشنبه) پس از انتشار گزارش های
تحریف شــده از مذاکرات جاری در وین در توئیتی نوشت :انتشار اطالعات
نادرست در پوشــش گزارشدهی رسانهای کاری خطرناک است.وی افزود:
توافق نهایی برای صدور مجوز بازگشــت آمریکا به برجام با گزارش بیمنبع
ف شــدهای که شایعهسازی کرده است ،بســیار متفاوت خواهد بود.
تحری 
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد :توافق دوجانبه نیز نخواهد بود.
وی یادآور شــد :با نزدیک شدن به روزهای پایانی ،باید منتظر تحریفهای
بیشتری بود.به گزارش فارس ،دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع تحریم
های آمریکا از روز سه شنبه  ۱۹بهمن بعد از تنفسی  ۱۱روزه برای مشورت
هیأت ها با پایتخت هایشان در پایتخت اتریش از سر گرفته شد و در سطوح
مختلف رایزنی ها در جریان اســت.علی باقری مذاکره کننده ارشــد ایران
(چهارشــنبه)  ۲۷بهمن ماه در توئیتی بــا بیان اینکه زمان تصمیم گیری
طرفهای مذاکراتی ما فرارســیده ،اعالم کرد :بیــش از هر زمان به توافق
نزدیک شــدهایم ،اما تا وقتی درباره هم ه چیز توافق نشده باشد ،درباره هیچ
چیز توافق نشده است.

وحیدی :روند آزادسازی سواحل به نحو
مناسبی انجام گرفته است
وزیر کشــور گفت :فرایند آزاد سازی سواحل کشــور به طول  ۶۰متر از از
حریم ســاحل با روند بسیار مناسبی اجرایی شده و تالش داریم با محوریت
شهرداران سواحل ازاد شــده هر چه سریعتر در اختیار مردم برای استفاده
قرار گیرد.به گزارش ایسنا ،احمد وحیدی در نشست مشترک با استانداران
استان های ساحلی شمال و جنوب کشور ،اظهار کرد :در نشست امروز که با
حضور همه استانداران استان های ساحلی کشور برگزار شد ،روند پیشرفت
در آزاد ســازی سواحل کشــور به طول  ۶۰متر از حریم ساحل به صورت
کارشناسی و دقیق مورد بررسی قرار گرفت.وزیر کشور تصریح کرد :کار آزاد
ســازی سواحل به نحو مناسب و موثری در استان های شمالی کشور پیش
رفته است.وی اضافه کرد :در دو استان گیالن و مازندران آزاد سازی سواحل
با پیشــرفت بیش از  ۹۰درصدی صورت گرفته است و کار در این خصوص
با جدیت کامل ادامه دارد.

@sobheqtesad
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مفتح:

اصالح ساختار بودجه مورد توجه مجلس است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت :مجلس شورای اسالمی به وظیفه خود یعنی تطبیق الیحه بودجه پیشنهادی دولت با
مواردی که رهبر انقالب درباره اصالح ساختار بودجه تاکید فرمودند ،عمل خواهد کرد.محمدمهدی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر ،در
واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه مجلس تغییرات زیادی را در الیحه بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرده است ،گفت :مقام
معظم رهبری بر ضرورت اصالح ساختار بودجه تاکید فرمودند و نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم در جریان بررسی الیحه بودجه
کشور به دنبال آن هستند که اصالح ساختار بودجه عملیاتی شود.وی با بیان اینکه بودجه کشور باید متناسب با اهداف نظام و انقالب اسالمی باشد ،اظهار داشت :ساختار بودجه
باید به گونهای باشــد که بتوان اهداف کوتاهمدت ،میان مدت و بلندمدت کشــور را عملیاتی کرد.نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :مجلس شورای
اسالمی به وظیفه خود یعنی تطبیق الیحه بودجه پیشنهادی دولت با آن مواردی که رهبر معظم انقالب اسالمی درباره اصالح ساختار بودجه تاکید فرمودند ،عمل خواهد کرد
و باید در این راستا حرکت کند.سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در واکنش به ادعای برخی از افراد مبنی بر اینکه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱
تغییرات گستردهای در ارقام و اعداد الیحه بودجه پیشنهادی دولت ایجاد کرده است ،گفت :دست نمایندگان مجلس شورای اسالمی باز است که هر اصالحی را که الزم است،
در الیحه بودجه پیشــنهادی دولت به مجلس اعمال کنند.مفتح با بیان اینکه نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در بررسی الیحه بودجه نگاه ملی و کالن دارند ،تصریح کرد:
پیشنهادات منطقهای نمایندگان درباره الیحه بودجه کشور هم منافاتی با منافع ملی ندارد.

رهبر معظم انقالب در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم تبریز

رعایت نکردن برخی تذکرات در برجام به مشکالت بعدی منجر شد

تهــران -ایرنا -رهبر معظــم انقالب اســامی تاکید کردند:
اعتراض بنده این بود که نکاتی باید در برجام رعایت میشد تا
مشکالت بعدی پیش نیاید و در تذکرات هم مکرر آنها را گفتم
اما بعضی از آن نکات مورد توجه قرار نگرفت و مشکالت بعدی
پیش آمد.به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطالع رسانی
دفتر مقام معظم رهبری ،در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم
تبریز در  ۲۹بهمن ســال  ،۱۳۵۶رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح روز (پنجشــنبه) در ارتباط تصویری با جمعی از مردم
آذربایجان ،حرکت  ۲۹بهمن را زمینهســاز اســتمرار حرکت
عظیــم میدانی مردم و در نهایت پیــروزی انقالب خواندند و
با برشمردن عوامل مؤثر در استمرار انقالب اسالمی در چهار
دهه گذشته و همچنین نیازهای امروز و فردای کشور ،با اشاره
به اقدام خودجوش و عظیم مردم در  ۲۲بهمن امسال گفتند:
امسال مراسم  ۲۲بهمن واقعاً اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز
بود زیرا به رغم ویروس کرونا و مشــکالت معیشــتی و انبوه
دروغ پراکنی رسانهای بیگانگان ،حضور مردم در اکثر شهرها
و مناطق کشور نسبت به سال قبل افزایشی چشمگیر داشت.
رهبر انقالب اســامی در این دیدار ۲۹ ،بهمن  ۱۳۵۶را روز
درخشــش تبریز دانستند و با تأکید بر اینکه حرکت و ابتکار
مردم تبریز در این روز موجب شکلگیری ِ
سنت چهلمگیری و
استمرار مبارزه ملت و ثمردهی انقالب شد ،افزودند :این انقالب
با تفنگ و سیاسی کاری و حزببازی به پیروزی نرسید بلکه
عامل اصلی پیــروزی انقالب حضور میدانی مردم بود و مردم
تبریز با ابتکار خود پایهگذار استمرار این حرکت میدانی شدند.
حضرت آیتاهلل خامنهای موضوع اســتمرار انقالب و حرکت
اساسی مکتب امام برشمردند و خاطرنشان
انقالبی را از اصول
ِ
کردند :امام بزرگوار بعد از پیروزی انقالب ،تمام همت خود را
بر استمرار حرکت انقالب معطوف کردند و نمونه بارز آن تدبیر
امام در دفاع مقدس بود که ایشــان از یک جنگ تحمیلشده
به ملت ،وسیلهای برای اقتدار ملی و اعتبار بین المللی بهوجود
آوردند.ایشان استمرار انقالب و حرکت انقالبی بر اساس سیره
امام را یکی از مهمترین مقولههای جذاب برای امروز و فردای
کشــور دانستند و سپس به تبیین مفهوم و مصادیق استمرار
انقالب پرداختند.رهبر انقالب اســامی ،بــا تأکید بر اینکه
اســتمرار انقالب به معنای در نظر داشتن اهداف و آرمانها و
تأمین نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت برای رســیدن به این
اهداف اســت ،گفتند :هدفهای انقالب عبارتند از پیشــرفت
واقعــی و همهجانبه مادی و معنوی ،تحقق عدالت اجتماعی،
اقتدار کشور ،تشکیل جامعه اسالمی و در نهایت شکلگیری
تمدن بزرگ و نوین اسالمی.حضرت آیتاهلل خامنهای سپس
به برخی مصادیق که زمینهســاز استمرار انقالب و رسیدن به
اهداف هستند و همه باید در حد توان خود آنها را انجام دهند،
اشاره کردند و افزودند :تالش دانشمندان و پژوهشگران ،تالش
علمای حوزه و دانشــگاه ،فعالیت کارآفرین و کارگر ،کوشش
جوان دانش پژوه در دانشــگاه و حوزه ،فعاالن عرصه خدمات
ِ
اجتماعی ،فعاالن میدانی کمکهــای مؤمنانه ،فعاالن حوزه
دفاع نظامــی ،فعاالن جهاد تبیین ،کارکنان خدوم حکومتی،
روشــنگریهای روشنگران سیاســی در رسانه های مختلف
و فضای مجازی و به ویژه در رســانه ملــی ،کمک به مراکز
مقاومت در منطقه و دنیای اســام ،و کسانی که آماده حضور
در میدانهای حــوادث گوناگون همچون دفاع از حرم و یا ۹
دی هستند ،همه اجزاء یک حرکت عمومی با نگاه به هدفهای
بلند انقالب هستند که زمینهساز استمرار انقالب میشوند.

ایشــان برخی از این تالشها را مربوط بــه امروز و برخی را
هم مربوط به آینده دانســتند و با تأکید بر اینکه مردم عموماً
حرکــت و نیازهای امروز را تشــخیص میدهند و ســریع و
هوشیارانه وارد میدان میشوند ،گفتند :نمونه بارز این حرکتها
دفاع مقدس است که با یک اشاره امام بزرگوار سیل جمعیت
به ســمت میدانهای نبرد روانه میشــد و در قضایای بعدی
مانند دفاع از حرم ،مقابله با ضدانقالب و حضور حماسی در ۹
دی سال  ۸۸نیز این هوشمندیِ ملت واقعاً خیرهکننده بود.
ایشان فعالیتهای علمی را یکی دیگر از میادین حضور مؤثر
ملی دانســتند و افزودند :در قضیه کرونا جوانان دانشــمند
بالفاصله نیاز روز را تشخیص دادند و مشغول به کار شدند که
نتیجه آن تولید انواع واکسن و بینیاز شدن از دست دراز کردن
مقابل دیگران شد و اگر این تولید ملی نبود ،واکسن را نیز به
ایران نمیدادند«.حضور خودجوش و تحسینبرانگیز مردم در
راهپیمایی  ۲۲بهمن امسال» نمونه اخیر از کارهای نقد و بزرگ
ملت بود که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند :مردم با
وجود اینکه در محاصره انواع مشکالت مانند کرونا ،مشکالت
معیشتی ،لجنپراکنیهای بیگانگان و متأسفانه کمک بعضی
عناصر داخلی به آن لجنپراکنیها قرار داشتند ،این راهپیمایی
عظیم را بهگونهای انجام دادند که بر اساس گزارشهای معتبر
جمعیت در اغلب اســتانها بیش از سال گذشته بود.ایشان در
کنار نیازهای نقد و فعلی کشور ،توجه به نیازهای آینده را نیز
بسیار مهم دانستند و تأکید کردند :اگر امروز به فکر نیازهای
اساسی آینده مانند «تربیت دانشمند و محقق و تقویت نهضت
علمی» و «فرزندآوری ،تکثیر نســل و تأمین عنصر الزم برای
پیشرفت کشــور یعنی جوانان» نباشیم ۲۰ ،سال دیگر دچار
مشکل خواهیم شد.حضرت آیتاهلل خامنهای«انرژی صلحآمیز
اساسی آینده خواندند و گفتند:
هستهای» را از دیگر نیازهای
ِ
علت تکیه جبهه دشمن بر روی مسئله هستهای ایران و ا ِعمال
تحریمهای ظالمانه با وجود اطالع آنها از استفاده صلحآمیز ما
و بیان حرفهای مهمل مانند فاصله نزدیک ایران تا سالح اتمی،
جلوگیری از پیشرفت علمی کشور برای رفع نیاز آینده ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس:

است.ایشان در بیان نمونهای که کوتاهی و غفلت از آن موجب
ایجاد مشکالتی در ســالهای بعد شد ،به مسئله برجام اشاره
کردند و گفتند :در قضایای برجام در سالهای  ۹۴و  ۹۵ایراد و
اعتراض بنده این بود که نکاتی باید در برجام رعایت میشد تا
مشکالت بعدی پیش نیاید و در تذکرات هم مکرر آنها را گفتم
اما بعضی از آن نکات مورد توجه قرار نگرفت و مشکالت بعدی
که همه مشــاهده میکنند پیش آمد .بنابراین نگاه به آینده
مهم است.ایشان در ادامه ،فعالیتهای پر شمار انجامشده در
 ۴دهه گذشته را بســیار ثمربخش و موجب استمرار انقالب
دانستند و گفتند :نباید مشکالت نقد بر روی انبوه پیشرفتهای
بزرگ غبار بنشاند.رهبر انقالب با اشاره به پیشرفت حیرتآور
علمی در بخشــهای مختلف و اذعان مراکز جهانی به سرعت
رشــد علمی ایران چندین برابر میانگین جهانی ،خاطرنشان
کردند :انقالب همچنین موجب پیشرفتهای شگفتیآور در
زیرساختهای اساسی مانند راهســازی ،سدسازی ،آبرسانی،
برقرسانی ،و خدمات سالمت و پزشکی نیز شد که اگر انقالب
و حرکت جهادی نبود ،قطعاً این پیشرفتها بهدست نمیآمد.
ایشــان با اشــاره به قضاوت مراکــز جهانی دربــاره بهبود
شــاخصهای اقتصادی ایران پس از انقالب گفتند :با وجود
آنکه بنده در زمینه مســائل اقتصادی مانند عدالت اجتماعی،
توزیع عادالنه ثروت و نابرخــورداری طبقات ضعیف همواره
انتقاد دارم اما حتی در مســئله اقتصــاد نیز به گزارش مراکز
اقتصادی معروف دنیا ،پیشــرفتهای بزرگی ایجاد شده است،
ضمن اینکه در خودکفایی بسیاری از اقالم و افزایش اعتماد به
نفس تولیدکننده داخلی پیشرفتهای مهمی داشتهایم.
حضرت آیتاهلل خامنهای تأکید کردند :رسانه ملی در انعکاس
دستاوردهای بخش تولید تکلیف بزرگی دارد که البته آنچنان
که باید و شــاید به آن عمل نشده است و این کار باید انجام
شود.رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :همه فعاالن در
بخشــهای مختلف به تدوام انقالب در این  ۴۳ســال کمک
کردنــد البته بعضی از غفلتها ،کمکاریها و ســوءنیتها نیز
وجود داشته اســت که اگر نبود ،وضع کشور بهتر بود.ایشان

علت این حجم از دشــمنیها علیه انقالب را «زنده و زاینده
بــودن انقالب» خواندند و افزودند :زنــده بودن انقالب یعنی
دلبستگی عموم مردم و نســلهای جدید به آرمانهای انقالب
که اگر این دلبستگی و ایستادگی نبود ،دشمن نیازی نداشت
ایــن همه خباثت به خرج دهد ،بنابراین دشــمنیها به علت
پایداری و وفاداری ملت به اهداف انقالب است.حضرت آیتاهلل
مدعی دلبستگی به انقالب
خامنهای ،اظهارنظر بعضی از افراد
ِ
مبنی بر دور شــدن انقالب از اهداف را صادقانه ندانســتند و
افزودند :کســانی که زندگی و مشی اشــرافی دارند یا دم از
تسلیم در مقابل استکبار و آمریکا میزنند ،نمیتوانند مدعی
پایبندی و دلبســتگی به انقالب باشند چرا که شعار انقالب
حمایت از پابرهنگان و محرومان ،و مقابله با اســتکبار است
و بیان این حرفها از آن افراد قابل قبول نیســت.رهبر انقالب،
ایستادگی و مقاومت افتخارآفرین ملت ایران را نه تنها موجب
پیشرفت کشور بلکه دارای تأثیرات مهم منطقهای برشمردند
و خاطرنشــان کردند :مقاومت رو به رشــد در منطقه ،ابهت
اســتکبار را در هم شکســته و زبان ملتها را در مقابل آمریکا
گشــوده است که باید این نعمت را با اســتمرار انقالب ،قدر
بدانیم.حضرت آیتاهلل خامنهای در ادامه یک ســفارش مهم
به جوانان داشتند مبنی بر اینکه ببینید دشمن کدام نقطه را
هدف گرفته اســت و شما در نقطه مقابل آن ،حرکت و عمل
کنید.ایشان افزودند :دشمن امروز افکار عمومی بهویژه فکر و
ذهن جوانها را هدف گرفته است تا با هزینه کردن میلیاردها
دالر و با طراحیهای مختلف در اتاقهای فکرشــان ،بتوانند
ملت ایران و به خصوص جوانان را از مسیر انقالب برگردانند.
رهبر انقالب اسالمی «فشار اقتصادی» و «عملیات رسانهای»
را دو ابــزار اصلی اســتکبار برای جدا کردن مــردم از نظام و
دســتکاری در فکر آنها برشــمردند و گفتند :دروغپردازی و
تهمتزنی به ارکان انقالب و مراکزی که در پیشرفت انقالب
تأثیر دارند ،شیوههایی است که در عملیات رسانهای استفاده
میشــود.حضرت آیتاهلل خامنهای ،تهمــت زنی به مجلس،
شورای نگهبان ،ســپاه و شهید بزرگوار ســردار سلیمانی را
نمونههایی از این لجنپراکنیها خواندند و خاطرنشان کردند:
آنها اگر از خشم مردم نمیترسیدند ،به امام هم تهمت میزدند
اما جرأت این کار را ندارند.ایشان با تأکید بر اینکه جوانها و ملت
ایران باید در مقابل تهمتزنی و دروغپردازیهای رسانهای و
همچنین فشــار اقتصادی بایستند ،گفتند :راه مقابله با فشار
اقتصادی ،تالش درونی و خنثی کردن تحریمها است البته در
کنار آن تالش دیپلماســی نیز خوب است همچنانکه برادران
خوب و انقالبی ما برای از بین بردن تحریمها و مجاب کردن
طرف مقابل مشغول کار هستند.رهبر انقالب تأکید کردند :کار
عمده در مقابله با فشــار اقتصادی ،خنثی کردن تحریمها از
طریق تقویت تولید و تحرک اقتصادی است که در این زمینه
حرکت دانشبنیانها بسیار مهم است.ایشان همچنین همگان
بهویژه جوانان را به دعا ،توسل و بهرهمندی از برکات روز نیمه
رجب فراخواندند و گفتند :ارتباط با خدا به زندگی ،کشــور و
آینده انقالب برکت میبخشــد.پیش از سخنان رهبر انقالب
اسالمی ،حجتاالسالم والمسلمین آلهاشم نماینده ولیفقیه
در اســتان آذربایجان شــرقی و امامجمعه تبریز ،گزارشی از
فعالیتها و برنامههای فرهنگی و انقالبی در استان و همچنین
کمک به حل مســائل کلیدی کشور از جمله تولید بیان کرد
و گفت :امروز آذربایجان همگراتر از همیشه نماد اتحاد کلمه،
همبستگی ملی ،غیرت ایرانی و شور انقالبی است.

امیر حیدری:

دولت منتظرنتیجه مذاکرات وین نخواهد ماند

نیروی زمینی ارتش در امدادرسانی پیشتاز است

عضو کمیســیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر اینکه دولت
منتظر نتیجه مذاکرات نخواهد ماند از طرفهای اروپایی و آمریکا حاضر در وین خواست نسبت به
امضاء خود در توافقات احتمالی پایبند باشند«.زهره الهیان» در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا
با بیان اینکه بدعهدی طرف اروپایی و خروج آمریکا از برجام منجر به تشدید تحریمها شد ،گفت:
جمهوری اسالمی ایران به دنبال خنثیسازی تحریمها است.نماینده مردم تهران در مجلس ادامه
داد :دولت سیزدهم در صدد تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهبود روابط با همسایگان و کشورهای
آسیایی است لذا قطعا دولت منتظر نتیجه مذاکرات نخواهند ماند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی افزود :همچنین ظرفیت قابل مالحظهای در کشورهای آمریکای التین برای تعامالت سیاسی و تبادالت اقتصادی وجود
دارد که میتواند در خنثی ســازی تحریمهای اعمال شده موثر واقع شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی تاکید
کرد :در صورتی که نتیجه مذاکرات به سود ملت ایران نباشد و منجر به رفع تحریمها نشود ،قطعا تقویت دیپلماسی اقتصادی و
تبادالت تجاری با کشورهای دوست و همسایه بیش از پیش در دستور کار قرار خواهد گرفت.سیر فروش نفت هموار شده استوی
تصریح کرد :این سیاست از ابتدای دولت سیزدهم آغاز شده و رو به توسعه است و مسیرهای جدیدی برای افزایش فروش نفت
و سرمایه گذاریها در حوزههای مختلف از جمله انرژی هموار شده است.الهیان با بیان اینکه روند فروش نفت در دولت سیزدهم
نشــان دهنده بی اثر شدن تحریمها است ،اظهار داشت :فروش یک میلیون بشکه نفت در روز نشان میدهد که دولت آیت اهلل
رییسی به خوبی توانسته راهکارهای خنثی سازی تحریمهای را شناسایی و نسبت به بی اثرکردن آنها اقدام کند تا مشکالت در
این مسیر کمتر شده و به تحول اقتصادی منجر شود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت :نیروی زمینی ارتش در حوزه امدادرســانی پیشــتاز اســت و
مردم ،ســابقه این نیرو را در ســالهای گذشته و در مقابله با آثار تخریبی ناشی از بالیای طبیعی
مشــاهده کردهاند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش ،امیر سرتیپ کیومرث
حیدری ،فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در خصوص حضور این نیرو در عرصه
کمکرسانی به مردم جنوب شرق کشور ،گفت :نیروی زمینی ارتش همواره در راستای تحقق شعار
«ارتش فدای ملت» در عرصههای مختلف خدمترسانی و کمک به مردم حادثهدیده ،حاضر شده
و به ارائه خدمت و امدادرســانی پرداخته اســت.وی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در حوزه امدادرسانی پیشتاز است ،عنوان
کرد :مردم ،ســابقه نیروی زمینی ارتش را در ســالهای گذشته و در مقابله با آثار تخریبی ناشی از بالیای طبیعی اعم از زلزله و
ســیل در کشور مشاهده کردهاند.فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به دستور فرمانده کل ارتش مبنی بر لزوم امدادرسانی به
مردم کرمان ،گفت :به محض اینکه این دستور صادر شد ،ما در کوتاهترین زمان ممکن پرحجمترین وسایل را پای کار آوردیم.
همچنین مهندسی نیروی زمینی ارتش در اماکنی که نیاز بود ،سامانههای خود را گسترده کرد و توانست خدمات حمل و نقلی
را ارائه دهد که بخشی از آن توسط هوانیروز انجام شد.امیر سرتیپ حیدری ادامه داد :مهندسی نیروی زمینی ارتش بسیاری از
رودخانهها ،نهرها و رودخانههای فصلی را الیروبی کرد و وزیر کشور نیز در همین رابطه از ما درخواست کرد که تا یک ماه بعد
از امدادرسانیهای اولیه نیز همچنان در منطقه حضور داشته باشیم.فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد :امروز بسیاری
از نیروهای ما همچنان در حال انجام وظیفه در منطقه هستند و کارهای خدماتی و امدادرسانی را دنبال میکنند؛ همچنین این
عزیزان ،ضمن بسترسازی و راهسازی ،شبکه راههای روستایی مسدود شده را بازگشایی کردهاند.
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بانک مرکزی اعالم کرد

امسال  ۸۷۰۰میلیارد تومان ودیعه مسکن پرداخت شد

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت :از ابتدای سال تا به امروز ۸۷۰۰ ،میلیارد تومان تسهیالت ودیعه مسکن به مردم پرداخت شده و  ۱۳۰۰میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است.به گزارش ایسنا ،شهرزاد دانشمندی
در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن در سال جاری گفت :حسب مصوبات ستاد کرونا در  ۲۲خردادماه  ،۱۴۰۰مقرر شده بود که بانک ها تا سقف  ۱۰هزار میلیارد تومان ( ۱۰۰هزار میلیارد ریال) تسهیالت
ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند .بنابراین سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیالت تعیین کرده بود ،بیشتر از  ۱۰هزار میلیارد تومان نبوده است.وی افزود :تا به امروز  ۸۷۰۰میلیارد تومان از این تسهیالت پرداخت شده است و
 ۱۳۰۰میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است .این در حالی است که قرار بود ثبت نام متقاضیان بر اساس این سقف ،انجام شود اما ثبتنامهایی که انجام شده تا سقف  ۲۳۴هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر
سهمیهای که ستاد کرونا تعیین کرده ،ثبت انجام شده است .بنابراین بدیهی است که قطعا عدهای ناراضی خواهند بود زیرا ثبت نام بیش از دو برابر سهمیهای است که قرار است پرداخت شود .در نتیجه این بودجه دولت نیست و
از طریق منابع بانک ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته  ۲۰۰هزار میلیارد ریال برای تسهیالت ودیعه مسکن تعیین کرده بودند ،که عمال به
خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت نام کرده بودند ۴۷ ،هزار میلیارد ریال پرداخت شد .این در حالی است که بعد از آن ،پرداخت تسهیالت به دلیل نبود متقاضی ثبت نامی ،متوقف شد.دانشمندی یادآور شد :منابعی که ستاد کرونا
تعیین کرده ،دو سوم از محل منابع عادی بانکها و یک سوم هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است .یعنی به ازای هر پرداختی که انجام میشود ،یک سوم از محل افزایش نقدینگی انجام میشود .بنابراین در سال گذشته ،به
خاطر شرایط کرونا ،ستاد کرونا تشخیص داد که حتما این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه بابت ودیعه مسکن و چه برای سایر رستههای شغلی انجام شود.طبق اعالم بانک مرکزی ،وی در ادامه در خصوص افزایش این
سقف تسهیالت گفت :ما فراتر از مصوبات ستاد کرونا نمیتوانیم اقدامی انجام دهیم و این در حالی است که بر اساس مصوبه ستاد ،تاکنون همان سقف  ۱۰۰هزار میلیارد ریال است.دانشمندی در پایان گفت :همچنین در خصوص
افزایش سقف این تسهیالت گفت :با توجه به تبعات افزایش نقدینگی به دلیل آزادسازی سپرده قانونی بانکها ،موضوع افزایش سقف تسهیالت ودیعه مسکن در کارگروه تخصصی ستاد کرونا ،تا به حال رای نیاورده و تایید نشده است.

تورم باالتر راهکار مقابله با
بدهیهای جهانی است؟

شرکت رتبهبندی اعتباری فیچ اعالم کرد که دولتها از بزرگترین کاهش
نســبت بدهی ناشی از تورم در بیش از  ۲۰سال گذشته سود خواهند برد
و تخمین زد که حدود پنج درصد از بدهی ایاالتمتحده به تولید ناخالص
داخلی و دو درصد در ســطح جهان کاهش خواهد یافت.به گزارش ایســنا به نقل از رویترز ،تاثیرات بر نسبت
بدهی دولت از تورم  ۲۰۲۲بر اســاس منطقه متفاوت اســت و کمترین تاثیر برای خاورمیانه و شمال آفریقا و
بیشترین تاثیر در کشورهای جنوب صحرای آفریقا پیشبینی میشود .همچنین ،پیشبینی میشود در بازارهای
توســعه یافته تورم نسبت بدهی دولت را بســیار پایینتر از متوسط کاهش یاید که شامل ایاالت متحده با ۵
واحد درصد تولید ناخالص داخلی ،انگلیس با  ۴.۶درصد و کانادا با  ۴.۱درصد است.میانگین نرخ فیچ در ۱۲۰
کشــور جهان ،کاهش  ۲درصدی تعیین شده است که با سال  ۲۰۰۸برای مهمترین اثر تورمی در بیش از ۲۰
سال گذشته مطابقت دارد.

افزایش افسارگسیخته هزینه وام مسکن

روند افزایشــی قیمت تسهیالت مسکن همچنان ادامه دارد و
طبق آخرین قیمت ها ،متاهلهای تهرانی باید برای اخذ این
وام بیش از  ۷۹میلیون تومان هزینه کنند که نسبت هفته قبل
حدود  ۱۰میلیون تومان افزایش یافته است.به گزارش ایسنا،
بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان میدهد که
هر برگ اوراق تسهیالت مسکن ماههای فروردین ،اردیبهشت
و خردادماه ســال جاری به ترتیب  ۱۶۲هــزار و ۱۶۳ ،۶۰۰
هزار و  ۲۰۰و  ۱۶۴هزار تومان قیمت دارد .هر برگ از اوراق
تسهیالت مسکن بانک مســکن تیرماه سال  ۱۴۰۰با قیمت
 ۱۶۳هزار و  ،۴۰۰مردادماه  ۱۶۳هزار و  ۳۰۰و شــهریورماه
نیز  ۱۶۲هزار و ۸۰۰تومان داد و ســتد میشــود .همچنین
هــر کدام از اوراق مهر و آبان و آذرماه  ۱۶۲هزار و ۱۶۲ ،۹۰۰
هــزار و  ۷۰۰و  ۱۶۳هــزار و  ۴۰۰تومان قیمت دارد .قیمت
اوراق دی ماه سال جاری نیز  ۱۶۵هزار و  ۸۰۰تومان بوده که
این گزارش بر اساس نرخ اوراق در دی ماه نوشته شده است.
قیمت اوراق برای مجردها و متاهلهای تهرانی
مجردهای ســاکن تهران میتوانند تــا  ۲۸۰میلیون تومان
تســهیالت دریافت کنند که شــامل  ۲۰۰میلیــون تومان
تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله میشود؛
لذا برای دریافت  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت باید  ۴۰۰برگه

میشود.زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف
 ۴۸۰میلیون تومان شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید
مســکن برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت
کننــد؛ البته طبــق تصمیم جدید ،زوجین بایــد  ۴۰۰برگه
تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۶۶میلیون و
۳۲۰هزار تومان میشود که همراه با هزینه  ۱۳میلیون و۲۶۴
هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید  ۷۹میلیون و  ۵۸۴هزار
تومان پرداخت کنند.

تسهیالت مسکن خریداری کنند که با تخفیف در نظر گرفته
شــده تعداد اوراق  ۲۰۰و هزینه آن با تسه  ۱۶۵هزار و ۸۰۰
تومانی ۳۳ ،میلیون و ۱۶۰هزار تومان می شود.همچنین با در

نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف
باید  ۸۰برگه به مبلغ  ۱۳میلیون و  ۲۶۴هزار تومان خریداری
کنند ،مجموع هزینه خرید اوراق  ۴۶میلیون و ۴۲۴هزار تومان
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قیمت اوراق در سایر استانها
سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت
بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰و برای زوجین به
 ۳۲۰میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها
با تخفیف باید  ۱۶۰و متاهلهای ســاکن این شهرها نیز باید
 ۳۲۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند ،مجردها باید ۲۶
میلیون و ۵۲۸هزار تومان و متاهلها نیز باید  ۵۳میلیون و ۵۶
هزار تومان پرداخت کنند.این وام برای مجردهای سایر مناطق
شهری با تخفیف به  ۶۰و برای زوجین این مناطق نیز به ۱۲۰
میلیون تومان رسیده است .بنابراین مجردها باید با پرداخت ۹
میلیــون و  ۹۴۸و متاهلها نیز با پرداخت  ۱۹میلیون و ۸۹۶
هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

سود سهام عدالت جاماندگان سال  ۹۸همراه با سود
سال  ۹۹پرداخت میشود
تکلیف سود شرکتهای غیربورسی سهام عدالت چیست و سود این شرکتها به
چه شکل باید به سهامداران برسد؟
باغستانی:شرکت سپردهگذاری مرکزی مسئولیت پرداخت سود شرکتهای بورسی را برعهده
دارد و هنوز درباره شرکتهای غیر بورسی تصمیمگیری نشده است.
تعیین تکلیف سود متوفیان سهام عدالت به کجا رسیده است؟
باغستانی :شرکت سپردهگذاری مرکزی در حال فراهم کردن زیر ساختهای الزم و همکاری
با سایر دستگاههای ذیربط برای اجرایی کردن فرایند انتقال سهام متوفیان سهام عدالت به
وراث است.سود سهام متوفیان سهام عدالت نیز پس از انتقال سهام به وراث به حساب آنها
واریز خواهد شد.
سود سهام عدالت ســهامداران هر  ۲روش مستقیم و غیرمستقیم به چه نحوی
پرداخت خواهد شد؟
باغستانی :سود سهام دارندگان سهام شرکتهای سرمایهپذیر که روش مستقیم سهامداری
را انتخاب کرده و در تاریخ برگزاری مجمع هر شــرکت ،مالکیت ســهام خود را حفظ کرده
باشــند ،توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی تجمیع شده و به تناسب سهام هر یک از آنها
به ســهامداران پرداخت خواهد شد.در مورد سهامداران سهام عدالتی که روش غیرمستقیم
را انتخاب کردهاند ،باید گفت از آن جایی که تاریخ مجامع شرکتهای سرمایهگذای استانی
مشخص نیست در جلسه اخیر شورای عالی بورس تصویب شد که اول اسفند امسال ،تاریخ
مجمع شــرکتهای سرمایه گذاری اســتانی در نظر گرفته شود؛ بنابراین افرادی که تا اول
اســفندماه سهام خود را نگه داشته باشند ،میتوانند سود را دریافت کنند و اگر قبل از این
تاریخ سهام خود را به فروش برسانند ،سودی دریافت نخواهند کرد.
طی  5سال گذشته

افزایش قیمت خانه و زمین در پایتخت
چقدر است؟
طبق گزارشهای رســمی قیمت هر متر خانه در تهران در پنج ســال گذشته حدود ۶۵۵
درصد افزایش داشته است.به گزارش ایسنا ،اخیرا مرکز آمار ایران گزارش مفصلی از وضعیت
شــاخصهای کالن اقتصادی و اجتماعی کشور در چند سال گذشته تا سال جاری منتشر
کرده که بخشی از آن به حوزه مسکن اختصاص دارد.
متوسط قیمت هر متر خانه از  ۴به  ۳۲میلیون تومان رسید
بر اساس این گزارش متوسط قیمت هر یک متر زیربنای مسکونی در سال  ۱۳۹۵حدود ۴.۳
میلیون تومان بوده که این رقم در ســال جاری به  ۳۲.۵میلیون تومان رسیده است .بر این
اساس افزایش قیمت مسکن در پنج سال گذشته حدود  ۶۵۵درصد بوده است.
رشد  ۹۲۰درصدی قیمت زمین
اما در رابطه با تغییر قیمت زمین نیز متوسط قیمت در سال  ۱۳۹۵حدود  ۴.۵میلیون تومان
بوده که عمدتا در روندی افزایشــی به  ۴۵.۹میلیون در بهار امسال افزایش داشته که نشان
دهنده نوسان  ۹۲۰درصدی قیمت زمین در پنج سال اخیر است.
اجاره  ۲۷۵درصد گران شد
در مورد تغییر مبلغ اجارهبها نیز متوســط قیمت هر متر در ســال  ۱۳۹۵حدود  ۲۲هزار و
 ۱۰۰تومان بوده که در ســال جاری به بیش از  ۸۳هزار تومان افزایش پیدا کرده اســت.بر
این اساس متوســط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک
مترمربع زیربنای مسکونی از سال  ۱۳۹۵تا  ،۱۴۰۰حدود  ۲۷۵درصد افزایش داشته است.

گزیده خبر
مدیر عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم کرد:

سود سهام عدالت جاماندگان سال  ۹۸همراه با
سود سال  ۹۹پرداخت میشود
مدیر عامل شــرکت سپردهگذاری مرکزی به جزییات سود سال  ۹۹سهام عدالت
اشــاره کرد و گفت :افرادی که سال گذشته به دلیل وجود برخی از مشکالت قادر
به دریافت سود سال  ۹۸سهام عدالت نبودند ،این سود در اسفند ماه امسال همراه
با ســود سال  ۹۹به حساب آنها واریز میشود.به گزارش ایرنا ،پرداخت سود سهام
عدالت به حساب مشموالن این سهام در اسفند ماه از جمله اتفاقات مثبتی تلقی
میشود که از  ۵سال گذشته آغاز شد و امسال هم با نزدیک شدن به ماه پایانی سال،
سهامداران به رسم سالهای گذشته در انتظار تعیین تکلیف و اعالم جزییاتی دقیق
از این پرداختی هستند.به دنبال پیگیری سهامداران ،در چند روز گذشته رقم سود
پرداختی سال  ۹۹سهام عدالت از سوی وزیر اقتصاد و دارایی و نیز رییس سازمان
خصوصی سازی اعالم شد که براساس صحبتهای انجام شده قرار است این واریزی
تا پایان اســفند ماه انجام شود.همچنین اعداد اعالم شده برای پرداختی سود سال
 ٩٩سهام عدالت نشانگر رشد چشمگیر آن نسبت به سود سالهای گذشته است و
این امر توانست نقطه امیدی را در میان مشموالن این سهام که اکثر آنها جزو قشر
ضعیف جامعه محسوب میشوند ،ایجادکند.با وجود شفافسازی های صورت گرفته
درخصوص رقم و زمان احتمالی پرداخت سود سهام عدالت اما اعالم جزییات دقیق
آن از ســوی مسووالن و اطالع رسانی به مشموالن سهام عدالت جزو خواستههای
اکثر سهامداران بوده که با پیگیریهای مداوم خود به دنبال پیدا کردن پاسخ برخی
از ابهامات موجود در این حوزه هستند ،در این خصوص «محمد باغستانی» ،مدیر
عامل شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه روز (جمعه) در گفت
و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با ارائه توضیحاتی دقیق از جزییات واریزی سود سال
 ۹۹سهام عدالت ،ابهامات ایجاد شده در این زمینه را برطرف و اطالعات دقیقی را در
اختیار مشموالن سهام عدالت قرار داده است.
سود سال  ۱۳۹۹مشموالن سهام عدالت چقدر است؟
باغســتانی :براساس آخرین محاسبات ،سود ســهام منتهی به  ۲۹اسفندماه سال
 ۱۳۹۹مشموالن ســهام عدالتی که  ۵۳۲هزار تومان در ســبد سهام خود دارد،
مبلغــی بیش از  ۵۵۰هزار تومان خواهد بود.نکته حائز اهمیت این اســت که اگر
شرکتهای ســرمایهپذیر در زمان مقرر مبالغ سودهای خود را به حساب شرکت
سپردهگذاری مرکزی واریز کنند ،سودها تا پایان امسال به حساب سهامداران واریز
خواهد شد.برخی از شرکتهای سرمایهپذیر اقدام به افزایش سرمایه کردهاند و به
همین علت مبالغ افزایش سرمایه از سود تقسیمی کسر می شود اما سهام جدید به
سهامداران تعلق خواهد گرفت.
در چند روز گذشــته خبری مبنی بر واریز سود ســهام عدالت از اول
اسفندماه به حساب دارندگان منتشر شد که امیدواری های زیادی را در
بین سهامداران برای انجام این واریزی در هفته آینده ایجاد کرده است ،آیا
این خبر صحت دارد یا خیر؟
باغستانی :چنین صحبتی نمی تواند درست باشد ،زیرا شرکتها تا اوایل اسفندماه
فرصت دارند سود را به حساب شرکت سپرده گذاری واریز کنند؛ اما تاکنون فقط
 ۶شرکت از این  ۳۶شرکت سود سهامداران را به حساب این شرکت واریز کردهاند.
امیدواریم سایر شرکتها هر چه سریعتر بتوانند سود سهامداران را پرداخت کنند،
در مجموع برآورد زمانی ما این است که در بهترین حالت در دهه سوم اسفند ماه
میتوان سود را به حساب مشموالن سهام عدالت واریز کرد.
امسال سود سهام عدالت در چند مرحله پرداخت میشود؟
باغســتانی :سال گذشــته به دلیل عدم واریزی سود ســهام از سوی شرکتهای
سرمایهپذیر ،سود سهامداران در  ۲مرحله پرداخت شد اما امسال در تالش هستیم
با همکاری شرکتهای سرمایه پذیر همه سودها را یکجا دریافت و در یک مرحله
پرداخت کنیم.
تکلیف افرادی که سود سال  ۱۳۹۸خود را دریافت نکردهاند ،چه میشود و
چه اقدامی باید انجام بدهند؟
باغستانی :براساس آخرین آمارها ،بیش از  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار سهامدار مشمول
ســهام عدالت نتوانستهاند سود سهام سال  ۱۳۹۸خود را دریافت کنند که شماره
شــبای نامعتبر ،مسدود ،راکد ،مشــترک (دو امضاء) ،ارزی و بلندمدت مهم ترین
دالیلی بودند که باعث شد تا برخی از سهامداران قادر به دریافت سود سال ۱۳۹۸
سهام عدالت خود نباشند.این افراد میتوانند از  ۲طریق شماره شبای معتبر خود را
در سامانههای شرکت سپردهگذاری مرکزی ثبت و سود سهام خود را دریافت کنند.
ثبتنام و احراز هویت درسامانه جامع اطالعات مشتریان ( )sejam.irو درج شماره
شبای معتبر در سایت  ،sahamedalat.irاز جمله روشهایی است که مشموالن سهام
عدالت میتوانند شماره شبای بانکی خود را اصالح کنند.
همچنین همه سهامداران سهام عدالت میتوانند با مراجعه به سامانه سجام یا سایت
ســهام عدالت از وجود شماره شــبا معتبر خود نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی
اطمینان حاصل کنند.براساس تصمیمات اتخاذ شده ،قرار بر این است تا سود سهام
این افراد را به همراه سود سال  ١٣٩٩به صورت یکجا به حساب آنها واریز کنیم.
سودها از کدام شرکتها پرداخت میشود و در مجموع میزان سود این
شرکتها چقدر است؟
باغستانی:ســودها از مجموع  ۳۶شرکت بورسی اخذ و به حساب سهامداران واریز
خواهد شد ،براساس آخرین گزارشها سود شرکتهای بورسی در سال منتهی به
 ۲۹اسفندماه  ۱۳۹۹مبلغی بیش از  ۲۹هزار میلیارد تومان است.
ادامه در همین صفحه
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روند کاهشی نفت از سرگرفته شد

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی کاهش یافت با این حال شعله ور شدن تنشهای ژئوپلیتیکی در اوکراین ،باعث
شد بخشی از ریزش قیمتش را احیا کند.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۰.۷درصد کاهش،
به  ۹۲دالر و  ۹۸ســنت در هر بشــکه رسید در حالی که ابتدای معامالت بیش از دو درصد سقوط کرده بود.بهای معامالت نفت
برنت در زمان گشایش معامالت بیش از دو درصد سقوط کرده بود و آخرین بار با  ۰.۶درصد کاهش ،به  ۹۴دالر و  ۲۰سنت در
هر بشکه رسید.نفت برنت روز چهارشنبه با  ۱.۶درصد افزایش و شاخص نفت آمریکا با  ۱.۷درصد افزایش بسته شده بود .هر دو
شــاخص روز دوشــنبه به باالترین رکورد از سپتامبر سال  ۲۰۱۴صعود کردند و نفت برنت به  ۹۶دالر و  ۷۸سنت و وست تگزاس اینترمدیت به  ۹۵دالر و  ۸۲سنت
رســیده بود .قیمت نفت برنت در ســال  ۲۰۲۱تحت تاثیر احیای تقاضای جهانی در دوران پساکرونایی و بهبود کندتر عرضه ۵۰ ،درصد و وست تگزاس اینترمدیت
حدود  ۶۰درصد رشد کرد.طبق گزارش خبرگزاری ریا ،جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز پنج شنبه نیروهای دولتی را متهم کردند چهار بار در ۲۴
ساعت گذشته در منطقه آنها آتش گشوده اند .هنوز اطالعات دقیقی از نحوه وقوع این حادثه وجود ندارد.تشدید منازعه با جدایی طلبان دونباس می تواند تنشها میان
روسیه و غرب را تشدید کند .روسیه بیش از  ۱۰۰هزار نیرو در نزدیک مرز اوکراین مستقر کرده و غرب مسکو را تهدید کرده است در صورت حمله به اوکراین ،هدف
تحریمهای جدید قرار خواهد گرفت.ریزش قیمتهای نفت در ابتدای معامالت تحت تاثیر اعالم نزدیک شدن طرفین مذاکرات هسته ای به توافق و احیای برجام روی
داده بود که تنشها پیرامون اوکراین را تحت الشعاع قرار داد.

گزیده خبر
رایزنی وزارت نیرو و یونیسف درباره
خشکسالی
مشــاور وزیر نیرو در امور بینالملل و مدیر دفتر یونیســف تهران در خصوص
توسعه همکاریهای دو جانبه ،آبرسانی به روستاهای مرزی ،وضعیت پناهندگان
افغانستانی ،کمبود آب و خشکسالی به گفتوگو پرداختند.به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از پایگاه اطالعرســانی وزارت نیرو (پاون)« ،محمدعلی فرحناکیان»
مشاور وزیر و رئیس مرکز امور بینالملل با اشاره به اهمیت آب و برق برای مردم
ایران و کاهش ســهم حقابه شرق کشــور به دلیل کاهش جریان آب هیرمند،
میزبانی ایران از پناهندگان افغانی و مشــکالت آن و کمبود آب و خشکســالی
که ایران با آن مواجه اســت ،خواســتار افزایش همکاری و تقویت روابط میان
وزارت نیرو و یونیسف ،افزایش سهم بودجه ایران در یونیسف ،افزایش حمایتها،
همکاری یونیسف در زمینه پروژههای تأمین انرژی برای جوامع ایرانی و پناهگاه
پناهندگان افغانستانی شد.وی همچنین در این دیدار ،چشم انداز ایران در تبادل
اطالعات تخصصی ،فنی ،کارشناســی و تجهیزات تأمین آب و ارائه برنامههای
اجرایی برای انجام پروژههای مقطعی و کوتاه مدت با یونیســف (بین سالهای
 )۲۰۲۳-۲۰۲۲را تشریح کرد«.رابین ناندی» نماینده و مدیر دفتر یونیسف نیز
با اشــاره به کسب تجربه از همکاریهای گذشته ،گفت :همکاریهایی آینده از
چشمانداز خوبی برخوردار بوده و ورود به فاز توسعه برنامهریزی و همکاریهای
آتی با ایران (بین سالهای  )۲۰۲۲-۲۰۲۷امیدوار کننده است.

پیشرفت 50درصدی تعمیرات واحد  2بخار
نیروگاه بندرعباس
مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس از پیشــرفت فیزیکی
50درصــدی تعمیرات نیمه ســنگین واحــد  2بخار
ایــن نیروگاه در راســتای رفع موانع تولیــد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق
هرمزگان حسین سلیمی عنوان کرد :این واحد طبق
برنامــه زمانبندی و به منظور حفظ آمادگی و تولید پایدار انرژی تحت عملیات
نیمهسنگین قرار گرفت و در طول تعمیرات ،فعالیتهای مختلفی از قبیل بررسی
و رفع اشکال از توربین ،رفع اشکاالت سیستم بی ام اس و انجام فعالیتهای روتین
انجام شد.مدیرعامل نیروگاه بندرعباس ادامه داد:تمامی فعالیتهای دمونتاژ واحد
با برنامهریزی دقیق انجام و فعالیتهای آمادهســازی قطعات جهت شروع روند
مونتاژ ،شامل سندبالست قطعات و پوستهها و همچنین تمیزکاری قطعات نیز
با دقت و سرعت باال انجام شد .سلیمی افزود:اصالح برخی از پرههای روتور،LP
مونتاژ بیلدرینگ نیمه باالیی ،تراشــیدن عایق سیتبرینگ و آمادهسازی جهت
نصب ،مونتاژ پوسته شــماره  2توربین  LPو اندازهگیری ضخامتهای مربوط
به عایق Lشــکل برینگ ،از جمله اقداماتی اســت که در جهت رفع موانع تولید
صورت گرفته است.

مشعل گاز  ۲هزار خانوار کوهپایهنشین
ساری روشن شد
همزمان با مراسم افتتاح طرح گاز رسانی به  ۹روستای
کوهپایه نشین بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری،
مشــعل گاز طبیعی  ۲هزار خانوار این بخش روشــن
شد.قاسم مایلی رستمی ،سرپرست شرکت گاز مازندران
در مراســم بهره برداری از طرح گازرسانی به این بخش
که با حضور مســووالن شهرستانی در روستای ورکی برگزار شد ،گفت که برای
گازرســانی این روستاها  ۴۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.وی با اعالم
این که گازرسانی به روستاهای دودانگه و چهاردانگه ساری هم امسال به سرانجام
می رسد ،افزود :طبق برنامه سال آینده شهرستان ساری به عنوان شهرستان سبز
طبق تعریف شرکت ملی گاز معرفی می شود.مایلی رستمی با اشاره به اینکه امروز
ساکنان ابکسر ،پلسک ،میانک ،کالخیل ،الرما ،لولت ،ورکی و اجارستاق به عنوان
آخرین روستاهای بخش کلیجانرستاق به شبکه سراسر گاز پیوسته اند.
با حضور مدیران و مسئوالن استانی و شهرستانی؛

عملیات آبرسانی به  ۳۲روستای محروم و
قشالقات خداآفرین و کلیبر آغاز شد
آذربایجان شــرقی – شــیعه نواز :با حضور مدیران و
مسئوالن استانی و شهرســتانی طرح آبرسانی به ۳۲
روستای خداآفرین و کلیبر با اعتبار  ۵۶۰میلیارد ریال
کلنگ زنی شد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی در بخش گرمادوز خداآفرین گفت :با
اجــرای این طرح یکهزار و  ۷۵۰خانــوارو تعداد  ۶هزار و  ۲۰۰نفر جمعیت از
آب لوله کشــی بهره مند خواهند شد.محمد خانی افزود :برای این طرح حفر و
تجهیز ۳حلقه چاه با مجموع دبی  ۶۰لیتر بر ثانیه ،احداث  ۱۱باب مخزن زمینی
با ظرفیت  ۴۵۰۰مترمکعب ،اجرای لوله گذاری خط انتقال به طول ۵۴کیلومتر،
احداث  ۶ایســتگاه پمپاژ با ظرفیت  ۶۰لیتر بر ثانیه پیش بینی شده است.وی
اعالم کرد :اعتبار این طرح از محل طرح محرومیت زدایی اعتبارات ملی تامین
شده است که با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران و بسیج
سازندگی استان اجرا می شود.خانی با اشاره به اینکه آبرسانی به  ۱۱۱روستای
اســتان در قالب طــرح محرومیت زدایی با اعتبــار کل  ۲۵۰۰میلیارد ریال در
برنامه است.

@sobheqtesad
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روسیه آماده تغییر مسیر صادرات انرژی

روسیه در صورتی که تحریمهای غربی جدید علیه بخش انرژی این کشور اعمال شوند ،آماده تغییر مسیر صادرات خود خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،آنتون سیلوانوف ،وزیر دارایی روسیه با بیان مطلب فوق ،اظهار کرد :ذخایر ارزی خارجی روسیه ،صندوق رفاه ملی
و مازاد بودجه ،اقتصاد و بانکهای این کشور را در برابر آسیب تحریمهای احتمالی محفوظ نگه خواهند داشت.آمریکا و متحدانش
در حال بررسی تحریمهای جدید علیه بزرگترین بانکهای روسیه ،اقتصاد و بخش انرژی این کشور در صورت حمله نظامی مسکو
به اوکراین هســتند .با این حال کرملین چنین قصدی را تکذیب کرده است.ســیلوانوف به خبرنگاران گفت :هر گونه محدودیت
صادرات انرژی ،به افزایش قیمتها منجر خواهد شد .اگر چنین محدودیتهایی بکار برده شوند ،در این صورت افزایش قیمتها تا حدود زیادی محدودیتهای صادرات
را جبران می کند .بودجه روســیه به شــدت وابسته به درآمد فروش انرژی به اعضای اتحادیه اروپا و کشورهای آسیایی است.تحقیقات موسسه مودیز برآورد کرده که
واردات از روسیه ۴۶ ،درصد از سوختهای جامد اروپا مانند زغال سنگ و  ۲۶درصد از نفت خام و  ۳۸درصد از گاز این منطقه را تشکیل می دهد و حتی کاهش موقتی
عرضه گاز ،باعث افزایش بیشتر قیمتهای انرژی و تورم خواهد شد .تشدید فشارهای تورمی هم فشار بر بانک مرکزی اروپا و سایر بانکهای مرکزی برای تحکیم سیاست
پولی را تشدید خواهد کرد.گزینه های روسیه برای تغییر مسیر صادرات گاز از اروپا محدود است به خصوص که این صادرات از طریق مسیرهایی صورت میگیرند که
به بازارهای آسیایی متصل نیستند .اما معامله گران میگویند روسیه ممکن است انعطاف پذیری بیشتری در خصوص صادرات نفت داشته باشد که حدود نیمی از آن
یا حدود دو میلیون بشکه در روز از طریق دریا به اروپا رسانده می شود.

فرش قرمز بازار طالی سیاه برای ایران

یک کارشناس ارشــد حوزه انرژی گفت :شرایط فعلی بازار نفت
نشان می دهد که با کاهش تبعات ویروس کرونا و افزایش تقاضا،
فضا بــرای حضور ایران در بازار نفت افزایــش یافته و اوپک نیز
برای این مســاله مدیریت خوبی خواهد داشــت؛ بی شک ورود
ایران به بازار نفت می تواند بســیاری از چالش های فعلی را نیز
کاهش دهد.سیدمهدی حسینی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به
وضعیت بازار نفت و تاثیر ورود ایران در این شــرایط به این بازار،
اظهار کرد :اگر وضعیت بازار را با توجه به مجموعه عواملی که در
حوزه اقتصادی بر بازار حاکم اســت در نظر بگیریم ،باید بگوییم
که اکنون بازار نفت در شرایطی است که قیمت ها رو به افزایش
بوده و اکنون کمی وضعیت قیمت ها بهتر شــده اما در کل طی
این مدت قیمت ها شرایط نوسانی را تجربه کرده و به  ۱۰۰دالر
نزدیک شده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت نفت به
حدود  ۹۵دالر رسیده اســت ،اظهار کرد :دلیل این مساله وقوع
برخی اتفاقات اســت؛ اتفاق اول را باید باتوجه به شرایط کرونایی
نگاه کنیم که طی دو ســال گذشــته باعث شد اقتصاد کشورها
خصوصا کشــورهایی که مصرف کننده بزرگ هستند ،کوچک و
فعالیت بســیاری از واحدهای اقتصادی آن ها یا کند و یا به طور
کامل متوقف شود.این کارشناس ارشد حوزه انرژی افزود :به طور
کلی اقتصاد کشورها در دنیا کوچک شد ،بدین معنا که دنیا عادت
کرده بود که یک رشــد اقتصادی سه تا چهار درصدی را ساالنه
تجربه کند اما شاهد بودیم که طی این سالها رشد اقتصادی منفی
و حتی در یک مقطعی قیمت نفت نیز منفی شد و تقاضایی برای
آن وجود نداشــت ،به گونه ای که بازار با مازاد عرضه مواجه بود.
حسینی با اشاره به تاثیرات کرونا بر بازار نفت ،گفت :این ویروس
تاثیر زیادی را در رشد اقتصادی دنیا گذاشت و تقاضا در این سال
ها برای نفت به شــدت سقوط کرد ،چراکه رابطه مستقیمی بین
رشــد اقتصادی و رشــد تقاضا وجود دارد ،بی شک هرچه رشد
اقتصادی وجود داشته باشد ،تقاضا نیز برای انرژی خصوصا نفت

و گاز افزایش پیدا می کند.وی ادامه داد :در حال حاضر شاهدیم
که کرونا به تدریج کنترل شده و این مساله موجب شده تا شاهد
رشــد اقتصادی در دنیا باشیم و اکنون رشد مثبت اتفاق بیفتد و
دنیا به این ســمت در حال حرکت است که به شرایطی بازگردد
که رشد اقتصادی خوبی را تجربه کند.این کارشناس اظهار کرد:
نکته دیگری که در همین راســتا مطرح بوده ،موضوع مســائل
فصلی اســت ،پیش بینی کرده بودم که در فصل زمستان قیمت
ها به حدود  ۹۵دالر برســد که این اتفاق نیــز افتاد ،اکنون نیز
پیش بینی من این اســت که ممکن است در بهار تقاضا کاهش
یابد اما در تابستان و با کنترل کرونا و شروع فصل سفرها مجدد
شاهد افزایش تقاضا باشیم.حسینی با بیان اینکه میزان تقاضا در

آمریکاییها در جست و جوی
جایگزینی برای نفت روسیه
بعضــی از تولیدکنندگان
بنزین آمریکا که به واردات
نفت روسیه متکی بوده اند،
در بحبوحه تشدید تنشها
در اروپای شرقی ،به دنبال
یافتن جایگزین هستند.به
گزارش ایسنا ،بلومبرگ به
نقل از منابع آگاه نوشــت:
دستکم دو پاالیشــگر بزرگ منطقه گلف کاست به دنبال متنوع
کردن خرید نفت کوره هستند که می تواند به عنوان خوراک برای
تولید بنزین و دیزل اســتفاده شــود .یک معامله گر هم به دنبال
خرید نفتا از منابع دیگری به جز روسیه است.این اقدامات منعکس
کننده وســعت نگرانیهای صنعت انرژی آمریکا نسبت به وضعیت
در اوکراین و احتمال حمله نظامی روســیه به همسایه خود است.
کرملین مکررا و قاطعانه اعالم کرده اســت قصد حمله نظامی به
اوکرایــن را ندارد .در حالی که آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت
جهــان و یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت اســت ،همچنان
به واردات فرآورده های نفتی وابســته اســت و روســیه یکی از
صادرکنندگان بزرگ به این کشور است .جو بایدن ،رئیس جمهور
آمریکا اعالم کرده اســت واشنگتن آماده است با تحریمهای فلج
کننده اقتصادی به حمله روسیه پاسخ دهد.دیوید وچ ،اقتصاددان
ارشد شرکت تحقیقاتی ورتکسا اعالم کرد هر گونه محدودیت برای
جریان نفت روسیه ،فشار فوق العاده ای به خریداران تحمیل می
کند زیرا روسها می توانند نفت کوره خود را به راحتی به چین یا
هند بفرستند .این امر آمریکا را در موقعیت دشواری قرار می دهد
زیرا روی قیمتهای بنزین تاثیر می گذارد.مسائل مربوط به عرضه
نفت روســیه در حالی پیش آمده کــه قیمتهای بنزین در آمریکا
به باالترین رکورد هشــت ســال اخیر صعود کرده و دولت بایدن
را برای کاهش فشــار روی مصرف کننــدگان در منگنه قرار داده
است.به گفته منابع آگاه ،دو پاالیشگر در تگزاس با صادرکنندگان
در مکزیــک و برزیل تماس گرفته و از آنهــا درباره موجود بودن
بلندمدت و قیمتها ســوال کرده اند .برزیل که معموال نفت کوره
به ســنگاپور و اروپا صادر می کند ،در فوریه یک محموله نفت به
منطقه گلف کاســت آمریکا فروخت و طبــق آمار بلومبرگ ،یک
کشتی دیگر ماه آینده از راه می رسد.بر اساس گزارش بلومبرگ،
نفت کوره روسیه معروف به مازوت  ۱۰۰به دلیل ارزانتر بودن آن
نسبت به نفت خام ،به خوراک مهم برای پاالیشگرها تبدیل شده
اســت .تطبیق پذیری نفت کوره روســیه در بازار ،آن را نسبت به
محصول عرضه شده از سوی مکزیک محبوبتر می کند.

بازار رو به افزایش پیش بینی می شود ،تصریح کرد :فاکتورهایی
وجــود دارد که این تقاضا را کنترل می کند ،مالحظات زیســت
محیطی نیز وجود دارد که تــاش دارد میزان مصرف را کاهش
دهد ،اقداماتی که برای توســعه تجدیدپذیرها صورت میگیرد و
اقداماتی که در حوزه توســعه خودروهای برقی انجام می شــود،
همگی در کاهش تقاضا تاثیر دارند اما در مجموع پیش بینی می
شــود که تا سال  ۲۰۴۰باز هم مجموعه نفت و گاز که امروز ۶۰
درصد ســهم را در سبد انرژی دنیا به خود اختصاص داده ،در آن
زمان  ۵۰درصد برسد.وی تاکید کرد :قطعا تقاضا برای نفت و گاز
در دنیا صفر نخواهد شــد و معنای کربن صفر نیز این نیست که
تقاضا برای نفت و گاز به عدد صفر برسد ،ممکن است تقاضا برای

آمادگی بزرگترین
پاالیشگر ژاپن برای
ازسرگیری واردات
نفت ایران
شــرکت انئــوس هولدینگــز ()Eneos Holdings Inc
کــه بزرگترین پاالیشــگر نفت ژاپن اســت ،در صورت

احیای توافق هســتهای  ۲۰۱۵ازسرگیری واردات نفت
ایران را بررســی خواهد کرد.به گزارش ایسنا ،تسوتومو
ســوگیموری ،با بیان مطلب فوق خاطرنشــان کرد این
شرکت هنوز تدارکات برای چنین اقدامی را آغاز نکرده
اســت.بر اساس گزارش رویترز ،وی به خبرنگاران گفت:
اگر توافق هســتهای حاصل شــود ،حدود دو تا سه ماه
زمان می برد تا واردات نفت از ایران از ســر گرفته شود
زیرا این پاالیشــگاه باید ترتیبات مختلفی مانند بیمه و
کشتیرانی را انجام دهد.ژاپن واردات نفت ایران را در ماه
مه سال  ۲۰۱۹پس از این که آمریکا معافیت  ۱۸۰روزه
از تحریمها را تمدید نکرد ،متوقف کرد .طبق آمار وزارت

گاز بیشتر و نقش زغال ســنگ کمتر شود اما در مجموع تا ۲۰
سال آینده باز هم نفت و گاز سهم باالیی در سبد سوخت انرژی
خواهند داشت.او با اشاره به شرایط سیاسی دنیا و تاثیر آن بر بازار
نفت نیز ،اظهار کرد :مساله اوکراین و جنگ سردی که روسیه با
آمریکا و اروپا به راه انداخته که خود را به جایگاه شــوروی سابق
از لحاظ ابرقدرتی بازگرداند ،شــرایط فعلی را ایجاد کرده است،
من اصال اعتقاد ندارم و نداشــتم که جنگی اتفاق بیفتد و روسیه
تنها قصد دارد از این طریق قدرت خود را پس بگیرد.حسینی با
بیان اینکه معموال گرفتاری های سیاسی روی بازار نفت و قیمت
هــا تاثیر می گذارد و گاهی تقاضا را به صورت کاذب افزایش می
دهد و عده ای از کشــورها نیز شروع به ذخیره سازی می کنند
که همین مســاله روی افزایش تقاضا تاثیرگذار است ،گفت :اگر
مجموعه این تحوالت را کنار هم قرار دهیم ،در می یابیم که بازار
فعلی در حال توســعه تقاضاست و ورود ایران در این شرایط می
تواند موفقیت آمیز باشد.وی ادامه داد :افزایش تولید  ۱.۵میلیون
بشکه ای نفت ایران در شرایط فعلی با توجه به افزایش تقاضایی
که وجود دارد ،امکان پذیر است اما این مساله کار آسانی نیست
و در زمانی کوتاه نمی توان شاهد اتفاقات سریع بود .ما باید روی
بازاریابی به خوبی کار کنیم و به ســراغ بازارهای ســنتی برویم
چراکه بسیاری از زیرساخت های آن ها با نفت ایران شکل گرفته
و عالقه مند به خرید نفت ایران هستند.این کارشناس ارشد حوزه
انرژی با بیان اینکه بایــد روی بازارهای چین ،کره ،ژاپن ،یونان،
ایتالیا و برخی از کشــورهای اروپای غربی بیشتر متمرکز شویم،
اظهار کرد :مساله بعدی نقش اوپک و اوپک پالس در این مساله
است که فضا را برای ورود ایران باز کنند ،کشورهایی مانند عراق،
عربســتان و روسیه ســهم ما را از بازار گرفته اند ،اعتقاد من این
اســت که اوپک مدیریت خوبی بر بازار داشته است تا شوکی به
بازار وارد نشود لذا اکنون نیز این اتفاق مجدد خواهد افتاد و اوپک
تالش خود را برای بازگشت ایران خواهد کرد.

اقتصاد ،تجارت و صنعت ژاپن ،واردات نفت ژاپن از ایران
در ســال  ۲۰۱۹به  ۱۷.۱میلیون بشکه رسید که ۶۳.۲
درصد در مقایسه با  ۴۶.۵۱میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸
کاهش داشت.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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قیمت طال باال رفت

رئیسجمهور در جلسه شورای عالی استاندارد:

عالمت استاندارد ملی ایران باید در عرصههای داخلی و خارجی
اعتمادآفرین باشد

قیمت طال در معامالت در بازار جهانی در پی کاهش بازده اوراق خزانه و گزارشهایی
از پرتاب خمپاره در شــرق اوکراین که تقاضا برای خرید دارایی امن را تقویت کرد،
افزایش یافت.به گزارش ایســنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۴درصد
افزایش ،به  ۱۸۷۶دالر و  ۴۱ســنت رســید که نزدیک به باالترین رکورد هشت ماه
گذشــته بود .در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونــس طال با  ۰.۴درصد افزایش ،به
 ۱۸۷۸دالر و  ۴۰سنت رسید.جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین روز پنج شنبه نیروهای دولتی را متهم کردند
چهار بار در  ۲۴ساعت گذشته در منطقه آنها آتش گشودهاند .هنوز اطالعات دقیقی از نحوه وقوع این حادثه وجود ندارد.
نیکالس فراپل ،مدیرکل جهانی شرکت «ای بی سی بولیون» در این باره اظهار کرد :بازار به اخباری که پیرامون تنشهای
ژئوپلیتیکی اوکراین و روسیه در جریان است ،به شدت حساس است.دالر آمریکا پس از گزارشهایی درباره این حمله که
ســرمایه گذاران نگران جنگ را متقاضی دارایی امن کرد ،رشــد کرد .طال هم از انتشار گزارش نشست ماه گذشته بانک
مرکزی آمریکا که در آن اشاره شده بود فدرال رزرو در تحکیم سیاست پولی رویکرد تهاجمی نخواهد داشت ،پشتیبانی
شد.

رئیسجمهور با اشــاره به اهمیت نقش ســازمان ملی استاندارد در زندگی مردم ،گفت :نشان استاندارد ملی ایران باید برای همه مردم مایه اطمینان و در عرصههای داخلی و
خارجی اعتمادآفرین باشد.به گزارش ایسنا ،سید ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جلسه شورای عالی استاندارد با تسلیت سالروز رحلت حضرت زینب کبری (س) با قدردانی
از آغاز اقدامات ضروری برای ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ،اظهارداشت :شاخصهای استاندارد کاال و خدمات باید بطور دقیق تدوین و با نظارت کامل اعمال شود تا
هم برای مردم کشور و هم در عرص ههای منطقهای و بینالمللی اطیمنانبخش باشد.رئیسجمهور با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران ،نماینده مردم در حصول اطمینان از ایمنی ،کیفیت و سالمت کاال و
خدمات است ،خاطرنشان کرد :بر همین اساس سازمان استاندارد نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق مردم ،جلب رضایت عمومی و حفاظت از محیط زیست دارد .حق مردم این است که زندگی توام با آرامش
و باکیفیتی داشته باشند و سازمان ملی استاندارد در احقاق این حق بنیادین نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.رئیسی تاکید کرد :سازمان ملی استاندارد یک سازمان ملی و حاکمیتی است که وظیفه کنترل کاال
و خدمات ،صیانت از ســطح کیفیت تولید داخل و جلب اعتماد مردم را بعهده دارد و بر همین اســاس میتوان گفت که این ســازمان نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا میکند.رئیسجمهور در پایان
خاطرنشان کرد :صادرات باید روز به روز رونق و توسعه یابد و اینکار بدون ایفای نقش فعاالنه و حرفهای سازمان ملی استاندارد امکانپذیر نیست .لذا الزم است شاخصهای استاندارد بقدری دقیق باشد که وقتی
کاال و خدمات نشان ملی استاندارد دریافت میکند ،عمال هیچ شبههای در خصوص سطح کیفی کاال یا خدمت مورد نظر وجود نداشته باشد.

غنا ،امارات و انگلستان بیشترین سرمایه خارجی را به ایران آوردند
در  ۱۰ماهه امســال حجم ســرمایهگذاری خارجی مصوب
در بخش صنعت ،معدن و تجارت نســبت به مدت مشــابه
ســال قبل  ۱۳۵.۹درصد رشد داشته ،کشــور غنا ،امارات و
انگلستان بیشترین حجم ســرمایهگذاری را در کشور انجام
داد ه و سیســتان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب
کرده اســت.به گزارش ایسنا،جدیدترین آمار منتشر شده از
سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد
که در  ۱۰ماهه امسال ۲۰۲ ،مورد سرمایهگذاری خارجی به
ارزش بیش از پنج میلیارد و  ۸۹۸میلیون دالر در کل کشور
تصویب شده که از لحاظ تعداد  ۵۶.۵درصد رشد داشته ،اما
از نظر ارزش  ۳۴.۵درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل
کاهش داشــته است .البته  ۱۲۹مورد از کل طرحها با حجم
سرمایه گذاری سه میلیارد و  ۴۸۵میلیون دالر ،یعنی حدود
 ۵۹درصد از کل ،در بخش صنعت ،معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت ،معدن و تجارت،
 ۵۱مــورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل
اجرایی است.بر اساس این آمار ،سرمایهگذاری خارجی مصوب
در بخش صنعت ،معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت
مشابه ســال قبل از لحاظ تعداد  ۲۴درصد کاهش و از نظر
ارزش  ۱۳۵.۹درصد رشــد داشته و به لحاظ تعداد پروژهها،
ســهم بخش صنعت  ،۹۲.۲معدن  ۵.۴و تجارت  ۲.۴درصد
بوده اســت.در این میان از بین  ۱۲۹مورد ســرمایهگذاری

مهمترین گروههای کاالیی سرمایهپذیر
بر اســاس اطالعات منتشر شــده از ســوی وزارت صمت،
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی
نیز در گروههای ســاخت مواد و محصوالت شــیمیایی با دو
میلیارد و  ۱۶۷میلیون دالر ،ساخت کک فرآوردههای حاصل
از تصفیه نفت و سوختهای هستهای با بیش از  ۶۶۳میلیون
دالر ،ســاخت رادیو ،تلویزیون و وســایل ارتباطی با بیش از
 ۲۴۰و ساخت فلزات اساسی با بیش از  ۲۲۶میلیون دالر بوده
است.پنج کشــور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی
مصوب نیز کشــورهای غنا با یک میلیــارد و  ۶۸۰میلیون
دالر ،امارات با نزدیک به  ،۸۳۵انگلســتان با نزدیک به ،۳۱۷
آفریقای جنوبی با  ۲۹۲و افغانســتان با بیش از  ۲۲۳میلیون
دالر هستند.

خارجی در این بخش ۵۱ ،شــرکت با  ۱۰۰درصد ســهامدار
خارجی ۵۱ ،شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل ()J.V

مذاکره ایران و کر ه جنوبی برای آزادسازی
منابع بلوکه شده
مدیــرکل روابط عمومی بانــک مرکــزی ،از برگزاری مذاکــرات ایران و
کرهجنوبی در ســئول برای آزادسازی  ۷میلیارد دالر از داراییهای مسدود
شده ایران خبر داد.به گزارش فارس ،مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی
در صفحه شــخصی خود از برگزاری مذاکرات ایران و کرهجنوبی در سئول
برای آزادســازی  ۷میلیارد دالر از داراییهای مسدود شده ایران خبر داد و
گفت :این منابع مالی از  ۴سال پیش به بهانه تحریمها در  ۲بانک کرهجنوبی
مسدود شده است.
بــه گفته قمری وفا ،ایران در این فرصت بر رفــع محدودیت غیرقانونی از
منابع ارزی بلوکه شده خود در کرهجنوبی تاکید کرد.رسانههای کرهجنوبی
نیز از برنامه این کشــور برای از ســرگیری واردات نفت از ایران پس از سه
سال وقفه خبر دادند.

مزایای امتا برای کسب و کارها چیست؟
معاون مرکز توسعه و تجارت الکترونیک گفت :دریافت امتا الزامی نیست و
کسانی که میخواهند امتا دریافت کنند باید اینماد را دریافت کرده باشند.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران ،دهکردی معاون مرکز
توسعه و تجارت الکترونیک در را بطه با سامانه امتا به سواالت زیر پاسخ داد.
سامانه امتا چیست؟
دهکردی :در ســامانه احراز مشــتریان تجارت الکترونیکی (امتا) شخص
میتواند با یک نام کاربری و رمز عبور به سامانههای مختلفی وارد شود و به
سرویسهای احراز هویت و صالحیت متصل شود این سرویسها از طریق
این ســامانه با حفظ اطالعات محرمانه میتوانند از امتا برای احراز هویت،
اصالت و صالحیت بهرهمند شوند.
مزایا این سامانه برای کسب کارهای چیست؟
دهکردی :کســب و کارهایی که دارای اینماد هستند ،میتوانند از سامانه
امتا استفاده کنند و مزیت استفاده از این سامانه دسترسی به سرویسهای
حاکمیتی با حفظ محرمانه بودن اطالعات است و کاربران با داشتن رمزعبور
یک بار مصرف یا ثابت می توانند از این سامانه استفاده کنند.
تفاوت اینماد با امتا چیست؟
دهکردی :اینماد برای ثبت و گرفتن درگاه اینترنتی کسب و کارهای است،
اما امتا ارزش افزوده و پشــتیبانی در حوزه تجارت الکترونیک است و این
سامانه احراز هویت کاربران را پشتیبانی میکند.
فواید گرفتن امتا چیست؟
دهکردی :امتا از تعدد گرفتن رمز عبور برای ورود به ســامانههای مختلف
جلوگیری میکند .همچنین در کاهش هزینهها و توسعه تجارت الکترونیک
نقش دارد و این سامانه بدون خطای کارشناسی ،کسب و کارها را به اصناف
متصل می کند.
آیا نماد اعتبار خرید و فروش می شود؟
دهکردی :فرآیند در یافت اینماد غیر حضوری و برخط است و اینماد بدون
ستاره را میتوان کمتر از  ۱۰دقیقه دریافت کنند که ما خواهشند هستیم
مردم خودشان به دریافت اینماد اقدام کنند.

توسعه تجارت کشورمان با همسایگان
یکی از سیاســت هــای قطعی دولت
سیزدهم اســت که می بایست با نگاه
فراینــدی و حذف موانع در ســاختار،
قوانین و اجرا و تقویت عوامل حرفه ای،
به آن سرعت بخشید.به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،سخنگوی
گمرک ،در آستانه سفر رئیس جمهور
به قطر ،در خصوص تجارت با این کشور
اظهار داشت :از ابتدای سال تا پایان دی
ماه967 ،هــزار و 503تن کاالی ایرانی
بــه ارزش 117میلیــون و 131هزار و
44دالر به قطر صادر شد که نسبت به
مدت مشابه13 ،درصد در ارزش کاهش
داشته است،واردات کاال از قطر در این
مــدت هزار و 901تن بــه ارزش هفت
میلیون و237هزار و 445دالر بوده که
از لحاط وزنــی 122درصد افزایش و از
لحاظ ارزش پنج درصد کاهش داشــته
است.
لطیفی روابــط تجــاری هفت دولت
گذشــته را با قطر تشریح کرد و گفت:
از دولت ششــم تا دوازدهم  16میلیون
و 758هــزار و 896تن کاال به ارزش دو
میلیــارد و 870میلیــون و 146هزار و
301دالر بین ایران و قطر تبادل شــد
که 15میلیون و 761هــزار و 346تن
آن ،به ارزش دو میلیارد و 273میلیون
و 546هــزار و 610دالر ،صــادرات
ایــران به قطر در  28ســال گذشــته
بــوده و 997هــزار و 550تن به ارزش
596میلیون و 599هــزار و 691دالر،
واردات کشــورمان از قطر در این مدت
بوده است.در ســال های 72تا75و در
دولت ششم 297 ،هزار و 824تن کاال به
ارزش 85میلیون و 94هزار و 228دالر
به قطر صادر شد و 158هزار و 279تن
کاال به ارزش 46میلیــون و 342هزار

و  ۲۷مورد به صورت مشــارکت مدنــی ،بیع متقابل و BOT
اجرا میشود.

کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان ،استانهای سیستان و بلوچستان  ،۶۴البرز ،۱۳
بوشهر  ،۱۱کرمان  ۷و تهران  ۵درصد از حجم سرمایهگذاری
خارجی مصوب در بخش صعت ،معدن و تجارت را جذب کرده
اند.ســرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها
اعم از ســرمایهگذاری جهت ایجــاد طرحهای جدید ،خرید
سهام شــرکتهای موجود و همچنین ســرمایهگذاریهای
خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.

جزئیات تجارت ایران با قطر از
دولت های ششم تا سیزدهم

و 589دالر وارد شــد ،در دولت هفتم
نیز 852هــزار و  204تن کاال به ارزش
71میلیون و 348هــزار و 932دالر به
کشور قطر صادر شد و 38هزار و 34تن
کاال بــه ارزش 25میلیون و 173هزار و
924دالر نیز واردات به کشــور از قطر
صورت گرفت که در هفت دولت گذشته
پایین ترین میــزان واردات از قطر طی
یک دوره یک دولت بوده است .در دولت
هشتم تجارت کشــورمان با قطر،کمی
بهبود یافــت و صادرات به یک میلیون
و 261هــزار و 314تــن و بــه ارزش
135میلیــون و 634هــزار و 393دالر
رســید و واردات از قطر بــا 364هزار
و 99تن کاال بــه ارزش 133میلیون و
975هزار و 518دالر رسید.ســخنگوی
گمرک در خصــوص تجارت با قطر در
دولت نهم گفــت :در دولت نهم ارزش
صــادرات با رشــد 159درصــدی  ،به
351میلیــون و 405هــزار و 800دالر
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رســید اما وزن صادرات کاهش ســه
درصــدی داشــت ،واردات از قطر در
دولت نهم باالترین میزان را در 28سال
گذشــته و در بین دولت های ششم تا
دوازدهــم تجربه کرده اســت ،در این
دوره 278هزار و 388تن کاال به ارزش
166میلیون و 259هزار و 139دالر کاال
از قطر به ایران فروخته شــده اســت.
عضو شورای علمی گمرک در خصوص
تجارت با قطــر در دولت دهم گفت:در
دولــت دهم و دربین ســال های 88تا
 91دو میلیــون و 398هزار و 946تن
کاال به ارزش 301میلیــون و 43هزار
و 217دالر به کشور قطر کاالی ایرانی
صادر شــد و 152هزار و 14تن کاال به
ارزش 118میلیــون و 788هزار و 940
دالر نیز کاال از قطر وارد شــد.لطیفی
در خصــوص تجارت با قطــر در دولت
یازدهم توضیح داد:صادرات کشــورمان
به قطر در ســالهای 92تا  95به سه

میلیــون و 974هزار و 120تن کاال ،به
ارزش 455میلیــون و یکهــزار و 815
دالر رسید که رشد 66و 51درصدی در
وزن و ارزش نسبت به چهار ساله قبل
داشته اســت .اما در واردات از قطر در
ایــن دوره کاهش 99درصدی در وزن
و 66درصدی در ارزش را شاهد بودیم.
سخنگوی گمرک در خصوص تجارت با
قطر در دولت دوازدهم افزود :در دولت
دوازدهم و در بین ســال های 96تا 99
و همزمان با تحریم این کشــور توسط
برخی از کشورهای منطقه ،صادراتمان
به این قطر به پنج میلیون و 749هزار
و 692تــن و بــه ارزش 874میلیون و
18هزار و 225دالر رســید که نسبت
به دولت یازدهــم 45درصد در وزن و
92درصد در ارزش صــادرات به قطر
افزایش را نشــان می دهد و این دوره
باالترین میزان صادرات به قطر از سوی
ایران را شاهد بودیم .واردات از قطر نیز
در این دوره چهار ســاله به پنج هزار
و 846تــن و بــه ارزش 62میلیــون و
471هزار و 425دالر رسید .در بررسی
آمار تجارت 28ســاله با قطر در هفت
دولت قبل ،باالترین میزان صادرات به
این کشــور مربوط به ســال  96با یک
میلیــون و 654هــزار و 893تن کاال
بــه ارزش 241میلیــون و 503هزار و
549دالر و پایین ترین میزان صادرات
به قطر ،در سال 76با 74هزار و 411تن
کاال بــه ارزش 9میلیــون و 50هزار و
167دالر بوده اســت و باالترین میزان
واردات از قطر نیز درسال  86با 94هزار
و 476تن کاال بــه ارزش 57میلیون و
110هزار و  284دالر و کمترین میزان
واردات نیز مربوط به ســال  74با هزار
و 520تــن کاال به ارزش یک میلیون و
261هزار و 573دالر بوده است.

مالیات کاالها چگونه محاسبه می شود؟
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت :مبنای محاسبه مالیات واحد تولیدی ،قیمت کاال درب کارخانه است و اگر تولیدکننده قیمت محصول نهایی را افزایش دهد،
ملزم است که براساس همان عدد ،پرداخت مالیات داشته باشد.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران ،محمود بنانژاد گفت :اجرای طرح درج قیمت تولید
کننده در واقع با مشکالتی همراه است که در پی رفع آن هستیم ،ولی قیمت هر کاالیی با توجه به مسافت ایران در نقاط کشور با احتساب هزینه حمل و نقل متفاوت
اســت و باید این موضوع در فروش کاال به مردم در نظر گرفته شــود.حداکثر قیمت مصرف کننده کاالهای مصرفی  ۲۰درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کاال و
حداکثر قیمت مصرف کننده در مورد کاالهای سرمایهای  ۳۰درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کاال در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.در طرح قدیمی قرار
بود قیمت مصرف کننده از روی کاال برداشته شود ،اما در طرح جدید قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده روی کاال درج میشود و در طرح جدید درج
قیمت تولیدکننده روی کاال به معنی فاکتور خرید است و دیگر فاکتوری از عرضه کننده نیازی نیست.

گزیده خبر
تغییرات آبوهوا و تاثیر آن بر تولید و قیمت
موادغذایی
کشورهایی از جمله آفریقای جنوبی ،در معرض خطر باالی تاثیرات آبوهوایی بر
دسترسی و قیمت مناسب موادغذایی هستند ،زیرا میانگین دمای جهانی باالتر
و رویدادهای شدید آب وهوایی مرتبط با تغییرات آب وهوایی ،قابلیت اطمینان
تولید موادغذایی را کاهش میدهد.به گزارش ایسنا به نقل از ویفروم ،در دنیایی
با افزایش جمعیت انسانی ،تغییرات آب وهوایی ممکن است تاثیر جدی بر توانایی
تولید غذای کافی داشته باشد.تحقیقات در سال  ۲۰۰۷نشان داد که حدود ۳۰
درصد از نوسانات در محصول کشتشده به دلیل تغییرات آب وهوایی است .در
این شرایط قابلتوجه اســت که سیستم کشاورزی جهانی توانسته است نسبتا
قوی باقی بماند و کمبود عمده موادغذایی نداشــته باشد.قیمت موادغذایی در
دهههای اخیر به طور فزایندهای بیثبات شده است .در حالی که تاثیرات زیادی
بر قیمت موادغذایــی وجود دارد ،از جمله عملکرد محصول ،تغییرات آب وهوا،
تجارت بینالمللی ،و شیوههای مدیریت زمین ،اجازه دادهاند کمبود مواد غذایی
در برخی مکانها با مازاد تولید جبران شود و تولید در جای دیگر افزایش یابد.
افزایش دما
ایــن امر به ویــژه در مورد محصوالتی مانند جــو ،ذرت ،ارزن ،حبوبات ،برنج و
گندم واضح است .به نظر میرسد کشورهایی که بیشتر در معرض خطر کمبود
موادغذایی هســتند نیز بدترین آســیب را از افزایش دمــا میبینند .همچنین
میانگین دمای باالتر جهانی و رویدادهای شــدید آبوهوایی مرتبط با تغییرات
آبوهوایی ،قابلیت اطمینان تولید موادغذایی را کاهش میدهد.تغییر دیگر این
اســت که چگونه افزایش گرما و بارندگی مرتبط با تغییرات آبوهوایی به طور
فزاینده ای زمینها را تخریب میکند و باعث میشود خاک تولید کمتری داشته
باشد .این به دلیل از بینرفتن مواد غذایی و مواد آلی خاک است و اثرات منفی
بر عملکرد محصول دارد .عالوه بر این ،افزایش سریع سطح دریاها با افزایش نفوذ
آب شور و سیل دائمی زمینهای کشاورزی ،این اثرات منفی را تشدید میکند.
کود و غذا
این نتایج پیامدهای نگرانکنندهای برای بخشهای فقیرتر جهان دارد که کیفیت
خاک در آن رو به کاهش است اما منابع الزم برای جبران آن با کودها را ندارند
و اگر تغییرات آبوهوایی تشــدید شود ،نتایج نگرانکنندهتر میشوند.بسیاری
از جنبههای مدیریت زمین برای تولید مواد غذایی از جمله کشــت محصوالت
مختلف در پاسخ به افزایش دما در دهههای اخیر تغییر کرده است .نتیجه کلی
این تغییرات افزایش قابلتوجه بازده مواد غذایی در بسیاری از نقاط جهان بوده و
ممکن است از مدیران زمین انتظار میرود که راهبردهای خود را برای تغییرات
آبوهوایی تطبیق دهند اما اگر تغییرات آبوهوایی منجر به شکســت همزمان
محصوالت عمده ای مانند گندم ،ذرت و ســویا در دو یا چند منطقه جهان که
بیشترین موادغذایی را تولید میکنند ،شود ،خطرات افزایش قیمت باعث گرانی
بیش از حد موادغذایی در مناطق فقیرتر میشود.
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وعده استاندار کردستان برای تامین آب شرب بانه عملیاتی شد:

6

ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین شهرستان بانه راه اندازی گردید
منطقه ای کردستان به آغاز بکار ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین تا پایان اردیبهشت ماه  1400اشاره کرد
و افزود :بر اســاس پیگیریهای صورت گرفته و با همکاری شرکت آبفای استان در دی ماه سال جاری،
این شــرکت نســبت به تأمین تجهیزات مورد نیاز شامل  4دستگاه الکتروپمپ ،شیرآالت ،اتصاالت ،لوله
فوالدی  400میلیمتری ،کابل برق و ســایر متعلقات مربوطه به مبلــغ  12میلیارد ریال ،اقدام نمود.وی
اضافه کرد :اقالم خریداری شــده با همکاری اکیپهای اجرایی شرکت آبفای استان ،علیرغم برودت هوا
وبارش سنگین برف در محل پروژه ،نصب و ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین در مدت زمان چهل روز و در
اولین روز از دهه مبارک فجر ،در مدار بهره برداری قرار گرفت.مهندس آریانژاد اظهار داشت :این ایستگاه
پمپاژ قابلیت برداشت آب  100تا  130لیتر در ثانیه از رودخانه بوئین را داردکه با بهره برداری از آن توان
تحویل آب به تصفیه خانه موجود به میزان  100لیتر معادل( 25درصد) آب شرب مورد نیاز ماهانه بانه،
ارتقاء یافته و نیز به افزایش ذخیره منبع ســد عباسآباد برای استفاده بهینه در ماههای گرم سال کمک
قابل توجهی می نماید.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان،مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان:
راه اندازی ایســتگاه پمپاژ اضطراری بوئین در شهرستان بانه به عنوان یکی از مصوبات سفر وزیر نیرو به
کردستان و سفر استاندار کردستان به بانه ،در مدت زمانی کمتر از  40روز اجرایی و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان ،مهندس آرش آریانژاد گفت :راهاندازی
ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین شهرستان بانه به عنوان یکی از مطالبات مردمی در جریان سفر دوم استاندار
کردستان به بانه مطرح شد که در جریان این سفر دکتر زارعی کوشا دستور داد که در کوتاهترین زمان
ممکن زمینه برای اجرایی شــدن این مطالبه و درخواســت مردم بانه در راستای رفع مشکل کمبود آب
در این شهر ،در دستور کار قرار گیرد.در همین راستا راهاندازی ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین در جریان
ســفر وزیر نیرو به کردســتان در هفتم دی ماه سال جاری به عنوان یکی از مصوبات این سفر در دستور
کار قرار گرفت و اعتبار مورد نیاز برای اجرایی کردن این پروژه در نظر گرفته شد.مدیر عامل شرکت آب
منطقه ای کردستان در تشریح فعالیتهای صورت گرفته برای اجرایی کردن این پروژه ،عنوان کرد :در پی
کاهش بارندگیهای سال آبی و با توجه به کاهش شدید حجم آب سدهای بانه و عباسآباد ،بررسیهای
کارشناسی توسط این شرکت برای یافتن منابع جایگزین ،حتی به صورت موقت ،برای تقویت منابع آبی
موجود ،صورت گرفت.وی ادامه داد :با توجه به پیشبینی لزوم انتقال آب ســد عباسآباد به تصفیه خانه
موجود ،بدلیل کاهش شدید مخزن سد بانه و تکمیل قطعه سوم آبرسانی به این شهر»بطول  6.5کیلومتر
لوله  400میلیمتری فوالدی» در شهریور ماه سال جاری ،احداث ایستگاه پمپاژ اضطراری جزء مصوبات
شــورای اداری با حضور وزیر نیرو ،قرار گرفت.مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای کردستان به آغاز بکار
ایســتگاه پمپاژ اضطراری بوئین تا پایان اردیبهشت ماه  1400اشاره کرد و افزود :بر اساس پیگیریهای
صورت گرفته و با همکاری شــرکت آبفای اســتان در دی ماه ســال جاری ،این شرکت نسبت به تأمین
تجهیزات مورد نیاز شامل  4دستگاه الکتروپمپ ،شیرآالت ،اتصاالت ،لوله فوالدی  400میلیمتری ،کابل
برق و سایر متعلقات مربوطه به مبلغ  12میلیارد ریال ،اقدام نمود.وی اضافه کرد :اقالم خریداری شده با
همکاری اکیپهای اجرایی شرکت آبفای استان ،علیرغم برودت هوا وبارش سنگین برف در محل پروژه،
نصب و ایستگاه پمپاژ اضطراری بوئین در مدت زمان چهل روز و در اولین روز از دهه مبارک فجر ،در مدار
بهره برداری قرار گرفت.مهندس آریانژاد اظهار داشت :این ایستگاه پمپاژ قابلیت برداشت آب  100تا 130
لیتــر در ثانیه از رودخانه بوئین را داردکه با بهره برداری از آن توان تحویل آب به تصفیه خانه موجود به
میزان  100لیتر معادل( 25درصد) آب شرب مورد نیاز ماهانه بانه ،ارتقاء یافته و نیز به افزایش ذخیره منبع
سد عباسآباد برای استفاده بهینه در ماههای گرم سال کمک قابل توجهی می نماید.
آغاز بکار ایستگاه پمپاژ بوئین بانه در دهه مبارک فجر
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان :ایستگاه پمپاژ بوئین زودتر از موعد مقرر وارد مدار بهره برداری
گردید .مهندس آرش آریانژاد گفت :در پی کاهش بارندگیهای سال آبی و با توجه به کاهش شدید حجم
آب سدهای بانه و عباسآباد ،بررسیهای کارشناسی توسط این شرکت برای یافتن منابع جایگزین ،حتی
بــه صورت موقت ،برای تقویت منابع آبی موجود ،صورت گرفت.وی ادامه داد :با توجه به پیشبینی لزوم
انتقال آب سد عباسآباد به تصفیه خانه موجود ،بدلیل کاهش شدید مخزن سد بانه و تکمیل قطعه سوم
آبرسانی به این شهر»بطول  6.5کیلومتر لوله  400میلیمتری فوالدی» در شهریور ماه سال جاری ،احداث
ایستگاه پمپاژ اضطراری جزء مصوبات شورای اداری با حضور وزیر نیرو ،قرار گرفت.مدیر عامل شرکت آب

استفاده از خرد جمعی در مدیریت منابع آب ،نتایج کارآمدتری بهمراه خواهد داشت
مدیر عامل شرکت آب منطقهای کردستان با نمایندگان انجمنهای زیست محیطی ،گروههای کوهنوردی
و کمپین مطالبه آب شرب مطلوب مردم سنندج ،دیدار و تشکیل جلسه داد.مدیر عامل این شرکت بهمراه
معاون حفاظت و بهره برداری و جمعی از مدیران آب منطقهای ،در نشستی صمیمی با تعدادی از فعاالن
زیست محیطی ،گروههای کوهنوردی و نمایندگان کمپین مطالبه آب شرب مطلوب مردم سنندج محیط
زیســت ،اظهار داشــت :همه باید تالش کنیم از کلیه منابع آب به نحوی استفاده کنیم تا باعث ارتقای
تابآوری اســتان در این حوزه شــود ،بنابراین اگر کلیه نهادهای مردمی و دولتی ،خردمندانه ،صبورانه و
شجاعانه با همبستگی در کنار هم باشند و از تجارب یکدیگر بهره برده ،از موازی کاری دوری کنند و مردم
را با خود همراه نمایند ،می توان از تنشهای آبی به ســامت عبور کرد.وی در ادامه جلســه به وضعیت

دکتر حمید ســنگینآبادی به عنوان پژوهشگر برتر شرکت آب منطقه ای کردستان در سال
 1400انتخاب شد
مهندس آرش آریانژاد در نشســتی با حضور مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب و دبیر کمیته تحقیقات
و فناوری شــرکت ،بیان داشت« :نواندیشی و نوآوری» به دانش ،پژوهش ،تولید علم و فهم عمیق ،ارزش
فوقالعاده داده و با ترویج روحیهی علمی و تحقیق و م طالعهی همه جانبه ،زمینه ارتقاء یک ســازمان
میسر میگردد.مدیر عامل شرکت آب منطقهای کردستان اضافه کرد :جای امیدواری است که با اتکاء به
تدبر و توانمندیهای منابع انسانی ،افق روشنی در تحقق چشم اندازهای آیندهی این شرکت پدیدار گردد.
در خاتمه این شســت ،با اهداء لوح تقدیر از دکتر حمید سنگینآبادی به خاطر کسب عنوان «پژوهشگر
برتر شرکت آب منطقهای کردستان در سال  »1400در دهه فجر ،تقدیر شد.
بارندگی اســتان در ســال آبی جاری اشــاره کرد و افزود :تا قبل از بارندگیهای اخیر  34درصد کاهش
بارندگی داشتیم و از ابتدای سال آبی  146میلیمتر بارندگی را شاهده بودهایم اما به نسبت مدت مشابه
سال گذشته در حال حاضر  12درصد کاهش بارندگی داریم و به دلیل اینکه خاک دیرهنگام به اشباعیت
الزم رســید ،رواناب قابل توجهی نیز جاری نشــده و حجم ورودی آب به سدهای استان به حد مطلوب
نرسیده است.مهندس آریانژاد افزود :در خشکسالیهای اخیر تنش آبی در شهرستان بانه بیشتر بود ولی
خوشبختانه در حال حاضر در سد بانه حدود  700لیتر در ثانیه و برای سد عباس آباد  2.5مترمکعب در
ثانیه ورودی آب داریم.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان ،اضافه کرد :خوشبختانه مردم استان
کردستان بسیار مردم نجیب و با درایتی هستند و در مواجه با بحران ها همیشه در کنار مسئوالن بودهاند
و اگر مطالباتی نیز مطرح شــده به صورت کامال مدنی و در چارچوب حفظ اخالقیات بوده که این بسیار
ارزشــمند و قابل احترام است و همین قوت قلبیست برای ما در جهت پیگیری مطالبات عمومی و بحق
مردم شــریف استان.مهندس آریانژاد ساماندهی و حفاظت از چشمههای آب را ضروری دانست و عنوان
کرد :مطالعات جهت شناسایی چشمهها و قناتهای اطراف سنندج در سال  1398بصورت برون سپاری،
آغاز گردیده که این شرکت با توجه به نبود هیچ گونه ردیف اعتباری برای این موارد؛ هر گونه اقدامی در
این خصوص را وظیفه مدنی و اخالقی خود میداند.مهندس آرش آریانژاد با بیان اینکه کنشگری از جنس

لوح و هدیه در ايام مبارك دهه فجر

مشاركت مديريت و كاركنان
شركت در مراسم مهماني
اللهها با هدف گراميداشت ياد
شهيدان

برگزاري مسابقات ورزشي شركت آب منطقهاي كردستان
به مناسبت دهه فجر (جام فجر) در رشته های فوتسال ،تنیس
روی میز ،دارت ،فوتبال دستی ویژه بانوان

ديدار مهندس آريانژاد مديرعامل
شركت آب منطقهاي با نماينده
ولي فقيه در استان كردستان

تجلیل همكاران ايثارگر با اهدای

مطالبهگری خردمندانه اســت ،اظهار داشت :مشکل ورود شیرابه کودهای شیمیایی و فاضالب باالدست
ســدهای استان مربوط به امســال و پارسال نیست و رفع این معضل یک مطالبه عمومی و مردمی است
که شــرکت آبفای استان در صدد ایجاد زیرساختهای اساسی برای رفع این مشکل میباشد.مدیر عامل
شــرکت آب منطقهای کردستان با اشاره به تالشها برای تقویت رویکرد خرد جمعی به جای تصمیمات
فردی ،اظهارداشــت :الزم است کارگروههای تخصصی و شورای مشورتی در استان تشکیل شود چرا که
استفاده از خرد جمعی در مدیریت منابع آب چه در سالهای خشکسالی و چه در ترسالی ،منتج به نتایج
کارآمدتری می شود.وی در خصوص احداث طرحهای گردشگری در سدها گفت :در سنوات اخیر براساس
طرحهای مطالعاتی  550نقطه در حاشــیه رودخانه قشالق برای اجرای طرحهای گردشگری شناسایی
شده و تالش کردهایم که از طریق فراخوان نسبت به جذب گردشگر و ایجاد سایتهای تفریحی در سدها
و حاشــیه رودخانههای استان خصوصاً در قشالق سنندج اقدام شــود و در حال حاضر تمام جاذبههای
گردشگری کردستان شناسایی و لکهبندی شده ،مسیرهای گردشگری تعریف و بستههای سرمایهگذاری
برای ارائه به متقاضیان آماده شده است.مهندس آریانژاد اضافه کرد :ایجاد این طرحها برای رونق و توسعه
گردشــگری آبی در استان و ایجاد اشتغال و درآمدزایی بســیار کارآمد است.در ادامه این نشست معاون
حفاظت و بهره برداری شــرکت ضمن عرض خیرمقدم ،اظهار کرد :شهرســتان سنندج دارای  9هزار و
ســیصد حلقه چشمه و  36رشته قنات می باشد که از این تعداد قنات  18رشته آن فعال است.مهندس
عرفان مؤمنپور ادامه داد :براساس آمار بدست آمده حدود یکصد و  11حلقه چاه در سطح سنندج توسط
شــهرداری برای آبیاری فضای ســبز حفر گردیده که در صورت تأمین آب این فضاها از چشمه و قنوات
موجود ،میزان قابل توجهی آب ،به منابع زیرزمینی برگشــت داده می شــود.در ادامه نشست نمایندگان
انجمنهای زیســت محیطی ،گروههای کوهنوردی و کمپین مطالبه آب شرب مطلوب مردم سنندج ،به
بحث و بررســی پیرامون مشکالت آبی سنندج و خصوصاً تعیین تکلیف و ساماندهی چشمههای اطراف
این شهر پرداختند.مدیر عامل شرکت آب منطقهای کردستان نیز در خاتمه افزود :شرکت آب منطقهای
کردستان یک مجموعه تخصصی است و بنا داریم ارتباط با مردم و سمنها را تقویت و نظرات آنها را در
نهای زیستمحیطی طی اهدای
برنامهریزیها لحاظ کنیم.نمایندگان گروههای کوهنوردی و فعاالن انجم 
لوحی از تالشهای مدیر عامل ،معاون حفاظت و بهرهبرداری و مدیر اداره منابع آب شهرســتان سنندج،
به جهت ساماندهی ،بازسازی و اصالح چشمه میرزازمان و کانی شفا «واقع در کوه آبیدر سنندج» تشکر
و قدردانی کردند.

برگزاری محفل انس با
قرآن گرامیداشت دهه
فجر بانوان

ديدار مديرعامل شركت
با امام جماعت
شهرستان قروه

(به مناسبت گرامیداشت دهه
فجر) تهیه و پخش مستند «ترانه
های ماندگار» روايت زندگی
(شهید قدرشناس) همکار شرکت
آب منطقه ای کردستان

کارگاه آموزشی و توجهی در
خصوص قانون توزیع عادالنه آب
آیین نامه حریم بستر برای تعداد
صد نفر از دهیاران روستای
بخش مرکزی کامیاران بخش
موجس برگزار شد

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر و در راستای
تکریم مراجعین و بررسی مسائل و مشکالت
کشاورزان شهرستان دهگالن ،میز خدمت با
حضور مدیر و کارشناسان اداره منابع آب این
شهرستان ،برگزار گردید
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الوروف:

پایان بحران اوکراین ربطی به روسیه ندارد

وزیر خارجه روسیه گفت پایان تنش در اوکراین ربطی به ما ندارد چون روسیه مقصر شدت بخشیدن به آن نیست.به گزارش ایسنا
به نقل از اسپوتنیک ،سرگئی الوروف ،وزیر امور خارجه روسیه گفت :این سوال که آیا تشدید اوضاع در اطراف اوکراین در  ۲۰فوریه
پایان خواهد یافت ،به روسیه بستگی ندارد ،زیرا این روسیه نیست که آن را بحرانی میکند.تمرینات روسیه و بالروس طبق برنامه
ریزی در  ۲۰فوریه به پایان می رسد.الوروف پس از گفتگو با لوییجی دی مایو ،همتای ایتالیایی خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
در مورد  ۲۰فوریه ،این سوال نباید از من پرسیده شود .تمرینات ما همانطور که اعالم شد در  ۲۰فوریه به پایان می رسد و در مورد اینکه آیا تشدید تنش در  ۲۰فوریه
تمام می شود یا خیر ،نمی دانم ،زیرا ما آن را ایجاد نکردیم .ما درگیر این موضوع نیستیم.وی گفت :مسئله تشدید تنش ها در اوکراین نه در روسیه ،بلکه در غرب و
در ایده های آنها در حال توسعه است ،بنابراین پاسخ همه سواالت با آنها است.الوروف درباره چگونگی حل و فصل وضعیت فعلی پیرامون اوکراین گفت :مساله اوکراین
در روسیه در حال توسعه نیست ،بلکه در ذهن ،مغز و رسانههای غربی ،در درجه اول ایاالت متحده ،انگلیس و البته استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو ،به طور فعاالنه در حال
توسعه است .بنابراین آنها باید تمام سواالت را در مورد چگونگی کنار آمدن با آنچه تشدید وضعیت می نامند ،پاسخ دهند.وی تصریح کرد :روسیه امروز پاسخ خود را
به نامه واشنگتن به عنوان بخشی از گفتگو در مورد تضمینهای امنیتی ارائه خواهد کرد .ما در حال تکمیل تجزیه و تحلیل نامه ایاالت متحده هستیم .من انتظار دارم
که در آینده نزدیک متوجه شوید که وضعیت چگونه پیش خواهد رفت ...ما امروز این نامه را به طرف آمریکایی ارسال خواهیم کرد.
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بورل:

اروپا بسته تحریمها علیه روسیه را آماده کرده است

تهران -ایرنا -جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت :مقامهای این اتحادیه بسته بسیار سختی از تحریمها را
علیه مسکو آماده کردهاند که در صورت حمله روسیه به اوکراین بالفاصله به وزیران خارجه اتحادیه اروپا پیشنهاد میشود.
به گزارش پنجشــنبه شب ایرنا به نقل از خبرگزاری آناتولی ،بورل امروز در گفت و گو با خبرنگاران نگرانی جدی در مورد گلوله
باران ،بمباران و نبرد سنگین از خط مقدم بین اوکراین و روسیه ابراز کرد .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود :اطالعات
نادرست روسیه برای ایجاد جو در مورد حمالت ادعایی همراه با رای دومای روسیه در مورد به رسمیت شناختن مناطق جدایی طلب شرق اوکراین به بسته ای اضافه
می شود که نگرانی ما را افزایش می دهد.وی همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا راه حل دیپلماتیک را برای این مناقشه ترجیح می دهد.بورل در عین حال افزود که
اتحادیه اروپا با مشورت آمریکا و دیگر شرکا ،بسته کاملی از تحریم ها را علیه روسیه آماده کرده است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد که اگر حمله ای
(علیه اوکراین) صورت گیرد ،فوری با شورای امور خارجه تماس میگیرم تا بستهای از تحریمها را پیشنهاد کند و مطمئن هستم که اتفاق نظر الزم را خواهیم داشت.
در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا و آفریقا ،ماتئوش موراویسکی نخست وزیر لهستان نیز تاکید کرد که اگر سیاست روسیه تهاجمی تر شود ،اتحادیه تحریم های
شدیدتر و تهاجمی تر را اعمال خواهد کرد.وی مدعی شد که والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است کشورهای اتحادیه اروپا را تجزیه کند ،اما وحدت ما
او را شگفت زده کرد.

مقام آمریکایی:

پیشرفت واقعی در مذاکرات وین حاصل شده است

نیویورک  -ایرنا – یک مقام آمریکایی همزمان با مذاکرات ایران و گروه  ۴+۱در وین اتریش
اعالم کرد «پیشرفت واقعی» در مذاکرات حاصل شده است.یک مقام آمریکایی نزدیک به
مذاکرات وین روز پنجشنبه به وقت محلی اظهار داشت که «پیشرفت واقعی» ایجاد شده
است ،اما دستیابی به توافق هنوز قطعی نیست .تارنمای روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز
به نام این مقام آمریکایی اشاره نکرده و نوشته است مذاکرات سخت و دقیق برای احیای
توافق هسته ای بین المللی با ایران ممکن است به پایان خود نزدیک باشد و دیپلمات ها
می گویند پس از نزدیک به یک سال مذاکره ،توافق در دسترس است .اما واکنش منفی در
میان منتقدان این توافق در آمریکا تازه آغاز شده است.دیپلمات ها می گویند که آمریکا و
ایران به زودی در خصوص بازگشت به پایبندی به برجام تصمیم خواهند گرفت .نیویورک
تایمز ادعا کرد به گفته مقامات دیگر که به دلیل حساســیت مذاکرات نخواستند نام آنها
فاش شود یکی از نکات که هنوز در مورد آن بحث می شود چگونگی کاهش دادن تولید
سوخت هسته ای ایران است.این رسانه آمریکایی نوشت جمهوری خواهان و حتی برخی
از دموکرات ها در تالش هستند تا جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را از تعهد مجدد به
برجام باز دارند .جمهوری خواهان این توافق را به عنوان یک اهرم سیاســی علیه بایدن و
دموکرات های کنگره که باید در انتخابات میاندوره ای نوامبر امسال از اکثریت ناچیز خود
در مجلس نمایندگان و سنا دفاع کنند ،می دانند.جان پی هانا ،از منتقدان برجام و مشاور
امنیت ملی دیک چنی ،معاون رئیس جمهوری سابق آمریکا گفت :رای گیری در کنگره به
این توافق با یک نبرد سیاسی خونین همراه خواهد بود .پیامی که باید از این نبرد منتشر
شود این است که دولت کنونی آمریکا تسلیم ایران شده است.هانا که در دولتهای گذشته
آمریکا به وزرای خارجه هر دو حزب مشاوره میداد ،گفت که بازگشت به توافق میتواند

این نگرانی را ایجاد کند که آمریکا متحدان خاورمیانهای یعنی اسرائیل را که مخالف این
توافق بوده اند ،رها کرده است.این رسانه آمریکایی ادامه داد :دولت جو بایدن اعالم کرده
است که خواستار مذاکره در مورد سایر مسائل مربوط به ایران از جمله برنامه موشکی و
نیروهای منطقه ای بوده اســت اما دیپلمات های آمریکایی ماه گذشته اعالم کردند این
مسائل بخشی از توافق با ایران نیستند.این اظهارات مقامات دولت بایدن باعث نارضایتی
تعدادی از دموکرات های آمریکایی شــده است که با برجام مخالف هستند .بخشی دیگر
از دموکرات ها از دولت بایدن می خواهند هر چه زودتر وارد این توافق شود.دولت بایدن
مجبور نیست برای تعهد مجدد به این توافق به دنبال موافقت کنگره باشد ،اگرچه قانون
 ۲۰۱۵به قانونگذاران این امکان را می دهد که آن را بررســی کرده و به طور بالقوه آن را
مسدود کنند؛ اقدامی که بایدن تقریباً به طور قطع آن را وتو خواهد کرد.به گزارش ایرنا،
نزدیــک به  ۲۰۰نفر از نمایندگان جمهوریخواه کنگــره آمریکا در نامه ای به جو بایدن
رئیس جمهوری دموکرات کشورشــان با هراس از هرگونه توافق احتمالی با ایران هشدار
دادند هر گونه توافق هســته ای احتمالی با ایران بدون تایید کنگره به سرنوشــت توافق
هستهای  ۲۰۱۵دچار خواهد شد.حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفت و
گوی اختصاصی روزنامه فایننشیال تایمز که روز چهارشنبه نتشر شد ،گفت که واشنگتن
قاصر از رســیدگی به خواسته ایران مبنی بر ارائه تضمین در مورد عدم خروج طرف های
امضاکننده برجام از این توافق بوده است.رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت :افکار عمومی
در ایران به دلیل خروج آمریکایی ها از برجام نمی تواند گفته های رئیس یک حکومت ،چه
برسد ایاالت متحده باشد ،را به عنوان ضمانت بپذیرد.وی پیشنهاد کرد که کنگره آمریکا
در بیانیه ای سیاســی تعهد خود به برجام را ابراز کند.در این نامه آمده اســت که ما خود
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را ناگزیر میدانیم به شما یادآوری کنیم که شما قدرت ارائه چنین تضمینی را ندارید .ما
خواســتار ارائه هرگونه چنین توافقی به کنگره بر اساس قانون بازنگری توافق هسته ای
ایران در سال  ۲۰۱۵خواهیم بود و از دوره بازنگری  ۳۰روزه این قانون برای هشدار دادن
به همکاران خود ،دولــت آمریکا و بخش خصوصی در مورد هرگونه خطر و نقص چنین
توافقی استفاده خواهیم کرد.در نامه نمایندگان کنگره آمریکا امده است که هرگونه اقدام
برای لغو تحریمهای ایران نباید بدون اینکه قبال راستیآزمایی شود که آنها به طور کامل
تمام فعالیتهای هستهای اعالمنشده گذشته و کنونی ،زیرساختها و قابلیتهای مرتبط
با غنیسازی و بازفرآوری خود را به طور کامل از بین بردهاند ،انجام شود.خبرگزاری رویترز
نیز در گزارشی مدعی شد به بخشی از توافق بین ایران و  ۴+۱در وین دست یافته و این
در حالی است که به گفته علی باقری؛ مذاکرهکننده ارشد ایران در وین ،این مذاکرات به
روزهای تصمیمگیری طرفها مذاکراتی رسیده است.البته این اولین بار نیست که رویترز به
نقل از منابعی غیر مشخص اقدام به انتشار اخباری پیرامون مذاکرات کرده است اما به نظر
میرسد در این برهه خاص و حساس از مذاکرات وین ،این آخرین فکت شیت غیر معتبر
از محتوای توافقات نیز نباشــد.منابع رسانهای نزدیک به مذاکرات معتقدند« ،بازی فکت
شیتها» در موعد تصمیمگیری سیاسی طرفهای مذاکره کننده ،با انتشار خبر غیرقابل
استناد رویترز آغاز شده و برای تاثیرگذاری بر تصمیم تیمهای مختلف ،در روزهای آینده
نیز ادامه خواهد داشت.انتشار گزارش ادعایی رویترز که منابع مستقل ،اعتبار محتوای آنرا
تایید نکردهاند ،تاییدکننده توییت روز گذشــته علی باقری کنی بود که در آن از نزدیک
شدن به پایان مذاکرات خبر داده و اعالم کرده بود :بعد از هفتهها مذاکرات فشرده ،بیش
از هر زمان به توافق نزدیک شدهایم.

گزیده خبر
نخستوزیر سابق قطر:

یاسر عرفات به دست نزدیکانش
به قتل رسید

نخســت وزیر و وزیر خارجه ســابق قطر تاکید کرد ،رئیس پیشین تشکیالت
خودگردان فلســطین توسط نزدیکان خود به قتل رســید.به گزارش ایسنا ،به
نوشته روزنامه «القبس» ،حمد بن جاسم ،نخست وزیر و وزیر خارجه سابق قطر
خاطرنشان کرد :چند ماه قبل از بیماری یاسر عرفات ،رئیس پیشین تشکیالت
خودگردان فلســطین در دفتر من در دوحه در آن زمان ،نشستی برگزار شد که
در آن شخصیتهای فلسطینی و نمایندگانی از طرف اسرائیلی حضور داشتند و
تمامی سازوکارهایی که عرفات از طریق آن میتوانست بدون هیچ مشکلی و در
ســامت به خارج از فلسطین برود ،مورد بررسی قرار گرفت.وی در ادامه افزود،
پس از گذشت یک مدت کوتاهی طرفهایی که در نشست بودند اعالم کردند که
دیگر نیازی نیست به ادامه این موضوع پرداخته شود.حمد بن جاسم همچنین
تصریح کرد :پس از گذشت سه ماه با بیماری عرفات غافلگیر و متعجب شدیم و
سپس وی فوت کرد.نخست وزیر سابق قطر تاکید کرد ،تغییرات ناگهانیای که
در سالمتی عرفات رخ دادّ ،
دال بر این است که برنامهای علیه او وجود داشته و
چه بســا برخی چیزی به عرفات داده بودند تا او را از بین ببرند.عرفات در اکتبر
سال  ۲۰۰۴و پس از ابتال به دردهای شدید عضالنی از راماهلل به پاریس منتقل
شــد .رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین از سال  ۲۰۰۱عمال در مرکز
تشــکیالت خودگردان در محاصره ارتش اســرائیل بود .از زمان شروع بیماری،
شــایعه مسمومیت وی توسط اسرائیل پخش شد.علت اصلی مرگ یاسر عرفات
هیچگاه اعالم نشده است .با این حال آثار پولونیوم  ،۲۱۰یک ماده رادیواکتیو به
شــدت سمی و کشنده ،روی وسایل شخصی این رهبر تاریخی فلسطین کشف
شد.

info@sobh-eqtesad.ir
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مح
دل رسارپده بت اوست

چهره روز

پیشنهاد

فکر ره کس هب قدر همت اوست

رگ من آلوده دامنم هچ عجب

همه عالم گواه عصمت اوست

من هک باشم رد آن رحم هک صبا

چش
بی خیالش مباد منظر م

رپده دار رحیم رحمت اوست

زان هک این گوهش جای خلوت اوست

از هر دری خبری

اعزام نیروهای نظامی آمریکا از پایگاهی در ایالت کارولینای شمالی به
شرق اروپا در پی تنش های اخیر بین روسیه و اوکراین /رویترز

ورزشی

سرپرست فدراسیون فوتبال نیامده تغییر کرد
با وجود برکناری عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال ،جلسه اعضای هیات رییسه برای انتخاب سرپرست این فدراسیون ساعتهای
زیادی طول کشید و حاصل جالبی هم داشت.به گزارش ایسنا ،جلسه هیات رییسه فدراسیون فوتبال برای عزل شهاب الدین عزیزی خادم
از ســاعت  ۹صبح روز (پنجشــنبه) آغاز شد و در نهایت اعضا با رای قاطع حکم به برکناری عزیزی خادم دادند.حاضران در جلسه سپس
درباره سرپرست فدراسیون فوتبال بحث و گفت و گو کردند و از انتخاب مهرداد سراجی ،مدیرعامل باشگاه سایپا به عنوان سرپرست موقت
فدراسیون فوتبال خبرهایی منتشر شد ولی این خبر به صورت رسمی اعالم نشد و طوالنی شدن جلسه هیات رئیسه هم بر این گمان دامن
زد که انتخاب سراجی با مخالفتهایی روبهرو شده است.هر از چندگاهی برخی از اعضا از جمله احسان اصولی از جلسه خارج میشدند و
گفتوگوهایی تلفنی انجام می دادند ولی همچنان خبری از اطالع رسانی روابط عمومی یا خروج یکی از اعضا برای اعالم جزییات این جلسه
نبود.این جلسه فقط دو موضوع داشت که اولی برکناری عزیزی خادم و دومی انتخاب سرپرست بود.در نهایت اعالم شد که میرشاد ماجدی
به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال تا زمان برگزاری مجمع فوق العاده انتخاب شده است .به نظر میرسد دلیل تغییر تصمیم هیات رئیسه
در انتخاب سرپرست ،وجود تضاد منافع بین فدراسیون فوتبال و باشگاه سایپا با حضور مهرداد سراجی بوده است.

ل هوشمند
تبدیل موبای 
به ردیاب نجات
« »Echo SARنام سیســتمی است که قادر است در هنگام وقوع بالیای
طبیعی ،تلفنهای همراه را به ردیاب نجات قابل شناسایی توسط پهپادها
تبدیل کنــد و به عنوان مثال میتواند برای مکانیابی افراد مدفون زیر
بهمن استفاده شود.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،هنگام رسیدن
به محل وقوع فاجعه ،یکی از حیاتیترین کارها یافتن بازماندگانی است
که ممکن اســت زیر آوار یا بهمن به دام افتاده باشــند .اکنون دستگاه
جدیدی طراحی شده است که به پهپادها اجازه میدهد افراد گرفتار را
با تشخیص سیگنالهای رادیویی تلفنهای همراه آنها بیابد.این دستگاه
موسوم به « »Echo SARکه نامش از کلمات جستجو و نجات گرفته شده
است ،توسط یک شرکت کانادایی به نام «روبوتیکس سنتر»(Robotics
 )Centerطراحی شــده و توسط شــرکتی موســوم به «تلهداین فلیر
دیفنس»( )Teledyne FLIR Defenseســاخته شــده است و دارای یک
سیســتم تشــخیص تلفن همراه به نام «آرتمیس»( )Artemisاست که
توسط شرکت بریتانیایی فناوری سلولی «اسمیت مایرز»()Smith Myers
ســاخته شده اســت.اگرچه «آرتمیس» در حال حاضر در هواپیماهای
سرنشــیندار استفاده میشود ،اما این اولین نسخه از این فناوری است
که میتوانــد با یک پهپاد کوچک حمل شــود .در واقع «»Echo SAR
به طور خاص برای اســتفاده در کوادکوپترهای « »R۸۰D SkyRaiderو
« »SkyRanger R۷۰ساخته شرکت «تلهداین» ساخته شده است.طبق
گزارشها ،زمانی که یکی از این پهپادها بر فراز محل حادثه به پرواز در
میآید ،ماژول نصبشده در زیر پهپاد میتواند روی سیگنال تلفنهای
همراه در آن منطقه قفل شود.

تخت گاز
درمان بدون آنتیبیوتیک آکنه با
باکتریهای پروبیوتیک

فرهنگ
سیدرضا روحانی اصفهانی درگذشت
ســیدرضا روحانــی اصفهانی ،هنرمند پیشکســوت
هنرهای سنتی بر اثر عوارض ابتال به کرونا درگذشت.
بــه گزارش ایســنا به نقــل از موسســه هنرمندان
پیشکســوت ،ســیدرضا روحانی اصفهانی ،هنرمند
پیشکسوت هنرهای سنتی عصر روز چهارشنبه۲۷ ،
بهمــن ماه بر اثر عوارض ابتالء به کرونا در ســن ۸۷
سالگی در بیمارســتان درگذشت .پیکر این هنرمند
پیشکســوت امروز ،پنچشنبه  ۲۸بهمن ماه در قطعه
هنرمندان بهشــتزهرا (س) به خاک ســپرده شد.
همچنین ســیدعباس عظیمی ،مدیرعامل موسسه
هنرمندان پیشکسوت طی پیامی درگذشت این استاد
گرانقدر را تسلیت گفت.سیدرضا روحانی اصفهانی در
ســال  ۱۳۱۳در اصفهان متولد شد .گچبری هتل شاه عباسی اصفهان به سبک صفویه ،رستوران
نمکدان هتل الله تهران به سبک سلجوقی ،تماشاگه زمان ،هتل سمیرامیس ،بقعه شاه عبدالعظیم
حسنی (ع ) و منازل زیادی درسطح ایران و کشورهای مختلف جهان از جمله کارهای این هنرمند
است.

رگدنم زری بار منت اوست

تو و طوبی و ما و اقمت یار

رمان راز
رمان راز اثر کوتاهی از نویســنده فرانســوی ،فیلیپ
گرمبر اســت که حوادث آن با جنگ جهانی دوم گره
خورده است .داســتان افرادی که به نظر میرسد از
اتفاقات جنگ و کشتارهای آن عبور کردهاند و اکنون
زندگی آرامی برای خود فراهم کردهاند .اما تلخیهای
گذشته هنوز آنها را تحتتاثیر قرار میدهد .رازهایی
وجود دارد که باید آشــکار شوند و آدمهایی هستند
که باید به آرامش برسند .راوی کتاب پسربچهای تنها
و ناامید اســت که برخالف پدر و مادرش (که هردو
ورزشکار حرفهای هستند) بدن نحیف و ضعیفی دارد.
به نظر میرســد پدر و مادر «فیلیپ» از داشــتن او
ســرخوردهاند و به طور کلی هیچکدام شوق زندگی
ندارند .اما این پسربچه هم به کسی نیاز دارد تا تنهایی خود را با او شریک شود .او به کسی نیاز دارد
که شریک اشکهایش شود .شاید یک برادر خیالی گزینه مناسبی باشد!من یگانه پسر خانوادهای
بودم که جز من فرزندی نداشــت ،اما تا مدتها برادری هم داشتم .در سفرهایی که مدرسه برای
گذراندن تعطیالت ترتیب میداد ،این قصه را به آشنایان تازه یا دوستان موقتم میگفتم و آنها هم
ناگزیر حرفم را باور میکردند .من یک برادر داشتم ،برادری خوشقیافهتر و قویتر از خودم ،برادری
بزرگتر ،معرکه ،نامرئی( .رمان راز اثر فیلیپ گرمبر – صفحه )۷یک روز فیلیپ همراه مادرش به
انباری رفته و در آن اتاق ناشناخته که سرشار از خاطرات است ،یک عروسک پیدا میکند .سگی
پشمالو که کرکهای مخملی نخنمایی دارد .پسربچه بالفاصله آن را بغل میکند اما چون احساس
میکند مادرش ناراضی است ،سگ را سرجایش میگذارد.مدتی است که فیلیپ احساس میکند
رازهایی وجود دارد که از او پنهان میکنند .به عنوان مثال پدرش نام خانوادگیشان را عوض کرده
ولی در پاســخ هر سوالی فقط میگوید« :اسم ما همیشه همین بوده و این موضوع چنان بدیهی
اســت که جایی برای هیچگونه بحثی باقی نمیگذارد ».البته راوی همه این موارد را میبیند اما
تصمیم میگیرد از همهچیز بیخبر بماند تا اینکه به پدر و مادرش فشار بیاورد و موجب ناراحتی
آنها شود.سالها میگذرد و فیلیپ  ۱۵ساله میشود و این بیخبری تا زمانی ادامه پیدا میکند
که «لوییز» تصمیم میگیرد حقیقت را آشکار کند .لوییز مانند یکی اعضای خانواده آنها بود که
کارهای مختلفی برای خانواده «گرمبر» انجام میداد.... .

دیده آیینه دار طلعت اوست

من هک رس ردنیاورم هب دو کون

گالیلئو گالیله
گالیلئو دی وینچنزیو بنایتی دو گالیله (ایتالیایی۱۵ :
فوریــهٔ  ۸ – ۱۵۶۴ژانویهٔ  )۱۶۴۲یک اخترشــناس،
فیزیــکدان و مهندس ایتالیایی اهــل پیزا بود ،که
گاهی اوقات یک همهچیزدان توصیف میشود.گالیلئو
به «پدر اخترشناســی رصدی»«،پدر روش علمی»،و
«پدر علم مدرن» ملقب شدهاست.عمدهٔ شهرت گالیله
به دفاع علمــی او از نظریهٔ کوپرنیــک برمی گردد.
کوپرنیک مدتی پیش از گالیله گفته بود که خورشید
به گرد زمین نمیچرخــد .ر ّد فرضی ٔه زمین مرکزی
کلیسا که صدها ســال بود همچون سخنی آسمانی
تلقی میشد منجر به محکوم شدن گالیله در دادگاه
تفتیش عقاید شد؛ و اگر بموقع توبه نکرده بود ممکن
بود زنده زنده در آتش ســوزانده شــود .گالیله همچنین با تلسکوپی که خود ساخته بود به رصد
آسمانها پرداخت و توانست جزئیات سطح ماه را مشاهده نموده و مورد مطالعه قرار دهد .همچنین
در زمان او فکر میکردند که برای ادامه حرکت جسم به نیرو نیاز است .اما او با آزمایشی نشان داد
که این دیدگاه اشــتباه است و این موضوع بعدها منجر به قانون اول نیوتن شد.همچنین گالیلئو
گالیله از دوستان یوهانس کپلر بود .گالیله در  ۱۵فوریه  ۱۵۶۴در شهر پیزای ایتالیا به دنیا آمد.
پدر گالیله ،وینچنزو ( )Vincenzo Galileiاز موسیقیدانان به نام ایتالیا بود .گالیله دارای پنج خواهر و
برادر دیگر بود.ابتدا قرار بود در کلیسا برای کشیش شدن مشغول شود اما پدرش وی را به تحصیل
در رشته پزشکی در دانشگاه پیزا فرستاد .گالیله طب را نیاموخت اما به جای آن به مطالعه ریاضیات
پرداخت و به آن عالقهمند شــد به گونهای که در سال  ۱۵۸۸توانست به عنوان مدرس ریاضیات
در همان دانشگاه به کار مشغول شود.

گنجینه

آئودی  S8فیسلیفت ۱۲ ،هزار دالر ارزانتر از قبل!
آئودی اواخر ســال گذشــته از فیسلیفت خانوادهٔ  A8رونمایی کرد و حاال قیمت آن برای بازار ایاالتمتحده اعالم شده است .طی این
فیسلیفت ،هم  A8و هم نسخهٔ اسپرت آن یعنی  S8بهروزرسانیهایی را تجربه کردهاند اما مهمترین خبر در این رابطه ،کاهش قیمت
قابلتوجه  S8است .قیمت این سدان اسپرت پیشازاین از  ۱۲۹,۵۰۰دالر آغاز میشد ولی حاال به  ۱۱۶,۹۰۰دالر رسیده که نشاندهندهٔ
کاهش چشــمگیر  ۱۲,۶۰۰دالری اســت .این در حالی است که  S8بهصورت استاندارد به سیستم تعلیق بادی و سیستم فرمان گیری
چرخهای عقب مجهز است و زیر کاپوت خود یک موتور  ۴لیتری  V8توئین توربو با  ۵۷۰اسب بخار قدرت دارد.قیمت  A8معمولی اما
برای مدل  ۲۰۲۲تغییری نداشته که این یعنی قیمت ارزانترین نسخهٔ آن که  TFSI ۵۵نام دارد همچنان از  ۸۶,۵۰۰دالر شروع میشود.
فیسلیفت  A8برای مدل  ۲۰۲۲فع ًال فقط در همین یک مدل در ایاالتمتحده عرضه میشود که از یک پیشرانهٔ  ۳لیتری  V6توربو با
 ۳۴۰اســب بخار قدرت استفاده میکند .این خودرو بهصورت استاندارد روی رینگهای  ۱۹اینچی پنج پره با الستیکهای چهارفصل
قرار میگیرد A8.جدید در ظاهر به جلوپنجرهٔ برجستهتری مجهز شده که قاب کرومی پهنتری دارد .یکی دیگر از ویژگیهای مهم این
فیسلیفت چراغهای جدید ماتریکسی جلو است که  ۱.۳میلیون میکرو آین ه دارند.

به گفته محققان ،باکتریهای پروبیوتیک ممکن اســت در درمان
آکنه بدون استفاده از آنتیبیوتیک استفاده شوند.به گزارش ایسنا و
به نقل از نیو اطلس ،آکنه اغلب با آنتیبیوتیکها درمان میشود ،اما
اســتفاده بیش از حد از آنها میتواند به ایجاد باکتریهای مقاوم به
آنتیبیوتیک منجر شود.در حالی که ایده خوبی است که در صورت
امکان از مصرف بیش از حد آنتیبیوتیکها اجتناب کرد ،اما اجتناب
از آنها در موارد شدید ابتال به آکنه موثر نیست .با این حال ،ممکن
اســت امید جدیدی وجود داشته باشــد ،زیرا تحقیقات اخیر نشان
میدهد که باکتریهای پروبیوتیک میتوانند درمان موثری را برای
این مشکل ارائه دهند.آکنه یکی از شایعترین بیماریهای پوستی و
شایعترین علت مراجعه بیماران به پزشکان پوست و مو است .آکنه
زمانی رخ میدهد که چربی تولید شــده توسط غدد چربی پوست
و ســلولهای پوست باعث انســداد و انباشته شدن در فولیکول مو
میشوند .موارد بروز رایج در آکنه ،شامل جوش سرسیاه ،چرکدانه،
پوست چرب و جای زخم است .آکنه میتواند ب ه وسیله غدد چربی
نسبتاً زیاد پوست صورت ،باالی قفسه سینه و قسمت کمر را تحت
تأثیر قرار دهد.آکنه معموالً همزمان با بلوغ جنسی شروع میشود.
در تقسیمبندی بیماریهای پوستی ،آکنه جزو یکی از بیماریهای
زائدههای پوست یعنی مو اســت .ریشه مو در فضای کانالمانندی
فولیکول مو قرار گرفته و رشد میکند .از طرف دیگر ،غدد
به اســم
ِ
چربی به عنوان یکی دیگر از زوائد پوســتی ،ترشحات خود را داخل
فولیکول مو تخلیه میکنند که به ســمت باال حرکت کرده و روی
سطح پوست پخش میشوند.

