سخنگوی دولت:

تیم مذاکره کننده از اصول  ۹گانه رهبری تخطی نمیکند

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

ســخنگوی دولت گفت :چارچوب «علی باقری» در مذاکرات همان  ۹بند تاکیدی مقام معظم رهبری اســت و ذره ای از آن تخطی نخواهد کرد.به گزارش خبرنگار
مهر ،علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت صبح دیروز (ســه شنبه) در نشســت خبری با بیان اینکه هم اکنون شاهد سفر رئیسجمهور به قطر هستیم ،گفت :با
توجه به اینکه داریم به  ۶ماهگی تولد دولت مردمی نزدیک میشویم ،یکی از مهمترین وعدههای نگاه دولتِ مردمی تغییر گفتمان دولت با رویکرد مردم محور بود.
وی افزود :برگزاری  ۱۵سفر استانی فقط در پنج ماه اول دولت ،نمایانگر آن است که ما در هر ماه یک سفر داشتهایم که این خود رکورد شکنی در ارتباط با مردم
بوده است.سخنگوی دولت تصریح کرد :شخص رئیس جمهور در این مدت با همه نمایندگان عالوه بر رئیس مجلس جلسه برگزار کردند
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رئیس جمهور در ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز (:)GECF

جامعه جهانی مانع تحریم آمریکا علیه صادرکنندگان گاز شود

امیرعبداللهیان:

موضوعات باقی مانده «مذاکرات»
خطوط قرمز ما است

4

رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران تشریح کرد:

جزئیات توافقهای اقتصادی ایران و قطر

تهران -ایرنا -رئیسکل ســازمان توسعه تجارت ایران در خصوص روند مذاکرات با بخش دولتی و خصوص قطر،
گفت :پروژههای صنعتی و دانشبنیان ایرانی با استقبال طرف قطری مواجه شد و با توجه به مذاکرات انجام شده،
هیات سرمایهگذاری این کشور طی ماههای آتی به منظور بازدید از برخی پروژهها به ایران سفر میکنند.به گزارش
روز ســه شــنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران« ،علیرضا پیمان پاک» که رئیس جمهوری و وزیر صنعت را
در سفر به قطر همراهی میکند ،با اشاره به دیدارهای برگزار شده با مقامات دولتی این کشور ،اظهار داشت :در
دیدار با وزیر صنعت و تجارت....

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت :در مذاکرات چندین موضوع باقی
مانده است که جزو خطوط قرمز ما هستند .ما هنوز در موضوع تضمین
نتوانســتهایم یک ابتکار عملی و قابل اعتمــاد را از طرف آمریکایی
دریافت کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر ،حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه کشورمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی  CNNضمن اشاره
به ارادهی دولت سیزدهم برای دستیابی به یک توافق خوب و فوری
گفت :ما نســبت به نتیجه مذاکرات در وین خوشبین هستیم اما به
بخشی از آنکه مربوط به جمهوری اسالمی ایران است .چرا خوش بین
هســتیم به این دلیل که دولت جناب آقای رئیسی اراده جدی برای
دســتیابی به یک توافق خوب و فوری در وین دارد.وی ادامه داد :ما
برای رســیدن به یک توافق خوب تالشهای زیادی را در هفتههای
گذشته به عمل آوردهایم و اکنون میتوانم بگویم که تاکنون هرگز تا
این اندازه به رسیدن به یک توافق خوب نزدیک نبودهایم.

5
موافقت رئیس جمهور با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
3
در سه سال

افزایش قیمت  ۱۶۲تا  ۶۳۵درصدی  ۱۵کاال
5

بازار «برنج» همچنان در التهاب

آنها که میگفتند مردم نگران نباشند ،االن پاسخگو باشند
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در کمیسیون مشترک:

کلیات طرح صیانت از فضای مجازی تصویب شد
2

افزایش  ۲۵درصدی کرایه تاکسی در  ۱۴۰۱تصویب شد
اعضای شــورای اسالمی شهر تهران افزایش  ۲۵درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال آینده را تصویب
کردند.به گزارش ایســنا ،جعفر تشکری هاشمی در جریان بررســی الیحه افزایش کرایه تاکسی در
سال آینده گفت :پیشنهاد می شود که نرخ کرایه تاکسی متوسط افزایش  ۲۵درصدی داشته باشد و
همچنین پیش بینی استفاده از خودروهای با کیفیت باالتر نیز در این الیحه شده است که میتوانند
در صورت فراهم شدن این امکان طبق مصوبات دوره های قبل افزایش نرخ داشته باشند.وی با بیان
اینکه اســتفاده از نظام پرداخت الکترونیک در سال آینده جزو تعهدات تاکسیرانی است گفت :امکان
متغیر بودن کرایه در ساعات پیک نیز وجود دارد.تشکری هاشمی افزود :در این الیحه آمده است که
به طور متوسط نرخ کرایه  ۲۵درصد افزایش یابد اما در برخی خطوط که نیاز به تغییر نرخ است می
توانند تا  ۳۵درصد افزایش نرخ داشته باشند .اما در خطوط دیگر باید کمتر از  ۲۵درصد افزایش نرخ
باشد که باالنس این عدد به  ۲۵درصد برسد.وی با بیان اینکه در نوبت شب یعنی از ساعت  ۲۲تا ۶
صبح افزایش  ۲۰درصدی تعرفه در نظر گرفته شده است ،گفت :نظامات جبرانی پیش بینی شده تا
بتوانیم تاثیر تورم را در رانندگان تاکسی کاهش دهیم.به گزارش ایسنا ،اعضای شورای اسالمی شهر
تهران با رای خود به افزایش میانگین  ۲۵درصدی نرخ کرایه رای مثبت دادند.
محدودیت های سفرهای نوروزی اعالم شد

امکان سفر واکسن زده هایی که بیمار نیستند
دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ســتاد ملی مدیریت کرونا گفت :افراد واکســن زده که بیمار
نباشند میتوانند با خودروهای شخصی و یا حمل و نقل عمومی سفر کنند.حسین قاسمی در گفتوگو
با ایســنا ،درباره اعمال محدودیت ها برای ســفرهای نوروزی گفت :مالک این است که افراد واکسن
زده باشند و بیمار نباشند ،در این صورت میتوانند با خودروهای شخصی و یا حمل و نقل عمومی به
استانهای کشور سفر کنند.وی افزود :محدودیتهای کرونایی از جلسه  ۱۰۴ستاد ملی کرونا تصویب
و اعمال شــده است و در جلسههای  ۱۰۶و  ۱۰۷ستاد ملی کرونا نیز تمدید شده است .اخیرا رئیس
جمهور دســتوری صادر کرده اند و خواســتار بازنگری مجدد در رنگ بنــدی ها و اعمال محدودیت
مرتبط با آن متناسب با مدیریت هوشــمند و واکسیناسیون شدهاند.دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و
انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ادامه داد :در همین راستا این موضوع روز گذشته در جلسه کمیته
امنیتی اجتماعی ستاد ملی بررسی و مقرر است فردا نیز در جلسه روسای کمیته های تخصصی دفتر
معاون اول رئیس جمهور ،مطرح شود ،اگر نهایی شود روز شنبه در ستاد ملی کرونا مطرح و تصمیم
گیری میشود.وی تاکید کرد :محدودیتها در  ۵حوزه کارکنان،اصناف ،آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی
و ترددها اســت ،اما این محدودیتها به شــکل گذشــته و به مانند آبان سال  ۹۹که محدودیتهای
ت و متناسب با بحث مدیریت هوشمند در بستر سامانه و واکسیناسیون
ســختگیرانهای داشتیم ،نیس 
تغییرات اعمال میشــود.وی گفت :در اعمال محدودیتهای کرونایی در ایام نوروز  ۱۴۰۱مالک این
اســت که افراد واکسن زده باشند و بیمار نباشند ،در این صورت میتوانند با خودروهای شخصی و یا
حمل و نقل عمومی به استانهای کشور سفر کنند.

 ۲۲۳فوتی و  ۲۲۰۷۳ابتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،متاسفانه طی شبانه روز گذشته در کشور  ۲۲۳بیمار کووید  ۱۹جان خود را از
دست دادند و در همین بازه زمانی ۲۲هزار و  ۷۳بیمار دیگر نیز شناسایی شدند.به گزارش ایسنا ،تا دیروز
 ۳اسفندماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۲ ،هزار و  ۷۳بیمار جدید مبتال به کووید۱۹
در کشور شناسایی شد که دو هزار و  ۳۹۹نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به
 ۶میلیون و  ۹۸۳هزار و  ۶۳۵نفر رسید.متاســفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۲۳ ،بیمار کووید ۱۹جان
خود را از دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۵هزار و  ۴۹۹نفر رسید.خوشــبختانه تا
کنون  ۶میلیون  ۵۳۹هزار و  ۷۸۳نفر از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و
 ۹۱۸نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
تا کنون  ۴۶میلیون و  ۷۸۰هزار و  ۸۶۵آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده است.در حال
حاضر  ۳۳۷شهرستان در وضعیت قرمز ۶۴ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۴۷ ،شهرستان در وضعیت زرد
و  ۰شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

در نشست سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد؛

اقدامات دستگاه قضایی درباره خودروسازان
تهــران  -ایرنا  -ســخنگوی قوه قضاییــه درباره
اقدامات دستگاه قضایی در خصوص خودروسازان
گفت :دستگاه قضایی در مواجهه به ارتکاب جرم از
سوی هر دستگاهی بهویژه خودروسازان ،برخورد
میکند.به گــزارش خبرنگار قضایی ایرنا ،ذبیحاهلل
خداییان دیروز سه شنبه در نشست خبری با اشاره
به برگزاری دادگاه کروز در این روزها ،یادآور شد:
این روزها محاکمه یکی از قطعه سازان در جریان
اســت و مشــروح و جزییات دادگاه علنی منتشر
میشــود بنابراین دســتگاه قضا قاطعانه برخورد
میکند.خداییان درباره نظارت بر کیفیت خودروها
افزود :این موضوع بر عهده دستگاههای اجرایی از
جمله صمت ،ســازمان استاندارد ،محیط زیست و
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
اســت که هر کدام به نوعی بر کار خودروســازان
نظارت دارند.وی اضافه کرد :تاکید دستگا ه قضایی
این اســت که برای جلوگیری از تولید خودروهای
بی کیفیت این دســتگاهها کار خود را به درستی
انجام دهند و اگر خودروسازان تمکین نکنند و کار
خود را به درستی انجام ندهند ،مراتب اعالم شود تا
قوه قضاییه به موضوع ورود کند.سخنگوی دستگاه
قضا خاطرنشان کرد :سازمان بازرسی کل کشور در
زمینه خودروهای پارکینگی ،ورود کرد و در مورد
ارتقای کیفیت خودرو با کمک سایر دستگاههای
نظارتی پیگیری الزم انجام خواهد شــد.وی گفت:
اگر خودروی با کیفیتی ســاخته نشــود و احیاناً
تصادفی صورت گیرد الزم اســت که کارشناسان
تصادفات و دادســتانها این موضــوع را پیگیری
کنند که در تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف
تأثیر داشته است یا نه .به عنوان نمونه ،آیا سیستم
ترمز وســیله نقلیه از کیفیت الزم برخوردار بوده
یا نه.ســخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت :ممکن
اســت درصدی از تصادفات ناشی از نقص سیستم
ترمز ،کیســه هوا و یا ســایر موارد باشد و اگر در
چنینی مواردی حکم محکومیت صادر شود عامل
بازدارندهای برای خودروســازان است اما این مانع
اعمال وظیفه دستگاههای نظارتی نیست و همه باید
پای کار بیایند.سخنگوی قوه قضاییه افزود :تاکید
مقــام معظم رهبری دربــاره کیفیت خودروهای
تولیــد داخل اتمام حجتی برای همه مســئوالن
در این زمینه اســت تا کمک کنند خودروسازان
خودروهایی که تحویل مــردم میدهند ،کیفیت
الزم را داشــته باشــد.تاکید مقام معظم رهبری
درباره کیفیــت خودروهای تولیــد داخل اتمام
حجتی برای همه مسئوالن در این زمینه است تا
کمک کنند خودروسازان خودروهایی که تحویل
مردم میدهند ،کیفیت الزم را داشــته باشــد.در
پاسخ به سوالی درباره انتشار فایل صوتی از فرمانده
کل سابق سپاه پاســداران افزود :این فایل صوتی
جدید نبود و همین فایل سال ها قبل مطرح بود و
حتی قبل از انتشار این فایل در گذشته ،مسئوالن

سپاه پاسداران انقالب اسالمی به این موضوع ورود
کردند و نسبت به شناسایی تعدادی از افرادی که
وابســته به بنیاد تعاون بــودن اقدام الزم با کمک
سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام و تعدادی از
افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده
با افراد مذکور شــد به نسبت سایر پروندهها قاطع
تر و شــدید تر بود.وی با بیان اینکه برخی از این
افراد به اشد مجازات محکوم شدند ،افزود :عیسی
شــریفی منش حدود چهار سال و در طول دوران
رســیدگی به پرونده در بازداشت بود و وی به ۲۰
سال حبس تعزیری ،رد مال و جزای نقدی محکوم
شــد و همه  ۵۰۰میلیارد تومان که برداشت کرده
بود مسترد و معادل آن نیز به جزای نقدی محکوم
شد.خداییان اظهارداشت :محسن صدرالدین نیاز
نیــز در این پرونده به  ۳۰ســال حبس ،رد مال و
جزای نقدی همچنین محمود خاکپور به پنج سال
و نیم ،جزای نقدی و رد مال و مسعود مهردادی به
دو سال حبس محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه
تاکید کــرد :برخورد در این پرونــده با همکاری
سازمان قضایی نیروهای مسلح قاطع و شدید بوده
است.خداییان در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی
به پرونده های فســاد با اشاره به آخرین وضعیت
رسیدگی به این پروندهها و احکام صادره افزود :این
روزها پروندههای مهمی در جریان رسیدگی قرار
دارد و قوه قضاییه در برخورد با مفاســد اقتصادی
قاطعیت دارد.وی درباره صدور احکام همدســتان
باقری درمنی اظهارداشت :در پرونده حمیدباقری
درمنــی که به اعــدام محکوم و حکــم وی اجرا
شــد ،تعدادی از همدســتان او نیز در این پرونده
محکومیت داشــتند و حکم قطعی  ۱۸نفر از آنان
صادر شده است.خداییان ادامه داد :پدرام تقی پور
شــاه کوهی فرزند رحمت اهلل به جرم جعل اسناد
رسمی معاونت در انتقال مال غیر و جرایم دیگری
به  ۶فقره حبس محکوم شــد کــه در مجموع به
 ۲۳سال حبس ،رد مال و جزای نقدی محکومیت
قطعی دارد.سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد :فریبرز
فیروزبخــت مدیرعامل نفت جی نیز به تحمل ۳۰
سال حبس تعزیری ،استرداد اموال و جزای نقدی
همچنین مرتضی فقیه ایمانی به تحمل  ۲۵سال
حبس ،جزای نقدی و رد مال محکوم شــدند.در
پرونــده حمیدباقری درمنی که به اعدام محکوم و
حکم وی اجرا شــد ،تعدادی از همدســتان او نیز
در این پرونده محکومیت داشــتند و حکم قطعی
 ۱۸نفر از آنان صادر شده استخداییان اضافه کرد:
جوان میر محمدی به تحمل  ۳۰سال حبس و سه
فقره حبس دیگر و قاسم علی بهرامی به پنج سال
حبس محکوم شــدهاند و بقیه این  ۱۸نفر از  ۲تا
 ۱۵سال حبس محکوم شدند.
همکاری دادستان ها و دادگستری استانها
با دولت برای مقابله با گرانفروشی شب عید

ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تاکید های روز
گذشته ریاست قوه قضاییه در شورای عالی قضایی
افزود :حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای
به دادستانها و روسای دادگستری استانها تاکید
کردند تا با همکاری دستگاههای اجرایی به بازار و
گرانی ها ورود کنند.وی خاطر نشان کرد :در پایان
هر سال افراد سودجو اقدام به گرانتر کردن کاالها
می کنند و براین اســاس الزم است که نظارت ها
بیشتر شــود هرچند وظیفه مبارزه با گرانفروشی
برعهــده دولت محترم به ویژه ســازمان تعزیرات
حکومتی اســت اما هرجا دستگاههای اجرایی نیاز
به همکاری داشته باشند ،دادستانها و دادگستری
اســتانها وظیفه دارند همکاری الزم را داشــته
باشند.
آخرین وضعیت پرونده فروش واکسن تقلبی
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی
بر اینکه همزمان با واکسیناســیون عمومی باندی
اقدام به فروش واکســن میکردنــد پروندهای در
این رابطه تشــکیل شــد آیا از کادر درمان هم در
این پرونده هســتند ،گفت :حسب کیفرخواست
دادســرای کرج ،افرادی با دسترسی به پوکههای
واکســن اقدام به ساخت واکسنهای تقلبی کرده
بودند ،تعدادی از آنها توزیع شــده بود که با ورود
ضابطان جلوی آنها گرفته شد.وی ادامه داد :در این
پرونده برخی بازداشــت و برخی هم با قرار تأمین
آزاد شدند همچنین یک جلسه دادگاه برگزار شده
و دادگاه برای اینکه بررسی حسابهای افرادی که
در ارتکاب این جرم نفع داشتند احراز شود پرونده
را به کارشناسی ارجاع داده است .خداییان افزود:
برخی از کسانی که به پوکهها دسترسی داشتند از
کادر درمان بودند که تحت تعقیب قرار گرفتند.
رسیدگی به شکایات از دولت قبل
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر
طرح  ۱۵شکایت از دولت قبل از سوی نمایندگان
مجلس شورای اســامی گفت :پروندههایی برای
برخی از مســئوالن دولتهای قبل تشــکیل شد
حتی علیه برخی از مســئوالن بانــک مرکزی و
منسوبان برخی مســئوالن پروندههایی تشکیل و
منجر به صدور حکم شــد .وی خاطر نشان کرد:
برای قوه قضاییه مهم نیســت چه کسی مرتکب
جرم شــده و یا از مقامش سوءاستفاده کرده بلکه
بــرای قوه قضاییه احراز جرم مهم اســت و مردم
شــاهد هســتند در این مدت با برخــی افراد در
ســطوح باالی حکومتی حتی در رده معاون اول و
برخی مسئوالن عالی کشوری برخورد شده و حتی
محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:
چنانچه گزارشــی از مقام مسئولی به قوه قضاییه
واصل شــود و دالیل الزم در آن طرح شده باشد،
دستگاه قضایی به آن ورود میکند.

مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:
جناب آقای وزیر ،به این برنامه خوش آمدید .به نظر میرسد
خوشبینی محتاطانه فراوانی نسبت به احیای برجام و امضای
مجدد موافقت نامه هستهای ایران شکل گرفته است .آیا شما
هم در این خوشبینی شریک هستید؟
ما نسبت به نتیجه مذاکرات در وین خوشبین هستیم اما به بخشی از
آنکه مربوط به جمهوری اسالمی ایران است .چرا خوش بین هستیم
به این دلیل که دولت جناب آقای رئیسی اراده جدی برای دستیابی
به یک توافق خوب و فوری در وین دارد .ما برای رسیدن به یک توافق
خوب تالشهای زیادی را در هفتههای گذشــته به عمل آوردهایم و
اکنون میتوانم بگویم که تاکنون هرگز تا این اندازه به رسیدن به یک
توافق خوب نزدیک نبودهایم.
این نگاه شما بسیار خوشبینانه است و گمان نمیکنم تاکنون
شنیده باشم مقامی ایرانی و یا حتی آمریکایی و اروپایی تا این
اندازه خوشبینانه در خصوص احتماالت صحبت کرده باشد؟
برای آنکه به این توافق خوب نزدیک شویم از طرف هیئت ایرانی،
ابتکارات و انعطاف زیادی نشــان داده شــده است .اکنون نوبت
آمریکا و طرفهای غربی است که ابتکار و انعطافی از خود نشان
دهند .ابتکار و انعطاف طرف غربی میتواند مذاکرات را در کمتر
از چند ساعت یا چند روز به سرانجام برساند.آقای بایدن تالش
دارد تا از طریق میانجیها به ما بگوید که حسن نیت دارد اما از
طرف دیگر آقای راب مالی در میز مذاکرات از خود انعطاف نشان
میدهد .این در حالی است که آمریکاییها در برجام اخالل ایجاد
کردند لذا اکنون باید مســئوالنه مسئولیت این کار را بپذیرند و
انعطاف الزم را از خود نشان دهند تا این مذاکرات به یک توافق
قطعی منجر شود.
دقیق ًا چه نوع انعطافهایی را از طرف مقابل در مذاکرات انتظار
دارید؟
چندین موضوع باقی مانده است که جزو خطوط قرمز ما هستند .ما
هنوز در موضوع تضمین نتوانستهایم یک ابتکار عملی و قابل اعتماد
را از طــرف آمریکایــی دریافت کنیم .ما معتقد هســتیم که تمامی
موضوعات چه در حوزه هســتهای و چه در حوزه رفع تحریمها باید
به صورت یک بســته حل و فصل شوند .در بازگشت همه طرفها به
برجام ،این امر پذیرفته نیســت که ما هم نظام سخت راستیآزمایی
آژانــس بینالمللی انرژی اتمــی را بپذیریم و از دیگر ســو به طور
همزمان برخی از موضوعات ما در دســتور کار شورای حکام آژانس
قرار داشته باشد .ما در سال  ۲۰۱۵تمامی موضوعات پادمانی را طی
یک توافق نامه سیاسی با طرفهای مقابل حل و فصل کردیم و االن
نیــز میتوانیم همــان مدل را اجرا کنیم و من این موضوع را شــب
گذشته در گفت و گو با وزیر خارجه آلمان به ایشان نیز اعالم کردم.
گمان میکنیم اگر در این شرایط حساس مذاکرات در وین ،آمریکا و
طرفهای غربی ،واقعبینانه عمل نکنند به طور قطع مسئول شکست
احتمالی مذاکرات خواهند بود.
بر خالف نوبت قبل ،آمریکا و ایران به طور مستقیم با یکدیگر
گفت و گو نمیکنند و گمــان میکنم که رهبری عالی ایران،
مذاکره مســتقیم را نهی کردهاند .اما بواقع چرا نه؟ چون این
امر به سرعت و سهولت مذاکرات نیز کمک میکند بویژه آنکه
در واقع مذاکرات بین شما دو طرف است؟
یک دیــوار بلند بیاعتمادی بین ما و آمریکاییها وجود دارد .ما طی
هفتههای اخیر از کانالهای مختلف پیامهایی را دریافت کردیم مبنی
بر اینکه مقامات آمریکا عالقمند هســتند با جمهوری اسالمی ایران
گفت و گوی مستقیم داشته باشند .حتی چند روز قبل از اینکه من
برای اجالس امنیتی مونیخ عازم آلمان شوم نیز پیامهایی را دریافت
کردم مبنی بر اینکه آیا شما عالقمند هستید در حاشیه این کنفرانس
با مقامات آمریکایی گفتگو کنید؟ من در پاسخ به صراحت اعالم کردم
کــه آمریکاییها باید رفتار خود را تغییر دهند .آقای بایدن نمیتواند
هم از حسن نیت حرف بزند و هم در طرف مقابل ،تنها در طول چند
ماه گذشته ،در سه نوبت تحریمهای جدیدی را علیه اشخاص حقوقی
و حقیقی ایران اعمال نماید.
ادامه در صفحه دوم
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امیرعبداللهیان:

موضوعات باقی مانده «مذاکرات»
خطوط قرمز ما است
این بدین مفهوم اســت که آقای بایدن نیز همان راه ترامپ یعنی اعمال تحریمها
را ادامه میدهد آن هم در حالی که صحبت از بازگشــت به برجام کرده است .ما
نمیتوانیم این تناقض در گفتار و رفتار را درک کنیم .مقامات آمریکایی صحبت از
حسن نیت میکنند و سپس تحریمهای جدیدی علیه ما اعمال مینمایند؛ بنابراین
ما این حق را داریم که آنها را بر اساس رفتارهایشان مورد قضاوت قرار دهیم.
در وین هم آقای راب مالی عالقمند است با مذاکره کننده ارشد ما جناب
آقای دکتر باقری گفت و گو نمایــد چراکه اکنون این ارتباط از طریق
تبادل  non-paperتوسط آقای مو را انجام میشود .اما در اینجا یک سوال
اساســی وجود دارد و آن اینکه آیا نفعی در گفت و گوی مستقیم ما با
یکدیگر وجود دارد؟ و آیا اساســ ًا تصویر روشنی از این گفت و گو به
چشم میخورد؟
من در ماه سپتامبر در نیویورک اعالم کردم چنانچه آقای بایدن حسن نیت دارد و
جدی است؛ ابتکاری از خود نشان دهد و به عنوان مثال بخشی از داراییهای ایران
را آزاد کند .ما از آقای بایدن نمیخواهیم از بانکهای آمریکایی به ما پول و یا وام
بدهد بلکه پول خود ملت ایران را به نشانه حسن نیت آزاد کند .اما تاکنون نیز به
ما گفته میشود که هر اتفاقی تنها بعد از مذاکره مستقیم میتواند روی دهد و این
نشان میدهد که حسن نیت تنها در قالب الفاظ بیان میشود.
 ســوال آخر یک سوال حقوق بشری است ،اما هم چنین سوال مربوطبه پول هم هست .چرا که شــما االن موضوع اینکه آمریکا داراییهای
ایران را آزاد کند پیش کشیدید .متوجه شدیم که بریتانیا با کشور شما
توافقنامهای امضا کرد تا آزادی نازنین زاغری-رادکلیف تامین گردد .قرار
بود تابستان گذشته اتفاق بیافتد ،اما توافق با شکست مواجه شد .حاال
همانطور که همه ما میدانیم پای پول زیادی در میان است .ایران در حدود
 ۴۰۰میلیون پوند از بریتانیا برای خریدهای نظامی پیشین در دوران شاه
طلب دارد که هیچ وقت دریافت نکرد .پس شما پول را دادید اما چیزی
نگرفتید .آن پول را میخواهید .آیا پرداخت آن بدهی قابل توجه به ایران،
آزادی نازنین را تامین میکند؟
برای ما موضوع تبادل زندانیان یک موضوع کام ًال انســانی است .سال گذشته نیز
توافقی صورت گرفت که بر مبنای آن قرار بود زندانیان ،جدا از مقوله مذاکرات در
وین ،مورد تبادل قرار گیرند .حتی در لیست تبادل زندانیان ،نام فردی که شما از
او اســم بردید نیز قرار داشت .اما متاسفانه در دقیقه نود آمریکاییها اعالم کردند
که تمامی موضوعات باید در قالب یک بســته کامل دیده شود لذا تبادل صورت
نگرفت .شاید آمریکاییها عالقمند هســتند که موضوع تبادل زندانیان را نیز به
عنوان بخشــی از مذاکرات در وین در نظر بگیرند اما ما معتقد هســتیم که این
موضوع ،انســانی اســت و جدا از گفت و گوهای وین میتواند به عنوان یک اقدام
فوری مورد توجه قرار گیرد.
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در دیدار با رئیسجمهور الجزایر:

رئیسی :قطع دست آمریکا از منطقه ،راهحل ناامنیها است

رئیسجمهور گفت :راهحل اساسی رفع مشکالت و ناامنیهای منطقه قطع دست آمریکا و بیگانگان از منطقه است.به گزارش خبرگزاری مهر ،حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی ظهر سهشنبه
در حاشــیه ششــمین مجمع ســران کشــورهای صادرکننده گاز در قطر ،در دیدار با «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر با تمجید از روحیه انقالبی و ایستادگی مردم الجزایر در برابر
زیادهخواهیهای اســتعمارگران گفت :تاریخ گواه آن اســت که ایستادگی و مقاومت ملتها در برابر سلطهطلبان نتیجهبخش بوده است.وی افزود :ایران و الجزایر همکاریهای خوبی با یکدیگر
دارند اما این سطح از تعامالت کافی نبوده و با توجه به عزم و اراده سران دو کشور ،مناسبات تهران و الجزیره میتواند در عرصههای دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی بیش از پیش گسترش یابد.
رئیس جمهور اظهار داشت :هر جا که در منطقه شاهد وجود ناامنی هستیم ،میتوان ردپا و اثر حضور و دخالت بیگانگان ،به خصوص آمریکاییها را مشاهده کرد .لذا راهحل اساسی رفع مشکالت
و ناامنیهای منطقه قطع دست آمریکا و بیگانگان از منطقه است.رئیسی همچنین از مواضع حقطلبانه الجزایر در برابر رژیم صهیونیستی و دیگر عرصهها قدردانی و تصریح کرد :مخالفت کشور
شما با ادامه عضویت رژیم صهیونیستی به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا اقدامی ارزشمند در حمایت از حقوق ملت مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس است«.عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر نیز در این دیدار با ابراز تمایل برای گسترش روابط
کشورش با جمهوری اسالمی ایران در عرصههای مختلف ،گفت :باید اراده موجود در سران دو کشور برای تقویت تعامالت را به همه سطوح اجرایی کشورهایمان تسری بخشیم تا ظرفیتهای موجود برای همکاری هر چه سریعتر عملیاتی و بالفعل شود.
رئیس جمهور الجزایر با اشاره به موضع حقطلبانه و حمایتآمیز کشورش در زمینه دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین به مخالفت الجزایر با تداوم عضویت رژیم صهیونیستی به عنوان عضو ناظر اتحادیه آفریقا اشاره کرد که منجر به تعلیق عضویت این
رژیم شد و اظهار داشت :الجزایر با وجود هزینههای گزافی که برای حقطلبی پرداخته است ،با قوت به راه خود در این مسیر ادامه خواهد داد.

سخنگوی دولت:

تیم مذاکره کننده از اصول  ۹گانه رهبری تخطی نمیکند
ســخنگوی دولت گفت :چارچوب «علی باقــری» در مذاکرات
همــان  ۹بند تاکیدی مقام معظم رهبری اســت و ذره ای از آن
تخطی نخواهد کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،علی بهادری جهرمی
سخنگوی دولت صبح دیروز (سه شنبه) در نشست خبری با بیان
اینکه هم اکنون شاهد سفر رئیسجمهور به قطر هستیم ،گفت:
با توجه به اینکه داریم بــه  ۶ماهگی تولد دولت مردمی نزدیک
میشــویم ،یکی از مهمترین وعدههای نگاه دولتِ مردمی تغییر
گفتمان دولت با رویکرد مردم محور بود.
دولت در ارتباط با مردم رکورد شکست
وی افزود :برگزاری  ۱۵ســفر استانی فقط در پنج ماه اول دولت،
نمایانگر آن اســت که ما در هر ماه یک ســفر داشتهایم که این
خود رکورد شکنی در ارتباط با مردم بوده است.سخنگوی دولت
تصریح کرد :شخص رئیس جمهور در این مدت با همه نمایندگان
عالوه بر رئیس مجلس جلســه برگزار کردند .جلســات منظمی
هم با رؤســای قوا به صورت منظم داشتند و نمایندگان مجلس
نیز با اعضای دولت به صورت گســترده در کمیسیونها و … در
ارتباط بودند.بهادری جهرمی خاطر نشان کرد :حضو ِر در لحظهای
مدیران ارشد ،در زلزله ،سیل ،مشکالت استان کرمان و هرمزگان
در سطح رئیس جمهور و معاون اول و وزرای مربوطه این احساس
را در مردم ایجاد کــرد که مدیران از دل مردم و از میان مردم و
از خود مردم هستند.
کوچکترین تجاوز به حریم قانون را نمیپذیریم
وی درخصوص نگاه دولت به مبارزه با فســاد و قانون شــکنی،
افزود :عالوه بر توسعه زیرساختهای الکترونیکی ،تکمیل و ایجاد
سامانههای مختلف برای کاهش فساد ،پیشگیری و مقابله با فساد
به عنوان اقدام راهبردی در دســتور کار دولت بوده است .توسعه
دولت الکترونیک از برنامههای دولت برای مبارزه با فساد و تحقق
عدالت محسوب میشود.
سخنگوی دولت گفت :آزادســازی سواحل به نفع مردم ،اقدامی
روشــن از ســوی دولت در مبارزه با قانونشــکنی است .دولت
معتقد است کوچکترین تجاوز به حریم قانون ،پذیرفتنی نیست.
بهادری جهرمی در رابطه با ثبات بازار ارز ،تاکید کرد :حدود ۷۰۰
حســاب بانکی در بازار ارز شناسایی و مسدود شدند که یکی از
«المانهای» ایجاد ثبات در بازار ارز است .پروندههایی شناسایی
شــده که برخی برای قوه قضائیه فرستاده شده و برخی در حال
آماده ســازی برای ارسال است.وی افزود :در همین دوره کوتاه ۶

ش كرتتوزعيربق
شهرستاناصفهان

ماهه مردم اثر ثبات در بازار ارز را می چشند و احساس میکنند
و مــردم در بخش خصوصی و اقتصادی شــاهد همکاری بزرگ
هســتند ،مانند افتتاح  ۴۸پروژه با محوریت بخش خصوصی به
میزان  ۱۷میلیارد دالر که مانند آن به لحاظ حجم سرمایه گذاری
مسبوق به سابقه نبوده است؛ منابع عربی به این رکوردشکنیها
اذعان داشتند.
دولت و مجلس درباره معایب ارز ترجیحی اتفاق نظر دارند
ســخنگوی دولت در رابطه با سازو کار دولت برای هزینه کرد ارز
ترجیحی ،تاکید کرد :ناکارآمدی ارز ترجیحی و ناعدالتی ناشــی
از آن در نظام توزیعی و رشــد نقدینگی که ایجاد میکنند قب ًال
شــرح داده شده است .تورم چند ســاله اخیر گوشهای از این ارز
ترجیحی است .در الیحه بودجه به صورت شفاف نگاه دولت بیان
شده است و استمرار رویه سابق ،استمرار تورم سرسام آور امروز و
مصرف سرسام آور یارانه ارز ترجیحی است .رئیس سازمان برنامه
و بودجــه و وزیر اقتصاد توضیحاتی را در مورد راهکارهای دولت
ارائه کردهاند.بهادری جهرمی اضافه کرد :بین دولت و مجلس در
رابطه بــا معایب ارز ترجیحی اتفاق نظر وجود دارد و آنچه محل
بحث است شیوه اصالح و شــیوه باز توزیع آن میان مردم است
و دولت مکلف به اجرای تصمیم مجلس شورای اسالمی است.
تیم مذاکره کننده از اصول  ۹گانه رهبری تخطی نمیکند

وی در ادامــه با بیان اینکه رویکرد دولــت در رابطه با مذاکرات
مشخص است ،تصریح کرد :رویکرد دولت گره نزدن اقتصاد مردم
به مذاکرات بوده اســت .آثار افزایش فروش نفت و بازگشــت ارز
ناشی از آن بخشی از آثار این نگاه متوازن است و دولت سعی دارد
به هر مســأله به صورت متوازن و متعادل به توسعه همکاریها
بنگرد.ســخنگوی دولت تصریح کرد :مذاکرات پیشــرفت قابل
توجهی داشــته و موضوعات اندک و مهم ،نیازمند تصمیم طرف
مقابل اســت که باید اراده خود را در عمل نشــان دهد که واقعاً
به دنبال رفــع تحریمها و بهره مندی اقتصادی مردم از آثار رفع
تحریمها اســت .دولت از مسیر خود ذرهای انحراف پیدا نخواهد
کرد و چارچوب علی باقری در مذاکرات همان  ۹بند تأکیدی مقام
معظم رهبری است و ذرهای از آن تخطی نخواهد کرد.
زیرساختهای اینترنت متناسب با نیاز امروز کشور نیست
ســخنگوی دولت در رابطه با کاهش سرعت اینترنت هم گفت:
اصلیترین دلیل سرعت ُکندی اینترنت به ویژه در اینترنت ثابت،
مربوط به پیک کروناســت؛ چون شاهد افزایش مصرف اینترنت
در این مدت و به تبع آن شــاهد اختالل بودهایم.بهادری جهرمی
افزود :اختالل ایجاد شــده ناشــی از آن است که زیرساختهای
موجــود در پهنای باند و به ویژه اینترنت ثابت متناســب با نیاز
امروز کشــور نیست و توانایی پاســخگویی در این پیک کرونا را
ندارد.وی افزود :مطابق اســتاندارهای جهانی  ۷۰درصد استفاده

مربــوط به اینترنت ثابت و  ۳۰درصــد مربوط به اینترنت همراه
است.ســخنگوی دولت با بیان اینکه این روند اکنون در کشور ما
به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت ثابت ،برعکس و باعث شده
اینترنت همراه هم با کندیهایی مواجه شود،افزود :عالوه بر این،
مجازی شدن مجدد کالسها و شیوع دوباره کرونا باعث افزایش
اســتفاده از خدمات اینترنتی شده است .بهادری جهرمی گفت:
دولت در همین مدت اقدامات مهمی برای بهبود زیرساختهای
اینترنت ثابت انجام داده تا مردم بتوانند از حق شــهروندی خود
در برخورداری از اینترنت باکیفیت برخوردار شــوند.وی در رابطه
با اینکه در آســتانه شــب عید بخشــی از محصوالت کشاورزی
حواشــیای برای وزارت اقتصاد ایجاد کردند و برنامه دولت برای
آماده ســازی میوه و بازار شب عید چیســت؟ گفت :پس از این
مصوبــه تنظیم بازار ،مصوبهای برای تهیه میوه شــب عید مانند
سیب و پرتقال و خرمای ماه رمضان هم داشته است .سقف میوه
شب عید  ۷۰هزار تن بود که بخش زیادی از آن تأمین شده است
و نگرانــی در حوزه تأمین وجود ندارد .گزارشــی از نحوه تأمین
میوه ارائه شــده اســت و نباید قضاوت عجوالنه صورت گیرد تا
مســئوالن ،رسیدگی به موقع و صحیح داشته باشند .از نهادهای
نظارتی داخل و خارج از دولت درخواســت شده است تا تخلفات
این حوزه را مورد توجه قرار دهند.ســخنگوی دولت در رابطه با
حادثه واژگونی اتوبوســی که منجر به فوت دو نفر از خبرنگاران
شــده بود ،تصریح کرد :همه ارکان دولت باید کرامت خبرنگاران
را سرلوحه اقدامات خود انجام دهند .در خصوص پرونده واژگونی
اتوبوس خبرنگاران محیط زیســت در ارومیه ،جزئیات آن باید از
دستگاه قضا پیگیری شــود .هم دولت و هم ذینفعان خصوصی
پیگیری میکنند و مسببان باید سهم کوتاهی خودشان در بروز
این حادثه ناگوار را پرداخــت کنند.بهادری جهرمی در رابطه با
«دپوی خودروها» ،خاطرنشان کرد :پس از دستور رئیس جمهور
در خصوص افزایش کیفیت و تولید خودرو ،خودروسازان کشور،
افزایش تولید داشــتند .از خودروهای دپو شده  ۵۰هزار دستگاه
تکمیل و وارد بازار شد .وزیر صمت هم در راستای عرضه سریعتر
خودروهای دپو شــده و افزایش کیفیــت آنها برنامه زمان بندی
ارائه کردند .پس از فرمایشات مقام معظم رهبری نیز ،برنامههای
توسعه صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است.وی در رابطه
با الیحه مشارکت عمومی و خصوصی و نظر دولت در رابطه با آن،
گفت :الیحه مشــارکت ،یکی از لوایحی است که از سوی دولت
قبل تقدیم مجلس شورای اسالمی شده بود و فرصت برای اظهار
نظر بوده است.

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای

در کمیسیون مشترک،

شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد  :خدمات مورد نياز خود را به شرح ذيل  ،به استناد قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه معامالت شرکت ،
از طريق برگزاري مناقصه عمومی تجديد شده يک مرحله اي به پيمانکاران واجدين شرايط واگذار نمايد.

شماره
مناقصه
تجديد شده
شرکت

شماره مناقصه در
سامانه تدارکات
الکترونيکی دولت )
ستاد(

موضوع مناقصه

40014091-1

2000093905000015

اجرای پروژه های اصالح ساختار شبکه های فشار
ضعيف با کابل خودنگهدار و همچنين پروژه
انتقال نيرو و نيرورسانی  ،رفع حريم و جابجايی تأسيسات و
روشنايی (خ سلمان فارسی ،شيخ طوسی ،بزرگمهر ،مبارزان،
مولوی  ،کاوه ،چمران جی ،پروين  ،عسگريه و )...در محدوده
امور برق منطقه  44چهار اصفهان-شرق

تاريخ توزيع
دفترچه

1400/12/05

مهلت
تهيه دفترچه

1400/12/12

آخرين مهلت
بارگذاری و
تحويل پاکات

1400/12/22

بازگشائی
اسناد
ارزيابی کيفی

1400/12/23

مبلغ تضمين

670,000,000

پيشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله اي به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه  1400/12/22در سامانه
فوق بارگذاري نماید و همچنين اسناد فيزیکی )پاکت الف  -ضمانت نامه( خود را به نشانی :اصفهان سروش -حدفاصل خ آل خجند و حکيم شفایی – کوچه شهداد  -شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه
 - 2دبيرخانه  ،تحویل نمایند .به پيشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاري گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
سايت اينترنتی معامالت توانير به نشانیhttp://tender.tavanir.org.ir :
سايت اينترنتی پايگاه ملی مناقصات ايران به نشانیhttp://iets.mporg.ir :
سايت اينترنتی شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانیhttp://eepdc.ir :
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن  32299313اداره مالی و اداري امور برق منطقه  4و جهت آگاهی بيشتر درمورد الزامات ،اطالعات،
شرح خدماتِ این مناقصه با شماره تلفن  32299001 :اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائيد.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  ،021-41934دفتر ثبت نام  021 – 88969737 :و  021 – 5193768تماس حاصل فرمائيد.
نوع نوع و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه :در اسناد درج شده است.
* مناقصــه گــران جهــت بــه روز رســانی مــدارک و فعاليت هاي خود ،در ســامانه برون ســپاري شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهــان بــه نشــانی  https://www.eepdc.irمراجعــه نمایند )
در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن  32241153آقاي اميرانی تماس حاصل فرمایيد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغيير و اصالح در اسناد مناقصه را تا  72ساعت قبل از بازگشایی پاکتها براي خود محفوظ می دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده  ،ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند ،در غير اینصورت
مسئوليت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
* پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء کميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.
* حضور پيشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
* به مدارک  ،پيشنهادات و نامه های فاقد امضاء  ،مخدوش ،یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کليه پيشنهادات مختار می باشد.
* سایر اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

کلیات طرح صیانت از
فضای مجازی تصویب شد
کمیسیون مشــترک طرح حمایت از حقوق
کاربــران در فضــای مجــازی کلیات طرح
صیانــت را به تصویب رســاندند.به گزارش
ایســنا ،اعضای کمیســیون طرح حمایت از
حقوق کاربران در فضای مجازی در جلســه
دیروز کمیسیون با  ۱۸رای موافق کلیات این
طرح را به تصویب رســاندند.جالل رشیدی
کوچی در این جلســه گفت :من نه مخالف
نظام هستم و نه مخالف انقالب از خانوادهای
آمدهام که پنج شــهید تقدیم کرده اســت.
عــدهای بــرای موافقت با این طــرح با من
تماس میگیرند و من را تهدید میکنند .این
در حالی اســت که بعد از گذشت مدتی به
آغاز به کار کمیســیون مشترک مردم هنوز
نگران تصویب این طرح هســتند.وی ادامه
داد :این موضوع هم دلیــل دارد برای مثال
به یکباره اعالم میشود که در خالل بررسی
بودجه جلســهای برای بررســی این طرح
برگزار شود .کسی مخالف ساماندهی فضای
مجازی نیســت اما آیا این طرح در راستای
ساماندهی فضای مجازی است؟ از نظر مردم
اینگونه نیســت من در کنار مردم هستم.در
ادامه رضا تقی پور انوری رییس کمیســیون
مشترک در پاسخ به اظهارات جالل رشیدی
کوچی گفت :برگزاری جلسه امروز به یکباره
نبوده است و از دو روز قبل در این خصوص
نظرخواهی شد ۱۴ .نفر از اعضای کمیسیون
با برگزاری این جلسه موافق بودند.وی اضافه
کرد :متاسفانه هنوز تخریبها و تهدیدها در
خصوص این طرح ادامه دارد.
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نگاه دولت پیشرفت متوازن و تمرکززدایی است

تهران -ایرنا -رییس سازمان برنامه و بودجه در پیامی مناسبت برگزاری بیست و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری
و اطالعات مکانی ،اعالم کرد :دولت سیزدهم مصمم است ،حل مشکالت کشور را دانش پایه دنبال کند و نگاه دولت پیشرفت متوازن و
تمرکززدایی است.به گزارش روز سهشنبه ایرنا از سازمان برنامه و بودجه ،در متن پیام «سید مسعود میرکاظمی» آمده است :توسعه پایدار
یا توسعه همه جانبه و متوازن کشور مترادف با برقراری عدالت در همه زمینه و برخودراری همه آحاد مردم از امکانات و قابلیتهای کشور
است .از آنجایی که بسیاری از اطالعات در دنیای امروز دارای مولفه مکانی هستند مهندسی نقشه برداری با مرتبط ساختن برنامهریزیها و تصمیمات کالن با موقعیت مکانی
و به عبارتی با مردم نقش کلیدی در استفاده از منابع ،هدایت سرمایه گذاریها و توسعه پایدار در کشور دارد.معاون رییس جمهوری در این پیام با بیان اینکه حق برخورداری
تمام مردم از امکانات و منابع به معنای آبادانی همه کشــور اســت که در گرو داشتن اطالعات کافی از نقاط کشور است ،آورده است :داشتن نقشه و اطالعات مکانی بهنگام و
مستمر از کشور زمینهساز توسعه و آبادانی کشور خواهد بود هر چند داشتن اطالعات مکانی مطلوب از کشور تالش بیشتر متخصصان را میطلبد.وی تاکید کرد :با توجه به
تحقیقات گسترده فناوری و پیشرفتهای بسیار در بخشهای جمع ،پردازش و ارایه اطالعات کافی ،تالشها زمانی به نتیجه میرسد که تمام بخشهای مرتبط حوزه مهندسی
نقشه برداری ضمن انجام وظایف خود با هماهنگی کامل در یک چارچوب منسجم با یکدیگر همکاری کنند که سازمان برنامه و بودجه و سازمان نقشه برداری کشور با سیاست
گذاری ،راهبری ،هماهنگی ،تامین بودجه و مدیریت برای تمام حوزه مهندسی نقشه برداری وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
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تحت تاثیر مذاکرات وین

نرخ دالر تا چقدر کاهش مییابد؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که قیمت دالر تحت تاثیر اخبار مثبت از مذاکرات وین تا  ۲۴هزار تومان با کاهش مواجه خواهد شد
و بعید اســت که به کمتر از این رقم برسد.کامران ندری در گفتوگو با ایسنا ،درباره تاثیر مذاکرات وین بر اقتصاد ایران اظهار کرد :اخبار
مثبتی که از این مذاکرات منتشر میشود ،بیشترین تاثیر را بر بازار ارز میگذارد که این تاثیر خود را به صورت کاهش قیمتها در این بازار
نشان میدهد و میزان و شدت این کاهش نیز به سیاست دولت بستگی دارد ،زیرا دولت نمیتواند مانع افزایش قیمت ارز شود اما میتواند
مانع کاهش آن شود.این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد که این مذاکرات تاثیر کوتاه مدتی بر سایر شاخصهای کالن اقتصادی چون تورم ،تولید و  ...نمیگذارد و نمیتوان تا انتهای
سال انتظار تغییری در این شاخصها متاثر از نتیجه مذاکرات داشت.وی با بیان اینکه بعید است نرخ دالر به کمتر از  ۲۴هزار تومان برسد ،افزود :بعید میدانم که افت شدیدی در
قیمت ارز ایجاد شود و اکنون نرخ دالر تا محدود  ۲۶هزار تومان هم کاهش پیدا کرده است و اگر در ادامه نیز نتیجه مذاکرات مثبت باشد ،حدودا میتواند  ۲۰۰۰تومان کاهش
پیدا کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد :برخی از مشکالت اقتصادی کشور ،ریشه داخلی دارد و چه تحریمها برداشته شود چه نشود ،این مشکالت داخلی برقرار است و ارتباطی
ی و ناترازیهایی که در نظام بودجهریزی کشور ،نظام بانکی ،صندوقهای بازنشستگی و  ...وجود دارد ،ارتباطی به تحریمها ندارد و تنها این مشکالت
با مذاکرات وین ندارد .بینظم 
را تشــدید کرده اســت و آنها با رفع تحریمها از بین نمیروند.ندری تاثیر میان مدت و بلند مدت رفع تحریمها بر اقتصاد ایران را قابل مالحظه نمیداند و میگوید :از آنجا که
یکسری از مشکالت فارغ از تحریمها در اقتصاد ایران پا برجا هستند و آینده اقتصاد نیز به آنها بستگی دارد ،نمیتوان با رفع تحریمها امیدوار بود که تمام مشکالت حل میشود،

بازار «برنج» همچنان در التهاب

آنها که میگفتند مردم نگران نباشند ،االن پاسخگو باشند

بازار برنج در ماه های اخیر نوســانات زیادی را تجربه کرده و هم
اکنون نیز علی رغم حضور گســترده دولت در بازار این محصول،
همچنان التهابات وجود دارد و حتی بر آنها افزوده شــده است.به
گزارش خبرنگار مهر ،بازار برنج در ماههای اخیر نوسانات زیادی
را تجربه کرده و هم اکنون نیز علی رغم حضور گســترده دولت
در بــازار این محصول ،همچنان التهابــات وجود دارد و حتی بر
آنها افزوده شــده و در حالی  ۲۶روز تا شب عید مانده ،بازار این
کاال هنوز به تعادل نرســیده و در برخی مناطق همچنان قیمت
برنجهای کیفی حدود  ۱۰۰هزار تومان است .در این میان دخالت
در بازار برنج و قیمت گذاری دستوری و عرضه با نرخ دولتی منجر
شده که تقلبات نیز در بازار این محصول افزایش یابد و برنجهای
خارجی و با کیفیتهای نه چندان باال در کیسه برنجهای کیفی و
با قیمتهای باال به مردم عرضه شود.
برنج هاشــمی و طارم در یکسال بیش از  ۱۰۰درصد گران
شدهاند!
براین اســاس کارگــروه رصد و پایش قیمت اقالم اساســی و پر
مصرف بازار توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
و با مشارکت انجمنهای استانی در پایان هر ماه اقدام به احصاء
قیمت اقالم اساســی و پر مصرف بازار کــرده و گزارش آن را به
معاون اول رئیس جمهور میکند.در گزارش اخیر این کارگروه نیز
عنوان شــده که تعداد  ۱۸قلم کاال از  ۵۲قلم کاال نسبت به ماه
گذشته افزایش قیمت بین  ۱تا  ۱۰درصد داشتهاند .قیمت انواع
برنج ایرانی ،ســیبزمینی ،موز ،پیاز و گوجهفرنگی نسبت به ماه
قبل افزایش قیمت بیش از  ۱۰درصد داشــته است.بر اساس این
گزارش قیمت برنج طارم ،برنج هاشمی ،نخود ،سیب زمینی ،آب
آشامیدنی بطری و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال گذشته
افزایش قیمت بیشتر از  ۱۰۰درصدی داشتهاند.همچنین بررسی
آمار ارائه شده از ســوی وزارت صمت از قیمت کاالهای اساسی
در آذر ماه ســال  ۱۴۰۰نشــان میدهد که نــرخ انواع کاالهای
اساسی نســبت به آذر  ۱۳۹۹با افزایش محسوسی همراه بوده و
بر همین مبنا ،قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه
یک بــا  ۱۴.۹درصد افزایش از  ۲۴هزار و  ۴۵۹تومان در آذر ماه
 ۱۳۹۹به  ۲۸هزار تومان در آذر ماه  ۱۴۰۰افزایش یافته اســت.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال آذر  ۱۴۰۰نســبت
به آذر  ۵۹.۵ ،۱۳۹۹درصد افزایش داشــته و از  ۳۳هزار و ۴۴۹
تومان به  ۵۳هزار و  ۳۶۳تومان رســیده است .قیمت این کاال در
آبان  ۱۴۰۰نیز  ۵۰هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۶.۷
درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان  )۱۴۰۰یافته است.قیمت
هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۶.۶
درصد افزایش یافته و از  ۳۲هزار و  ۸۷۵تومان به  ۵۱هزار و ۴۹۷
تومان رســیده است .قیمت این محصول نیز در آبان ۴۸ ،۱۴۰۰
هزار و  ۶۱۴تومان بود که به همین ترتیب رشد  ۵.۹درصدی در
یک ماه (آذر نسبت به آبان  )۱۴۰۰یافته است.
گرانی برنج ایرانی؛ داستانی که از شهریور ماه کلید خورد
براین اساس ،در تابستان امسال بسیاری از واردکنندگان و فعاالن
بــازار برنج اعالم کردنــد که ممنوعیت فصلــی واردات برنج در
سالجاری که همزمان با برداشت محصول داخلی اعمال میشود،
باید لغو شود چرا که امسال میزان تولید برنج داخلی کافی نیست
و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش سرسام آور قیمتها
میشود.نکته قابل توجه این است که در شهریور ماه وقتی اصرار

آبان ماه آزاد شد اما تا یکماه بعد از آن هم واردکنندگان به دلیل
قیمتهای باالی برنج هندی موفق به واردات نشدند و  ۱۵۰تا
 ۱۷۰هزار تن برنجی که مورد نیاز ماهانه بود ،وارد کشور نشد.

دولت بر تداوم ممنوعیت واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت
برنج ایرانی نیز روند افزایشی یافت ،دولت به جای اینکه ممنوعیت
فصلــی را لغو کند اقــدام به دخالت در بــازار و توزیع برنجهای
خارجی و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام دولت نه تنها
تأثیری در بازار نداشــت بلکه شرایط را بدتر هم کرد.در آن زمان
نکاتــی درباره این اقدام دولت مطرح شــد مبنی بر اینکه بخش
عمده برنجهایی را که دولت در آن زمان کیلویی  ۱۷هزار و ۵۰۰
تومان به مصرف کنندگان عرضه میکرد ،با قیمت  ۷,۰۰۰تومان
خریــداری کرده بود.به عبارتی دولت بــه بهانه حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی این برنجها را به قیمت  ۷هزار تومان از تجار برنج خریداری
کرده بود و بعد از چند ماه با  ۱۰هزار و  ۵۰۰تومان ســود در هر
کیلوگرم اقدام به فــروش این برنجها نمود ،عالوه بر این وارداتی
هم که خود دولت انجام داده و برنجهایی که خریداری کرده بود
همه با ارز  ۴۲۰۰تومانی بوده است.همچنین بسیاری بحث تقلب
را مطــرح کردند که عدهای برنجهای دولتی را خریداری و بعد از
آن کیسه این برنجها را با برندهای مرغوب ایرانی عوض میکنند
و آن را جای برنج ایرانی با قیمتهای بسیار گزاف میفروشند.
واردات برنج ممنوع بود یا نبود؟
محمد مختاریانی ،نایب رئیــس انجمن واردکنندگان برنج ۱۴
آبان ماه امســال در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود که
در خرداد ماه  ۱۴۰۰جلســهای درباره ممنوعیت فصلی واردات
برنج (که از  ۳۱تیر تا  ۳۱آبان ماه در فصل برداشت این محصول
برقرار میشــود) برگزار شــد و در این جلسه با  ۱۳رأی موافق
و یــک رأی مخالف که مربوط به وزارت جهاد کشــاورزی بود
تصمیم گرفته شد ممنوعیت فصلی در سال جاری لغو شود.وی
اضافه کرده بود :در این جلســه با لغو ممنوعیت فصلی واردات
موافقت شد اما در صورت جلسهای که تدوین شد ابهاماتی وجود
داشــت که همین ابهامات بعدا ً برای تجار دردسر ایجاد کرد .در
قسمتی از این صورت جلســه عنوان شده بود که وزارت جهاد
کشــاورزی مساله را بررســی و اعالم نظر کند اما زمانی که ما
جلســه را ترک میکردیم به ما اعالم شد که در نهایت واردات
آزاد است .همچنین در آن زمان ما بارها به آقای قبادی که دبیر
وقت ســتاد تنظیم بازار بود مراجعه و مساله را پیگیری کردیم،
آقای قبادی نیز در تمام جلســات به مــا اعالم کرد ممنوعیت
فصلی حذف شده و اقدام به واردات برنج کنید.مختاریانی تاکید
کرده بود :امید گیالنپور ،معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد

سود  ۵۵۰هزار تومانی سهام عدالت به چه کسانی تعلق می گیرد؟
در حالی که قرار اســت ســود سهام عدالت سال  ۱۳۹۹تا پایان ســال جاری به حساب مشموالن واریز شود ،توجه به این نکته
ضروری است که مبلغ اعالمی  ۵۵۰هزار تومان ،به همه مشوالن تعلق نمیگیرد.به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین محاسبات ،سود
سهام منتهی به  ۲۹اسفندماه سال  ۱۳۹۹مشموالن سهام عدالت حدود  ۵۵۰هزار تومان اعالم شده است و پرداخت این مبلغ
منوط به مبالغی که شرکتهای سرمایه پذیر به حساب شرکت سپردهگذاری مرکزی واریز میکنند ،خواهد بود .این سود هم شامل
افرادی میشــود که نه روش مســتقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند ،هم افرادی که روش غیرمستقیم را برای
مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که بعد از آزادسازی سهام عدالت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را
خریداری کردهاند ،اما نکته قابل توجه این است که همه این افراد سود  ۵۵۰هزار تومانی را دریافت نخواهند کرد.در این راستا،
افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردهاند ،بر اساس ارزش اولیه سهام عدالت خود ،سود دریافت خواهند کرد .چرا که ارزش
اولیه ســهام عدالت برخی یک میلیون تومان ،برخی  ۵۳۲هزار تومان ،برخی  ۴۹۲هزار تومان و برخی  ۴۵۲هزار تومان است و
ســود دریافتی هر کدام از این افراد متفاوت خواهد بود.در آن سوی ماجرا طبق توضیحات محمد باغستانی ،مدیرعامل شرکت
سپردهگذاری مرکزی ،پیرو مصوبه شورای عالی بورس ،افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند ،اگر تا ابتدای اسفندماه
اقدام به فروش سهام سرمایهگذاری نکنند ،سود مصوب سال  ۱۳۹۹نیز به آنها تعلق میگیرد .نماد شرکت های سرمایه گذاری
اســتانی اول اســفندماه بسته شد که امکان محاسبه سود سهام داران مشخص و سود توسط شرکتهای سرمایه پذیر به حساب
مشموالن واریز شود.بنابراین افرادی که در تاریخ یکم اسفندماه سهامدار بودند ،سود سهام عدالت به میزان سهامی که دارند به
آن ها تعلق خواهد گرفت .در این میان افرادی بودند که کل ســهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی را واگذار کردند یا افرادی
که سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را خریداری کردهاند ،بنابراین به میزان سهمی که هر فرد دارد ،سود دریافت میکند و
سود  ۵۵۰هزار تومانی لزوما به همه تعلق نمیگیرد.
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کشاورزی نیز بعدها تأیید کرد که در این زمینه نامه نگاریهایی
بین دستگاههای مربوطه انجام شده که به بخش خصوصی اعالم
نشده است و حق را به تجار داد.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اشــاره به اینکه بعد از
مدتی وظایف قانون انتزاع به وزارت جهاد کشــاورزی برگشت،
گفته بود :بعد از این اتفاق ما مجددا ً به آقای خاوازی ،وزیر وقت
جهاد کشــاورزی مراجعه و مســاله را پیگیری کردیم که آقای
خاوازی اعالم کرد ،به درخواســت مدیرکل برنامه ریزی تأمین،
تنظیم بازار و ذخایر راهبردی این وزارت خانه ،تأخیر یک ماهه
در آغاز فصل ممنوعیت واردات برنج به هیأت دولت پیشــنهاد
شده و به ما اطمینان داد که مصوبه آن را از دولت خواهد گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی در برآورد میزان تولید اشتباه کرد
اخیرا ً نیز فعاالن بازار برنج عنوان کردهاند که برآوردهای وزارت
جهاد کشاورزی از میزان تولید اشتباه بوده و تولید برنج داخلی
حــدود  ۴۰درصد کاهش یافته و عالوه بر این دولت در واردات
برنج دچار یک اشــتباه استراتژیک شده است .در همین زمینه
ســاالر ســاکت ،عضو هیأت ناظر انجمن واردکنندگان برنج در
گفتگو با خبرنــگار مهر درباره دالیل افزایــش قیمت برنج در
بــازار اظهارداشــت :یکی از دالیل این امر آن اســت که برنامه
ریزی های انجام شــده در ابتدای سال اشتباه بود ،وزارت جهاد
کشاورزی براساس تَرسالی سال گذشته میزان تولید برنج را بین
 ۲میلیون تا  ۲.۲میلیون تن برآورد کرده بود که این میزان تولید
تحقق نیافت و کاهش محسوسی را در این زمینه شاهد بودیم.
وی اضافــه کرد :میزان تولید برنج در ســالجاری از ارقام اعالم
شده بســیار کمتر بوده و آمارهایی که ارائه میشود با اختالط
برنجهای پاکستانی محاسبه شده است.این فعال صنفی افزود:
عالوه بر این امســال شــرکت بازرگانی دولتی ایران در ابتدای
فصل برداشــت جهانی برنج به اشتباه مناقصهای را برای خرید
 ۱۰۰هزارتــن برنج برگزار کرد که این منجر به جهش شــدید
قیمت برنج در در ابتدای فصل برداشت در هندوستان شد .این
افزایش قیمت به اندازهای غیر قابل پیش بینی بود که کشاورزان
و تأمین کنندگان پاکستانی از قافله عقب ماندند و حتی قیمت
آنها نسبت به برنج هندوستان بر خالف عرف بازار تا چند هفته
قبل کمتر بود.ساکت گفت :این افزایش قیمت ،واردکنندگان را
شــوکه کرد و آنها نتوانســتند در ابتدای فصل اقدام به خرید و
واردات برنج کنند ،با وجود اینکه ثبت سفارش در کشور از ۱۸

مهمترین دلیل گرانی کاهش تولید بود و لجبازی آقایان
مسئول
همچنین یــک فعال صنفی در گفتگو با خبرنــگار مهر درباره
دالیــل گرانی برنج در بازار گفت :واقعیت این اســت که برخی
از تولیدکننــدگان برنجهای تولیدی خود را دپو کرده و به بازار
عرضه نمیکنند.وی که نمیخواســت نامش عنوان شــود ،از
مسئوالن خواست با افرادی که از عرضه برنج به بازار خودداری
میکنند ،برخورد جدی شود.این فعال بازار برنج با اشاره به اینکه
امسال میزان تولید برنج در هندوستان نیز کم بوده است ،گفت:
قیمــت در هند نیز افزایش یافته اما این افزایش به اندازهای در
کشور ما رقم خورده؛ نبوده است.وی با اشاره به اینکه قیمت ارز
نیما نیز از  ٢٣به  ٢۵هزار تومان افزایش یافته و این مسأله نیز
در قیمت برنج مؤثر اســت ،اضافه کرد :یک رقمی نیز به دلیل
ارزش افزوده به قیمت برنج اضافه شــده ضمن اینکه مشکالت
زیادی در بنادر وجود دارد و کشتیها به کندی تخلیه میشود.
این فعال صنفی توضیح داد که تخلیه یک کشتی در حال حاضر
حدود  ١۵روز زمان میبرد که مدت بســیار زیادی است.وی با
اشــاره به اینکه تولید برنج در سال گذشــته هم از نظر کیفی
و هم از نظر کمی وضعیت بســیار خوبی داشت ،گفت :امسال
کاهش زیادی در این حوزه داشــتیم.به گفته این فعال صنفی
تولید برنج در سال جاری حدود  ۴٠درصد کاهش داشته و این
مهمترین دلیل افزایش قیمت برنج ایرانی اســت.وی با اشاره به
توقف چهارماهه واردات برنج به بهانه ممنوعیت فصلی گفت :آن
زمان قیمت برنج ایرانی روند افزایشی گرفت و به کیلویی بیش
از  ۵٠هزار تومان رسید ،ما بارها به وزیر جهاد کشاورزی در این
زمینه هشدار دادیم که باید جلوی این افزایش قیمت را گرفت
و به دلیل کاهش تولید ممنوعیت فصلی باید لغو شــود اما به
تذکرات ما توجهی نشد.
آنها که میگفتند مردم نگران نباشــند ،االن پاسخگو
باشند
این فعال صنفی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم برنج
خارجــی بیش از  ٢۵هزار تومان اســت ،گفت :دولت با دخالت
در بازار هر کیلوگــرم برنج را  ١٨٣٠٠تومان عرضه میکند که
این انگیزه را از واردکنندگان گرفته و به جای اینکه در ماههای
گذشــته تأثیر مثبتی بر شرایط بازار داشته باشد ،اوضاع را بدتر
کرده است.وی از دولت خواست در بازار کاالهای اساسی از جمله
برنج دخالت نکند و اجازه بدهــد که بازار روال طبیعی خود را
طــی کند تا دچار چنین بحرانهایی نشــویم.این فعال صنفی
تصریح کرد :بسیاری از مسئوالن از جمله مسئوالن وزارت جهاد
کشاورزی و بخش خصوصی مباحث مربوط به کاهش تولید را
برنج رد کردند و گفتند که کاهش تولیدی بین  ١٠تا  ١٢درصد
بیشتر نیست؛ این عده عنوان میکردند جای هیچ گونه نگرانی
نیست و مشکلی در حوزه تأمین و تولید وجود ندارد؛ درخواست
ما این است که مسئوالن مذکور که لجبازی آنان منجر به ایجاد
چنین شرایطی شــده در حال حاضر پاسخگو باشند؛ این افراد
یکبار هم موضع طلبکاری خود را کنار بگذارند و مسئولیت این
وضعیت را بپذیرند و درباره آن توضیح بدهند.

پورابراهیمی در صحن مجلس مطرح کرد؛

موافقت رئیس جمهور با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :بنده با رئیس جمهور صحبت کردم و وی موافقت کلی خود را با تعیین
تکلیف جاماندگان ســهام عدالت اعالم کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی دیروز (سه شنبه ۳
اســفند) مجلس شورای اسالمی و در جریان بررســی الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱طی تذکری شفاهی اظهار داشت :طرح تعیین
تکلیف جاماندگان سهام عدالت سال گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد و ما آن طرح را تعیین تکلیف کردیم اما
به دلیل عدم موافقت و همراهی دولت ،به جایی نرسید.وی بیان کرد :حدود دو میلیون و سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش
کمیته امداد و بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند و این افراد
باید تعیین تکلیف شوند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد :افراد تحت پوشش دستگاههای حمایتی
که فاقد سهام عدالت هستند ،باید حتماً از این سهام برخوردار شوند .حدود  ۲۰میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند،
به هر دلیلی جاماندهاند و ســهام عدالت به آنها واگذار نشده و حتماً باید تعیین تکلیف شوند.وی ادامه داد :با تغییر دولت ،بنده
نامهای به رئیس جمهور نوشتم و با حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی هم درباره ضرورت تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
صحبت کردم و وی موافقت کلی خود را با این موضوع اعالم کرد و جهت انجام کارهای کارشناســی ،این موضوع را به ســازمان
برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داد.نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :امیدوارم
با همکاری بین دولت و مجلس موضوع تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت نهایی شــود و همه افرادی که از سهام عدالت
برخوردار نشدهاند ،سهام عدالت به آنها داده شود.وی اظهار داشت :در حال حاضر برخی از نمایندگان در پیشنهادات خود برای
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱صرفاً آوردهاند که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) از سهام عدالت برخوردار شوند که
بنده معتقدم ما باید پیشنهادی ارائه دهیم.

گزیده خبر
سرپرست شهرداری تبریز:

امور شهر را با کار شبانهروزی پیش میبریم
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :با حضور رئیس و جمعی
از اعضای شورای اسالمی شهر ،معاونان و مدیران کل
شــهرداری دکتر مهدی یوســفی به عنوان سرپرست
شــهرداری تبریــز معارفه شــد.در این آییــن که در
ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار شد ،یوسفی
ضمن قدردانی از حســن اعتماد اعضای شــورای اسالمی شهر تبریز نسبت به
انتخاب وی به عنوان سرپرست شهرداری ،اظهار کرد :این دوران کوتاه سرپرستی
به بنده واگذار شــده و من از بابت حسن اعتماد اعضای محترم شورای اسالمی
شهر نسبت به خود قدردانی میکنم.وی ادامه داد :در طول دوران خدمت خود
در شهرداری تبریز ،چندین سرپرست دیدهام و امیدوارم یک شهردار قوی که با
وظایف شهرداری آشنا باشد و به شهر خدمت کند ،از طرف شورا انتخاب شود.
دکتر یوسفی گفت :تا زمان انتخاب شهردار ،بنده وظیفه دارم که در این شرایط
حســاس و در آســتانه نوروز در شهر شور و شــعف ایجاد کنیم و در این راستا
از همکاران پرتالش خود خواهش میکنم که با کار شــبانهروزی ،امور شــهر و
مجموعه شهرداری را پیش ببریم.مهدی یوسفی در طول دوران  ۲۷سال خدمت
خود در مجموعه شهرداری تبریز ،سوابقی همچون شهرداری منطقه  ۱و معاون
حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز را در کارنامه دارد که با هشت رای اعضای
شورای اسالمی شهر ،به عنوان سرپرست شهرداری تبریز انتخاب شد.
در جدیدترین رتبهبندی موسسه «تایمز»؛

سه دانشگاه نوبنیاد آذربایجانشرقی در جمع
دانشگاههای برتر دنیا قرار گرفتند
آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :دانشگاههای «شهید مدنی آذربایجان»« ،صنعتی
ســهند» و «مراغه» در جدیدترین رتبهبندی موسسه «تایمز» در جمع برترین
دانشــگاههای جوان جهان قرار گرفتند.پایگاه رتبهبندی «تایمز» ،فهرست سال
 ۲۰۲۲دانشگاههای جوان دنیا با قدمتی کمتر از  ۵۰سال ،شامل  ۵۳۹دانشگاه
در سراسر دنیا را اعالم کرد که بر اساس آن ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در
رتبه  ، ۱۹۱دانشگاه صنعتی سهند در رده  ۱۹۳و دانشگاه مراغه در دانشگاه های
دارای رده  ۲۵۱تا  ۳۰۰جای دارند.سهم جمهوری اسالمی ایران از دانشگاه های
جوان و برتر دنیا در این رتبه بندی  ۳۷دانشــگاه است.رییس مؤسسه استنادی
علوم و پایش علم و فناوری ( )ISCدر این باره اظهار کرد ۲ :دانشگاه علوم پزشکی
کردســتان با رتبه  ۶۷و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رتبه  ۷۲دانشگاههای
اول و دوم ایران و در بین  ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا در این فهرست هستند.دهقانی
گفت :در رتبهبندی دانشگاههای جوان تایمز  ،۲۰۲۲تعداد  ۱۷۳دانشگاه از ۱۹
کشور اســامی حضور دارند که کشورهای ترکیه و ایران به ترتیب با  ۴۰و ۳۷
دانشــگاه به لحاظ تعداد دانشگاههای حاضر در رتبهبندی ،رتبه های اول و دوم
را دارند و کشور مصر با  ۱۷دانشگاه در رتبه سوم قرار دارد.وی خاطرنشان کرد:
رتبهبندی «تایمز» یکی از مشهورترین نظامهای رتبهبندی بینالمللی است که
هر ســاله دانشگاههای برتر دنیا را بر اساس  ۱۳شاخص عملکردی در قالب پنج
معیار کلی آموزش ،پژوهش ،استنادات ،درآمد صنعتی و وجه بینالمللی جهت
انجام مقایسههای جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار میدهد.
حجت االسالم مشکاتی خبر داد؛

افزایش  ۱۰۰درصدی بازدیدکنندگان موزه
فاطمی با فروش بلیت اینترنتی
رئیس اداره موزه فاطمی با اشــاره به اینکه فروش اینترنتی بلیت موزه افزایش
دو برابری بازدیدکنندگان را به همراه داشــته اســت ،گفت :خانواده جانبازان و
ایثارگران ،اعضای نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد ،بهزیستی ،بازنشستگان
کشوری و لشکری ،خانواده خادمان افتخاری و مراکز و نهادهای دارای قراردادنامه
با موزه فاطمی با  ۸۰درصد تخفیف بلیت اینترنتی را دریافت میکنند.به گزارش
پایگاه خبری آســتان مقدس حضرت معصومه ســاماهلل علیها ،حجت االسالم
محمدباقر مشکاتی در گفتوگویی از موفقیت آمیز بودن طرح فروش اینترنتی
بلیــت موزه فاطمی خبر داد و اظهار کرد :با توافق صورت گرفته با مجموعه قم
تیکت امکان تهیه بلیت اینترنتی برای بازدید از موزه حرم مطهر حضرت معصومه
سالم اهلل علیها مهیا شده و با گذر از دوره آزمایشی یک ماهه با کمترین مشکل
و نارســایی ،تعداد بازدیدها از موزه فاطمی به دو برابر افزایش یافت.وی با بیان
اینکه موزه فاطمی از معدود موزه هایی اســت که امکان تهیه بلیت اینترنتی را
فراهم کرده اســت ،افزود :از جمله اهداف این طرح تســهیل تهیه بلیت موزه با
استفاده از فضای مجازی ،سهولت در امر بازدید ،سهولت و صرفهجویی در وقت
بازدیــد کنندگان گروهی در زمان ورود به مــوزه ،مدیریت بهتر بازدیدها برای
روایتگــری موزه ،زمانبندی و نوبتدهی به بازدیدهای گروهی و معرفی موزه
فاطمی در فضای مجازی اســت که این رویکــرد موجب افزایش بازدید از موزه
نیز شــده اســت.رئیس اداره موزه فاطمی ارائه تخفیف برای بلیت مجازی را از
مزایای این طرح دانست و افزود :بلیت انفرادی بازدید از موزه فاطمی در سایت
قم تیکت  ۵۰درصد ،بلیت بازدید گروهی  ۶۰درصد ،بلیت بازدید گروهی باالی
 ۵۰نفر ۷۰درصد و بلیت بازدید گروهی کودکان زیر  ۷ســال و سالمندان باالی
 ۷۰سال با  ۸۰درصد تخفیف ارائه می شود.وی افزود :همچنین بازدیدهای ویژه
شــامل خانواده جانبازان و ایثارگران ،اعضای نهادهای حمایتی از جمله کمیته
امداد ،بهزیستی و دیگر نهادهای خیریه ،بازنشستگان کشوری و لشکری ،خانواده
خادمان افتخاری و مراکز و نهادهای دارای قراردادنامه با موزه فاطمی با ۸۰درصد
تخفیف ارائه می شود.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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info@sobh-eqtesad.ir

کاهش مصرف مازوت در نیروگاهها

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت :در شرایط فعلی میزان مصرف
مازوت در نیروگاهها کاهش یافته و  ۲۰درصد مصرف سوخت نیروگاههای کشور مازوت است.
محســن طرزطلب در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به آخرین وضعیت تعمیرات نیروگاهی ،اظهار
کرد :تالش ما این است که تا اردیبهشتماه عملیات تعمیرات نیروگاهها به پایان برسد؛ ممکن
است چند روز تاخیر داشته باشد اما فرایند کار در حال انجام است.وی با اشاره به وضعیت تامین برق در پیک تابستان ۱۴۰۱
و احتمال وقوع خاموشــیها ،گفت :تالش میکنیم تابستان را بدون خاموشی سپری کنیم و برای ان مساله نیز اقداماتی انجام
شــده اما با این حال ممکن است که شاهد خاموشی در کشور باشیم.وزیر نیرو نیز به تازگی در همین رابطه اعالم کرد :تمامی
تعمیرات نیروگاههای کشــور تا قبل از پیک تابســتان  ۱۴۰۱به پایان میرســد ،بخش قابل توجهی از نیروگاههای بخار و گاز
باید مراحل تعمیرات اساســی را انجام دهند که بیش از  ۵۰درصد تعمیرات به پایان رســیده است.به گفته علی اکر محرابیان،
قبل از پیک برق تابســتان  ۱۴۰۱تمامی تعمیرات به پایان رســیده و نیروگاههای کشور با تمام ظرفیت آماده تولید انرژی برق
خواهند بود.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس از ســاخت و بازســازی
قطعات توربینهای بخار و گازی این نیروگاه در راستای
رفع موانــع تولید خبر داد.به گــزارش روابط عمومی
شــرکت مدیریت تولید برق هرمزگان حسین سلیمی
عنوان کرد :باتوجه به تحریم های اعمال شده از سوی
کشــورهای غربی و عدم دسترسی به قطعات یدکی نو و هزینه باالی خرید در
شرایط تحریم ،نسبت به طراحی  ،ساخت  ،تعمیر و بازسازی این قطعات معیوب
در داخل کشور اقدام شد .مدیر عامل نیروگاه بندرعباس گفت :در حوزه توربین
و ژنراتور نیز در این مدت قطعات مختلف توربین بخاری و گازی شامل پره های
متحرک و ثابت ،پیچهای آلیــاژی مخصوص توربین ،قطعات والوهای توربین،
ســیلهای بخار  ،یاتاقانها ،قطعات مسیر گاز داغ و ...با  ۵۰درصد صرفه جویی
ارزی ساخته شده است.

برگزاری همایش پاکسازی سواحل در چابهار
کارکنان بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با مشارکت سایر ادارات همکار
در شهرســتان نسبت به پاکسازی محدوده ای از ســاحل چابهار اقدام نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان،
ســیداحمد هاشــمی معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان،
افزود :این اقدام در راستای مسئولیت های اجتماعی و اشاعه فرهنگ حفاظت از
محیط زیست علی الخصوص سواحل صورت گرفت.وی ابراز امیدواری کرد این
اقدام شــروعی باشد برای اینکه ،همه مردم و کسانی که از سواحل استفاده می
کنند در حفظ و نگهداری آن بیشــتر کوشش نمایند تا دریا هم موهبت هایش
را به ما عرضه نماید .گفتنی اســت صبح امروز (دوشــنبه  ۲اسفند) قسمتی از
ساحل در محدوده شهرستان چابهار توسط کارکنان بنادر و دریانوردی سیستان
و بلوچستان و سایر ادارات همکار و مردم خوب و قدرشناس چابهار در راستای
حفظ محیط زیست دریایی و توسعه پایدار پاکسازی شد.

بازگشت  ۱۳۷هکتار از اراضی دولتی
شهرستان شهرضا به بیت المال
 .غالمرضا سبزواری رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا در گفتوگو
با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (اصفهان)؛ در خصوص اقدامات
انجام شده در راستای حفاظت و رفع تصرف اراضی ملی شهرستان شهرضا اظهار
کرد :از ابتدای ســال  ۱۴۰۰تا کنون با تالش و هوشیاری ۲۱ ،فقره رفع تصرف
فوری از اراضی ملی این شهرســتان بعمل آمده اســت .وی با تاکید براهمیت
صیانت و حفاظت از اراضی ملی بیان داشــت :اراضی رفع تصرف شده جمعاً به
مســاحت  ۴۸هزار و  ۶۷۰مترمربع بــوده و ارزش ریالی آن  ۹۰میلیارد و ۹۸۰
میلیون ریال است .رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهرضا با بیان اینکه
با اجرای دو مورد حکم قضایی ۱۹ ،هزار و  ۴۰۰مترمربع از اراضی ملی شهرستان
شــهرضا از دست متصرفان باز پس گیری شــد گفت :عالوه بر این ،با اخذ رای
مثبت قضایی (له دولت) در دادگاه تجدید نظر استان ۱۳۷ ،هکتار از اراضی ملی
به بیت المال بازگردانده شد.
در منطقه گلستان برگزار شد

مرحله مقدماتی بیست و پنجمین دوره
مسابقات قران کریم و نهج البالغه
مرحله مقدماتی بیســت و پنجمین دوره مســابقات قران کریم و نهج البالغه
در شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان برگزار شد.در آیین
افتتاحیه این مســابقات مدیر منطقه از همکاران و خانواده های آنان به ســبب
مانوس نمودن فرزندان خود با قران و اهتمام در تربیت اسالمی و قرانی قدردانی
و برای تمامی شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات آرزوی توفیق کرد.عیسی
افتخاری افزود :هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ قرآنی بین کارکنان
و خانواده ها و ایجاد صمیمت و همدلی بین همکاران اســت.بر پایه این گزارش
شرکت کنندگان این مرحله از مسابقات در دو بخش برادران و خواهران ،در هفت
گروه سنی و در شش رشته انتخابی (تحقیق ،صحیح خوانی ،حفظ ،ترتیل ،نهج
البالغه و مفاهیم) به رقابت پرداختند که پس از انتخاب نفرات برتر توسط داوران،
برگزیدگان به مرحله نیمه نهایی کشوری راه مییابند.
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همکاریهای ایران و الجزایر در حوزه انرژی

احتمال وقوع خاموشی در تابستان

ساخت و بازسازی قطعات توربین های بخار و
گازی نیروگاه بندرعباس
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نفت و انرژی
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گزیده خبر
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دیدار صمیمانه وزیر نیرو با وزیر انرژی و رئیس شرکت نفت الجزایر ،در حاشیه اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز
در قطر برگزار و دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کردند.به گزارش ایسنا ،علیاکبر محرابیان  -وزیر نیرو و رئیس
ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و الجزایر ،در حاشیه اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز در
فوریه  ۲۰۲۲قطر ،ضمن قدردانی از اظهارات وزیر الجزایری و تاکید بر آمادگی ایران مبنی بر همکاری در تمامی زمینهها
بهویژه در حوزه برق با الجزایر ،اظهار امیدواری کرد هر چه ســریعتر اجالس کمیســیون دو کشور برگزار تا زمینههای
همکاری تقویت شــود.در این دیدار محمد عرقاب -وزیر انرژی الجزایر ضمن تشــریح برنامه رئیس جمهور این کشور مبنی بر تولید و توسعه اقتصادی ،مشترکات بسیار زیاد
الجزایر با ایران در زمینههای سیاســی ،اقتصادی و صنعتی را برشــمرد و خواهان توسعه بیش از پیش این روابط شد.وی خاطرنشان کرد :الجزایر چشم انتظار توسعه روابط
با ایران بهویژه در زمینه انرژی اســت.وزیر انرژی الجزایر با تاکید بر توانایی شــرکتهای ایرانی در زمینههای صنعتی ،تولیدی و گستردگی این مجموعه ،درخواست همکاری
با این شرکتها برای رفع نیازهای الجزایر را ارائه و خاطرنشان کرد :فعالیت شرکتهای ایرانی به صورت مستقل یا تشکیل شرکت مشترک با همتایان الجزایری امکانپذیر
اســت.طبق اعالم وزارت نیرو ،وزیر الجزایری با بیان اینکه ظرفیت تولید برق در این کشــور هماکنون  ۲۱هزار مگاوات است ،خواستار مشارکت شرکتهای ایرانی در توسعه
شــبکه برق الجزایر در زمینه فشــار قوی ،فشار متوسط ،فشار ضعیف و همچنین تولید تجهیزات برقی شد.در پایان ،طرفین بر لزوم انجام مذاکرات و مالقاتهای دوجانبه در
اولین فرصت ممکن تاکید کردند.

رئیس جمهور در ششمین مجمع کشورهای صادرکننده گاز (:)GECF

جامعه جهانی مانع تحریم آمریکا علیه صادرکنندگان گاز شود

رئیس جمهور کشورمان تاکید کرد :رویکرد ما بهعنوان اعضای
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز ،برای عرضه بیشــتر گاز
طبیعی به بازار جهانی ،رویکردی با جنبههای انساندوســتانه
اســت.به گزارش ایسنا ،آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس
جمهــور در ششــمین مجمــع کشــورهای صادرکننده گاز
( )GECFدر قطر ضمن تبریک به شــیخ تمیــم بن َح َمد آل
ثانی برای ریاست بر ششمین نشست سران مجمع کشورهای
صادرکننده گاز و تشــکر از دولت و ملت قطر به برگزاری این
ی گرم از هیات جمهوری اسالمی ایران،
نشســت و مهماننواز 
گفــت :همچنین از جناب آقای دبیرکل و همکارانشــان در
دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز بابت تالشها و
آمادهسازیهای نشست سران ،قدردانی میکنم.رئیس جمهور
تصریح کرد :امیــدوارم به یاری خداونــد این اجالس بتواند
زمینهها و افقهای همکاری بیشــتر بین اعضا را برای حفظ و
صیانت از گازطبیعی که سرمایه ملی خدادادی آنهاست ،بیش
از گذشته تقویت کند .رئیسی خاطر نشان کرد :برگزاری شش
دوره اجالس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در طول
عمر این سازمان بینالدولی نوپا ،بیش از هر واقعیتی ،نشانهای
قوی از همگرایی ،همبســتگی و عزم اعضای آن برای پیگیری
اهداف مجمعی اســت که پایههای اولیهی آن با ابتکار تهران
در ســال  ،۲۰۰۱بنا گذاشــته شد.رئیسی افزود :هدف مجمع
کشــورهای صادرکننده گاز و بانیــان و اعضای آن حمایت از
حق حاکمیت کشــورها بر منابع طبیعــی خود خصوصا گاز،
ِ

همکاری در یافتن راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی
کشورهای عضو ،توسعه همکاری میان کشورها در زمینههای
مختلفی از جمله اکتشاف ،تولید و تجارت گاز طبیعی ،تقویت
نقش گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی جهان و همفکری و
همکاری در تقویت امنیت عرضه و امنیت تقاضای گاز طبیعی

است .نشستهای سران نیز فرصتی برای همافزایی در راستای
تحقق این اهداف محسوب میشود.رئیس جمهور تاکید کرد:
ما بهعنوان کشــورهای دارای ذخایر عظیم و صادر کننده گاز،
در راستای ارتقای امنیت تقاضای گازطبیعی ،با پیگیری اهداف
و رسالت مجمع کشورهای صادرکنندهی گاز ،میتوانیم پیامی

عراق :اوپک پالس نیازی به افزایش سریعتر تولید نفت ندارد
عراق اعالم کرد :استراتژی افزایش تدریجی تولید نفت اوپک پالس برای متوازن کردن بازار کافی است و این گروه با وجود افزایش قیمت نفت به نزدیک مرز  ۱۰۰دالر در سال
میالدی جاری ،نیازی به اقدام بیشــتر در این باره ندارد.به گزارش ایســنا ،احسان عبدالجبار ،وزیر نفت عراق گفت :نشست بعدی وزیران اوپک پالس دوم مارس برگزار میشود.
این گروه رشد تولید کشورهای خارج از اوپک پالس نظیر برزیل و کانادا را به حساب آورده و نمی خواهد افزایش ذخایر نفت در سطح جهانی را مشاهده کند.وزیر نفت عراق در
مصاحبهای در قطر که برای شرکت در کنفرانس گاز طبیعی حضور پیدا کرده است ،گفت :تصور میکنیم بازار نفت بیشتر و بیشتری خواهد داشت ،بنابراین بر این باوریم که
نیازی به افزایش بیشتر تولید فراتر از استراتژی فعلی اوپک پالس نیست .ما هیچ رشدی در ذخایر تجاری نفت ایجاد نخواهیم کرد .ما تمامی تقاضا را با تولید تصویب شده تامین
میکنیم.احسان عبدالجبار گفت :اوپک و متحدانش تصمیم درباره سطح تولید آوریل را پس از بازبینی اطالعات جدید درباره عرضه و تقاضا اتخاذ خواهند کرد.وزیر نفت عراق
افزود :اقدام هر کدام از اعضای اوپک پالس برای افزایش تولید باالتر از سهمیه تصویب شده ،غیرمنصفانه خواهد بود.تیمپره سیلوا ،وزیر نفت نیجریه هم روز سهشنبه در حاشیه
کنفرانس صادرکنندگان گاز در دوحه گفت :نیازی برای افزایش تولید نفت در حال حاضر وجود ندارد .اگر توافق هســتهای ایران به نتیجه برســد ،انتظار داریم نفت بیشتری از
سوی ایران تولید شود و نفت بیشتری به بازار عرضه می شود.بهای معامالت نفت برنت روز جاری در معامالت سنگاپور  ۲.۱درصد افزایش یافت و به  ۹۷دالر و  ۳۹سنت در هر
بشکه رسید و رشد قیمتی که از ابتدای سال  ۲۰۲۲داشت را به  ۲۵درصد رساند .رشد قیمت نفت پس از اظهارات والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه در اعالم به رسمیت
شناختن استقالل دو منطقه در شرق اوکراین روی داد .روسیه در اقدامی که تشدید تنشها را به دنبال داشته است ،قصد دارد نیروهای حافظ صلح را به این دو منطقه ارسال
کند .مسکو مکررا اعالم کرده است که قصد حمله به اوکراین را ندارد.چندین واردکننده بزرگ از اوپک پالس خواستهاند تولیدش را سریعتر افزایش دهد و تولیدکنندگانی مانند
عربســتان ســعودی را برای استفاده از ظرفیت مازاد تولیدش تحت فشار قرار دادهاند .با این حال بلومبرگ روز دوشنبه گزارش کرده بود چندین تولیدکننده بزرگ اوپک پالس
میخواهند به برنامه فعلی ادامه داده و در آوریل  ۴۰۰هزار بشکه در روز به عرضه خود اضافه کنند.یک منبع آگاه در اوپک پالس به رویترز اعالم کرد نرخ پایبندی اوپک پالس
به توافق محدودیت عرضه در ژانویه به  ۱۲۹درصد رشد کرد که به دلیل عقب افتادن تولیدکنندگان از اهداف تولید بود .در میان اعضای این گروه ،تولیدکنندگان غرب آفریقا
شامل نیجریه و آنگوال با اختالالت عرضه روبرو شده و با سرمایهگذاری اندک در تولید جدید ،دست و پنجه نرم می کنند.

شــفاف را برای تضمین و تامین پایدار انرژی در کوتاهمدت و
بلندمدت به جهان اعالم کنیم.رئیسی ادامه داد :پس از گذشت
بیــش از یک دهه از زمان برگزاری اولین اجالس ســران این
مجمع در ســال  ۲۰۱۱که با شــعار «گازطبیعی پاسخی به
چالشهای توســعه پایدار در قرن  »۲۱در دوحه برگزار شد،
جهان اکنون بیش از گذشته نیازمند تالش جمعی کشورهای
عض ِو مجمع ،برای تحقق این شــعار است.رئیسی خاطر نشان
کرد :اجالس ششــم ،نخستین نشست ســران پس از شروع
پاندمی کوید ۱۹-میباشــد و شــعار آن یعنی «گاز طبیعی:
شــکل دهنده آینده انــرژی» خود پیام ســازنده و مثبتی به
جامعه دارد؛ مبنی بر اینکه در شــرایط موجود بازارهای انرژی
و در مسیر دشوار جهان در بازیابی اقتصادی پس از کرونا ،گاز
طبیعی یک عامل کمککننده خواهد بود.رئیس جمهور اظهار
داشــت :گاز طبیعی به عنوان ســوختی پاک ،ایمن و با منابع
غنی قابل استحصال ،برای دهه های آینده سهم قابل توجهی
از ترکیــب انرژی مصرفی جهــان را به خود اختصاص خواهد
محیطی خود را در
داد و مزیتهای اقتصادی ،فنی و زیســت
ِ
مقایسه با سایر سوختها حفظ خواهد کرد.رئیسی تصریح کرد:
روند رو به رشــ ِد برقیشدن در دهههای پیش رو ،و نقش گاز
طبیعی به عنوان مهمترین نهاده تولید برق ،این چشمانداز را
تقویت مینماید .از این منظر ،رویکرد ما بهعنوان اعضای مجمع
کشــورهای صادرکننده گاز ،برای عرضه بیشتر گاز طبیعی به
بازار جهانی ،رویکردی با جنبههای انساندوستانه است.

آغاز موج جدید افزایش
قیمت نفت

قیمــت نفت در معامالت روز سهشــنبه بازار جهانی تحت
تاثیر نگرانیها نسبت به اختالالت عرضه احتمالی تحت تاثیر
تشدید تنشها میان روسیه و اوکراین ،بیش از دو دالر افزایش
یافت.به گزارش ایســنا ،روســیه روز دوشنبه به نیروهایش
دستور داد وارد دو منطقه در شرق اوکراین شوند که مسکو
آنها را به عنوان مناطق مســتقل به رسمیت شناخته است.
اقدام مســکو موج محکومیت بینالمللی را به همراه داشت
و مقامــات آمریکایی میگویند واشــنگتن در هماهنگی با
متحدانــش ،ســرگرم برنامهریزی برای اعــام تحریمهای
جدید علیه روسیه اســت.جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا،
فرمان اجرایی را امضا کرد که تجارت و سرمایه گذاری میان
شــهروندان آمریکایی و دو منطقه اعالم استقالل یافته در
شــرق اوکراین را ممنوع می کند .اما یک مقام دولت بایدن
اعالم کرد اقدام ارتش روســیه هنوز یک حمله نظامی که
باعث به اجرا درآمدن بسته گسترده تحریمها شود ،محسوب
نمیشــود.بر این اســاس ،بهای معامالت وســت تگزاس
اینترمدیت آمریکا دو دالر و  ۷۹ســنت معادل  ۳.۰۶درصد
افزایش یافت و به  ۹۳دالر و  ۸۶سنت در هر بشکه رسید.
بازار آمریکا روز دوشنبه به دلیل تعطیالت عمومی بسته بود.
بهای معامــات نفت برنت یک دالر و  ۳۶ســنت معادل
 ۱.۴۳درصــد افزایش پیدا کرد و به  ۹۶دالر و  ۷۵ســنت
در هر بشکه رسید و به رشد دو درصدی روز دوشنبه افزود.
بهای نفت برنت در زمان گشایش معامالت روز جاری تا مرز
 ۹۷دالر و  ۶۶ســنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از
سپتامبر سال  ۲۰۱۴بود.ویویک دهار ،تحلیلگر بانک کامن
ولث اظهار کرد :بعید است دولتهای آمریکا و اروپا در صورت
حمله بیشتر روســیه به اوکراین ،تحریمهای نفتی یا گازی
علیه مســکو وضع کنند زیرا خودشان آسیب خواهند دید.
با این حال روســیه اگر بخواهد هر گونه تحریم وضع شده
از ســوی غرب را تالفی کند ،ممکن اســت از عرضه نفت
و گاز خــودداری کند.ولودیمیر زلنســکی ،رئیس جمهور
اوکراین روســیه را متهم کرد مذاکرات صلح را برهم زده و
دادن امتیازات ســرزمینی را منتفی خواند.بر اساس گزارش
رویترز ،به گفته تحلیلگران ،سوال بزرگی که پیش روی بازار
نفت قرار دارد ،این اســت که آیا صادرات انرژی روسیه در
صورت وخامت بیشتر بحران اوکراین و اقدام نظامی روسیه
علیه همسایه خود و وضع تحریمهای دولتهای غربی علیه
موسسات مالی روسیه واقعا مختل خواهد شد.
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برای محدود کردن تجارت جهانی

افزایش قیمت  ۱۶۲تا  ۶۳۵درصدی  ۱۵کاال

بررسی قیمت  ۱۵کاال در آمارهای وزارت صمت و مرکز آمار نشان میدهد قیمت آنها در سه سال گذشته بین ( ۱۶۲لوازم خانگی) تا
( ۶۳۵پنیر) درصد افزایش یافته است.به گزارش ایسنا ،مقایسه قیمت  ۱۵کاال در آبان  ۱۴۰۰نسبت به خرداد  ۱۳۹۷نشان میدهد که
از بین انواع خوراکی قیمت پنیر ،عدس و خرما بیشترین افزایش را داشته که قیمت آنها با  ۵۳۴ ،۶۳۵و  ۴۲۳درصد به کیلویی حدود
 ۳۶ ،۳۲و  ۳۸هزار تومان رسیده است .قیمت این سه محصول در خرداد سال  ۱۳۹۷حدود  ۷۰۰۰ ،۵۰۰۰و  ۹۰۰۰تومان بوده است.بعد
از این سه کاال ،از بین خوراکیها ،قیمت گوشت مرغ تازه ،پیاز ،تخم مرغ ،نخود ،شیر استریل  ۲.۵درصد و برنج هاشمی به ترتیب  ۲۷۸ ،۳۰۲ ،۳۲۵ ،۳۹۳ ،۴۱۴و  ۲۶۹درصد
افزایش یافته است .در خرداد سال  ۱۳۹۷قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه  ،۷۴۰۰پیاز  ،۱۷۰۰تخم مرغ  ،۷۶۰۰نخود  ،۸۳۰۰شیر استریل  ۲.۵درصد  ۳۰۰۰و برنج هاشمی ۱۳
هزار و  ۳۰۰تومان بود ،اما قیمت این محصوالت در آبان امسال به حدود  ۳۰هزار تومان ۲۵ ،۶۸۰۰ ،هزار تومان ۳۴ ،هزار تومان ۱۲ ،هزار تومان و  ۴۹هزار تومان رسیده است.
از بین سایر کاالها ،میتوان به افزایش قیمت پراید اشاره کرد که قیمت آن در مدت یاد شده با  ۵۷۷درصد افزایش از حدود  ۲۴میلیون به  ۱۶۴میلیون تومان رسیده است .هر
حلقه الستیک پراید نیز با  ۲۹۹درصد افزایش از  ۱۱۰به  ۴۴۰هزار تومان رسیده است.در این میان قیمت میانگین هر متر مسکن در شهر تهران با  ۴۱۲درصد افزایش از حدود
شش میلیون تومان در خرداد سال  ۱۳۹۷به  ۳۲میلیون تومان در آبان امسال رسیده است .قیمت هر کیلو میلگرد آجدار و هر پاکت سیمان فله تیپ  ۲نیز در این مدت ۴۲۴
و  ۳۴۵درصد افزایش یافته است.در همین مدت قیمت یخچال الکترواستیل نیز با افزایش  ۱۶۲درصدی از  ۳میلیون  ۸۰۰هزار تومان به حدود  ۱۰میلیون تومان رسیده است.

همکاری چین و آمریکا

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی ابعاد مختلف تجارت جهانی در سال  ۲۰۲۲پرداخته که نشان از افت سرعت
رشــد در ســال جاری دارد.به گزارش ایســنا ،هر چند با شــیوع جهانی ویروس کرونا ،میزان تجارت جهانی نیز مانند بسیاری از دیگر
شاخصهای اقتصادی افت کرد ،اما در ماههای گذشته با افزایش سرعت واکسیناسیون و کاهش نسبی محدودیتها ،برخی از شاخصها
به سمت عملکرد خود پیش از ورود به دوره کرونا حرکت کردهاند ،با این وجود به نظر میرسد که چالشهایی بر سر راه تجارت جهانی
وجود دارد که حرکت در سال  ۲۰۲۲را قدری کند خواهد کرد.بررسیهای اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که رشد مثبت تجارت در سال  ۲۰۲۱به سه دلیل به ثبت رسیده
بود .افزایش قیمت مواد اولیه ،کاهش محدودیتهای کووید  ۱۹و تقویت تقاضا با در کنار هم قرار گرفتن توانستند بخش مهمی از افزایش تجارت ثبت شده در سال گذشته
میالدی را نهایی کنند.با این وجود براوردها نشان میدهد که این روند در سال  ۲۰۲۲قدری کند خواهد شد .در واقع با اصالح پیشبینیهای قبلی ،نهادهای بینالمللی اعالم
میکنند که در فصل نخست سال جاری میالدی ،نرخ رشد تجارت همچنان مثبت خواهد بود اما عدد آن بسیار کمرنگ است .به این ترتیب ارزش تجارت در فصل نخست سال
 ۲۰۲۲به سطحی مشابه با سه ماه پایانی سال  ۲۰۲۱خواهد رسید.یکی از اصلیترین دالیل این اتفاق مشکالت اقتصادی است که دو کشور مهم جهانی با آن رو به رو هستند.
به نظر میرسد تورم پایدار شکل گرفته در آمریکا و نگرانیهای مربوط به بخش امالک و مستغالت چین ،با در کنار هم قرار گرفتن ،تاثیری منفی بر روند تجارت جهانی خواهند
گذاشت و از این رو رشد اقتصادی حقیقی کمتر از ارقام پیشبینی شده ابتدایی خواهد بود.در حوزه زنجیرههای تامین جهانی نیز همچنان مشکالت به جای خود باقی است.

رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران تشریح کرد:

جزئیات توافقهای اقتصادی ایران و قطر

تهران -ایرنا -رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص
رونــد مذاکرات با بخش دولتی و خصوص قطر ،گفت :پروژههای
صنعتی و دانشبنیان ایرانی با استقبال طرف قطری مواجه شد و
با توجه به مذاکرات انجام شــده ،هیات سرمایهگذاری این کشور
طی ماههای آتی به منظور بازدید از برخی پروژهها به ایران سفر
میکنند.به گزارش روز ســه شنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت
ایران« ،علیرضا پیمان پاک» که رئیس جمهوری و وزیر صنعت را
در سفر به قطر همراهی میکند ،با اشاره به دیدارهای برگزار شده
با مقامات دولتی این کشور ،اظهار داشت :در دیدار با وزیر صنعت
و تجارت قطر در خصوص ایجاد مرکز تجاری ایران در این کشور
به منظور مدیریت و پیگیری مسائل و مشکالت تجار و برنامهریزی
برای ارتبــاط صحیح تاجران برتر دو کشــور گفت و گو و مقرر
شــد مرکز تجاری با همکاری طرف قطری ایجاد شود.وی افزود:
در این دیدارها همچنین با بررســی مسائل مربوط به پهلوگیری
کشتیهای ایرانی مقرر شد با توجه به تفاهم نامه میان وزیر راه و
شهرسازی ایران با وزیر همتای خود در قطر ،تسهیل سازی در این
زمینه صورت گیرد.رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره
به نقش ویژه ایران در ترانزیت ،خاطرنشان کرد :ظرفیت ایران به
عنوان پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و روسیه با قطر،
هند و کشــورهای آفریقایی به منظور صادرات مجدد و ترانشیپ
مورد اســتقبال طرف قطری قرار گرفت و وزات صمت مسئولیت
پیگیری و انجام آن را عهده دار شد.وی افزود :مسائل بانکی ،مالی

وزیر اقتصاد:

الزام عدم سوءپیشنه
برای  ۹۰درصد
مجوزهای کسب وکار
حذف شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از حذف شــرط ارائه
مدرک عدم سوءپیشینه متقاضیان در بیش از ۹۰
درصد مجوزهای کشــور خبر داد.بــه گزارش ایرنا

و پولــی و همچنین ضمانتها و فعال ســازی صندوق ضمانت
صادرات در قطر نیز مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت.پیمان
پاک تصریح کرد :مشارکت قطر در توسعه ظرفیت برخی صنایع
مانند تجهیزات پزشکی ،صنایع غذایی و دارویی در ایران بررسی
و مورد اســتقبال قرار گرفت.وی تاکید کرد :در خصوص صادرات
خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای مختلف مانند عراق،
جنوبشرق آســیا و آفریقا بحث و گفتگو شد و طرف قطری به

از وزارت امور اقتصادی و دارایی« ،ســید احســان
خاندوزی» در خاتمه جلسه هیات مقررات زدایی و
بهبود فضای کســب و کار اظهار داشت :در جلسه
با هیــات مقررات زدایی و بهبود فضای کســب و
کار مقرر شــد ،ابتدا خود وزارت اقتصاد به عنوان
پیشــگام تســهیل مجوزها ،تمام مجوزهای زائد
مرتبط با سازمانهای زیر مجموعه را بررسی و آنها
را تسهیل یا حذف کند.وی گفت :در همین راستا
تمام مجوزهای دارای شروط مبهم و قابل تفسیر که
میتوانست برای مردم و فعاالن اقتصادی سؤتعبیر
ایجاد کند و آنها را ماهها در پیچ و خم دستگاههای
اداری معطل کند ،بررســی و تعــداد  ۵۷مجوز در

خیز قیمت طال برای رکوردشکنی جدید
قیمت طال در معامالت روز سهشنبه بازار جهانی تحت تاثیر وخامت
اوضاع در اروپای شــرقی که تقاضا برای خرید این فلز ارزشــمند به
عنوان دارایی امن را تقویت کرد ،نزدیک به باالترین حد در  ۹ماه اخیر
صعود کرد.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با
 ۰.۲درصد افزایش ،به  ۱۹۰۹دالر و  ۶۰سنت رسید ،در حالی که در
زمان گشایش معامالت تا مرز  ۱۹۱۳دالر و  ۸۹سنت پیش رفته بود.
در بازار معامالت آتی آمریکا ،بهای هر اونس طال با  ۰.۶درصد افزایش،
به  ۱۹۱۱دالر و  ۵۰سنت رسید .بهای معامالت این بازار روز گذشته
با  ۰.۲درصد کاهش ،در  ۱۸۹۵دالر و  ۷۰سنت بسته شده بود.جفری
هالی ،تحلیلگر ارشد بازار شرکت  OANDAدرباره وضعیت بازار گفت:
اکنون که وضعیت در اروپای شرقی وخیمتر شده است ،دلیل چندانی
وجود ندارد که نسبت به طال نظر منفی داشته باشیم.

تاکید مدیرعامل منطقه ویژه
اقتصادی خلیج فارس بر افزایش
ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ارتقا سطح تعامالت این
منطقه عظیم اقتصادی با راهآهن هرمزگان را سبب بهبود عملکرد و
افزایــش ظرفیت تخلیه و بارگیری ریلی عنوان کرد.به گزارش روابط
عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس« ،حســن خلج طهرانی»
در دیــدار با «حمید گوگوچانی» مدیرکل راهآهن هرمزگان ،انتصاب
شایســتهی وی را تبریک گفت و اضافه کرد :بیشــک ارتقا ســطح
تعامالت به بهبود عملکرد دو مجموعه کمک خواهد کرد.مدیرعامل
منطقه ویــژه اقتصادی خلیج فارس در این دیدار بر افزایش ظرفیت
تخلیــه و بارگیری ریلی در این منطقه عظیم اقتصادی تأکید کرد و
افزود :کشورهایی میتوانند در حوزه کسبوکار و فعالیتهای تجاری
باقی بمانند که زیرساختهای حملونقلی خود را بهبود بخشند.وی
در پایان آموزش لوکوموتیورانان در راستای بهبود و تسریع در عملیات
بارگیری را از برنامههای مشترک منطقه ویژه خلیج فارس و اداره کل
راهآهن هرمزگان عنوان کرد و اظهار داشــت :مناطق ویژه اقتصادی
دارای مزاياي متعدد براي سرمایهگذاران و توليدکنندگان هستند.

منظور همکاری در این زمینه ابراز عالقمندی کرد.پیمان پاک با
اشاره به نزدیک شدن جام جهانی فوتبال که در کشور قطر برگزار
میشــود ،گفت :یکی از موضوعات مهم که در این دیدارها مورد
مذاکره قرار گرفت ،راهاندازی کارگو (حمل بار) و حمل هوایی بار
به قطر بود و مقرر شد طی هفتههای آتی با توافقات صورت گرفته
اولین پرواز کارگو آغاز شود.وی افزود :مسائل مرتبط با گردشگری
نیز بررســی شد تا از ظرفیت بازدیدکنندگان و مسافرینی که به

حوزههای بورســی ،گمرکی ،شــرکتهای بیمه و
خدمات مالیاتی تسهیل یا حذف شد .وزیر اقتصاد
با تشــکر از وزارت ورزش و جوانان برای همکاری
با هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار،
اعالم کرد :همچنین تمام مجوز های مرتبط با شروع
کسب و کار ها در حوزه ورزش و جوانان نیز حذف،
تسهیل و یا شفاف سازی شد.وی درخصوص مصوبه
حذف شــرط «عدم سوءپیشــینه» افراد به عنوان
شرط شروع کســب و کار خبر داد و گفت که این
امر عالوه بر مواردی است که قوانین رسمی ،در این
ارتباط ،تصریح کرده باشند .خاندوزی تصریح کرد:
باور ما این اســت که نباید افرادی که در دورانی از
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منظور دیدار از رویداد جام جهانی به قطر ســفر میکنند ،برای
بازدیــد و برگزاری تورهای مختلف در ایران برنامهریزی شــود و
ایــن موضوع نیز از طریق وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایع دستی دنبال خواهد شد.رئیسکل سازمان توسعه تجارت
ایران با اشاره به جلسات با بخش خصوصی ،اظهار داشت :نشستی
بــا رئیس اتــاق بازرگانی قطر و با حضور اعضای اتاق مشــترک
ایران و قطر برگزار خواهد شــد تــا در خصوص ارتباط اتاقهای
بازرگانی و همچنین اصالح آئیننامه اتاق مشــترک ایران و قطر
برای فعالتر شــدن این اتاق گفتگو و تبــادل نظر صورت گیرد.
پیمان پاک خاطرنشان کرد :نشستهایی با سرمایهگذاران قطری
و بهویژه شــرکتهایی که امنیت غذایی قطر را بر عهده داشتند
برگزار و مقرر شد در زمینه کشت فراسرزمینی برای تأمین اقالم
مورد نیــاز اقدام کرده و در قالب مشــارکت تولید و تجارت نیز
بــرای برخی محصوالت حوزههــای دارای مزیت ایران مذاکرات
جدی انجام شود.وی گفت :برخی از پروژهها مانند تجاریسازی
حوزههــای دانشبنیان در قطر و در ایران مورد بحث قرار گرفت
و پس از معرفی فهرســتی از پروژههــا ،با اعالم آمادگی برخی از
ســرمایهگذاران قطری ،تعدادی از آنها مــورد موافقت اولیه قرار
گرفت و مقرر شــد طی یک ماه آینده هیات های سرمایهگذاری
قطری جهت بازدید با کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری
با تأمین منابع مالی از سوی قطر در گام نخست برای پروژههای
کوچک و متوسط آغاز گردد.

زندگی خود مرتکب بزه و تخلف شــده اما بعدا ً به
دامن جامعه بازگشته و میخواهند فعالیتی اقتصادی
را شروع کنند ،بخاطر الزامات «فرا قانونی» از حق
کسب و کار محروم شوند.وی با بیان اینکه الزام افراد
به ارائه مدرک عدم سوءپیشنه برای شروع فعالیت
اقتصادی ،موجب نارضایتی بسیار زیادی بین مردم
شــده بود ،گفت :پس از بررسیها مشخص شد ،تا
کنــون بیش از  ۹۰درصــد از مجموع  ۳۰۰مجوز
کسب و کاری که شروع آنها ،مشروط به ارائه عدم
سوءپیشینه شده بود ،فاقد پایه قانونی بوده و تنها
 ۱۰درصد از آنها مستند به مصوبه مجلس شورای
اسالمی یا شورا های عالی بوده است که خوشبختانه

این  ۹۰درصد نیز کنار گذاشــته شد.وزیر اقتصاد
ادامه داد :همچنین شــروط زائد دیگری از جمله
تعیین شــرط سنی حداقل  ۲۵ســال برای شروع
کســب و کار نیز حذف شــد ،چرا که عقیده ما بر
این است ،اگر فرد واقعاً مدرک تخصصی مربوط را
دارد یا دوران خدمت سربازی را پشت سر گذاشته،
در هر ســنی باید بتواند وارد کسب و کار شود.وی
در خصوص کیفیت و ســرعت اتصال دستگاههای
اجرایی کشــور به درگاه ملی مجــوز ها ،گفت :در
هفتههای اخیر ،ســرعت همکاری دستگاهها برای
برخط شدن مجوزهای خود بسیار افزایش یافته که
جای تشکر ،هم از خود دستگاههای اجرایی دارد.

گزیده خبر
با بومیسازی و بهینهسازی آجرهای نسوز در واحد آهکسازی فوالد مبارکه؛

رکورد عمر مفید نسوز کورههای دوار
شکسته شد

محسن زمانی رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه از کسب باالترین
رکورد عمر نســوز کورههای دوار (روتاری) و فراتر از اســتانداردهای جهانی با
آجرهای نسوز بومیســازی و بهینهسازیشده و بهرهبرداری فنی و مناسب در
واحد آهکســازی این شــرکت خبر داد.وی در ادامه افزود :در راستای تحقق
منویات مقام معظم رهبری در ســال «تولید ،پشــتیبانیها و مانعزداییها» و
با توجه به سیاســتهای مدیریت عالی شــرکت در خصوص پیشبرد اهداف و
کاهش هزینهها ،بومیســازی و جلوگیری از خروج ارز ،بهینهســازی آجرهای
نسوز کوره دوار واحد آهکسازی انجام گردید .تالشگران فوالد مبارکه موفق به
عبور از رکورد  ۴۲ماهه ( ۳٫۵ســاله) عمر نسوز کورههای واحد آهکسازی پس
از شــاتدانهای برنامهریزیشده کورههای آهکسازی در بهمن  ۱۴۰۰شدند.
غالمرضا ســلیمی مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص با
ابراز خرسندی از موفقیت حاصلشده و ثبت این رکورد که فراتر از استاندارهای
جهانی اســت ،با اشــاره به ویژگیهایی که در ثبت این رکورد مؤثر بودند ،بیان
کرد :بازنگری در نحوه سردسازی کوره (کرو حرارتی) که منجر به کاهش شوک
حرارتی و کمترین آســیب در هنگام توقفات جهت شــاتدانهای ساالنه (که
توسط نسوز سایر نواحی برای هر شاتدان فراخور میزان تعمیرات نسوز موضعی
طراحی و به واحد آهکسازی ارائه میگردد) از مهمترین عوامل رسیدن به این
رکورد است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد:

برنامه تدوین طرح جامع توسعه سنگان
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد :میزان مشارکت صنایع مستقر در منطقه
ســنگان در اجرای قطعات  2و  9جاده تربت – ســنگان تعیین تکلیف شد.به
گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،وجیه ا ...جعفری در نشســت بررســی مصوبات
شــرکت تامین و توسعه زیرساخت های شــرق ایران ضمن بیان مطلب مذکور
گفت :طبق الحاقیه موافقت نامه ،ســهم مشــارکت شــرکت تامین و توســعه
زیرساخت های شرق ایران به نمایندگی از صنایع مستقر در منطقه سنگان در
اجرای قطعات  2و  9جاده تربت -سنگان 50 ،درصد است.وی افزود :همچنین،
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و
شهرسازی ،در این طرح  50درصد مشارکت خواهد داشت .انعقاد رسمی الحاقیه
موافقت نامه تفاهم نامه مذکور با طرف های قرارداد در دستور کار است.جعفری
با اشــاره به برنامه تدوین طرح جامع توسعه ســنگان بیان کرد :در این طرح،
زیرســاخت های مورد نیاز این منطقه متناسب با طرح های توسعه ای بررسی
و تدوین خواهد شد.
مدیرعامل ایمپاسکو در دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران مطرح کرد:

حضور فعال ایمپاسکو در پهنه ها و پروانه
های اکتشافی سیستان و بلوچستان

شــركت تهيه و توليد مواد معدني ايران حــدود  ۲۰هزار كيلومترمربع عمليات
اكتشافي در قالب پهنه های اکتشافی در استان سيستان و بلوچستان در دست
انجام دارد.به گزارش روابط عمومي شــركت تهيه و توليــد مواد معدني ايران،
اميرعلي طاهرزاده در جريان برگزاری دهمين كنفرانس مهندســي معدن ايران
كه صبح امروز در دانشگاه زاهدان برگزار شد با بيان اين مطلب گفت :ايمپاسكو
به عنوان بازوي اجراي ســازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
عمليات اكتشافي گسترده اي در  ۲۲استان در قالب  ۳۲پهنه به وسعت ۱۱۰هزار
كيلومتر مربع در دست انجام دارد كه از اين ميزان حدود  ۲۰هزار كيلومتر مربع
در استان پهناور سيستان و بلوچستان واقع شده است.وي در ادامه افزود :اعتقاد
داريم در آينده نزديك اين استان به يكي از قطب هاي طال ،مس و آنتيموان در
كشــور تبديل خواهد شد ،چنانچه در حال حاضر “جانجا ” با ذخيره اي بالغ بر
يك ميليارد تن در آينده اي نزديك يكي از معادن بزرگ مس و طالي كشــور
خواهد شد و پيش بيني مي شود با سرمايه گذاري هاي انجام شده در گام اول
حدود  ۱۵۰۰نفر اشتغال زايي در اين استان ايجاد شود.

موفقیت گلگهر در جشنواره ملی تعالی
سازمانی
شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر موفق به کسب تقدیرنامه
چهارســتاره جایزه ملی تعالی سازمانی شــد.به گزارش روابط
عمومی و امور بینالملل شــرکت گلگهر ،نوزدهمین همایش
تعالی ســازمانی صبح امروز ،با حضور سازمانها و شرکتهای
ســرآمد ایرانی در مرکز همایشهای سازمان مدیریت صنعتی
کشور برگزار و از برندهای متعالی تجلیل شد.شرکت گل گهر که در نوزدهمین
دوره از این رویداد ملی حضور پیدا کرده است ،موفق به کسب عنوان تقدیرنامه
چهارســتاره شد و مورد تجلیل قرار گرفت.جایزه ملی تعالی سازمانی مبتنی بر
ارزیابی رویکردها و نظام مدیریتی ســازمان ها و شرکت ها و نتایج موفقیتهای
آنها توســط گروهی از ارزیابان خبره و بر اســاس الگوی تعالی سازمانی است.
گلگهر پس از تعریف و اجرای اقدامات و پروژههای بهبود متعدد و با حضور در
فرآیند ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی و تأیید در کمیتههای علمی و ارزیابی
کشوری ،موفق به اخذ این جایزه در نوزدهمین دوره ارزیابی تعالی سازمانی در
سال  ۱۴۰۰شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

info@sobh-eqtesad.ir

نماینده مجلس؛

رییس کل سازمان امور مالیاتی از اتمام فرآیند ساماندهی کارتخوان ها و جریمه شدن دارندگان پوزهایی که با آن فرار مالیالتی می کردند ،خبر داد.به گزارش
اقتصاد آنالین به نقل از مهر ،داوود منظور تصریح کرد :طرح ملی ساماندهی کارتخوان های بانکی یکی از مطالبههای مهم دولت و مجلس است که در راستای
اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و با مشارکت بانک مرکزی این امر در حال عملیاتی شدن است.وی با اشاره به مزایای اجرای این قانون که
در گذشته به دلیل سختیهای زیاد و حجم بسیار گسترده معطل مانده بود ،گفت :این اقدام محاسن متعددی دارد که میتوان به شفاف شدن اقتصاد ،اجرای
عدالت مالیاتی ،کاهش اعتراضات مالیاتی ،تسریع در فرآیند رسیدگی ،مبارزه با فرار مالیاتی ،شناسایی مودیان جدید و نهایتاً تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی
شده بدون فشار بر مودیان موجود اشاره کرد.منظور یکی از مسایل مهم اقتصادی کشور که ریشه بسیاری از مشکالت و نارساییهای اقتصادی شده را شفاف نبودن فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد
و گفت :با هدف فایق آمدن بر این معضل ریشهای و کمک به نظم بخشیدن به اقتصاد کشور ،طرح ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک تا حصول نتیجه کامل با
جدیت در حال انجام است.رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اجرای طرح ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی را یک حرکت اساسی و اصولی برای تحقق مطالبه ملی در حوزه تحول آفرینی
اقتصادی خواند و افزود :بهره گیری از اطالعات تراکنش پوزها به تشخیص درست مالیات ،اجتناب از برخوردهای سلیقهای در حسابرسی مالیاتی و به ویژه مقابله منطقی و علمی با فرار مالیاتی و
نهایتاً به شفاف شدن اقتصاد کمک میکند.وی بر عزم و اراده راسخ نظام مالیاتی در عملیاتی شدن بهینه ساماندهی کارتخوان ها تاکید کرد و گفت :تاکنون بیش از  ۴میلیون و  ۷۰۰هزار دستگاه
کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل و بیش از  ۳میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال شدهاند و چنانچه در اطالعات مربوط به حسابهای بانکی مربوط به اشخاص ،فرار مالیاتی و بی توجهی به قوانین
و حقوق عامه رخ داده باشد ،جرایم قانونی شامل آنها میشود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به نامه رییس کل بانک مرکزی
درباره بانک ها خطاب به او گفت :آقای صالح آبادی اول دولت سیزدهم است ،اضطراب نشان ندهید.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از ایســنا ،روح اهلل ایزدخواه در جلســه علنی نوبت صبح دیروز(سه
شــنبه) و در جریان بررســی بخش درآمدی بودجه  ۱۴۰۱در تذکری اظهار کرد :رییس کل بانک
مرکزی در نامه ای به مقام معظم رهبری نسبت به تسهیالت تکلیفی مصوب تلفیق اعتراض داشتند؛ آقا هم فرمودند توجه شود و این
موضوع به کمیســیون ارجاع شــد.وی خطاب به رییس بانک مرکزی گفت :آقای صالح آبادی هنوز اول دولت سیزدهم است که با شعار
تحول روی کار آمده است؛ اضطراب نشان ندهید .البته که ما منتظریم یک کلمه از شما در انتقاد از نظام افسارگسیخته بانکی بشنویم
که تاکنون نشنیده ایم.ایزدخواه توضیح داد :امروز مجموع پس انداز قرض الحسنه و  ۵۰درصد جاری بانک ها بیشتر از  ۷۰۰هزار میلیارد
تومان است که طبق عرف هر سال کمیسیون تلفیق  ۳۶۰هزار میلیارد تومان از این تسهیالت را به صورت تکلیفی اعالم کرده است .خدا
نکند ما در این دولت هم صحبت از «نمی تواند» و «نمی شود» ،بشنویم .امیدواریم دوستان اقتصادی دولت با کمک محققان و اساتید
صاحب نظر اقتصاد اسالمی از جمله امام صادقی ها خانه تکانی در این بانک انجام دهند.

بانک تجارت با برگزاری نشســتهای تخصصــی و برپایی غرفه هلدینگ مالی
این بانک در ســومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در
صنعت پتروشــیمی به تبیین راهکارهای تخصصی مالی و تشریح سیاستها و
اقدامات خود در حمایت از صنعت پتروشیمی پرداخت.به گزارش روابط عمومی
بانک تجارت ،دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل ،فرشید فرخ نژاد رئیس
هیات مدیــره ،امین زارع معاون مدیرعامل در امور اعتباری جمعی از مدیران و
مســئوالن بانک تجارت در غرفه بانک تجارت در نمایشگاه و همایش تخصصی
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با مدیران عامل شرکت های فعال
در این صنعت دیــدار و گفت و گو کردند.بانک تجارت به همراه هلدینگ مالی
خود از جمله بیمهتجارتنو ،صندوق سرمایهگذاری کاردان ،صرافی بانک تجارت
و کارگزاری بانک تجارت در غرفه این بانک در ســومین نمایشــگاه و همایش
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی پذیرای بازدیدکنندگان
از این نمایشــگاه اســت.مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک تجارت و دیگر
مدیران ارشد این بانک در نخستین شب برگزاری این نمایشگاه با مدیران عامل
شرکتهای پاالیشــگاه نفت الوان ،نفت ستاره خلیج فارس ،پتروشیمی هنگام
و چندین شــرکت فعال در صنعت نفت و پتروشــیمی کشــور دیدار و گفت و
گو کردند.

نحوه پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن در
بانک توسعه صادرات ایران
بانک توسعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای در خصوص پرداخت تسهیالت
خرد به کارکنان ،بازنشســتگان و مستمری بگیران بخش های دولتی ،عمومی
و خصوصی بدون نیاز به ضامن ،چگونگی شــرایط دریافت آن را تشــریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران ،تســهیالت فوق در قالب
عقد مرابحه خرید کاال از محل منابع جذب شــده شــعب (منابع غیرصادراتی)
قابل پرداخت است.بخشــنامه یاد شــده در خصوص شرایط و ضوابط متقاضی
تسهیالت ( اشخاص حقیقی حقوق بگیر نزد بانک) افزوده است:اشخاص باید نزد
بانک دارای حساب بوده و در یکسال اخیر حقوق خود را نزد بانک از طریق این
حساب دریافت کرده باشند و به منظور تایید این موضوع ،ارایه لیست بیمه برای
یکسال اخیر از سامانه های مربوطه الزامی خواهد بود.ارائه درخواست استفاده از
تسهیالت مرابحه به منظور خرید کاالی مورد نیاز خود با ذکر قیمت و مشخصات
کاال به شــعبه  ،ارایه گواهی کسر از حقوق مورد تایید بانک از شرکت پرداخت
کننده حقوق به همراه ســایر تضامین تعیین شــده از سوی بانک نیز از جمله
شــرایط دریافت وام یاد شده است.این بخشــنامه در خصوص شرایط و ضوابط
صادر کننده گواهی کسر از حقوق نیز اضافه کرده است .
با حضور مدیرعامل انجام شد:

افتتاح همزمان  2شعبه بانک سینا در شیراز
در راســتای توسعه زمینه های خدمت رســانی به هم وطنان گرامی و استفاده
از ظرفیت ها و پتانســیل های شهر شیراز 2 ،شعبه جدید بانک سینا در مرکز
اســتان فارس با حضور مدیرعامل این بانک به بهره برداری رســید.به گزارش
روابط عمومی بانک ســینا ،دکتر ایمانی در مراسم افتتاح این دو شعبه با اشاره
به برخورداری باالی بانک سینا از امکانات مدرن و محصوالت متنوع گفت :شهر
شــیراز نیز با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی مناسب و همچنین دارا
بودن ظرفیت ها و جاذبه های باالی تاریخی ،طبیعی ،مذهبی و گردشــگری از
اهمیت و جایگاه خاصی در کشور برخوردار است و استفاده بهینه از این امتیازات
می تواند کمک موثری در راســتای تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای بانک
سینا باشد.وی خاطر نشان کرد :بانک سینا در کنار توسعه شعب ،توجه جدی به
بهبود و ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک دارد و در همین راســتا طرح تحول
دیجیتال را به عنوان یک راهبرد زیر بنایی و نیاز روز بانکی در دســتور کار قرار
داده است.

بازدید میدانی مدیرعامل بانک قرضالحسنه
مهر ایران از حسن اجرای طرح تسهیالت
بدون ضامن
دکتر «ســید سعید شمسینژاد» به منظور بررسی حسن اجرای طرح پرداخت
تسهیالت بدون ضامن ،بهصورت سرزده از شعبه مستقل مرکزی طالقانی بانک
قرضالحسنه مهر ایران بازدید و در گفتوگو با مشتریان از نزدیک روند انجام کار
را بررسی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،مدیرعامل
این بانک در بازدید خود از شعبه مستقل مرکزی ضمن بررسی عملکرد کارکنان
در رابطه با پرداخت تسهیالت بدون ضامن ،با تعدادی از مشتریان گفتوگو کرد.
شمسینژاد به مشتریان گفت :خوشبختانه بانک قرضالحسنه مهر ایران نخستین
بانک کشور بود که خدمات غیرحضوری مانند افتتاح حساب آنالین و درخواست
تســهیالت آنالین را ارائه کرده است .تسهیالت بدون ضامن نیز در این بانک به
مشتریان خوشحساب پرداخت میشد؛ هر چند با بخشنامه وزارت اقتصاد این
کار تسریع شد.وی اظهار کرد :بانک قرض الحسنه مهر ایران خدمات مناسب و
کاملی بر بستر همراهبانک و اینترنت بانک ارائه میکند؛ ضمن اینکه بهتازگی فاز
نخست پیشخوان (شعبه مجازی) این بانک نیز راهاندازی شده است.
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قطع این کارتخوان ها نهایی شد

آقای صالح آبادی مضطرب نباشید!

حضور فعال بانک تجارت در سومین نمایشگاه
و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل در
صنعت پتروشیمی

@sobheqtesad

بازار مالی

www.sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

@sobheqtesad
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رئیس کل بانک مرکزی:

بانکها حق بنگاهداری ندارند

و حق بنگاهداری ندارد .ضمن اینکه مدیریت ریسک در شبکه
بانکی نیز بسیار مهم است؛ اینکه یک بانک نقدینگی خود را
در یک یا چند پروژه خاص حبس کند و آن پروژه از نقدینگی
الز م برخوردار نباشد بانک با مشکل مواجه می شود و نهایتا از
بانک مرکزی استقراض میکند .رئیس کل بانک مرکزی گفت:
بنابراین بانکها باید بخشی از دارایی های خود را به شکل نقد
یا شبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص طی یک سال
اخیر اوراق دولتی مطرح شده است .وی افزود :در سراسر دنیا
اوراق دولتی جزو اوراق شــبه نقد است که بانکهای مرکزی
میتوانند آن را در عملیات بازار باز ریپو کنند تا بانکها دچار
مشکل نقدشوندگی نشوند.دکتر صالح آبادی در بحث ارتباط
بانک ها با مردم به موضوعات شرعی و عقود قراردادها پرداخت
و گفــت :در این خصوص موضوعات مهــم و متعددی وجود
دارد کــه نمونه ای از آن عقــود بانکی بر مبنای اصول فقهی
و اســامی است .گفتنی است ،صاحبنظران اقتصادی در این
جلسه با تشریح و تحلیل موضوعات ،نقش متداول بانک های
مرکــزی در دنیا برای ایجاد ثبات اقتصــادی و درگیر نبودن
مستقیم در مقوله رشد اقتصادی ،الزامات و راهکارهای تامین
مالی غیرتورمی کســری بودجه و هدایت اعتبارات به سمت
بخشهای مولد راه کارهای پیشنهادی خویش را ارائه کردند.

رئیس کل بانک مرکزی در دومین جلسه هم اندیشی دوره ای
با صاحبنظران و اساتید اقتصادی تاکید کرد :ایجاد اصالحات
اساسی در نظام بانکی با توجه به نیازهای کنونی جامعه؛ دستور
کار اصلی بانک مرکزی در دوره جدید استبه گزارش ایبِنا به
نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،دکتر صالح آبادی با اشاره
به اضالع اصالحات اساســی در بانکداری گفت :ارتباط دولت
با بانک مرکزی ،بانک مرکــزی با بانک ها و بانک ها با مردم
نیازمند اصالحات اساسی است که در دستور کار بانک مرکزی
قرار دارد و در این مسیر حتما از نظرات صاحبنظران اقتصادی
نیز بهره خواهیم برد.وی با اشاره به رابطه دولت با بانک مرکزی
گفت :رابطــه دولت با بانک مرکزی در موضوعات مختلفی از
جمله تن خواه ،خرید ارز حاصــل از صادرات نفتی و بانکدار
بودن دولت تعریف شــده است و الزم است برای رابطه بهینه
اصالحاتی در این زمینه انجام گیرد.رئیس شورای پول و اعتبار
در خصــوص رابطه بانک مرکزی با بانک ها نیز گفت :یکی از
مهمترین ارتباط بانک مرکزی بــا بانک ها در زمینه ناترازی
بانک ها در قالب اضافه برداشت است که متاسفانه برخی بانک
ها در این خصوص دچار ضعف های متعددی هســتند و در
این حوزه نیازمند اصالحات اساســی و نظارت جدی هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد :بانک واسطهگر وجوه است

براساس اعالم وزارت اقتصاد

بیش از  ۲۶۰۰میلیارد وام بدون ضامن پرداخت شد
معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از  ۲۶۸۹میلیارد تومان تسهیالت خرد بدون ضامن ،توسط  ۱۱بانک دولتی و نیمه
دولتی در بهمن ماه سال جاری خبر داد.به گزارش ایسنا ،معاونت امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار گزارشی از پرداخت  ۹۵هزار و ۹۸۳
ک سپه با پرداخت  ۴۰هزار و  ۸۵۲مورد تسهیالت خرد ،بانک
فقره تسهیالت خرد تا سقف  ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن در بهمن ماه امسال خبر داد.بر اساس این گزارش ،بان 
ک قرص الحسنه مهر ایران نیز با پرداخت  ۱۲هزار و  ۱۲۳مورد تسهیالت ،حائز رتبه اول تا سوم در تعداد تسهیالت پرداختی
رفاه کارگران با پرداخت  ۲۵هزار و  ۳۳۲مورد و بان 
بدون ضامن به متقاضیان در میان بانک های دولتی و نیمه دولتی شده اند.

صعود بیجان بورس
هر چند که روند حرکت بازار سرمایه امروز صعودی بود ،اما شاخص
کل بورس روندی پرنوســان داشــت و با اینکه در ســاعات میانی
معامالت تا یک میلیون و  ۲۸۵هــزار واحد افزایش یافته بود اما در
نهایت از شــدت این صعود کم شــد.به گزارش ایسنا ،شاخص کل
بــورس دیروز  ۳۲۱۱واحد افزایــش یافت و رقم یک میلیون و ۲۸۴
هزار واحد را ثبت کرد .شــاخص کل با معیار هــم وزن هم با ۷۸۲
واحد افزایش در رقم  ۳۲۸هزار و  ۶۶۳واحد ایســتاد.معاملهگران این
بــازار  ۳۵۸هزار معامله به ارزش  ۳۲هزار و  ۲۷۵میلیارد ریال انجام
دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،پاالیش نفت بندرعباس ،پاالیش
نفت اصفهان ،پاالیش نفت تهران ،ملی صنایع مس ایران و کشتیرانی
جمهوری اسالمی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و
در مقابل پتروشیمی جم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را
روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس
 ۱۵واحــد افزایش یافت و رقم  ۱۷هزار و  ۵۲۸واحد را ثبت کرد .در
ایــن بازار  ۲۵۱هزار معامله بــه ارزش  ۷۸هزار و  ۳۴۹میلیارد ریال
انجام شد.پاالیش نفت الوان ،پتروشیمی مارون ،بیمه اتکایی ایرانیان،
ژنرال مکانیک ،توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و صنعتی مینو
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل فرابورس ایران
نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

نمایش دستاوردها و توانمندی های
بانک پارسیان در سومین نمایشگاه
حمایت از ساخت داخل در صنعت
پتروشیمی
بانک پارسیان با هدف پشتیبانی و مانع زدایی از تولید و نقش آفرینی
موثرتر در توســعه صنعت پتروشیمی و تامین نیازهای شرکت های
صنعت پاالیش و پتروپاالیش به صورت فعال در ســومین نمایشگاه
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی حضور یافت.
بانک پارســیان با برپایی غرفه در این نمایشگاه ،آخرین دستاوردها،
خدمات و محصوالت خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می
دهد و کارشناسان حوزه های مختلف بانک با استقرار در محل غرفه
آماده پاسخگویی به سواالت بازدیدکنندگان هستند.سومین نمایشگاه
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با حضور  320شرکت
دانش بنیان ” و شــرکت های پتروپاالیشی ،پتروشیمی و پاالیشی”،
“ســازندگان تجهیزات صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و «بانک ها»
با نــگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش از  2اســفند در مرکز
نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش آغاز به کار کرد و تا  ۴اسفند
ادامه دارد.از مهم ترین محورهای ســومین دوره نمایشگاه حمایت از
ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی می توان به حمایت و استفاده
از توان شــرکت های دانش بنیان و فنــاور ،حمایت از صنایع پایین
دستی صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ،توجه به نقش پژوهش و فناوری
در صنعت پتروشــیمی ،توسعه صنعت پتروشیمی و نقش بانک ها و
بازار ســرمایه در تامین مالی طرح ها و پــروژه ها ،ضرورت توجه به
یکپارچه شدن نظام سیاست گذاری و تنظیم گری دو صنعت پاالیش
و پتروشــیمی و نقش بخش خصوصی و سازندگان داخلی در توسعه
صنعت پتروپاالیش اشاره کرد.
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هیاهویی که پوتین در جهان به راه انداخت
تصمیم والدیمیــر پوتین درباره منطقه دونباس و به رســمیت
شــناختن جمهوریهای جدا شــده اوکراین و متعاقب آن اعزام
نیروهــای حافظ صلح به این دو منطقه ســر و صدای زیادی در
جهان از مخالف و موافق به راه انداخت.به گزارش ایســنا ،به نقل
از خبرگزاری رویترز ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه
شامگاه دوشنبه در سخنانی اعالم کرد ،رهبران اوکراین نتوانستند
یک کشــور باثبات ایجاد کنند و این منجر به وابســتگی آنها به
کشــورهای خارجی مانند ایاالت متحده شــده اســت .او گفت
اوکراین اســتقالل و ثبات خود را از دست داده و به محلی برای
فرصتطلبان تبدیل شده اســت.پوتین همچنین اعالم کرد که
روســیه« ،لوهانسک» و «دونتســک» را که در منطقه دونباس
در شــرق اوکراین واقع شدهاند ،به عنوان جمهوریهای مستقل
از اوکراین به رسمیت میشناســد.به دنبال آن رئیسجمهوری
روسیه دستور داد تا نیروهای کشــورش به این دو منطقه اعزام
شوند .براساس گزارش خبرنگار رویترز ،بعد از آنکه پوتین رسما
این مناطق جداییطلب را به رســمیت شناخت و دستور داد تا
نیروهای روس به منظور «حفظ صلح» در آنجا مســتقر شــوند،
تانکها و دیگر ادوات نظامی در شــهر دونتســک دیده شدهاند.
طبق این گزارش ،دستکم پنج تانک بینشان در اطراف دونتسک
جابجا میشــد و دو تانک دیگر هم در بخشــی از این شهر دیده
شده است.
زلنسکی :بر این باور هستم هیچ جنگی رخ نمیدهد
در حالیکه متحــدان غربی درباره وضع تحریمها علیه روســیه
صحبت میکنند ،رئیس جمهوری اوکراین به آنها تاکید دارد که
باید موضعی سختگیرانهتری اتخاذ کنند.به گزارش ایسنا ،به نقل
از شبکه خبری اسکای نیوز ،ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهوری
اوکراین در جریان یک نشســت خبری گفت که وزارت خارجه
کشــورش خواهان قطع روابط دیپلماتیک با روســیه شده و وی
سرگرم بررسی آن و برخی اقدامات عملی با توجه با تشدید تنش
از سوی مسکو است.زلنسکی همچنین گفت ،برخی از دیپلماتها
اکنون اوکراین را ترک میکنند اما دیگر رهبران شجاع به حمایت
از کشــور ادامه میدهند.وی با بیان اینکه تصمیم روســیه در به
رسمیت شناختن استقالل دو منطقه لوهانسک و دونتسک یک
روز حســاس در بحران کنونی اوکراین به شــمار میرود ،افزود:
جدیدترین اقدامات روسیه یک مبنای قانونی برای تهاجم بیشتر
علیه کییف اســت.رئیس جمهوری اوکراین همچنین گفت که
بر این باور اســت هیچ جنگی علیه این کشــور اتفاق نمیافتد.
رئیسجمهور اوکراین در ادامه مدعی شد اگر روسیه حمله تمام
عیار به کشــورش انجام دهد ،ســایر مناطق نیز در خطر خواهد
بود .وی از روســیه خواســت تا درگیری در منطقه جداییطلب
دنباس را از طریق گفتگو در هر قالب موجود حل و فصل کند .ما
همه خطرات را درک میکنیم ،ما از روســیه می خواهیم  -و نه
برای اولین بار  -این موضوع را از طریق گفتگو حل کند ،بر ســر
میز مذاکره بنشــیند ،ما آمادهایم در همه فرمتها مالقات کنیم.
روسیه به خوبی از این موضوع آگاه است.زلنسکی پس از دیدار با
آالر کاریس ،رئیسجمهور استونی ،در یک نشست خبری گفت:
ما دیروز پاســخی دریافت کردیم ،اکنون میتوانیم آن را ببینیم.
اوکراین باید برای دفاع از حاکمیت خود و کشورمان به این پاسخ
پاسخ دهد.وی همچنین خواستار تعطیلی کامل خط لوله گازی
نورد استریم  ۲روسیه شــد که خط لولهای جدید بین روسیه و

اروپا محسوب میشود.این مساله در حالی مطرح شده که برخی
از کشــورهای اروپایی چون آلمان به گاز روسیه به شدت وابسته
هستند و همچنین نگرانیهایی درباره افزایش هزینه حاملهای
جهانی انرژی نیز مطرح شــده اســت.گمانهزنیهایی نیز در این
باره وجود دارد که متحدان غربی فعال تحریمهایی ضعیفتر علیه
روسیه وضع میکنند و اگر روسیه دست به حملهای نظامی بزند،
این تحریمها تغییر میکنند.
آلمان روند صدور مجوز نورد استریم  ۲را متوقف کرد
منابع خبری غربی روز سه شنبه اعالم کردند صدراعظم آلمان در
واکنش به تحوالت اخیر شرق اوکراین صدور مجوز پروژه واردات
گاز از روســیه از طریق خط لوله نورد اســتریم  ۲را متوقف کرد.
به گزارش ایرنا ،خبرگزاری آسوشــیتدپرس دقایقی پیش به نقل
از اوالف شــولتس خبر داد که آلمان گامهایی را برای توقف روند
صدور مجوز خط لوله انتقال گاز روسیه (نورد استریم  )2برداشته
اســت.وی در برلین به خبرنگاران گفت که دولتش این اقدام را
در واکنش به اقدام های روســیه در اوکراین اتخاذ کرده اســت.
به گفته شــولتس ،برلین تصمیم گرفته تا تائید این خط لوله را
مورد «ارزیابی مجدد» قرار دهد.وی افزود :این اقدام قطعاً زمانبر
خواهد بود.اوالف شولتس همچنین اعالم کرد که موضع آلمان در
خصوص صادرات سالح به اوکراین تغییری نکرده است.
نخســت وزیر انگلیس :تحریمهای اقتصادی سختی در
انتظار روسیه است
تهران – ایرنا – بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه
پس از آنکه والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور اعزام
نیرو به دو منطقه جدایی طلب در شــرق اوکراین را صادر کرد،
گفت که لندن بی درنگ تحریم های اقتصادی ســختی را علیه
مسکو اعمال می کند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
جانسون افزود :ما به سرعت بســته ای از تحریم های اقتصادی
را آماده می کنیم .باید تاکیــد کنم که این اولین ضربات پیاپی
تحریم های اقتصادی انگلیس علیه روسیه است ،زیرا انتظار داریم
که رفتار غیرمنطقی مســکو افزایش یابد.جانسون یادآور شد که

مورا :مسائل کلیدی در مذاکرات
وین باید حل شود

ویــن – ایرنا – نماینده اتحادیه اروپــا در مذاکرات رفع تحریمها
اظهار داشــت که گفتوگوها به مراحل حساس رسیده و مسائل
کلیدی برای دســت یابی به توافق باید حل شود.به گزارش ایرنا،
انریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین روز سهشنبه در توئیتی
نوشــت که گفتوگوها «مذاکرات در لحظه حساسی است و ما
پــس از ده ماه مذاکره به پایان نزدیک می شــویم».وی با بیان
اینکه نتیجه نهایی هنوز نامشخص است افزود :همه هیئت ها به
طور کامل درگیر هستند و کار ها به صورت فشرده در کوبورگ
جریان دارد.دور هشــتم مذاکرات رفع تحریمها در وین از ششم
دیماه آغاز شــده و یکی از طوالنی ترین ادوار گفتوگوهاست.
قریب به اتفاق هیاتها اذعان دارند که مذاکرات به مرحله نهایی
رســیده و توافق نهایی در دســترس است .گفتوگوها اینک در
شرایطی قرار دارد که موفقیت یا شکست آن صرفا به تصمیمات
سیاســی طرفهای غربی بســتگی دارد .اگــر طرفهای غربی
تصمیمات الزمی را که به آن آگاه هستند ،اتخاذ نمایند ،میتوان
چند موضوع باقیمانــده را حل کرده و ظرف چند روز به توافق
نهایی دست یافت.هیأت ایرانی بر اساس اصول و دستورالعملها
پیشنهادات و خواستههای روشن خود در موضوعات باقیمانده را
روی میز قرار داده است و اکنون توپ کامال در زمین طرفهای
غربی اســت.علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران هفته پیش با
انتشــار پیامی در توئیتر نوشت :بعد از هفتهها مذاکرات فشرده،
بیش از هر زمان به توافق نزدیک شــدهایم امــا تا وقتی درباره
همهچیز توافق نشده باشد ،درباره هیچ چیز توافق نشده است.
وی با بیان اینکه «واقعبینی ،خودداری از زیادهخواهی و توجه به
تجربه  ۴سال گذشته الزمه تحقق این هدف است» افزود :زمان
تصمیمگیری طرفهای مذاکراتی ما فرا رسیده است.

تحریم ها نه تنها نهادهایی در «لوگانسک» و «دونتسک» را هدف
قرار می دهد ،بلکه داخل روســیه را نیز در بر می گیرد و منافع
اقتصادی روســیه را تا حد ممکن شامل می شود.بریتانیا تهدید
کرده است دسترسی شــرکت های روسیه به دالر آمریکا و پوند
انگلیس را قطع می کند و این شرکت ها را از افزایش سرمایه در
لندن محروم خواهد کرد.انگلیس هنوز مشــخص نکرده که چه
کسانی مشمول تحریم ها قرار می گیرند ،اما متعهد شده است که
هیچ جایی برای پنهان شدن الیگارش های روسی وجود ندارد .به
گفته بوریس جانســون اهداف می تواند شامل بانک های روسیه
باشد.
جوزف بورل :اتحادیه اروپا تصمیمات جدیدی درباره
تحریم روسیه اتخاذ خواهد کرد
جوزف بورل (  ) Josep Borrellمسئول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا گفت که اتحادیه اروپا دیروز سه شنبه تصمیمات جدیدی
را درباره تحریم روسیه اتخاذ خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری
مهر ،بنقل از شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا ،جوزف بورل
(  ) Josep Borrellمسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت
که اتحادیه اروپا امروز سه شنبه تصمیمات جدیدی را درباره
تحریم روســیه اتخاذ خواهد کرد.براساس این گزارش ،بورل
همچنین خواستار برگزاری نشست فوق العاده وزرای خارجه
اتحادیه اروپا بمنظور بررســی بحران اوکراین شد.وی پیشتر
گفته بود که اعزام نیروهای روســی به دونتسک و لوهانسک
تجاوز آشــکار به اوکراین و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت
آن است .شورای امنیت سازمان ملل باید در اسرع وقت برای
مقابله با پیامدهای آخرین تحوالت در اوکراین تشکیل جلسه
دهد.
بایدن سرمایهگذاری در دونتسک و لوهانسک را ممنوع
کرد
بایدن سرمایهگذاری در دونتسک و لوهانسک را ممنوع کرد
چند ساعت پس از آنکه رئیس جمهور روسیه حکمی را صادر
کرد و در آن دو منطقه جداییطلب دونتســک و لوهانســک

در اوکراین را به عنوان مناطق مســتقل به رسمیت شناخت،
رئیس جمهوری آمریکا دســتور اجرایــی را امضا کرد که بر
اســاس آن سرمایهگذاری ،تجارت و کمکمالی جدید آمریکا
به این مناطق ممنوع شــد.به گزارش ایسنا ،به نقل از پایگاه
خبری هیل ،این دســتور اجرایی جو بایدن ،رئیس جمهوری
آمریــکا پس از ســخنرانی طوالنی والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهوری روسیه در خصوص این تصمیمش در مورد مناطق
دونستک و لوهانسک واقع در منطقهای تحت عنوان دونباس
صادر شد .این دستور اجرایی همچنین به بایدن قدرت اعمال
تحریم علیه هر شــخصی را که در جمهوریهای خودخوانده
لوهانســک و دونتسک فعالیت داشته باشــد ،میدهد .جن
ســاکی ،سخنگوی کاخ ســفید در بیانیهای گفت :ما اقدامی
مشابه این را از جانب روسیه پیشبینی کردهایم و آمادهایم تا
فورا به آن پاسخ دهیم .این اقدام پوتین نقض فاحش تعهدات
بینالمللی روسیه است.این تصمیم برای اعمال تحریم نشانهای
از این است که آمریکا تاکید دارد پنجره حل بحران کنونی از
طریق ابزارهای دیپلماتیک در حال بســته شدن است.دولت
بایدن بیش از یک هفته اســت که هشدار داده حمله روسیه
به اوکراین ممکن است «هر لحظه» صورت گیرد و بایدن روز
جمعه به خبرنگاران گفته بود که معتقد است پوتین تصمیمش
را در مورد حمله به اوکراین گرفته است .آمریکا برآورد میکند
که روســیه در حال حاضر  ۱۹۰هزار نیرو در نزدیکی اوکراین
دارد.اما دولت آمریکا همچنان پنجره دیپلماسی را باز گذاشته
و حتی روز یکشنبه اعالم کرد ،مادامی که روسیه به اوکراین
حمله نکند ،بایدن با دیدار با پوتین موافق است.هنوز مشخص
نیست که این تحریمهای جدید چقدر بر دو منطقه لوهانسک
و دونتسک تاثیر خواهد گذاشــت .دولت بایدن با هماهنگی
متحدان اروپایی بســته تحریمهای مجزا و شدیدتری را برای
اعمال علیه روســیه در صورت حمله نظامی به اوکراین آماده
کرده است.جن ساکی گفت :این اقدامات مجزا از تحریمهای
اقتصادی شــدیدی که ما با هماهنگی متحدان و شــرکا در
صورت حمله روســیه به اوکراین آماده کردهایم ،هستند .ما
به رایزنی با متحدان و شــرکا از جمله اوکراین درباره گامهای
بعدی و درباره بســیج نظامی روســیه در امتداد مرز اوکراین
ادامه خواهیم داد.یکی از مقامات ارشد دولت بایدن اواخر روز
دوشنبه بدون ارائه جزئیات به خبرنگاران گفت که ممکن است
روز سهشنبه اقدامات بیشتری اعالم شوند.آنتونی بلینکن ،وزیر
امور خارجه آمریکا در بیانیهای این تصمیم پوتین را محکوم
کرده و گفت :این تصمیم بیانگر نقض تعهدات روســیه تحت
توافقنامههای مینسک است و حملهای صریح به حاکمیت و
تمامیت ارضی اوکراین محسوب میشود.وی افزود :این دستور
اجرایی جدید به منظور جلوگیری از روســیه از سود بردن از
این نقض آشــکار قوانین بینالمللی صادر شد.بلینکن تاکید
کرد :این اقدام علیه مردم اوکراین یا دولت اوکراین صادر نشده
و فعالیتهای بشردوستانه مجاز هستند در این مناطق ادامه
پیدا کنند .حمایت مــا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین
و همچنین دولت و مردم این کشــور همچنان به قوت خود
باقی است و تزلزلناپذیر است.همزمان با این اقدام کاخ سفید،
اتحادیه اروپا نیز اعالم کرد که تحریمهایی را علیه افرادی که
در به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک به عنوان مناطق
مستقل دست دارند ،اعمال میکند.
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دونبــاس یا ُدنباس ،یک منطقه تاریخی ،اقتصادی و فرهنگی در جنوب شــرق
اوکراین اســت و از بخشهای شمالی و مرکزی استان دونتسک ،بخش جنوبی
اســتان لوهانسک و منتهای شرقی اســتان دنیپروپتروفسک تشکیل میشود،
اما از  ۲۰۱۴با یک ســری تحوالت روبرو شده اســت.به گزارش ایسنا ،به نقل
از شــبکه خبری الجزیره ،والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روســیه شــامگاه
دوشــنبه در ســخنانی اعالم کرد ،رهبران اوکراین نتوانستند یک کشور باثبات
ایجاد کنند و این منجر به وابســتگی آنها به کشــورهای خارجی مانند ایاالت
متحده شــده اســت .او گفت اوکراین اســتقالل و ثبات خود را از دست داده و
به محلی برای فرصتطلبان تبدیل شــده است.پوتین همچنین اعالم کرد که
روســیه« ،لوهانسک» و «دونتســک» را که در منطقه دنباس در شرق اوکراین
واقع شدهاند ،به عنوان جمهوریهای مستقل از اوکراین به رسمیت میشناسد.
به دنبال آن رئیسجمهوری روســیه دستور داد تا نیروهای کشورش به این دو
منطقه اعزام شوند.
آنچه از دنباس میدانیم
دنبــاس در واقع حوضهٔ آبریز دونتس بخش شــمالی رود دونتس اســت که از
طریــق رود دن به دریای آزوف میریزد.در مارس  ۲۰۱۴در پی «یورو-میدان»
(اصطالحی که به موج اعتراضات و ناآرامیهای مردمی در اوکراین اطالق میشود
کــه آغازگر آنها تظاهرات مردمی شــب  ۲۱نوامبر ســال  ۲۰۱۳در کییف ،به
منظور تحقق اتحاد و یکپارچگی بیشــتر با اتحادیه اروپا بود) و انقالب مردمی
 ۲۰۱۴اوکراین ،مناطق بزرگی از دنباس دچار ناآرامی شــد .این ناآرامیها بعدا
به نبرد بین دولت پساانقالبی اوکراین و تجزیهطلبان جمهوریهای خودخوانده
دونتسک و لوهانسک تبدیل شد.تا پیش از جنگ ،دنباس پرتراکمترین منطقه
اوکراین پس از پایتخت این کشور ،کییف ،بود.استان دونتسک تا پیش از جنگ
پنجمین شــهر بزرگ اوکراین و پایتخت غیررســمی دنباس بهشمار میرفت.
دیگر شــهرهای بزرگ این منطقه لوهانســک ،ماریوپول ،ماکیئیفکا ،هورلیفکا،
کراماتورسک ،اسلوفیانســک ،آلچفسک ،سیورودونتسک و لیسیچانسک بودند.
امروزه شهر کراماتورسک مرکز اداری موقت استان دونتسک و سیورودونتسک
مرکز اداری موقت استان لوهانسک بهشــمار میروند.در طرف تجزیهطلب نیز
دونتسک ،ماکیئیفکا و هورلیفکا بزرگترین شهرهای جمهوری خلق دونتسک
و لوهانسک و آلچفسک ،بزرگترین شهرهای جمهوری خلق لوهانسک هستند.
اســتان دنباس با حدود چهار و نیم میلیون نفر جمعیت پرجمعیتترین استان
اوکراین اســت و با مســاحتی بالغ بر  ۲۶هزار و  ۹۰۰کیلومتر مربع تقریبا ۴/۴
درصد از مساحت کل اوکراین را تشکیل میدهد .مرکز این استان شهر دونتسک
اســت .این استان که در جنوب شرق اوکراین واقع شده تا نوامبر سال  ۱۹۶۱به
افتخار ژوزف استالین به نام استان استالینو شناخته میشد ه و اکنون دو میلیون
نفر جمعیت دارد.حدود  ۵۷درصد از مردم اســتان دونتسک از نژاد اوکراینی و
 ۳۸درصد روستبار و حدود پنج درصد از ســایر نژادها هســتند .ولی به لحاظ
زبانی که در آن صحبت میشــود ،حدود  ۷۵درصد مردم اســتان دونتسک به
زبان روسی صحبت میکنند و تنها  ۲۴درصد به زبان اوکراینی حرف میزنند.در
شمال شرق آن ،استان لوهانسک و در شمال غرب آن استان خارکیف قرار دارد.
این اســتان از غرب با استانهای دنیپروپتروفسک و زاپروژیا هممرز است .این
اســتان در جنوب ساحلی با دریای آزوف دارد و از شرق با کشور روسیه هم مرز
اســت.در ادامه تحوالت اوکراین در سال  ۲۰۱۴و پس از رای مردم شبه جزیره
کریمه به جدا شــدن آن از اوکراین ،روز یکشنبه  ۱۱ماه مه سال  ۲۰۱۴استان
دونتســک همزمان با استان لوهانسک شاهد برگزاری یک همهپرسی به منظور
اســتقالل از کییف بود .در این همهپرسی بیش از  ۸۹درصد رایدهندگان به
خودمختاری استان دونتسک رای دادند.استان لوهانسک ،به روسی (لوگانسک)
از استانهای شرقی اوکراین است .مرکز این استان شهر لوهانسک است.در سال
 ۲۰۱۴و پس از جدا شدن شبه جزیره کریمه از اوکراین ،روز ششم آوریل ۲۰۱۴
هواداران روســیه در سه استان لوهانسک ،دونتسک ،و خارکیف اقدام به تصرف
ساختمانهای دولتی کرده و خواستار برگزاری همهپرسی در مورد پیوستن این
استانها به روسیه شــدند.در ادامه این تحوالت در روز  ۱۱ماه مه سال ،۲۰۱۴
استان لوهانسک شاهد برگزاری همهپرسی کسب استقالل از کییف بود که در
این همهپرســی بیش از  ۹۶درصد رایدهندگان به خودمختاری لوهانسک رای
دادند .در  ۵نوامبر ســال  ۱۹۳۵این شــهر تغییر نام داده و به افتخار کلیمنت
ووروشــیلوف ،فرمانده نظامی شوروی و سیاستمدار« ،ووروشیلوفگراد» نامیده
شد.در  ۵مارس سال  ،۱۹۵۸با دستور خروشچف مبنی بر اینکه نام افراد زنده بر
روی شهرها گذاشته نشود ،نام قدیمی این شهر نیز به آن بازگشت .در  ۴مه سال
 ،۱۹۹۰با فرمان شورای عالی جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین نام اصلی
شهر به شهر لوهانسک بازگشت؛ جمعیت کنونی آن یک و نیم میلیون نفر است.
پیشینه این شهر به سال  ۱۷۹۵بازمیگردد .در آن تاریخ یک صنعتگر انگلیسی
به نام «چارلز گاســ ُکنیه» یک کارخانه فلز در این مکان تاسیس کرد .این آغاز
صنعتی بود که هنوز هم در این شــهر به رونق خود باقی است.لوهانســک در
ســال  ۱۸۸۲به عنوان شهر رسمیت یافت .این شــهر که در حوضه آبریز رود
دونتس قرار گرفته به یکی از مراکز مهم صنعتی در شــرق اروپا تبدیل شــد،
کت ِپلو ُوز» در آن قرار گرفته
بهویژه اینکه شرکت بزرگ لوکوموتیوسازی «لوهانس 
است.لوهانســک از  ۱۴ژوئیه  ۱۹۴۲تا  ۱۴فوریه  ۱۹۴۳در اشــغال آلمان نازی
بود.دنباس همچنین در مرکز نبرد فرهنگی بین کییف و مســکو قرار دارد که
میگوید این منطقه ،بخش بزرگی از شــرق اوکراین ،روسزبان اســت و باید از
ناسیونالیسم اوکراینی محافظت شود.دنیس پوشــیلین ،که در سال  ۲۰۱۸در
انتخابات مورد مناقشــه کییف انتخاب شــد ،رهبر به اصطالح جمهوری خلق
دونتسک اســت ،در حالی که لئونید پاسچنیک منطقه جداییطلب لوهانسک
را رهبری میکند.

طالبان میخواهد «ارتش بزرگ» برای
افغانستان بنا کند

یک مقام ارشد طالبان گفت که آن گروه در حال ایجاد «ارتش بزرگی» در افغانستان
است که افسران و سربازان نظام پیشین را نیز در برمیگیرد.به گزارش ایسنا ،به نقل
از خبرگزاری فرانسه ،لطیفاهلل حکیمی ،از مقامات ارشد در وزارت دفاع طالبان ،در
نشستی رسانهای با اعالم این خبر افزود که طالبان نیمی از  ۸۱بالگرد و هواپیمای
ب ه جا مانده از زمان حضور نیروهای آمریکایی را که از کار افتاده قلمداد میشدند،
تعمیر و راهاندازی کردهاند .او گفت ،طالبان در پی خروج نیروهای آمریکایی به بیش
از  ۳۰۰هزار اســلحه سبک ۲۶ ،هزار ســاح سنگین ،و نزدیک به  ۶۱هزار خودرو
ت یافت .با تسخیر کابل به دست طالبان و خروج نیروهای آمریکایی در
نظامی دس 
 ۳۱اوت  ،۲۰۲۱ارتش ملی افغانستان فروپاشید و بسیاری از سالحها و تجهیزات آن،
در پایگاههای متروک رها شــد .طالبان مقامهای مرتبط با نظام پیشین را مشمول
عفو عمومی اعالم کردند ،اما بیشــتر مقامهای دولتی و افســران عالیرتبه نظامی،
در میــان بیش از  ۱۲۰هــزار تنی بودند که در روزهای پایانــی حضور آمریکا در
افغانستان ،از آن کشور تخلیه شــدند .به نوشته ایندیپندنت ،بسیاری از کادرهای
ارتش افغانستان نیز به زندگی غیرنظامی بازگشتند و از انتقامجویی طالبان نگرانند.
سازمان ملل متحد ماه گذشته اعالم کرد که بیش از صد تن از نظامیان پیشین آن
کشور ،تاکنون به قتل رسیدهاند.

info@sobh-eqtesad.ir
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اتکیهبردتوسوکوارآیم؟
گرکارمراتوغمرسیروزی
وقتیهکزکشت گانخودرپسی

چهره روز
آندرانیک تیموریان
آندرانیک تیموریان سامرانی (زاده  ۱۵اسفند  )۱۳۶۱یک
بازیکن فوتبال ایرانی ارمنیتبار است .او نخستین کاپیتان
اول ارمنیتبــار تیم ملی فوتبال ایران اســت.آندرانیک
تیموریــان ســامرانی در  ۱۵اســفند  ۶( ۱۳۶۱مارس
 )۱۹۸۳در محله مجیدیه تهران در خانوادهای ارمنیتبار
به دنیا آمد .او در فوتبال ایران بیشتر با نام آندو تیموریان
خطاب میشود؛ هرچند که نام خانوادگی او در مسابقات
بینالمللی با عنــوان تیموتیان درج میشود.ســرژیک
تیموریان برادر بزرگتر آندو که در اکثر دوران بازیگری
او به عنوان مدیر برنامههایش فعالیت میکرد ،از بازیکنان
سابق استقالل تهران بودهاست که سابقه بازی در باشگاه
فوتبال ماینس آلمان را به عنوان هافبک در کارنامه خود
دارد.وی تنها بازیکن فوتبال مسیحی ایرانی شاغل در تیم ملی فوتبال ایران در سالهای اخیر بودهاست.
آندرانیک به مانند اکثر ورزشــکاران ارمنی ایران ،فعالیت خود را از  ۱۵سالگی در باشگاه فوتبال آرارات
تهران آغاز کردهاســت .پس از دو ســال بازی در آرارات ،در  ۱۷سالگی به تیم جوانان استقالل تهران
پیوســت .آندو در آن دوران به همراه مجتبی جباری و خســرو حیدری از استعدادهای پرورش یافته
جوانان باشگاه استقالل تهران بهشمار میرفتند که زیر نظر صمد مرفاوی مربی وقت امیدهای استقالل
رشــد و پرورش یافتند .آندرانیک تیموریان برای اولین در سطح فوتبال در ابومسلم مشهد چهره شد و
که از همین تیم نیز به اروپا منتقل شد و به جام جهانی فوتبال راه یافت .آندو در تابستان سال ۱۳۸۵
پس از درخشش در جام جهانی آلمان به تیم فوتبال بولتون واندررز پیوست .در آن زمان سام آالردایس
سرمربی بولتون بود .روز  ۶ژانویه سال  ۲۰۰۶آندرانیک در دیدار مقابل دونکستر راورز با به ثمر رساندن
دو گل نخستین گلزن ایرانی جام اتحادیه انگلیس نام گرفت.

پیشنهاد

چوندستربآوریهبخونرزیی
روزیاگرمتویارخودخوانی
همشیپتوبگذرمهبزددیده

فرهنگ

جشنواره ساالنه"شهر اسکیموها" در سیبری روسیه /کامرسانت

ورزشی

واکنش فدراسیون دوومیدانی به بیپولی دوندههای ایران در ترکیه:

دخالت نمیکنیم

هاشم صیامی در مورد اینکه سجاد هاشمی مدعی شده باشگاه پلیمرخلیج فارس هزینه های دوندگان در اردوی ترکیه را کامل
پوشــش نداده است ،گفت :زمانی ورزشــکار با حمایت باشگاه یا اسپانسر شخصی میرود ،دیگر فدراسیون تعهد نمیدهد .تعهد
ما از ابتدای سال این بوده که مبلغ اردوی داخلی را به ورزشکاران میدهیم که به آن هم عمل کردهایم.به گزارش ایسنا ،سجاد
هاشمی ،میالد ناصحجهانی و مهدی پیرجهان  28آبان به ترکیه اعزام شدند تا اردویی سه ماهه را جهت حضور در مسابقات داخل
سالن آسیا و مسابقات پیش رو آغاز کنند .فدراسیون که پیش از این عنوان کرده بود بر اساس سطحبندی ورزشکاران تنها معادل
ارزی هزینه تعیین شــده برای اردوی داخلی را پرداخت میکند ،به تعهدات خود عمل کرد اما ســجاد هاشمی مدعی است که
باشگاه پلیمرخلیج فارس که وعده حمایت از این سه ورزشکار برای برگزاری اردو را داده بود ،به این موضوع عمل نکرده است و
همین مسئله شرایط سختی را برای آنها به وجود آورد تا جایی که مجبور شدند برای تامین هزینههای خود ،پول قرض بگیرند.
هاشم صیامی رئیس فدراسیون دوومیدانی در مورد وضعیت این ورزشکاران در اردوی ترکیه به ایسنا گفت :به کلیه ورزشکارانی که
بنا دارند در خارج از کشور تمرین کنند ،مبلغ تعیین شده ای را در قالب حمایت در داخل ایران کمک میکنیم.

اولمنمآنکهردشمارآیم
هممنباشمهک:پایاد رآیم
دانمهبیقینهک:بختیارآیم
گرنتوانمهکآش کارآیم

نقش ژن نئاندرتال در ابتالی
افراد به کووید ۱۹-و اچآیوی
گروهی از محققــان اخیرا اظهار کردهاند ،ژن نئاندرتال خطر ابتالی
افراد به کووید ۱۹-شدید را افزایش میدهد اما ممکن است از افراد در
برابر ویروس نقص ایمنی انسانی یا اچآیوی( )HIVتا حدی محافظت
کند.به گزارش ایســنا و به نقل از اس تــی دی ،گروهی از محققان
در یــک مطالعه جدید ،ارتباط بین یــک نوع ژنتیکی که خطر ابتال
به کووید ۱۹-شــدید را افزایش میدهد و از طرفی در برابر ویروس
اچآیوی از فرد تاحدی محافظت میکند را شناسایی کردهاند.برخی
از افراد با آلوده شدن به کروناویروس سندرم حاد تنفسی  ۲به شدت
بیمار میشــوند در حالی که برخی دیگر فقط عالئم خفیف دارند یا
اصال عالئمی ندارند .باید بدانید عالوه بر عوامل خطر مانند ســن باال
و ابتــا به بیماریهای مزمن مانند دیابــت ،ژنتیک ما نیز در خطر
ابتال ما به کووید ۱۹-شدید نقش دارد.محققان گفتند ،در افرادی که
حامل آلل خطر کووید ۱۹-در کروموزوم سه بودند ،ما شاهد کاهش
 ۲۷درصدی خطر ابتــای آنها به اچ آی وی بودیم.در پاییز ،۲۰۲۰
«هوگو زبرگ»( )Hugo Zebergاز موسســه کارولینســکا و «ساوانته
پابو»( )Svante Pääboاز موسسه انسان شناسی تکاملی ماکس پالنک
اظهار دادند که ما عامل اصلی خطر ژنتیکی برای ابتال به کووید۱۹-
شدید را از نئاندرتالها به ارث بردهایم .در بهار سال  ،۲۰۲۱همین دو
محقق این عامل خطر را در دی.ان.ای انسان باستانی مطالعه کردند
و مشاهده کردند که فراوانی آن از آخرین عصر یخبندان به طور قابل
توجهی افزایش یافته است .در واقع دارا بودن یک نوع ژنتیکی که از
نئاندرتالها به ارث رسیده است.

تخت گاز
مهارکنندههایی که میتوانند به
مقابله با کروناویروس بپردازند

خاطرهساز محبوب کودکان درگذشت
«یان پینکووســکی» نویسنده و تصویرگر کتابهای
کودکان درگذشــت.به گزارش ایســنا و بــه نقل از
گاردین« ،یان پینکووســکی» تصویرگر و نویســنده
محبوب بیش از  ۱۴۰کتاب کودک در سن  ۸۵سالگی
از دنیا رفت«.پینکووســکی» که مجموعه کتابهای
«مگ و ماگ» را نیز خلق کرده است به آلزایمر مبتال
شــده بود«.فرانچســکا دو» مدیر برنامهریزی بخش
کتاب کودک انتشارات «پنگوئن رندوم هاوس» اعالم
کرد این نویسنده صبح روز یکشنبه درگذشته است.
آثار «پینکووسکی» اغلب با الهام از دوران کودکی او
در لهســتان و تجربیات او بــه عنوان یک پناهجو در
دوران جنگ خلق شــدهاند .عالقه این نویســنده به
کاردستیهای کاغذی از زمانی نشات میگیرد که یک سرباز در پناهگاهی واقع در «ورشو» برای
ســرگرم کردن او روزنامههایی را به شــکلهای مختلف درمیآورد.مجموعه «مگ و ماگ» که با
همکاری «هلن نیکول» خلق شده است ،ماجرای یک جادوگر و گربه راه راهش را روایت میکند.
«پینکووســکی» در جریان مصاحبهای به این موضوع اشاره کرده بود که مجموعه «مگ و ماگ»
فرصتی در اختیار او گذاشته بود تا بتواند هیوالهای دوران کودکیاش را به اسباببازیهای بیضرر
تبدیل کند.پس از درگذشــت «هلن نیکول» در سال « ،۲۰۱۲پینکووسکی» مجموعههای جدید
«مگ و ماگ» را با همکاری «دیوید والســتر» که یک نویسنده ،مترجم ،هنرمند و موسیقیدان
است ،منتشر کرد«.پینکووسکی» در سال  ۲۰۱۹به پاس خلق آثار ادبی به عنوان نویسنده کتاب
کودک موفق به کسب جایزه یک عمر دستاورد ادبی «بوکتراست» شد .البته او بارها نامزد و برنده
جایزههای ادبی مختلف دیگری شده بود.

ردکویتومستمندوزارآیم؟
غمنیست،هکعاقبتهبکارآیم

از هر دری خبری

کتاب زوال بشری
کتاب زوال بشری از اوســامو دازای دومین رمانی است
که از این نویسنده در کافهبوک معرفی میشود .اوسامو
دازای ،نویسندهای ژاپنی است که با وجود عمر کوتاهش
تاثیر زیادی بر ادبیات ژاپن گذاشت .حتی نویسندههای
بهنامی مثل هاروکی موراکامــی و کوبو آبه از وی تاثیر
پذیرفتهاند .اما متاسفانه آثار این نویسنده هنوز در ایران
شناخته شده نیســت .اوســامو دازاى در زوال بشرى،
داســتان زندگی یک انســان را در سراشیبى رو به افول
روایت میکند.او در فصل اول با توصیف ســه عکس از
کودکی ،جوانــى ،و پیرىِ یک انســان ،دورنمایی کلى
از مقوله زوال را نشــان میدهد .و بــه ترتیب توصیف
میکند که چطور احساسات در طول دورههاى زندگی،
دســتخوش تغییر شده و به مرور ریشه عواطف خشکیده میشود ،تا جایى که با تماشاى چهره پیرى،
هیچ اثری از آن انســان ابتدای راه شناخته شده نیســت :این تصوی ِر زوال بشرى است.زویو؛ شخصیت
محورى ،فردى است که از انسانها میترسد و از آنها گریزان است .او شخصیت و افکارش را پشت نقابى
همیشه خندان استتار کرده و دائماً برای آنکه در چالههای سیا ِه پیش روى زندگی نکبتبارش فرو نرود
به سمتی فرار میکند و یا به چیزی چنگ میزند .اما آنقدر همین آدمها و جامعه بر او تاثیر میگذارند
و بازیاش میدهند که رفتهرفته در سراشیبی تاریک انهدا ِم خودش میافتد .او ذره ذره با فساد و ابتذال
یکی میشــود .خودش میشود شبیه همان انســانهایی که ازشان فرارى بود .فرد جامعهگریزى که با
جامعه یکی میشود .درست شکل سایهاى که وقتى کامل به میان تاریکی برود ،دیگر دیده نمیشود و
خودش میشود بخشى از آن تاریکى!اوسامو دازای این مسیر را طوری پیش میبرد که متوجه نمیشوید
شروع مرز بین آبادی و ویرانى کجاست و این انحطاط دقیقه در چه مرحلهای شکل گرفته.

گنجینه

نسخه دیگری از لندروور دیفندر کالسیک با موتور برقی
شــرکتی در یوکشایر انگلســتان ،از جدیدترین محصول خود ،یک نسخه برقی از لندروور دیفندر کالسیک رونمایی کرد که با پیشرانه
برقی ماژوالر منحصربهفرد خود ساخته شده است.نام این محصول «( »Twisted EVخودروی برقی بهبودیافته) است و قیمتی برابر ۲۲۵
هزار پوند معادل  ۳۰۶هزار دالر دارد .سازنده ،موتور این وانت را در کارخانه خود در سیرسک یوکشایر ،تولید کرده است .گویا میتوان
از این پیشرانه برای مدلهای دیفندر  ۱۱۰ ،۹۰و  ۱۳۰نیز استفاده کرد Twisted EV.در نسخه کوچکتر دیفندر  ،۹۰به یک باتری ۶۱
کیلووات ساعتی مجهز است که میتواند راننده را با هر بار شارژ ،تا  ۲۲۴کیلومتر همراهی کند .در آن سو ،نسخه بزرگتر دیفندر ۱۱۰
به باتری  ۸۱کیلووات ساعتی مجهز شده است که گستره مسافت قابلپیمایش  ۲۸۸کیلومتری را در اختیار راننده قرار میدهد .باتریها
در تمام مدلها ،زیر کاپوت و میان ریلهای شاسی قرار گرفتهاند .درگاه شارژ این خودرو را یک واحد  ۲۲کیلوواتی تشکیل میدهد که
ی هم از نوع مایع هستند Twisted EV.در کنار بهرهوری از دو
به گواهینامه  IP67ضد آب مجهز شــده است .خنککننده و گرمکن باتر 
حالت رانندگی مختلف با نامهای اکو و اسپرت ،به فرمان با کمکراننده مجهز شده است و قدرتی برابر  ۲۶۸اسب بخار دارد .در کنار این
قدرت نسبتا معمولی ،گشتاور  ۱۲۰۰نیوتن متری به حرکت هرچه بهتر این مدل کمک میکند.

بررســی جدید پژوهشــگران آمریکایی نشــان میدهد کــه گروهی
از مهارکنندههــا میتوانند بــه مقابله با کروناویــروس کمک کنند.به
گزارش ایســنا و به نقل از نیوز مدیکال نت« ،کروناویروس ســندروم
حاد تنفســی  ،)2-SARS-CoV(»۲از پادتنهای روی ســطح پروتئین
خوشــهای خود برای اتصال به ســلول میزبان و ورود به آن اســتفاده
میکند .بررســی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان میدهد که الگوی
«-Nگلیکوزیالســیون»( )N-glycosylationکروناویروس ،برای فعالیت
طبیعی پروتئین خوشهای بســیار مهم است؛ به طوری که فعالیت آن
در شرایط آزمایشگاهی با اســتفاده از مولکولهایی که تولید یا اتصال
«-Nگلیکانهــای»( )N-glycansپروتئین خوشــهای را مهار میکنند،
کاهش مییابد.ظهور سویههای جدید کروناویروس ،چالشهای بزرگی
را برای مبارزه جهانی با همهگیری بیماری کووید ۱۹-ایجاد کرده است
زیرا بسیاری از این سویهها در برابر پادتنهای ایجاد شده یا واکسنهای
قبلی مقاومت نشان میدهند.پروتئین خوشهای کروناویروس از طریق
دامنــه اتصال گیرنــده خود ،به «گیرنــده آنزیم مبدل آنژیوتانســین
 )ACE2(»۲روی ســلول میزبان متصل میشــود .اتصــال بین دامنه
اتصال گیرنده و گیرنده آنزیم مبدل آنژیوتانسین  ۲سلول میزبان ،یک
تغییر ســاختاری را در پی دارد که به همجوشی غشا و اندوسیتوز ژنوم
ویروس منجر میشــود.پروتئین خوشهای هم پس از عفونت طبیعی و
هم پس از واکسیناســیون ،تغییراتی را طی -Nگلیکوزیالسیون تجربه
میکند-N.گلیکانها ،پروتئین خوشهای و ترکیب دامنه اتصال گیرنده
را تثبیــت میکنند .عالوه بر ایــن ،جهشهایی که در نواحی خاصی از
-Nگلیکوزیالسیون رخ میدهند.

