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وین- ایرنا- مذاکرات رفع تحریم ها در وین به نقطه اوج و لحظات حساس خود رسیده و باب گمانه زنی ها درباره توافق نهایی و زمان برگزاری نشست اختتامیه کمیسیون 
مشترک برجام باال گرفته است؛ اما بر اساس دریافت خبرنگار اعزامی ایرنا، چند موضوع اساسی و کلیدی باقی مانده که اگر حل وفصل نشود، توافقی در کار نخواهد بود.

این روزها هیجانات درباره ماحصل گفت  وگوهای وین در فضای رسانه به منحنی سینوس شباهت دارد و بازار حرف وحدیث ها حسابی داغ است. در ساعات اخیر بحث 
دست یابی گروه ۱+۴ و ایران به توافق نهایی در وین سرزبان ها افتاده اما قریب به اتفاق هیات ها در وین اذعان دارند که هنوز مسائل کلیدی حل نشده و تا رسیدن به 
خط پایان چند قدم مانده است.عصر دیروز »میخائیل اولیانوف« مذاکره کننده ارشد روسیه پس از توئیتی که درباره نزدیک شدن به پایان مارتن گفت  وگوها منتشر 
کرد به ایرنا گفت: ما تقریبا در مرحله خیلی نهایی هستیم و عمال گفت  وگوها را تمام کرده ایم. اما همانطور که گفتم چند موضوع باقی مانده که باید حل و فصل شود. 

اولیانوف درباره جزئیات مسائل باقی مانده اظهار کرد که تمایلی به ورود درباره مسائل حساس مذاکراتی ندارد....

www.sobh-eqtesad.ir

ایستگاه پایانی مذاکرات وین و چند قدم تا توافق نهایی

info@sobh-eqtesad.ir

خروج تولید از منطقه رکود
جدیدترین نظرســنجی از مدیران خرید حاکی از این است که تولید 
در بهمن ماه از منطقه رکود خارج شــده است.به گزارش ایِبنا، مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، گزارش بیســت و نهمین دوره طرح شاخص 
مدیران خرید )PMI( کل اقتصاد موســوم به »شامخ« را برای بهمن 
۱۴۰۰ منتشــر کرد. بر اســاس این گزارش، شــامخ کل اقتصاد در 
بهمن ماه امسال به ۵۱.۵۵ واحد رسیده که بیشترین نرخ در چهار ماه 
اخیر محســوب می شود.در این ماه به غیراز شاخص میزان سفارشات 
مشتریان و شاخص موجودی مواد اولیه، سایر مؤلفه های اصلی باالی 
۵۰ ثبت شــده اند. البته شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
نیز در بهمن ماه بیشــتر از دی ماه بوده اما برای چهارمین ماه پیاپی 
همچنان زیر ۵۰ اســت. اظهارنظر فعاالن اقتصادی نشــان می دهد 
بسیاری از فعالیت های کســب وکار به دلیل سردرگمی مشتریان در 
مورد نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش 
تقاضا همراه بوده اند.شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
نیز گرچه در بهمن ماه نسبت به دی بیشتر شده اما برای پنجمین ماه 
پیاپــی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و تصمیمات 
سیاســی، در همه بخش های اقتصادی زیر ۵۰ ثبت شــده است. در 
مقابل، شــاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده در 
بهمن مــاه به کمترین عدد در ۱۳ ماه اخیر رســیده که دلیل عمده 
آن می تواند کاهش قیمت ارز باشــد که منجر به کمتر شدن شتاب 
افزایش قیمت ها شده است. نکته قابل تأمل در گزارش شامخ بهمن ماه 
این است که شاخص قیمت فروش محصوالت تولید شده یا خدمات 
ارائه شــده در این ماه نســبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشته 
و طی ۲۲ ماه اخیر از فروردین ۹۹ به کمترین مقدار رســیده است. 
کاهش تقاضای مشتریان و کاهش نرخ ارز از دالیل اصلی این کاهش 

در قیمت فروش است.

 شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شــده از بنگاه های اقتصادی کشور، شاخص 
مدیران خرید )تعدیل فصلی نشــده( برای کل اقتصاد ایران در بهمن 
۵۱.۵۵ به دســت آمده و شاخص کل به بیشترین نرخ ۴ ماهه اخیر 
رسیده است. در این ماه به غیراز میزان سفارشات مشتریان و موجودی 
مواد اولیه سایر مؤلفه های اصلی باالی ۵۰ ثبت شده اند. در بهمن ماه 
اکثر فعاالن اقتصادی در بخش ساختمان وضعیت را بدتر از ماه قبل 
ارزیابی کرده اند.شــاخص میزان فعالیت های کسب وکار در بهمن ماه 
)۵۵.۵۰( نسبت به دی ماه افزایش داشته و افزایش این شاخص بیشتر 
ناشی از بهبود فعالیت ها در بخش خدمات و کشاورزی است که البته 
به دنبال کاهش شــدیدی بود که در ماه قبل داشتند.شاخص میزان 
سفارشــات جدید مشــتریان )۴۷.۹۰( در بهمن ماه بیشتر از دی ماه 
اســت اما برای چهارمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ است. بسیاری 
از فعالیت های کســب وکار به دلیل سردرگمی مشــتریان در مورد 
نوسانات نرخ ارز متأثر از فضای توافقات سیاسی کشور با کاهش تقاضا 
همراه بوده است.شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)۴۷.۲۹( در بهمن ماه نسبت به دی بیشتر شده اما این شاخص برای 
پنجمین ماه پیاپی و به دلیل کمبود نقدینگی و نااطمینانی نرخ ارز و 

تصمیمات سیاسی، در همه بخش های اقتصادی زیر ۵۰ بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده )۷۳.۶۵( در 
بهمن ماه به کمترین عدد ۱۳ ماه اخیر رسیده است. کاهش قیمت ارز 
باعث کمتر شدن شتاب افزایش شدید قیمت ها که طی ماه های اخیر 
فشــار زیادی را به تولیدکنندگان وارد کرده بود، شده است. شاخص 
قیمت فروش محصوالت تولید شــده یا خدمات ارائه شده )۵۴.۳۷( 
نســبت به ماه قبل )۵۸.۲۵( کاهش داشــته و طی ۲۲ ماه اخیر از 
فروردین ۹۹ به کمترین مقدار خود رســیده است. کاهش تقاضای 
مشــتریان و کاهش نرخ ارز از دالیل اصلــی این کاهش در قیمت 
فروش اســت. بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم 
نقطه ای ۳۵.۴ درصد است که نســبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد 
کاهش داشته اســت.انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینده )۶۱.۷۷( طی ۴ ماه گذشــته به بیشــترین مقدار خود 
رسیده است که خوش بینی فعاالن اقتصادی به بهبود در کسب وکارها 
در اســفندماه را بعد از مذاکرات نشان می دهد.به طورکلی بر اساس 
نظرســنجی انجام شــده از فعاالن اقتصادی در بهمن، امید به تأثیر 
مثبت گشایش سیاســی در بهبود فعالیت اقتصادی باعث انتظارات 
مثبت کسب وکارها شده است. نوسانات نرخ ارز و انتظارات کاهشی 
افراد نســبت به کاهش قیمت ها و مشخص نبودن شرایط اقتصادی 
باعث کاهش در تقاضا شده است.بر اساس داده های به دست آمده از 
بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن ماه 
عدد ۵۱.۵۰ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت، در مقایسه 
با بهمن سال ۱۳۹۸ با شــامخ )۵۶.۱۴( و ۱۳۹۹ با شامخ )۵۸.۳۴( 
بســیار کمتر اســت. در بهمن ماه در میان مؤلفه های اصلی شاخص 
میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را 
به ثبت رسانده اند. همچنین در صنایع الستیک و پالستیک، پوشاک 
و چرم، وســایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع غذایی، صنایع کانی 
غیرفلــزی و صنایع فرآورده های نفت و گاز، عدد شــاخص کل، زیر 
۵۰ بوده است.شاخص مقدار تولید محصوالت در بهمن ماه )۵۰.۵۷( 
تقریباً مشابه دی ماه بوده است همچنان یکی از کمترین مقادیر خود 
طی ۵ ماه اخیر از مردادماه را دارد و ســطح پایین تقاضای مشتریان 
باعث کاهش تولیدات بخش صنعت است.شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان در بهمن ماه )۴۸.۸۳( نســبت به ماه قبل افزایش 
داشته اســت اما همچنان زیر ۵۰ است. به عقیده فعاالن اقتصادی 
نوسانات نرخ ارز چه افزایش یا کاهش همراه با نااطمینانی نسبت به 
فضای سیاســت بین المللی کشور باعث شده تا بسیاری از مشتریان 
همچنان در سفارشــات خود با ســردرگمی روبرو باشند.شــاخص 
موجودی مواد اولیه در بهمن ماه )۴۸.۸۶( نســبت به ماه قبل اندکی 
بیشــتر اســت اما همچنان بیش از نیمی از فعاالن بخش صنعت با 

کمبود مواد اولیه روبرو هستند.
ادامه در صفحه پنجم

علت افزایش قیمت دارو در کشور 
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برآورد ما این است که  به نوعی 
یارانه ای که به ارز ترجیحی داده می شــد و منابع حاصــل از ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات 
پزشــکی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: قاعدتا با مکانیسم انتقال آن به سازمان های 
بیمه گر می توانیم همچنان محافظت مالی از بیماران را برای جلوگیری از افزایش پرداخت  از جیب 

بیماران داشته باشیم.
دکتر حمیدرضا اینانلو در گفت وگو با ایســنا، درباره وضعیت بودجه دارو در ســال ۱۴۰۱، گفت: 
امسال حدود ۳.۱ میلیارد دالر به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شده بود که البته 
باید توجه داشت حدود ۲ میلیارد دالر آن را تا نیمه اول سال اختصاص داده بودند و مابقی با تاخیر 

تخصیص یافت که این تاخیر مشکالتی را در تامین دارو ایجاد کرد.

نسخه پیچی برای دارو و تجهیزات پزشکی در صورت تک نرخی شدن قیمت ارز آن ها
وی درباره مابه التفاوت ارز تخصیص یافته امسال در حوزه دارو نسبت به سال گذشته، گفت: درباره 
مابه التفات، این پیش بینی وجود دارد که اگر بحث تک نرخی شدن ارز مطرح شود، برآورد ما این 
است که  به نوعی یارانه ای که به ارز ترجیحی داده می شد و منابع حاصل از ارز ترجیحی برای دارو 
و تجهیزات پزشکی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان است که قاعدتا با مکانیسم انتقال به سازمان های 
بیمه گر می توانیم همچنان محافظت مالی از بیماران را برای جلوگیری از افزایش پرداخت  از جیب 
بیماران داشته باشیم.اینانلو ادامه داد: مابه التفاوت ارز امسال نسبت به سال گذشته نزدیک به هم 
بوده و خیلی متفاوت نیست، اما باید توجه کنیم که امسال با دو پیک سنگین کرونا مواجه بودیم 
و قاعدتا بخشــی از داروهایی که ما در حوزه کرونا مصرف کردیم، از همین منابع ارزی تخصیص 

یافته بوده است.

مولفه های ارز دارو
وی گفت: ارزی که بنا است به دارو داده شود، چند مولفه دارد؛ یکی اینکه ارز ما باید مناسب، به 
اندازه و در زمان بندی های مناسب داده شود. همچنین نوع ارزی که برای تامین منابع دارویی نیاز 
داریم، باتوجه به اینکه منابع دارویی ما متنوع بوده و از کشورهای مختلف و متعددی اعم از هند، 
چین، اروپا و ...تامین می شود، از نظر تنوع باید به گونه ای باشد که  به موقع و به اندازه کافی بتوانیم 

دارو را در اختیار بیماران قرار دهیم.

مزیت ارائه یارانه دارو از کانال بیمه ها 
اینانلــو درباره تخصیص مســتقیم منابع به واردکنندگان دارو یا به بیمه هــا، گفت: اگر منابع به 
تامین کنندگان داده شود، درست است که قیمت دارو را پایین می آورد، اما این قیمت پایین دارو، 
خودش جذابیت هایی دارد که دارو از کانال های توزیع رسمی خارج شود و بحث قاچاق معکوس را 
به دنبال دارد. همچنین می تواند بحث مصرف القایی و افزایش مصرف غیرمنطقی دارو را به دنبال 
داشته باشد. این درحالی است که روش هایی در دنیا وجود دارد و آن هم این است که تخصیص 
منابع بهینه باشد؛ یعنی همان تخصیص منابع به بیمه ها، که روشی است که آزموده شده و تجربه 
آن در کشــور وجود داشته و امیدواریم این اتفاق رخ دهد.وی درباره احتمال افزایش قیمت دارو 
با تک نرخی شدن ارز و تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز به بیمه ها برای جبران هزینه های دارویی 
مردم، گفت: قاعدتا با این اقدام قیمت اصلی دارو واقعی می شــود، اما اگر بتوانیم این منابع را به 
بیمه هــا پرداخت کنیم، قاعدتا پرداختی بیمار تفاوتی نخواهد داشــت.اینانلو درباره علت افزایش 
قیمت دارو در شــش ماهه دوم امســال نیز گفت: قیمت دارو جزو اقالمی است که از مولفه های 
متعددی متاثر می شــود که می تواند متاثر از رشد قیمت نهاده هایش، افزایش قیمت داشته باشد. 
همچنین بحث هزینه هایی مانند دستمزد، انرژی، بورس و... نیز وجود دارد که هزینه  است و قیمت 
دارو را متاثر می کند. همچنین بخشی از افزایش قیمت دارو می تواند متاثر از این باشد که به دلیل 
تاخیر در تخصیص ارز، برخی داروهایی که تولید داخلی هســتند و نوع خارجی آن ها هم وجود 
دارد و قاعدتا اولویت ما حمایت از داروهای تولید داخل اســت، ممکن اســت ارز آن تغییر کند و 
روی قیمت دارو تاثیر بگذارد.وی درباره پیش بینی افزایش باالی ۱۵ درصدی قیمت دارو نیز گفت: 
باید توجه کرد که عدد تورم عمومی که در کشــور اتفاق می افتد، چند برابر این عدد است و دارو 

هم قاعدتا مستثنی نیست.

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران با تأکید 
بر اینکه پاسداری از انقالب اسالمی نه جغرافیا 
می شناسد و نه موضوع گفت: هر موضوعی که 
انقالب با آن مواجه شــود، پاسداری از آن جزو 
واجبات ســپاه اســت.به گزارش خبرنگار گروه 
سیاســی خبرگزاری فارس، سردار علی فدوی 
جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران ضمن تبریک حلول ماه شــعبان 
و اظهار داشــت: از روزهای اول پیروزی انقالب 
اســالمی تدبیر امام بود که پاسدارانی بر مبنای 
تعالیم انقالب اسالمی درست کند که از انقالب 
و دســتاوردهای آن پاسداری کند و خدارا شکر 
چهل و چهارمین ســال اســت که پاســداران 
انقالب اســالمی به برکات امام و رهبر انقالب 
که پاسداران را فرماندهی می کنند، توانسته اند 
به میزان قابــل قبول خداوند متعال به تکالیف 
خود موفق شــوند.وی افزود: این موفقیت های 
۴۳سال گذشــته را خداوند عنایت کرده و این 
عنایات شروطی دارد که اگر آنها را انجام ندهیم، 
آن عنایات محقق نمی شوند.فدوی با بیان اینکه 
باید پاسداران انقالب اسالمی به میدان بروند و 
به هیچ وجه کم کاری نکنند و با ایمان کامل و 
اخالص و صدق بروند تــا خداوند به وعده اش 
عمل و اینهمه پیروزی ها را عنایت کند، گفت: 
آمریکا و همه کســانی که به دنبــال او در این 
خصومت ۴۳ ســاله بر علیه جبهه حق انقالب 
اسالمی هستند، اعتراف می کنند که دو عامل 
اساسی در انقالب اسالمی هستند که به خاطر 
آن ها موفق نشــده اند حتی یک مورد برتری و 
پیروزی نسبت به انقالب اسالمی داشته باشند.

جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی تصریح کرد: اولین عامل والیت فقیه 
و دومین دلیل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
است و دشمن این دو عامل را با صراحت عنوان 
می کنند و برخی مواقع هم خداوند این اعترافات 
را به زبــان آنها می آورد که همــه دنیا از زبان 

دشــمنان انقالب اسالمی موفقیت های انقالب 
اســالمی را ببینند و بفهمند.وی بیان داشــت: 
یک مقام آمریکایی گفتــه »ما در هرجای دنیا 
و منطقه حاضر شدیم، قبل از ما سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی آنجا بود« و این بدان دلیل است 
که پاســداری از انقالب اسالمی نه جغرافیا می 
شناســد و نه موضوع.فدوی گفت: هر موضوعی 
که انقالب با آن مواجه شــود، پاســداری از آن 
جزو واجبات سپاه است و در همه این ۴۳ سال 
در حالی که نسل ها عوض شدند، پاسدارانی در 
سپاه مشغول هستند که انقالب، جنگ تحمیلی 
و امام را ندیده اند ولی به مثابه پاسداران سلف 
خودشــان عمل می کنند.وی ادامه داد: اغلب 
پاســدارانی که به عنوان مدافع حرم در سوریه 
حضور پیدا کردند، نیروهــای جوانی بودند که 
انقالب، جنگ و امام را ندیــده اند ولی پی آن 
اصولی که امامین انقالب به ســپاه ابالغ کرده 
اند، رفته اند تا به حداکثر ممکن انجام برسانند.

جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران افزود: 
پاسداران انقالب اسالمی به وعده های خدا باور 
دارند چرا که آنچه خداونــد می گوید باالترین 
است و بیش ترین باو را باید به وعده خدا داشت 
و با شور و نشاط کار کردن و با تمام توان پی کار 
رفتن از مشخصه های پاسداران است.وی با بیان 
اینکه در طول تاریخ اتحادی که اکنون دشمنان 
علیه اسالم دارند، بی ســابقه است، خاطرنشان 

کرد: ولــی با این حال حتی نمــی توانند یک 
پیروزی را علیه انقالب اســالمی نام ببرند ولی 
ما می توانیــم بگوییم در همه توطئه هایی که 
آنها علیه ما برقرار کرده اند پیروز شده ایم.فدوی 
با بیان اینکه زمانــی در روزهای اول جنگ در 
خانه های خرمشــهر با دشمن می جنگیدیم و 
خیلی ســریع دلدادگان انقالب اسالمی خارج 
از خاک های خودمان با دشــمنان جنگیدند و 
این را به هزاران کیلومتر دورتر از خانه هایمان 
توســعه دادند و این توسعه ادامه دارد، گفت: نه 
تنها در ام القرای انقالب اسالمی یعنی ایران این 
روال برقرار بوده بلکه در دوردست هایی که نََفس 
انقالب و پاسداران انقالب به آنها خورد، آنها هم 
عینا مثل ما عمل می کنند.جانشــین فرمانده 
کل ســپاه پاسداران با اشــاره به اینکه در یمن 
همه جبهه کفر بــا مظلومان یمن می جنگند 
ولی جز شکســت نصیبی نداشــته اند، تصریح 
کرد: االن نزدیک ورود به هفتمین سال جنگ 
همه مستکبرین با یمن هستیم ولی آنها هرروز 
شکست خورده اند و این یک قاعده قرآنی است 
که اگر برای انجام کارتان اصرار داشــته باشید، 
این خداوند متعال است که نتیجه را رقم می زند.

وی با بیان اینکه شکست های دشمنان ما علنی 
شده به طوری که همه دنیا و رسانه ها فهمیدند 
و با همه توانمندی های رســانه ای نتوانســتند 
این شکســت    ها را بپوشانند، تصریح کرد: وقتی 
در قسمت ســخِت اقدامات دشمن علیه ما، به 
قواعد خداوند و تکالیفمان عمل کردیم، خداوند 
هم بهترین نتایج را رقم زده، این را باید به همه 
موارد گره بزنیم.ســخنران پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران گفت: ما به اندازه کل سپاه در 
سپاه شهید داده ایم و کامال با اخالص و صدق 
پای کار رفته ایم و می دانســتیم رفتن پای کار 
به معنای جان دادن است.وی تصریح کرد: چون 
این کار صورت گرفت خداوند متعال به بهترین 
وجــه ممکن به وعده اش عمل کرده و نتایج را 

حاصل کرد.

پاسداریازانقالباسالمیجغرافیانمیشناسد

وزیر صمت خبر داد؛

تجارت خارجی ایران در آستانه ۱۰۰ میلیارد دالر
ارز ترجیحی فرزند ناخلف تحریم است!  

 بازارهای مالی در بالتکلیفی کامل

خبر خوش وزیر راه برای مستأجران

یکی از هزاران آســیبی که تحریم ها به چرخه اقتصاد کشــور وارد کرد، پدید آمدن سیاســت هایی مانند ارز 
۴۲۰۰تومانی بود. بدیهی اســت که بازار سرمایه و شرکت های بورسی نیز از ترکش های این سیاست در امان 
نیســتند. حال کدام صنایع آسیب بیشتری دیده و راهکار اصلی چیست؟یکی از مسائل مطرح بین بورسی ها 
ترس از برجام و توافق اســت. برخی از فعالین بازار این نگرانی را دارند که اگر توافق صورت بگیرد بازار با افت 
مواجه خواهد شــد اما کارشناسان در این مدت، بارها بیان کردند رفع تحریم ها می تواند بسیاری از موانع را از 
ســر راه شرکت های بورسی بردارد و ســودآوری آن ها را بهبود ببخشد و در صورتی که بازار نیز با افت مواجه 
شود موقتی خواهد بود.این در حالی است که رشدهای ناشی از عدم توافق آنچنان دوام نخواهد داشت و تنها 
مسیر تولید و فروش شرکت ها را پر پیچیده تر می کند.همچنین یکی از آسیب های اصلی تحریم ها برای اقتصاد 

کشور، دست به دامن شدن.....

جزئیات پذیره نویسی سرخابی ها اعالم شد

بن سلمان اذعان کرد:

بهتراستمشکالتمانراباایرانحلکنیم
وزیر نفت اعالم کرد:

ایرانمیتوانددرکمترازدوماهبهحداکثرتولیدنفتبرسد
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جدیدترین آمار کرونا؛ مجموع فوتی ها در جهان از ۶ میلیون نفر گذشت
مجموع آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۴۴۲ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۶۶ نفر رسیده، مرگ شش میلیون و یک هزار و ۸۴۴ نفر بر اثر این بیماری 
تأیید شده و ۳۷۵ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۱۳۵ نفر از مبتالیان نیز تاکنون بهبود یافته اند.به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای رسمِی همه گیری کرونا، آمریکا همچنان 
با بیش از ۸۰.۸ میلیون مبتال و بیش از ۹۸۱ هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.هند نیز هم اکنون با آمار بیش از ۴۲.۹ میلیون 
مبتال پس از آمریکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته و آمار مبتالیان به کووید-۱۹ در برزیل هم از ۲۸.۹ میلیون نفر فراتر رفته و در حال حاضر 
سومین کشور جهان به لحاظ باالترین شمار مبتالیان است.برزیل با بیش از ۶۵۰ هزار جان باخته پس از ایاالت متحده، دومین رکورددار تعداد قربانیان کووید 

۱۹ در جهان محسوب می شود و هند با بیش از ۵۱۴ هزار قربانی، سومین کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در این فهرست جهانی است.
روسیه نیز با گذشتن از آمار ۳۵۴ هزار قربانی تاکنون باالترین مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای اروپایی داشته و در جهان نیز چهارمین کشور با باالترین 

نرخ فوتی های این بیماری است.
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گزیده خبر

امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی همتای ایرلندی:
جنگ راه حل بحران اوکراین و هیچ بحران 

دیگری نیست
تهــران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشــورمان 
گفت: جنگ راه حل بحــران اوکراین و هیچ 
بحران دیگری نیســت، البته از ریشه بحران 
و اقدامات ناتو برای گسترش نظامی گری در 
منطقه به هیچ وجه نباید غافل بود.به گزارش 
خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا، »ســایمون 
کاونی« وزیر امور خارجه ایرلند با حسین امیر 
عبداللهیان درباره مناسبات دوجانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله 
بحران اوکراین و مذاکرات وین تلفنی گفتگو و تبادل نظر کرد.امیر عبداللهیان 
با اشاره به سفر وزیر خارجه ایرلند به تهران در ماه گذشته و همچنین دیدار 
طرفین در حاشــیه کنفرانس امنیت مونیخ، ابراز امیدواری کرد همکاری های 
ایــران و ایرلند به نحو تأثیرگذاری افزایش یافته و روابط اقتصادی و تجاری با 
تهیه یک نقشــه راه، بیش از پیش گسترش یابد.وزیر امور خارجه ایرلند نیز 
تأکید کرد: در خصوص مذاکرات وین، همه طرف ها تمایل به برداشــتن قدم 
نهایی دارند و تالش بر این اســت که حداکثر اعتماد و اطمینان برای توافق 
حاصل شود.»سایمون کاونی« مسئله تضمین های اقتصادی را برای ایران حائز 
اهمیت برشــمرد و افزود: ما به عنوان تسهیل کننده قطعنامه ۲۲۳۱، تالش 
مضاعفی داشــته ایم و ایرلند به نوبه خود می تواند نقش اطمینان بخشی خود 
را ایفــا کند.امیر عبداللهیان در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد: جنگ 
راه حل بحران اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت. البته از ریشــه بحران و 
اقدامات ناتو برای گسترش نظامی گری در منطقه به هیچ وجه نباید غافل بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشــورمان در این راستا تجربه حضور خسارت بار 
بیست ساله آمریکا و ناتو در افغانستان را یادآور شد و تأکید کرد: همچنین در 
مورد بحران یمن باید جنگ خاتمه یافته و راه حل سیاسی در اولویت اول قرار 
گیرد.امیر عبداللهیان افزود: قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن واقعیات 
این کشور را در نظر نگرفته و کمکی به حل جنگ علیه یمن نخواهد کرد.وزیر 
امور خارجه ایرلند نیز درباره قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره یمن گفت: 
ایرلند از این قطعنامه حمایت نکرد و به دنبال گفتگو در یمن است و معتقدیم 
که ســازمان ملل در کشورهایی که شاهد فاجعه انسانی هستیم باید به روند 
گفتگوهــا برای حل و فصل بحران کمک کنــد.وزرای امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران و ایرلند بر تداوم رایزنی و مشورت برای پیگیری روند توسعه 

روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای و بین المللی تأکید کردند.

در دیدار امیرعبداللهیان و رئیس کمیته صلیب سرخ؛
تهران خواهان همکاری هالل احمر و صلیب 

سرخ برای کمک به اوکراین شد
وزیر امــور خارجه ایــران در 
دیدار رئیس کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ، با بیان آمادگی 
هالل احمر ایران برای کمک به 
آسیب دیدگان بحران اوکراین، 
خواهان همکاری هالل احمر و 
صلیب سرخ در این راستا شد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطالع رســانی و امور سخنگویی 
وزارت امور خارجه، امیرعبداللهیان و پیتر مائورر رئیس کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ در خصوص آخرین وضعیت کمک های انســان دوستانه در 
مناطق مرزی اوکراین، وضعیت انســانی در یمن و افغانســتان و همکاری 
مشــترک هالل احمر جمهوری اســالمی ایران و صلیب سرخ گفت وگو و 
تبادل نظر کردند.امیرعبداللهیان در این گفت وگوی تلفنی ضمن تشکر از 
تالش های مائورر، بر ضرورت پیگیری راه حل سیاســی برای حل و فصل 
بحران اوکراین تاکید کرد و افزود: جنگ راه حل نیست و جمهوری اسالمی 
ایران از نخســتین ساعات بحران تالش خود را برای حمایت از اتباع ایرانی 
و رسیدگی به وضعیت آنان در مناطق بحرانی آغاز کرد و با تشکیل کمیته 
ویژه در وزارت امور خارجه تالش کرد تا بهبود وضعیت انســانی را تسریع 
بخشد.وی با بیان آمادگی هالل احمر جمهوری اسالمی ایران برای کمک به 
آسیب دیدگان در این بحران، خواهان همکاری هالل احمر و صلیب سرخ 
در این راستا شد.وزیر امور خارجه همچنین با دشوار توصیف کردن وضعیت 
انسانی در یمن و افغانستان، بر ضرورت ارسال کمک های انسان دوستانه به 
این مناطق و کاهش آالم مردم در این کشورها تاکید کرد.تیم های امدادی 
درمانی هالل احمر ایران در کنار صلیب ســرخ برای کمک به آوارگان در 
نقاط مرزی اوکراین مســتقر می شوندپیتر مائورر رئیس کمیته بین المللی 
صلیب ســرخ نیز ضمن ابراز خرسندی از گفت و گو با وزیر امور خارجه به 
رایزنی های خود با مقامات روســی و اوکراینی در زمینه ارسال کمک های 
بشردوستانه، مبادله سربازان کشته شده و دسترسی به اسرای جنگی اشاره 
و تاکید کرد وضعیت در اوکراین همچنان دشوار و بحرانی است.مائورر ضمن 
اســتقبال از همکاری هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و سازمان صلیب 
سرخ، ارسال کمک های بشر دوســتانه به یمن و افغانستان را مورد تاکید 
قرار داد و از کمک های جمهوری اسالمی ایران به مردم افغانستان به ویژه 
میزبانی از مهاجران افغانستانی قدردانی کرد.در پایان توافق شد که تیم های 
امدادی درمانی هالل احمر جمهوری اســالمی ایران در کنار صلیب سرخ 

برای کمک به آوارگان در نقاط مرزی اوکراین مستقر شوند.

در بدو ورود به گرگان
رئیس جمهور: گردشگری و کشاورزی 
دو ظرفیت بزرگ استان گلستان است

رئیس جمهور در بدو ورود به اســتان 
گلستان با اشــاره به دغدغه مردم این 
اســتان در حوزه اشــتغال، گفت: این 
استان قطب گردشــگری و کشاورزی 
کشــور خواهد شــد.حجت االســالم 
والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در بدو 

ورود به اســتان گلســتان در گفت و گو با خبرنگاران و اهالی رسانه 
و مطبوعات با عرض ادب و احترام به ســاحت مقدس شهدا، استان 
گلستان را اســتانی با ظرفیت های بسیار باال در حوزه های مختلف 
دانست و گفت: این استان قطب کشاورزی است، در صنعت ظرفیت 
های بسیاری را داراســت و در گردشگری بسیار حائز جایگاه واالیی 
است.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه استان گلستان امروز با مشکالت 
بســیاری رو به روســت و معضل بیکاری و دغدغه خانواده ها برای 
اشــتغال جوانان از مهمترین ضرورت های استان است، خاطرنشان 
کرد: باید با پیروی از سرداران شهید این استان کارهای ماندگاری را 
برای استان انجام داد.به گزارش ایسنا، رئیس جمهور به همراه تعدادی 
از وزرا و معاونین خود در ســفری یک روزه به گلستان رفته است که 
وزیر نیرو در گرگان، وزیر اقتصاد در علی آبادکتول، وزیر بهداشت در 
رامیان و آزادشــهر، وزیر کار در مینودشت و گالیکش، وزیر ورزش و 
جوانــان در کالله و مراوه تپه، وزیر میراث فرهنگی در گنبدکاووس و 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور در کردکوی و 

بندرگز حاضر خواهند شد.

بایدن وضعیت اضطرار ملی آمریکا در 
قبال ایران را تمدید کرد

در حالــی که دولت بایدن مدعی اســت با حســن نیــت و جدیت 
مذاکرات وین را پیش می برد، شــب گذشته وضعیت اضطرار ملی در 
قبال ایران را تمدید کرد.به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه کاخ سفید، 
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شــب گذشــته در بیانیه ای وضعیت 
اضطرار ملی این کشور در قبال ایران را تمدید کرد.در این بیانیه آمده 
اســت: وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران که در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ 
اعالم شــد، تا پس از ۱۵ مارس ۲۰۲۲ نیز پابرجا خواهد ماند.در این 
بیانیه ادعا شده است: اقدامات و سیاست های حکومت ایران همچنان 
خطری فوق العاده و چشــمگیر برای امنیت ملی، سیاست خارجی و 
اقتصاد آمریکا ایجاد می کند.بیانیه رئیس جمهور آمریکا می افزاید: به 
این دالیل، به این تصمیم رسیده ام که الزم است وضعیت اضطرار ملی 
را که در فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ اعالم شــده، در قبال ایران ادامه داده 
و تحریم های جامع علیه ایران را در پاســخ به این تهدید حفظ کنم.

به گزارش ایسنا، فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران 
اساس بیشتر تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران است.

ایستگاه پایانی مذاکرات وین و چند قدم تا توافق نهایی
هادی نادری

وین- ایرنا- مذاکرات رفع تحریم ها در وین به نقطه اوج و لحظات 
حساس خود رسیده و باب گمانه زنی ها درباره توافق نهایی و زمان 
برگزاری نشســت اختتامیه کمیسیون مشترک برجام باال گرفته 
اســت؛ اما بر اســاس دریافت خبرنگار اعزامی ایرنا، چند موضوع 
اساســی و کلیدی باقی مانده که اگر حل وفصل نشود، توافقی در 
کار نخواهد بود.این روزها هیجانات درباره ماحصل گفت  وگوهای 
وین در فضای رســانه به منحنی سینوس شــباهت دارد و بازار 
حرف وحدیث ها حسابی داغ است. در ساعات اخیر بحث دست یابی 
گروه ۱+۴ و ایران به توافق نهایی در وین سرزبان ها افتاده اما قریب 
به اتفاق هیات ها در وین اذعان دارند که هنوز مسائل کلیدی حل 
نشــده و تا رسیدن به خط پایان چند قدم مانده است.عصر دیروز 
»میخائیل اولیانوف« مذاکره کننده ارشد روسیه پس از توئیتی که 
درباره نزدیک شدن به پایان مارتن گفت  وگوها منتشر کرد به ایرنا 
گفت: ما تقریبا در مرحله خیلی نهایی هستیم و عمال گفت  وگوها 
را تمام کرده ایم. اما همانطور که گفتم چند موضوع باقی مانده که 
باید حل و فصل شــود. اولیانوف درباره جزئیات مسائل باقی مانده 
اظهار کرد که تمایلی به ورود درباره مســائل حســاس مذاکراتی 
ندارد چراکه »در این مقطع هر عبارت نســنجیده می تواند تاثیر 
منفی داشــته باشد.«ساعاتی بعد »استفنی القاق« مذاکره کننده 
ارشــد انگلیس هم با انتشار پیامی در توئیتر به فارسی نوشت: ما 
به توافق خیلی نزدیک هستیم. همه طرف ها به طور سازنده تحت 
رهبری انریکه مورا هماهنگ کننده اتحادیه اروپا مذاکره کرده اند و 
اکنون باید چند قدم نهایی را برداریم.به فاصله کوتاهی، انریکه مورا 
هماهنگ کننده مذاکرات توئیتی را در تائید اظهارنظرهای مطرح 
شده منتشر و عنوان کرد که برخی از موضوعات مرتبط هنوز باز 
هســتند و گفت  وگوها به پایان نرسیده اســت. وی افزود: ما در 

مراحل پایانی مذاکرات وین هستیم اما برخی از موضوعات مرتبط 
هنوز باز هســتند و موفقیت در چنیــن مذاکره پیچیده ای هرگز 
تضمین شده نیســت. او با بیان اینکه »اتحادیه اروپا تمام تالش 
خــود را در تیم هماهنگ کننده انجام می دهــد« افزود: هنوز به 
خط پایان نرسیده ایم.در واقع موضوعات باقی مانده در گفت وگوها، 
ترجیع بند آخرین ارزیابی هیات های مذاکره کننده است که اینک 
مانع رســیدن به خط پایان شده اســت.از نگاه ایاالت متحده که 
با خروج یکجانبه از توافق ســال ۹۴ مســبب وضع کنونی است، 

تعدادی از مسائل دشوار در مذاکرات هنوز حل نشده است. جالینا 
پورتر شب گذشته )پنجشــنبه( به خبرنگاران گفت؛ طرف های 
مذاکره کننده ممکن اســت به توافق با تهران نزدیک باشند، اما 
تعدادی از مســائل دشوار هنوز حل نشــده اند. وی عنوان کرد تا 
زمانی که این مسائل بر طرف نشود، توافقی بدست نخواهد آمد.اما 
بر اساس دریافت خبرنگار اعزامی ایرنا، مسائل باقی مانده بخشی از 
کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ علیه ایران برای تخریب برجام 
است که عبور از آن ها نیازمند تصمیمات سیاسی کاخ سفید است. 

یک منبع آشنا با فضای گفت  وگوها اظهار داشت: موارد اختالفی 
با آمریکا هنوز باز اســت و تا زمانی که همه چیز مورد توافق قرار 
نگیرد، توافقی نمی شود.طبق آخرین گزارش ها، پیش نویس متن 
توافق آماده شــده اما غرب هنوز تصمیم سیاسی خود را نگرفته  
اســت. ایران در جریان مذاکرات چند مــاه اخیر منطق، دلیل و 
چگونگی مرتفع کردن مسائل باقی مانده را برای طرف غربی روشن 
کرده است. از این منظر مذاکرات در نقطه ای قرار دارد که ابهامی 
برای آمریکا و اروپا درباره موضع ایران وجود ندارد و توافق نهایی 
در انتظار تصمیمات سیاسی طرف مقابل است.میخائیل اولیانوف 
شب گذشته اظهار کرد که با توجه به پیشرفت های صورت گرفته 
در گفت  وگوها، نمی تواند شــرایطی را متصور شود که مذاکرات 
با شکســت روبرو شــود.  این اظهارات دو روز پس از آن مطرح 
می شود که آمریکا به جای برداشتن گام های عملی برای جبران 
اقدامات غیرقانونی دولت ســابق این کشور، ایران را که بر مواضع 
منطقی خود ایستادگی کرده، به کنار کشیدن از مذاکرات تهدید 
کرده اســت. اما از نظر اولیانوف رویکرد غیر سازنده ای که منجر 
به شکســت مذاکرات شود در شــرایطی که گفت  وگوها به خط 
پایان نزدیک شــده، »غیر مســئوالنه است«.سعید خطیب زاده 
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرده است، درشت گویی و 
بلوف زنی کاخ سفید در گذشــته نتیجه نداشته و اگر واشنگتن 
تصمیمش را بگیرد، توافق کاماًل در دســترس اســت. وی افزود: 
ایران برای توافق آماده اســت، اما تا ابد منتظر نمی ماند.در واقع 
راهبرد »مقاومت فعال« ایران، سیاست »فشار حداکثری« دونالد 
ترامپ رئیس جمهور پیشــین آمریکا را با شکست روبه رو کرد و 
اینک اگر مذاکرات وین به توافق خوب منتهی نشــود دولت جو 
بایدن هم به  دلیل استفاده نکردن به موقع از فرصت دیپلماسی، 

احساس شکست خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه، گفت: شــهادت می دهم اکثر قریب به 
اتفاق مســئولین قوای ســه گانه حامی و پشتیبان بخش 
خصوصی و فعاالن و تولیدکننــدگان این بخش به عنوان 
رزمنــدگان نبرد اقتصادی هســتند .به گزارش ایســنا، به 
نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین 
محســنی اژه ای در ادامه برنامه های ســفر بدون تشریفات 
خود به استان هرمزگان، در نشست تخصصی با نمایندگان 
فعاالن اقتصادی، تجار، بازرگانــان و مدیران اقتصادی این 
استان، طی ســخنانی با بیان اینکه مقوله حمایت از تولید 
و تولیدکنندگان به طور جدی در دستور کار قوای سه گانه 
قرار دارد، اظهار کرد: هر ســه قوه بویژه دولت ســیزدهم و 
شــخص رئیس جمهور و معاون اول وی مجدانه تمام تالش 
خود را در جهت رفع موانع تولیدی بکار بســته اند و شــما 
فعاالن اقتصادی نیز باید در ســه جبهه شناســایی موانع 
تولید، رفع آنها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای 
حکومتی را یاری دهید.رئیس قوه قضاییه در ادامه تسریع و 
تسهیل در صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی 
را از ضروریات دانست و در عین حال تاکید کرد که حمایت 

همه جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای 
کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.

رئیس دســتگاه قضا در همین راستا با اشــاره به قوانین و 
مقررات مطلوب فعلی کشــور در امر رفع موانع تولیدی، بر 
ضرورت جامه عمل پوشاندن به آنها تاکید و تصریح کرد و 
بیان داشــت: چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که 
در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می شوند باید با 
تشریک مســاعی و همفکری در جهت اصالح این قوانین 

و مقــررات اقدام کنیم.مقوله »تســهیالت بانکی« از جمله 
موضوعات مورد اشــاره رئیس عدلیه در این نشست بود و 
وی در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون 
اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیالت، اخذ وثایق مناسب و 
نظارت بر پرداخت تسهیالت و نحوه مصرف آنها تاکید کرد و 
گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیالت، ارتباط نهادهای 
متولــی پولی و بانکی با تولیدکننــدگان و همچنین اخذ و 
ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راســتای حمایت از رونق 
تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این 
موضوع را با جدیت دنبال می کند.محســنی اژه ای در ادامه 
ســخنان خود در جمع نمایندگان فعاالن اقتصادی، تجار، 
بازرگانان و مدیران اقتصادی اســتان هرمزگان بر ضرورت 
فعال تر شدن اتاق  بازرگانی جهت کمک به بخش خصوصی 
و رفع مشکالت فعاالن این بخش تاکید کرد و با بیان اینکه 
اتاق ها ، اصناف و اتحادیه ها آنچنان که باید و شاید بایکدیگر 
هم افزایــی ندارند گفت: اتاق بازرگانی باید به فعاالن بخش 
خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی این بخش کمک و 

مساعدت همه جانبه داشته باشد.

نشست رئیس قوه قضاییه با نمایندگان فعاالن اقتصادی هرمزگان

تاکید اژه ای بر لزوم تجدیدنظر در فرایند اعطای تسهیالت و اخذ وثایق 
برای حمایت از تولید

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر در مذاکرات طرف غربی زیاده خواهی نکند و منصفانه برخورد کند، توافق 
شدنی است. محمود عباس زاده مشکینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند مذاکرات وین، اظهار داشت: تا چند روز پیش روند 
مذاکرات خوب بود و ما خواســته های اصلی خود را پیگیری کردیم.وی بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران یکسری درخواست در 
مذاکرات داشت که مواضع ما با طرف مقابل به صورت شفاهی به یکدیگر نزدیک شده بود و اگر محقق می شد، بسیار منصفانه، 
قابل توجه و رضایت بخش بود.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اگر با همین روند، مذاکرات ادامه پیدا می کرد 
ما می توانســتیم به مرحله امضای توافق برســیم اما چند روز است که غربی ها به ویژه آمریکا ناسازگاری و شیطنت می کنند و جنگ روانی راه انداختند.نماینده مردم 
مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ما در مذاکرات چند مورد حل نشده داریم و هنوز تکلیف این مسائل مشخص نشده است که این موارد برای ما بسیار 
مهم اســت و باید تعیین تکلیف شــود.عباس زاده مشکینی تاکید کرد: توپ در میدان غربی هاست و اگر آنان به خواسته های ما توجه کنند، توافق همین امشب هم 
می تواند انجام شود. ما هنوز چند مورد اساسی داریم که باید شفاف شود و اکثراً درباره رفع تحریم هاست. اگر طرف غربی زیاده خواهی نکند و منصفانه برخورد کند، 
توافق شدنی است.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای در واکنش به اخباری مبنی بر اینکه قرار است توافق ۶ ماهه منعقد شود، گفت: 

ترجیح ما آن است که توافق دائمی باشد و محدود و موقت نباشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: در صورتی که دولت راهکار جایگزینی را در نظر نگیرد، به هیچ وجه نباید 
ارز ترجیحی حذف شود.محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عزم دولت برای اصالح روند تخصیص ارز ترجیحی، اظهار 
داشت: اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، حتماً باید جایگزینی برای آن پیش بینی شود.وی بیان کرد: جایگزین مناسب ارز ترجیحی 
آن است که باید به عموم مردم سهمیه کاال داده شود؛ به این معنا که دولت نباید صرفاً از مابه التفاوت این ارز، یارانه دهد، بلکه می تواند از 

طریق حذف واسطه ها و واردات، خودش یکسری کاالها را در اختیار مردم قرار دهد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: دولت می تواند کاالها و 
ارزاق مورد نیاز مردم را با قیمت پایین در اختیار آنان قرار دهد. البته عالوه بر موارد و کاالهایی که االن ارز ترجیحی به آن ها تعلق می گیرد، الزم است یکسری از کاالهای دیگر 
مانند برنج که ارز ترجیحی در حال حاضر به آنان تعلق نمی گیرد هم با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهد.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای این 
کار امکانات کافی در اختیار دولت قرار دارد. برای مثال، کارت های یارانه در اختیار مردم است و دولت می تواند برای آنان اعتبار تعریف کند. باید اقالم اساسی با قیمت پایین و 
در همه نقاط کشور در اختیار مردم قرار گیرد.وی اظهار داشت: همچنین برخی از افراد تمایل دارند که کاالهای اساسی را درب منزل خود دریافت کنند که این کار از طریق 
سامانه هایی که در اختیار داریم، شدنی است.فرهنگی متذکر شد: در گذشته و زمان جنگ ما با کوپن سروکار داشتیم، اما االن سیستم های الکترونیکی و دستگاه پوز وجود دارد، 

شبکه توزیع منظمی در کشور ایجاد شده و روش هایی مانند پیک راه افتاده است و خیلی راحت می توان کاالهای اساسی را در اختیار مردم قرار داد.

عباس زاده مشکینی:

توافق باید دائمی باشد
فرهنگی:

دولت واسطه ها را کنار بگذارد
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گزیده خبر

 زمین ۲۰۰ متری رایگان را چگونه
 دریافت کنیم؟

امکان ثبت نام متقاضیان دارای سه فرزند که فرزند سوم آنها از ۱۹ آبان امسال به 
بعد متولد می شود برای دریافت زمین رایگان دولتی به زودی توسط وزارت راه و 
شهرسازی فراهم خواهد شد و الزامی به سبز بودن فرم »ج« نیست؛ چرا که طبق 
قانــون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هر خانوار می تواند دو بار از امکانات 
دولتی در بخش زمین و مسکن استفاده کند اما باید حتما زمین را بسازد و امکان 
فروش ندارد.به گزارش ایســنا، در راستای حمایت از افزایش و جوانی جمعیت، 
تســهیالتی در بخش زمین و مســکن برای خانوارهای دارای سه فرزند در نظر 
گرفته شده است. مطابق »قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت« خانوارهای 
دارای ســه فرزند که فرزند سوم و بیشــتر آنها از ۱۹ آبان امسال به بعد متولد 
می شود می توانند از زمین رایگان دولتی استفاده کنند.بنابر اخبار واصله، امکان 
ثبت نام برای متقاضیان واجد شــرایط به زودی از سوی وزارت راه و شهرسازی 
فراهم می شود. آنطور که در قانون آمده، قرمز بودن فرم »ج« مانعی برای دریافت 
این زمین ها نیســت؛ چرا که هر خانواده می تواند دو بــار از امکانات دولتی در 
بخش زمین و مسکن اســتفاده کند. البته زمین به شرط ساخت به متقاضیان 
واگذار می شــود و امکان فروش آن وجود ندارد.از طــرف دیگر، زمین ها کامال 
رایگان نیست، اما قیمت آنها بسیار ناچیز است و در اقساط هشت ساله دریافت 
می شود؛ متقاضیان صرفا هزینه های آماده سازی از قبیل تسطیح، جدول گذاری، 
هزینه های تملک توسط دولت و دیگر موارد را پرداخت می کنند که رقم چندان 
باالیی نیســت. دو سال اول اختصاص زمین شــامل تنفس خواهد بود و نیازی 
به پرداخت مبلغ نیســت؛ از سال ســوم متقاضیان به مدت هشت سال اقساط 
آماده ســازی این زمینها را پرداخت خواهند کرد. برای متقاضیانی که سه فرزند 
یا بیشتر دارند و فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از ۱۹ آبان امسال به دنیا آمده به 
زودی شرایط نام نویسی فراهم خواهد شد.جزئیات مربوط به تسهیالت واگذاری 
زمین و مسکن در قالب  قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۹ 
آبان ماه ۱۴۰۰ در ذیل آمده اســت:ماده ۳- وزارت راه و شهرسازی مکلف است 
امکان اســتفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای 
خانواده ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده ها می توانند 
صرفا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص اســتفاده کنند.ماده 
۴- به منظور تحقق بند »چ« ماده )۱۰۲( قانون برنامه پنجســاله ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران دولت مکلف است یک 
قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان )۲۰۰( متر مربع منطبق با ضوابط 
حدنصاب تفکیک بر اساس طرحهای هادی روستایی و شهری یا طرحهای جامع 
و تفصیلی شــهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ 
هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر 
و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده سازی فقط برای یک بار به صورت 
فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا کند و سند مالکیت، 
پس از پرداخت آخرین قســط، ظرف حداکثــر یک ماه، به مالکین تحویل داده 
می شــود.تبصره ۱- برای ساکنین شهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر، زمین یا واحد 
مسکونی با شرایط مقرر در این ماده بسته به اعالم ظرفیت توسط دولت مبنی بر 
وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرهای اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای 
مجاور یا زادگاه پدر یا مادر مشــروط به اینکه باالتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشــد، به 
انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر، بر اســاس آیین نامه مذکور 
در تبصره )۳( اختصاص می یابد.تبصره ۲- مالکیت زمین یا واحد مســکونی در 
صورت فوت هریک از پدر و مادر بر اســاس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی 
تعلق می گیرد.تبصره ۳- وزارت راه و شهرســازی مکلف است با همکاری وزارت 
جهاد کشاورزی آیین نامه موضوع ماده فوق را حداکثر سه ماه پس از الزم االجرا 
شــدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیــران ارایه کند.ماده ۵- به 
منظور تحقق بند »چ« ماده )۱۰۲( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران دستگاههای اجرایی مکلفند برای 
تامین و ارتقای کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز، کلیه هزینه های 
تخصیص شبکه، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان پنجاه 
درصد برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال و به میزان هفتاد درصد 
برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیســت سال برای یک مرتبه و 
هزینه پروانه و عوارض ساختمانی را به میزان ۱۰ درصد برای خانواده های دارای 
حداقل ســه فرزند زیر بیست سال تخفیف دهد. دولت مکلف است صد در صد 
تخفیفهای مربوط به پروانه ســاختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه های 
ســنواتی پیش بینی کند.تبصره ۱- معافیتهای فوق تــا متراژ )۱۳۰( متر مربع 
زیربنای مفید در شهر تهران، )۲۰۰( متر مربع زیربنای مفید در شهرهای باالی 
۵۰۰ هزار نفر و )۳۰۰( متر مربع زیربنای مفید برای سایر شهرها و روستاها قابل 
اعمال است.تبصره ۲- محاسبات و نظارت مهندسین در خدمات نظام مهندسی 

برای خانواده های فوق جزو سهمیه ساالنه آنها منظور نمی شود.

در شب عید مبعث پیامبر گرامی اسالم )ص( با حضور فرماندار شهرستان اصفهان در شهر 
بهارستان انجام شد:

افتتاح زمین های ورزشی روباز مرکز محله ۵ و مرکز 
محله ۱۲۳ شهر جدید بهارستان

به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران بهارســتان بهره 
برداری از ۲ مجموعه از زمین های ورزشی روباز که در مراکز 
فازهای ۱ و ۲ بهارســتان توســط این شرکت احداث شده 
است، امروز در آستانه ی عید بعثت نبی مکرم اسالم حضرت 
محمد مصطفی )ص( آغاز شد.احمدی فرماندار شهرستان 

اصفهان در این مراســم ضمن تشکر از شــرکت عمران بهارستان به خاطر احداث این فضاهای 
ورزشــی؛ ابراز امیدواری کرد بهره برداری از این زمین های ورزشــی رضایت خاطر شهروندان و 
بخصوص جوانان و نوجوانان این محالت را فراهم آورد.مجموعه ورزشی روباز شهید کافی زاده با 
هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال در  زمینی به مساحت ۱۷۱۲ مترمربع در مدت ۴ ماه توسط 
شــرکت عمران در مرکز محله ۵ بهارســتان احداث شده است.همچنین مجموعه ورزشی روباز 
شهید سلیمانی پور در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال 
در مدت ۶ ماه توســط شرکت عمرا بهارستان در مرکز محله ۱۲۳ این شهر احداث شده است.
بهارســتان به عنوان یکی از شهرهای جدید مهم استان اصفهان، به لحاظ ترکیب جمعیتی نیز 

یکی از جوان ترین جمعیت ها را در خود جای داده است.

خبر خوش وزیر راه برای مستأجران
رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی با اشاره به ســهم ۷۰ درصدی مسکن از هزینه 
خانوارهای شهری، گفت: ۴۰ هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه اجاره نشین ها پیش بینی 
اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم، رســتم قاسمی وزیر راه و شهرســازی در مراسم 
کلنگ زنی ۲۸ هزار واحد نهضت ملی مســکن با بیان اینکه سازمان اوقاف در حوزه های 
مختلف در سطح کشور با اســتفاده از زمین های اوقافی این وزارتخانه را همراهی کرده 
است، اظهار کرد: دیروز جلسه ای با این سازمان داشتیم و یک توافق نامه نیز در حال انجام 
است تا بتوانیم از زمین های اوقاف در سطح کشور استفاده کنیم. استان مرکزی این زمین 
آماده و مطلوب را دریافت کرده اســت که می تواند برای متقاضیان ارزش افزوده و ارزش 

آورده ای به همراه داشته باشد.
وی افزود: در برخی از اســتان ها مجبور به انتخاب زمین هستیم و هزینه های زیرسازی 
بسیار کالن خواهد شد، در حالی که زمین منتخب در استان مرکزی بسیار مطلوب است 
و هزینه های کمی برای زیرسازی الزم دارد.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خوشبختانه 
پیمانکار این مجموعه شرکت عظیم و با سابقه فعالیتی بسیار باالیی است، گفت: از این 
شرکت تقاضا دارم طی یکسال و نیم این پروژه را برنامه ریزی کند و تحویل دهد.قاسمی 
ادامه داد: در طرح نهضت ملی مســکن، از نظر آمار و نیازمندی های مســکن در کشور، 
فاصله عرضه و تقاضا در کشــور بسیار زیاد اســت  و علت افزایش اجاره و قیمت مسکن 
طبیعتا مرتبط با عرضه و تقاضا اســت که در حال حاضر در ایران حدود هشت میلیون 
مستاجر وجود دارد و رقم بسیار زیاد است؛ همچنین به لحاظ سبد هزینه خانوار در کشور 
متوسط حدود ۴۸ درصد درآمد یک خانوار به مسکن اختصاص داده می شود و این میزان 
در شــهرهای بزرگ به حدود ۷۰ درصد می رســد.وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه 
این آمار نشــان دهنده وجود بحران در حوزه مسکن است، گفت: بحران باید رفع شود تا 

در آینده شــاهد افزایش قیمت ها نباشیم.وی افزود: براساس آماری که طی دو روز اخیر 
دریافت کردم، بالغ بر پنج میلیون نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اند، این 
در حالی است که ثبت نام ها ادامه دارد و در اولین سال از شروع این طرح هستیم. قاسمی 
با بیان اینکه مقرر شــده چهار میلیون واحد طی چهارسال پیش رو ساخته شود، اظهار 
کرد: آمار مجردان کشور نیز بیش از هشت میلیون نفر است، براساس اطالعاتی که وجود 
دارد، حدود ۸۰ درصد از جوانان به سبب مشکالت معیشتی به خصوص در بخش مسکن 
موفق به ازدواج نشدند و امروز این اجازه داده شد مجردان هم در طرح نهضت ملی مسکن 
ثبت نام کنند، از این رو یک میلیون نفر مجرد در سامانه سمن نام نویسی کردند و ثبت 
نام ها ادامه خواهد داشت .وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه نیاز مسکن در کشور بسیار 
زیاد است، گفت: نیازمند یک اقدام جدی هستیم و نیاز مسکن از یکسو و تعهدات دولت 
ســیزدهم و دولت مردمی از طرفی دیگر ما را متعهد کرده است طی چهار سال نسبت 
به ساخت مسکن اقدام کنیم.وی با بیان این که قانون جهش تولید مسکن بسیار کارآمد 
است، گفت:  معتقدم با چنین قانونی، اهداف سه گانه نیاز مردم، تعهد دولت و قانون جهش 
تولید مسکن به خوبی اجرا می شــود .امروز در کشور در حوزه مسکن، بالغ بر ۸۰۰ هزار 
واحد در دست اجرا داریم و به زودی و تا پایان سال به سقف یک میلیون خواهد رسید.

قاســمی با بیان این که فردا در استان گلســتان عملیات اجرایی ۲۰هزار واحد را شروع 
خواهیم کرد، اظهار کرد: اما این تعداد کافی نیست و برای رسیدن به چهار میلیون واحد 
مسکونی طی بازه زمانی چهارساله، نیاز به پیگیری داریم، چراکه زمان ساخت و تحویل 
مسکن حداقل حدود یکسال و نیم است، بنابراین باید در دو مرحله دو میلیونی این امر 
محقق شود.وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید در گام اول ساخت دو میلیون مسکن را 
شروع کنیم و طی یکسال و نیم بعدی و در انتهای فاز اول، مرحله دوم را آغاز کنیم تا در 

مدت زمان مد نظر چهار میلیون مسکن را تحویل دهیم، اظهار کرد: سهم استان مرکزی 
و برخی اســتان های دیگر ۶۰ هزار واحد است و این به آن معنی نیست که اگر متقاضی 
بیشتری وجود داشته باشد، ســقف را محدود کنیم و با ابالغیه وزارت راه و شهرسازی، 
اکنون همه شهرســتان ها در جریان روند کار و ســقف تعیین شده نیاز استان هستند و 
اگر متقاضی بیشتری وجود داشته باشد، می توان سقف را افزایش داد.قاسمی با اشاره به 
اینکه خوشــبختانه در بودجه سال آینده بیش از ۳۶۰هزار میلیارد تومان، قریب به یک 
سوم بودجه کل کشور برای قانون جهش تولید مسکن تصویب شده است، تصریح کرد: 
همچنین ۴۰هزار میلیارد تومان برای ودیعه کسانی که در شرایط فعلی با مشکل مواجه 
هستند، به عنوان ودیعه مسکن اجاره ای پیش بینی شده که در سایت اعمال خواهد شد 
و مردم می توانند ثبت نام کنند .وی با بیان اینکه در برخی اســتان ها به سبب مشکالت 
زمین، عقب ماندگی هایی وجود دارد، گفت: اما در سایر استان ها که مساله زمین رفع شده 
اســت، دو مولفه متقاضی و زمین حائزاهمیت است و اگر زمین و متقاضی وجود داشته 
باشد، از نظر منابع و تسهیالت مشکلی وجود ندارد و با منابعی که امروز برای تسهیالت 
و کمک های صندوق ملی مســکن برای موضوعات روبنایی همچون مدرسه، درمانگاه و 
کالنتری در اختیار ما خواهند گذاشت، استان می تواند سهم چهارساله خود را آغاز کند.

وزیر راه و شهرســازی خاطرنشان کرد: در مسکن مهر علی رغم آنکه پروژه عظیمی بود، 
نواقصی وجود داشت که از تجربیات آن استفاده می کنیم و برآنیم همزمان با آماده سازی 
خانه مردم، مدارس هم آماده شوند  و زیربناها نیز همزمان با ساخت واحدهای مسکونی 
شروع می شــود . از این رو هرچقدر سهم در استان افزایش یابد، استان می تواند از منابع 
اســتفاده کند و درگام های بعدی امیدوارم در سفر رئیس جمهور به اراک، شاهد شروع 

تعداد دیگری از واحدهای مسکونی باشیم .

شرکت فرابورس در دو اطالعیه جداگانه شرایط پذیره نویسی سهام دو شرکت استقالل و پرسپولیس 
را اعالم کرد.به گزارش ایسنا، دو باشگاه استقالل و پرسپولیس حدود دو هفته قبل نزد سازمان بورس 
ثبت و نهم اســفندماه در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس ایران درج شدند.بر این اساس قرار است 
یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۶۷ ســهم جدید پرسپولیس ناشی از سلب حق تقدم در 
نماد معامالتی پرسپولیس از تاریخ ۱۵ اسفندماه به مدت ۳۰ روز پذیره نویسی )تا زمان اتمام پذیره 
نویسی( شود.قیمت هر سهم در پذیره نویسی ۳۳۸۷ ریال است. حداقل تعداد خرید یک برگ سهم 
و حداکثر آن نیز ۸۸۵ برگ سهم است.پس از اتمام پذیره نویسی فرایند افزایش سرمایه طی خواهد 
شــد و پس از آن نماد مذکور بازگشــایی می شود.همچنین یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ هزار و 
۶۵۶ سهم جدید استقالل ناشی از سلب حق تقدم در نماد معامالتی استقاللح از تاریخ ۱۵ اسفندماه 
به مدت ۳۰ روز )تا زمان اتمام پذیره نویســی( پذیره نویسی شود.قیمت هر سهم در پذیره نویسی 
۲۹۱۰ ریال اســت. حداقل تعداد خرید یک برگ سهم و حداکثر آن ۱۰۳۰ برگ سهم است.شرایط 

بازگشایی این  نماد نیز همانند نماد پرسپولیس خواهد بود.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قربانزاده در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به پرسشی درباره دستور رئیس جمهور به 
خودروسازان مبنی بر واگذاری سهام دولت در ۲ خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی اظهار داشت: سهام حدود ۵ درصدی دولت در ایران 
خودرو و سهام حدود ۱۸ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است.او اضافه کرد: ابتدا باید این وثیقه ها آزاد شود تا امکان واگذاری آن فراهم آید.

قربانزاده گفت: در ســال های گذشته متأسفانه سهامی که واگذار شــده است، چون عماًل بخشی از زیرمجموعه، سهام باالسری را خریده است 
بنابراین بخش عمده ای از سهام سایپا و سهام ایران خودرو عماًل توسط خود شرکت خریداری شده است و پولی که باید صرف بهره وری و کارایی 
می شده است تسهیالت گرفته شد و سهام شرکت خریداری شده است و در عمل، مجمع و هیئت مدیره با هم یکی شده اند.رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی با اشاره به اینکه یکی شدن مجمع و هیئت مدیره، فاجعه است، افزود: کسانی که باید انتخاب شوند؛ خودشان، خودشان را انتخاب 
می کنند.او افزود: به لحاظ اقتصادی، تسهیالتی که گرفته شد و هزینه ای که باید به چرخه بهره وری و کارایی کمک می کرد صرف خرید سهام شد.

قربانزاده در پاســخ به این پرســش که آیا »ای درو« مایل به واگذاری ســهام اســت؟ گفت: »ای درو« مانند بقیه شرکت های مادر تخصصی و 
سازمان های توسعه ای، عماًل عشق و دوست داشتن ویژه ای به شرکت های خود دارد و به راحتی از شرکت های زیر مجموعه خود دل نمی کند.

رئیس سازمان خصوصی سازی:جزئیات پذیره نویسی سرخابی ها اعالم شد

۵ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا در وثیقه است
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گزیده خبر

قرارداد ۸ طرح جمع آوری گازهای مشعل 
به ارزش ۴۷۰ میلیون یورو امضا شد

شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس همسو با اجرای طرح بهسازی و 
احداث تأسیسات جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون، هشت قرارداد 
بــه ارزش ۴۷۰ میلیون یورو با شــرکت های ایرانی امضا کرد.به گزارش 
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 
فارس به عنوان سرمایه گذار بخش اعظم طرح بهسازی و احداث تأسیسات 
جمع آوری گازهای مشعل شرق کارون امروز 8 قرارداد EPCC )مهندسی، 
خرید و تأمین کاال، ســاخت، اجرا و راه اندازی( با شرکت های ایرانی امضا 
کرد.ایــن آیین با حضور جــواد اوجی وزیر نفت، مرتضی شــاه میرزایی 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محسن خجسته مهر مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران و عبدالعلی علی عسگری مدیرعامل شرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس انجام شد.شــرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج 

فارس قراردادهای زیر را با شرکت های ایرانی امضا کرد:
قرارداد احداث ایستگاه های نمکزدایی و فشارافزایی مارون ۳ و ۵ و رامشیر 

با شرکت های پترونیروصبا و خدمات مدیریت نورهان صنایع
قــرارداد احداث خطوط جمع آوری و انتقال گاز طرح جمع آوری گازهای 

مشعل با شرکت های سکاف و سروش انرژی پویا
قــرارداد احداث واحد نمکزدایی و فشــارافزایی آغاجاری ۲ و نمکزدایی 

پازنان ۱ با شرکت های پتروسازه مبین و مشاور پارس
قرارداد خطوط لوله گاز رگ ســفید ۱ و ۲، لوله مایعات ان جی ال ۱۲۰۰ 
و خــط لوله گاز بی بی حکیمه به ســیاه مکان و لخته گیر ســیاه مکان با 

شرکت های صنایع ماشین سازی کاوه و مهندسان مشاور ستیران
قرارداد احداث ایســتگاه جدید تزریــق گاز بی بی حکیمه و خطوط لوله 

مربوطه با شرکت های پتروپایدار ایرانیان و پتروتدبیر پارس
قرارداد احداث ایستگاه های نمکزدایی و فشارافزایی آغاجاری ۱، ۳، ۴ و ۵ 

با شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی )پیدک(
قرارداد برق رســانی به ایستگاه رگ سفید با شرکت های برق و تأسیسات 

داریان و مهندسی مشاور نیروی خراسان
قرارداد احداث پســت برق ایثار و ورود و خــروج خط هوایی تک مداره 

امیدیه ۲- چغادک با شرکت توسعه پست های فشارقوی پارسیان
مجموع ارزش این هشت قرارداد ۴۷۰ میلیون یورو است و با اجرای این 
طرح و فرآورش گازهای همراه، روزانه حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز 
ســبک در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد که برای تزریق به 

میدان های نفتی یا تأمین سوخت کشور استفاده می شود.

مصرف آب در تهران؛ روزانه ٣ میلیارد 
لیتر!

کاهش ۴۶ درصدی بارندگی در اســتان تهران، افزایش دوبرابری مصرف 
آب در خانه تکانــی، مصرف روزانه ۳ میلیــارد لیتر آب در تهران همگی 
هشــداری برای این مایه حیات اســت.به گزارش ایسنا، در حال حاضر 
به علت کمبود انباشــه ذخایر آبی، توجه به میزان مصرف آب و رعایت 
مدیریــت مصرف بیش از پیش باید مورد توجه قرار بگیرد. اکنون که به 
روزهای پایانی ســال نزدیک می شویم، با انجام خانه تکانی مصرف آب 
به صورت چشم گیری افزایش پیدا می کند. اما می توانیم با انجام برخی 
اقدامات مصــرف آب را مدیریت کنیم تا هبچ منطقه ای با افت یا قطع 
آب مواجه نشود.با اســتفاده کامل از ظرفیت ماشین های لباس شویی و 
ظرف شویی و واگذاری شستن فرش ها به مراکز قالی شویی می توان خانه 
تکانی را بدون هدررفت آب انجام داد. همچنین در تهران مصرف آب در 
ایــام خانه تکانی، روزانه معادل بیــش از ۱۲۰میلیون بطری ۱.۵ لیتری 
می شــود.در روزهای اخیر میزان مصــرف لحظه ای آب در تهران به ۴۰ 
هزار لیتر در ثانیه نیز رســیده که در صورت تداوم این روند، این رقم به 
۵۰ تا ۵۵ هزار لیتر در ثانیه هم خواهد رســید و فشــار بسیار زیادی به 
شبکه توزیع وارد می شود که همین مسئله موجب بروز افت فشار یا قطع 
آب خواد شــد.روز سه شنبه همین هفته میزان مصرف آب تهران به سه 
میلیارد و ۱۵۴ میلیون لیتر رسید.این درحالی است که بر اساس آخرین 
آمار حجم ذخایر ســدهای تامین کننده آب تهران نســبت به سال قبل 
۴۵ درصد کســری دارد و وضعیت بارش ها نیز ۴۶ درصد نسبت به سال 
گذشته کم تر است، در این وضعیت فقط با ۱۰درصد کاهش مصرف آب 

می توان از این شرایط به سالمت گذر کرد.

 کانادا ۱۰ کارمند روس نفت و گازپروم
 را تحریم کرد

وزارت امور خارجه کانادا اعالم کرد، اتاوا با اعمال تحریم های بیشتر علیه 
روسیه این بار ۱۰ کارمند گازپروم و روس نفت را هدف قرار می دهد.

به گزارش ایسنا به نقل از اســپوتنیک، این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم 
کرد: »مالنی جولی، وزیر امور خارجه، امروز تحریم های جدیدی را تحت 
مقررات اقدامات ویژه اقتصادی )روســیه( در پاســخ به تهاجم غیرقابل 
توجیه روســیه به اوکراین اعالم کرد.در ادامه این بیانیه آمده است: »این 
اقدامــات جدید محدودیت هایی را بر ۱۰ فرد کلیدی از ۲ شــرکت مهم 
در بخش انرژی روســیه، روس نفــت و گازپروم اعمال می کند. هدف از 
این اقدامات فشــار بیشتر بر رهبری روسیه برای توقف نقض حاکمیت و 

تمامیت ارضی اوکراین است.«

امتناع تولیدکنندگان اوپک پالس از واکنش 
به بحران اوکراین

تولیدکنندگان نفت اوپک پالس روز 
چهارشنبه موافقت کردند به افزایش 
تدریجی تولید پایبند بمانند و بحران 
اوکرایــن و درخواســتهای مصرف 
کننــدگان برای تولید بیشــتر نفت 
نادیده گرفتند. را در مذاکراتشــان 

به گــزارش ایســنا، قیمتهای نفت 
هفتــه جاری که غرب مســکو را به 

دلیل حمله نظامی به اوکراین هدف تحریم قرار داد و فروش نفت این کشــور 
مختل شــد، به بیش از ۱۱۰ دالر در هر بشکه صعود کرد و به باالترین حد از 
ســال ۲۰۱۴ رسید.اقدامات غربی بسیاری از خریداران را از خرید نفت روسیه 
بازداشــته و حتی باعث مشــکالتی برای صادرات نفت قزاقستان شده که در 
همسایگی روسیه قرار دارد و یکی از اعضای اوپک پالس است.اوپک، روسیه و 
متحدانش در راســتای تسهیل محدودیت عرضه ای که در اوج بحران پاندمی 
در سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشتند، از اوت سال ۲۰۲۱ هر ماه تولیدشان را ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش داده اند. این گروه در برابر درخواستهای آمریکا و 
مصرف کنندگان بزرگ دیگر برای عرضه بیشتر مقاومت کرده اند.اوپک پالس 
در بیانیه ای که روز چهارشــنبه پس از دیدار وزیران این گروه منتشــر کرد، 
تصمیــم برای ادامه افزایش تدریجی تولید را اعالم کرد بدون این که از بحران 
اوکرایــن حرفی به میان بیاورد و تنها از آن به عنوان تحوالت ژئوپلیتیکی یاد 
کرد که بازار را ملتهب کرده اســت.در بیانیه اوپک آمده است: عوامل بنیادین 
فعلی بازار نفت و توافق در خصوص دورنمای آن، به یک بازار متوازن اشاره دارد 
و نوســانات فعلی ناشی از عوامل بنیادین بازار نیست بلکه تحت تاثیر تحوالت 
ژئوپلیتیکی بوده اســت.پس از مذاکرات روز چهارشنبه که کمتر از ۱۵ دقیقه 
زمــان برد و کوتاه ترین دیدار وزیران این گروه بود، یک منبع آگاه گفت: حتی 
کلمه ای درباره مسئله اوکراین بیان نشد.منابع دیگر تایید کردند که این گروه 
که متحدان نزدیک آمریکا از جمله عربســتان سعودی در آن حضور دارند، به 
بحران اوکراین توجهی نکرد.الکســاندر نواک، معاون نخســت وزیر روسیه که 
نماینده روســیه در مذاکرات اوپک پالس است، ابراز امیدواری کرد که نوسان 
بازار نفت کاهش پیدا کند و گفت: انتظار می رود تولید روســیه در ماه مه به 
سطح پیش از پاندمی برگردد.روسیه تحت فشار فزاینده تحریمهای غربی قرار 
گرفته که باعث سقوط ارزش روبل شده و این کشور را وادار کرده است نرخهای 
بهره را افزایش دهد. مسکو اقداماتش در اوکراین را عملیات ویژه خوانده و می 
گوید برنامه ای برای اشغال این کشور ندارد.آمریکا که روز چهارشنبه اعالم کرد 
همچنان آماده وضع تحریمهای مستقیم علیه صنعت انرژی روسیه است، مکررا 
از اوپک پالس خواسته است نفت بیشتری تولید کند اما تنها چند کشور این 
گروه شامل عربستان سعودی و امارات متحده عربی ظرفیت مازاد تولید دارند.

هیات دولت عربستان سعودی سه شنبه هفته جاری با وجود تشدید تحریمها 
علیه روسیه و اعتراض جهانی به حمله نظامی مسکو به اوکراین، پایبندی خود 
به توافق اوپک پالس با روســیه در بازارهای نفت را مورد تایید مجدد قرار داد.

بر اســاس گزارش رویترز، امارات متحده عربی کــه متحد نزدیک آمریکا در 
خاورمیانه است، در رای گیری ۲۵ فوریه برای قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل متحد در خصوص اقدامات مسکو، رای ممتنع داد.

وزیر نفت اعالم کرد:

ایران می تواند در کمتر از دو ماه به حداکثر تولید نفت برسد
ایسنا/خوزستان وزیر نفت گفت: آمادگی داریم به محض اینکه 
چراغ ســبز وین روشن شــود ظرف یک تا دو ماه به باالترین 
سطح ظرفیت صادراتی نفت برسیم.جواد اوجی، ۱۲ اسفندماه 
در مراسم افتتاح تاسیســات و مخازن ذخیره سازی و اسکله 
بیدبلند خلیج فارس در ماهشهر با تاکید بر نقش و اهمیت گاز 
اظهار کرد: اصل طالیی گاز رقم خورده است. گاز انرژی پاک 
و ســازگار با محیط زیست و به مراتب ارزانتر از دیگر سوخت 
های فسیلی اشت.به گزارش ایسنا، وی افزود: در ایران نگاه به 
گاز بیشتر در حوزه سرمایش و گرمایش است و کمتر به بخش 
صنعتی و ارزش افزوده گاز می پردازیم.وزیر نفت گفت: اصل 
طالیی گاز آغاز شده است و این روند تا سال ۲۰۵۰ صعودی 
خواهــد بود. روزبه روز گاز به عنوان یک ســبد انرژی جایگاه 
خود را گســترش می دهد.اوجی بیان کرد: شب گذشته در 
اجالس اوپک پالس عنوان شد که هر متر مکعب گاز ۲دالر و 
۲۰ سنت شده است که البته بخشی از آن به دلیل تنش های 
به وجود آمده میان روســیه و اوکراین است.وی با بیان اینکه 
جمع آوری گازهای مشــعل یکی از آرزوها است، افزود: امروز 
بن بستی برای دولت و وزارت نفت وجود ندارد. امروز باالترین 
خدمت، سرمایه گذاری در صنعت گاز است.وزیر نفت با اشاره 
به کسری ۲۵۰ میلیون متر مکعبی گاز در فصل زمستان در 
کشــور گفت: علت اینکه باید ســوخت مایع و فرآورده ها را 
به نیروگاه ها و صنایع ببریم به دلیل آن اســت که در حوزه 
گاز سرمایه گذاری نشده است.اوجی بیان کرد: میادین نفت و 
گازی که از آن ها برداشت داریم افت فشار پیدا می کند و این 

افت فشار منجر به افت تولید می شود.وی افزود: اگر سرمایه 
گذاری در این حوزه نشود در سال های آینده بیشتر از امسال 
با کسری گاز مواجه خواهیم شد و سال های بعدی نیز شرایط 
بدتر و بدتر خواهد شد تا آنجایی که ممکن است نیاز باشد گاز 

یا فرآورده وارد کشور کنیم.وزیر نفت ادامه داد: سرمایه گذاری 
در حوزه نفت و گاز پایین ترین ریســک را دارد و سود اوری 
بســیار خوبی در این بخش است.اوجی بابیان اینکه به رئیس 
جمهــور قول داده ایم که در پایان دولت گازهای مشــعل را 

جمع آوری کنیم و خواهد شد، گفت: ما معطل بحث های ژنو 
و مذاکرات نخواهیم شد. آمادگی داریم به محض اینکه چراغ 
سبز وین روشن شــود ظرف یک تا دو ماه به باالترین سطح 
ظرفیت صادراتی نفت خواهیم رسید.اوجی ادامه داد: در  کنار 
بحث مذاکرات، سرمایه گذاری و دیگر فعالیت ها را به جدیت 
پیگیری خواهیم کرد و در این راســتا در ۷ ماه گذشــته ۴.۵ 
میلیارد دالر قرارداد داخلی و خارجی منعقد شــده است.وی 
افزود: در این زمینه هلدینگ های قدرتمند را فرا خوانده ایم 
و کنسرســیوم ها در حال شکل گیری است تا در بخش های 
توسعه میادین نفتی و حفظ و نگهداشت تولید و جمع اوری 
گازهای مشعل اقدامات الزم انجام شود.وزیر نفت تصریح کرد: 
نگاه دولت و وزارت نفت به بحث سرمایه گذاری در حوزه نفت 
و گاز اســت. به جدیت از توان هلدینگ های بزرگ و بانک ها 
استفاده خواهیم کرد و در این زمینه خواب های خیلی خوبی 
برای خوزستان جدای از بحث های توسعه میادین دیده ایم.

اوجی بیان کرد: امسال درامدهای حاصل از پتروشیمی تنه به 
تنه درآمدهای نفتــی خواهد زد. تا ۱۵ روز دیگر ۱۲ میلیارد 
دالر ارز حاصل از صادرات فراورده های پتروشیمی در سامانه 
نیما خواهد بود.وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شــده و 
توسعه ای که در بخش باالدست و پایین دست انجام خواهد 
شد شــاهد رونق در اقتصاد و اشتغال کشور خواهیم بود.وزیر 
نفت گفت: وزارت نفت همه طوره کمک حال بخش خصوصی 
است و چتر حمایتی دارد زیرا پتانسیل بخش خصوصی را می 

شناسد و باید از این پتانسیل حمایت کرد.

قیمت نفت در معامالت روز پنج شنبه 
بازار جهانی تحت تاثیر نگرانیها نسبت 
به اختالالت تجاری و کشتیرانی ناشی 
از تحریمهای غرب علیه روسیه، به روند 
افزایشی خود ادامه داد و به باالی ۱۱8 

دالر در هر بشکه صعود کرد.
به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت 
برنت تا مرز ۱۱8 دالر و ۲۲ ســنت در 
هر بشکه صعود کرد که باالترین قیمت 
از فوریه ســال ۲۰۱۳ بود. این قرارداد 
آخریــن بار با ســه دالر و ۶۷ ســنت 
معادل ۳.۲ درصد افزایش، به ۱۱۶ دالر 
و ۶۰ سنت رسید.بهای معامالت وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا تا مرز ۱۱۴ 
دالر و ۷۰ سنت صعود کرد که باالترین 
قیمت در ۱۱ سال گذشته بود و آخرین 
بار با دو دالر و ۴۱ ســنت معادل ۲.۲ 
درصد افزایش، ۱۱۳ دالر و یک سنت 
بود.این رشد قیمت پس از جدیدترین 
دور تحریمهــای آمریــکا علیه بخش 
پاالیش نفت روســیه اتفــاق افتاد که 

نگرانیها نسبت به تحریم شدن صادرات 
نفت و گاز روسیه در دور آتی تحریمها 
را برانگیخت. تاکنون واشنگتن صادرات 
نفت و گاز روســیه را هــدف نگرفته 
زیرا بایدن نگــران تاثیر تحریمها روی 
بازارهای جهانی نفت و قیمتهای انرژی 
آمریکاســت.گروه بانکی ANZ استرالیا 

هدف کوتــاه مدت برای قیمت نفت را 
به ۱۲۵ دالر در هر بشــکه افزایش داد 
و خاطرنشــان کرد کمبود عرضه می 
تواند باعث افزایش بیشتر قیمتها شود.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
روسیه سومین تولیدکننده بزرگ نفت 
جهان و بزرگترین صادرکننده نفت به 

بازارهای جهانی است. صادرات نفت و 
فرآورده های نفتی روســیه در دسامبر 
به ۷.8 میلیون بشــکه در روز رســید.

اوپــک و متحدانش در نشســت روز 
چهارشــنبه وزیران این گروه با وجود 
افزایــش قیمتهــا، بحــران اوکراین و 
درخواست مصرف کنندگان برای تولید 
بیشتر را نادیده گرفته و تصمیم گرفتند 
افزایش تولید به میزان ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز را برای مــارس تصویب کنند.

هلیما کرافت، تحلیلگر شــرکت آر بی 
سی کپیتال در یادداشتی نوشت: اوپک 
پالس در واقع هیچ سیگنالی برای آرام 
کردن بازار نفت ارســال نکرد.بر اساس 
گــزارش رویتــرز، در این بیــن روند 
کاهش ذخایر نفــت آمریکا ادامه دارد. 
مخازن نفت در کاشینگ اوکالهاما به 
پایینترین حد از ســال ۲۰۱8 رسیده 
اســت و ذخایر اســتراتژیک آمریکا به 
پایین ترین حد در ۲۰ سال اخیر نزول 

کرده اند.

قیمت نفت از 118 دالر گذشت

قیمت گاز طبیعی اروپا با ادامه تمرکز بازار به تحریمها علیه روسیه، به رکورد باالی جدیدی صعود 
کرد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت گاز ماه آتی هلند حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافت و به ۱۹8 یورو 
به ازای هر مگاوات ساعت رسید. قرارداد گاز انگلیس ۱۷ درصد افزایش داشت.اگرچه تحریمها منابع 
طبیعی روسیه را مستقیما هدف نگرفته اند اما معامله گران و کشتیرانان از مبادالت با تامین کنندگان 
روسی از جمله بازوی تجارت انرژی گازپروم اجتناب می کنند. با این حال گاز روسیه از طریق خطوط 
لوله از جمله خط لوله ترانزیتی اوکراین به ســمت اروپا جریان دارد و حتی جریان گاز روســیه از هفته گذشته که مسکو حمله نظامی به 
اوکراین را آغاز کرد، افزایش پیدا کرده است.عرضه گاز روسیه از طریق اسلواکی باال مانده و گازپروم روز پنج شنبه ظرفیت خط لوله برای 
ارسال به ایستگاه مالنو در آلمان رزرو کرد. گازپروم اعالم کرد مطابق با درخواست مشتریانش از طریق اوکراین به اروپا گاز ارسال می کند.
اروپا امسال میزان بیشتری گاز طبیعی مایع )LNG( در مقایسه با سال ۲۰۲۱ وارد کرده است. اگرچه واردات LNG می تواند وابستگی اروپا 
به گاز روســیه را کاهش دهد اما خریداران اروپایی را در رقابت با خریداران آســیایی قرار می دهد که ذخیره سازی گاز در طول تابستان را 
آغاز می کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، مصرف گاز چین در راستای تالش های این کشور برای کربن زدایی، پیش از این جنگ هم رشد 

داشت. دولت قصد دارد امنیت تامین انرژی و کاال را در واکنش به جنگ در اوکراین در اولویت قرار دهد.

ایسنا/خوزستان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه باید توسعه پاک در وزارت نفت انجام شود، گفت: توسعه ای که همراه آن آلودگی باشد، ممنوع است 
زیرا صیانت از محیط زیست وظیفه اصلی ما در وزارت نفت است.محسن خجسته مهر امروز، ۱۲ اسفند ماه در مراسم افتتاح تاسیسات و مخازن ذخیره سازی و اسکله 
بیدبلند خلیج فارس در ماهشهر اظهار کرد: در بخش باالدستی نفت و گاز وظیفه مهم حکومت اسالمی و دولت صیانت از ذخایر نفت و گاز است.به گزارش ایسنا، وی 
افزود: ما در نظام جمهوری اسالمی ایران باید دارایی زیرزمینی خودمان را به حداکثر ارزش روزمینی تبدیل کنیم و مخازن نفت و گاز را به گونه ای مدیریت کنیم 

که کمترین میزان آسیب دیدگی به مخازن وارد شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: باید حداکثر تولید را در عین حفظ مخازن و وارد شدن کمترین آسیب به مخازن داشته باشیم. وقتی این 
دارایی ارزشمند بر روی زمین آمد نیز باید به گونه ای از آن استفاده شود که حداکثر تولید ثروت را داشته باشد.خجسته مهر بیان کرد: گازهای مشعل باید به تزریق گاز به میادین نفتی تبدیل شوند تا 
بتوانیم حداکثر استحصال را داشته باشیم. همچنین برای نگهداشت توان تولید و یا برای ایجاد ارزش افزوده، به عنوان خوراک در اختیار واحدهای پایین دستی قرار دهیم.مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران با بیان اینکه باید توسعه پاک در وزارت نفت انجام شود، گفت: توسعه ای که همراه آن آلودگی باشد ممنوع است زیرا صیانت از محیط زیست وظیفه اصلی ما در وزارت نفت است.وی افزود: بحث 
صیانت از سرمایه های اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که در وزارت نفت به دنبال آن هستیم. ایجاد اشتعال و تولید ثروت از جمله اقداماتی است که باید در این زمینه و در راستای رفع محرومیت 
زدایی انجام شود.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ۵ طرح اصلی جمع آوری گاز همراه در کشور داریم که ارزش این ۵ طرح مجموعا حدود ۷ میلیارد یورو است.خجسته مهر ادامه داد: این پروژه 

ها بسیار ارزشمند هستند و بیانگر اراده دولت سیزدهم برای تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های جدید است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت:قیمت گاز در اروپا رکورد زد

توسعه همراه با آلودگی ممنوع است

حمله روســیه به اوکراین ســبب شد 
خط لوله گاز روســیه به اوکراین)نورد 
اســتریم ۲( مورد تحریم های آمریکا 
واقع شــده و به طور کامل ورشکسته 
شــود.به گزارش خبرگــزاری مهر به 
نقل از پولیتیکو، شــرکت نورد استریم 
۲ )خط لوله روســیه به آلمان( رسماً 
اعــالم ورشکســتگی و ۱۰۶ کارمند 
خود را اخــراج کرد.این امر بالشــک 
تبعــات مهمی بــر بحــران گازی در 
اروپا خواهد گذاشــت زیــرا این پروژه 
وابســتگی انــرژی اروپا به روســیه را 
افزایــش ولی در عین حــال اروپا را از 
بحران گازی را نجات مــی داد. با این 
حال حملــه والدیمیــر پوتین رئیس 
جمهور روســیه به اوکراین سبب شد 
اقتصادی  تحریــم  غربی  کشــورهای 
شــدیدی علیه این کشور اعمال کنند.
یکی از مهمتریــن تحریم های غرب و 
اتحادیه اروپا علیه روسیه که از همان 

زمان تنش های بین روسیه و اوکراین 
دائماً اعالم می شد بسته شدن و تعلیق 
خط لوله نورد اســتریم ۲ بوده است.

اوالف شــولز، صدراعظــم آلمان، یک 
روز پس از دســتور پوتین به نیروهای 
روســی برای انجــام مأموریت »حفظ 
صلح« در شــرق اوکراین، گفت صدور 
گواهینامه خط لوله ۱۱ میلیارد دالری 
گاز طبیعی سه شنبه گذشته به حالت 

تعلیق در خواهد آمد.گفتنی است این 
خط لوله به طور کامل ســاخته شده 
است، اما هنوز گازی از این لوله های به 
مقصد اروپا فرستاده نشده است.ایاالت 
متحــده با لغو معافیت هــای تحریمی 
نورد استریم ۲ و مسئولین شرکت های 
آن، به پروژه ای که دردسرهای بزرگی 
برای بایدن و ائتالف ترانس آتالنتیک 
ایجاد کــرده بود، ضربــه مهلکی وارد 

کرد.به دنبال تحوالت ژئوپلیتیک اخیر 
که منجر بــه اعمال تحریم های ایاالت 
متحده برعلیه نورد اســتریم ۲ شــد، 
این شــرکت مجبور به فسخ قرارداد با 
از مسئولین شرکت  کارکنان شد.یکی 
گاز پروم روسیه که نیمی از سهام نورد 
اســتریم ۲ را داشــت، می گوید: ما از 
این پیشرفت بســیار متأسفیم.این امر 
به این دلیل صــورت گرفت که غرب 
و شــرکت های خصوصی برای منزوی 
کردن کامل روســیه بــه دلیل حمله 
غیرقانونی این کشور به اوکراین تالش 
می کننــد.در ایــن خصــوص گرهارد 
شرودر صدراعظم سابق آلمان و رئیس 
هیئت مدیره نورد اســتریم ۲ می گوید 
ما روابط سودآور خودمان با روسیه را 
به طور کامل قطع نکردیم این در حالی 
اســت که اعضا شرکت نورد استریم ۲ 
و کارمندان دفتر او در اعتراض به این 

امر استعفا داده اند.

در پی تحریم های غرب؛

نورد استریم ۲ رسما متوقف شد
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گزیده خبر

خروج تولید از منطقه رکود
ادامه از صفحه اول

نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی، باعث شده تا اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه 
روبرو باشند.شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی )۵۱.۷۵( طی ۶ 
ماه اخیر به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده است. به عقیده فعاالن اقتصادی 
بخش صنعت، یکی از معضالتی که با آن روبرو هســتند، کمبود نیروی انسانی 
و عدم تمایل نیروی کار به اشــتغال در خطوط تولید است.شــاخص موجودی 
محصــول نهایی در انبار )۵۳.۸۰( اندکی نســبت به ماه قبل افزایش داشــته و 
طی ۴ ماه اخیر به بیشــترین مقدار خود رســیده، با ادامه روند کاهش تقاضا و 
کاهش شــاخص میزان فروش درنتیجه پیشی گرفتن تولید از عرضه، موجودی 
کاالها در انبارها افزایش یافته است که افزایش شاخص )۵۹.۸۴( سرعت انجام و 
تحویل سفارش نیز ناشی از همین موضوع است.شاخص قیمت فروش محصوالت 
)۴۶.۴۳( برای اولین بار طی ۲۲ ماه گذشته از اردیبهشت ۹۹ کمترین مقدار خود 
را ثبت کرده، اگرچه همچنان قیمت نهاده های تولید با افزایش )البته با شــدت 
کمتر( روبرو هستند، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی باعث شده تا تولیدکنندگان 
برای داشــتن اندک سفارشــات قیمت های خود را متناسب با هزینه ها افزایش 
ندهند.شاخص میزان فروش محصوالت )۴۶.۴۳( اندکی نسبت به ماه قبل بیشتر 
شده اما همچنان کاهشی است و به عقیده فعاالن اقتصادی کاهش قدرت خرید 
و تقاضا و شرایط بی ثبات قیمت ارز ناشی از تصمیمات سیاسی باعث عدم تصمیم 
در خرید مشتریان و درنتیجه کاهش فروش شده است.شاخص انتظارات تولید 
در ماه آینده )۶۱.۴۱( همچنان خوش بینی فعاالن اقتصادی به بهبود شرایط را 
برای اسفندماه به خصوص در روزهای پایانی سال را نشان می دهد. تقریباً فعاالن 
اقتصادی در همه رشــته فعالیت ها به جز چوب، کاغذ و مبلمان و الســتیک و 
پالســتیک و پوشاک و چرم انتظارات مثبت برای ماه آینده دارند.به طورکلی در 
بهمن ماه، همچنان اکثر صنایع کاهش سفارشــات را داشتند و به دلیل انتظار 
برای مشخص شدن نتایج مذاکرات، فعاالن اقتصادی با رکود تقاضا روبرو هستند. 
نوســانات مداوم نرخ ارز چه باال رفتن یا پایین آمدن آن به شدت کسب وکارها را 
مختل کرده و در فعالیت ها و برنامه ریزی آن ها تأثیر منفی دارد و در بهمن ماه نیز 

همچنان اکثر صنایع با کمبود مواد اولیه و رکود روبرو بودند.

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی در بهمن ماه 1400
- در بخش صنایع وابسته به محصوالت پتروشیمی با افزایش قیمت مواد اولیه و 
کاهش عرضه آن از سوی پتروشیمی ها روبرو هستند درنتیجه بسیاری از واحدها 

و خطوط تولید در صنایع وابسته تعطیل شده اند.
- هزینه نقل و انتقاالت بانکی و پرداخت ارزی به دلیل عدم استفاده از سیستم 
بانکی بین المللی برای تولیدکنندگان بســیار باال و زمان بر است و در بسیاری از 

موارد با از دست دادن پول روبرو می شوند. )الستیک و پالستیک(
- قطعه سازان با تقاضای کم و کاهش تولید روبرو بودند دلیل احتمالی عمده آن، 
اســتفاده خودروسازان از قطعات خودروهای فرسوده در تولیدات است. )صنایع 

نقلیه و قطعات وابسته(
- بســیاری از بنگاه ها در برخی از استان ها همچنان با مشکل قطعی گاز روبرو 
هستند و افزایش نامتعارف قیمت حامل های انرژی هزینه تولید را بسیار باال برده 

است. )صنایع کانی غیرفلزی، صنایع شیمیایی(
- افزایــش قیمت مواد اولیه و قیمت گذاری دســتوری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ازلحاظ هزینه مالی و زمانی زیادی را به بنگاه ها تحمیل می کند. )صنایع 

شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی(
- برخی از شرکت ها با کاهش شدید نیروی کار و استخدام نیروی انسانی مواجه 
هستند. به دالیلی مانند عدم کفایت حقوق برای زندگی و توسعه مشاغل آنالین 
بعضاً افراد به دلیل کســب درآمد باالتر بــه کار در کارگاه های تولیدی تمایلی 

ندارند. )صنایع فلزی، صنایع ماشین سازی و لوازم خانگی(
- عدم ارائه به موقع نهاده های دامی توســط ســازمان های متولی و کمبود مواد 

موردنیاز برای تغذیه دام و طیور )کشاورزی(
- افزایش شــدید قیمت آلومینیوم در سطح جهانی با توجه به کمبود نقدینگی 
باعث شــده تــا امکان خرید بــرای تولیدکنندگان مقدور نباشــد و بر فعالیت 
شرکت های فعال در حوزه صنایع فلزی تأثیر منفی گذاشته است. )صنایع فلزی(

- به دلیل نوســان قیمت دالر به ویژه نوسانات کاهشی، بسیاری از کارگاه ها که 
حواله خرید مواد اولیه با دالر ۲۸۰۰۰ تومانی داشتند، متضرر شده و با توجه به 
این کــه خریداران با انتظارات کاهش قیمت دالر، انتظار کاهش در قیمت خرید 
را دارند، این موضوع تقاضا را هم تحت تأثیر قرار داده  اســت. )صنایع الستیک 

و پالستیک(
- بســیاری از شرکت های خدماتی به دلیل کاهش تقاضای مشتریان با کاهش 

فعالیت روبرو هستند.

رکوردشکنی قیمت آلومینیوم و کاالهای دیگر
روند صعودی قیمت ها در بازارهای کاال روز پنج شنبه تحت تاثیر مختل شدن 
تجارت مواد خام بر اثر حمله روســیه به اوکرایــن، ادامه یافت و آلومینیوم، 
زغال ســنگ و روغن پالم همگی به رکورد باالیی صعود کردند در حالی که 
قیمت نفت و گندم به باالترین حد چند ســال اخیر افزایش یافت.به گزارش 
ایســنا، موقعیت روسیه به عنوان صادرکننده بزرگ نفت، گاز، فلزات، غالت و 
بازارهای کشــتیرانی به معنای آن اســت که تحریم های شدیدی که پس از 
حمله روســیه به اوکراین علیه نهادهای روسی متعدد تصویب شدند، منابع 
حیاتی متعدد زنجیره های تامین را ملتهب کرده اســت.قیمت آلومینیوم در 
بازار فلزات لندن امســال ۳۰ درصد رشد کرده و بهای معامالت گندم هفته 
جاری ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بازارها تالش می کنند تاثیر از دست 
رفتن عرضه روسیه در صورت وضع اقدامات تنبیهی بیشتر علیه مسکو را در 
قیمت ها ارزیابی کنند.دو منبــع آگاه به رویترز اظهار کردند: آمریکا با هدف 
تشدید فشــار بر والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بسته تحریمهایی را 
آماده می کند که شمار بیشتری از الیگارشهای روسی و همچنین شرکت ها و 
دارایی های آنها را هدف می گیرد.در شرایطی که خریداران با مسائل فاینانس 
و حمل دســت و پنجه نرم می کنند و مسائل مذکور خرید نفت روسیه را که 
سومین تولیدکننده بزرگ جهان است فلج کرده است، قیمت نفت برنت برای 
نخستین بار از فوریه سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۱۸ دالر در هر بشکه صعود کرد.

سم رینولدز، تحلیلگر فاینانس انرژی موسسه تحلیل مالی و اقتصاد انرژی به 
رویترز گفت: حمله روسیه به اوکراین به معنای آشفتگی بیشتر برای بازارهای 
انرژی جهانی است که در دو سال گذشته برای رهایی از نوسان شدید قیمت 
تقال می کردند.گروه بانکی ANZ استرالیا هدف کوتاه مدت برای قیمت نفت را 
به ۱۲۵ دالر در هر بشکه افزایش داد و  خاطرنشان کرد کمبود عرضه می تواند 
باعث افزایش بیشتر قیمت ها شود.در میان فلزات صنعتی، در بازار فلزات لندن 
بهای آلومینیوم ۲.۳ درصد افزایش یافت و به ۳۶۵۰ دالر در هر تن رسید در 
حالی که قیمت نیکل با بیش از چهار درصد افزایش، به ۲۶ هزار و ۹۳۵ دالر 
در هر تن صعود کرد. معامله گران تالش کردند از دست رفتن عرضه روسیه 
که سومین تولیدکننده بزرگ آلومینیوم و نیکل است را برآورد کنند.طبق آمار 
وزارت کشاورزی آمریکا، روسیه و اوکراین در ۲۸.۵ درصد از صادرات جهانی 

گندم در سال ۲۰۲۱ سهم داشتند.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛
کاهش تعرفه ورود کامیون های ایرانی به 

ارمنستان
در پی توافق امــروز وزیر صنعت ایران و وزیر 
اقتصاد ارمنســتان قرار شــد هزینه دریافتی 
ترانزیــت کاال به ارمنســتان کاهــش یابد.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، 
علیرضــا پیمان پاک از صــادرات حدود ۲۵۰ 
تا ۳۰۰ میلیون دالری به ارمنســتان خبرداد 
و افــزود: می تــوان در حوزه پوشــاک، لوازم 
خانگــی و خدمات فنی مهندســی این حجم 
از صــادرات را افزایش داد.معاون وزیر صنعت، 

معدن وتجارت گفت: همکاری و مشــارکت ایران و ارمنســتان می تواند سهمی از 
بازار ۴ میلیارد دالری واردات ارمنســتان را برای ایــران فراهم کند.پیمان پاک با 
اشاره به اینکه ارمنســتان دروازه ورود به اوراسیاست گفت: همکاری با این کشور 
می تواند دسترسی سریعتر ایران به بازار ۳۰۰ میلیارد دالری اوراسیار را هموار کند.

رییس ســازمان توسعه تجارت گفت: در جلســه امروز با وزیر اقتصاد ارمنستان در 
خصوص احداث شــهرک صنعتی مشترک، در حوزه تولید لوازم خانگی، تولید دارو 
و تجهیزات پزشکی، ساخت جاده و سد، و ارایه خدمات فنی مهندسی به ارمنستان 
توافق های اولیه حاصل شد.وی با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس تمایل 
دارند از فضای ترانزیتی ایران برای انتقال کاال به کشورهای اوراسیا استفاده کنند، 
تصریح کرد: برای کریدور شــمال به جنوب از سال ۱۳۷۴ برنامه ریزی هایی انجام 
شــده بود، اما عمال اســتفاده چندانی از آن نشــد و ما تالش داریم از فرصت های 

ترانزیتی کشور بیش از پیش استفاده کنیم.

ارز ترجیحی فرزند ناخلف تحریم است!  

 بازارهای مالی در بالتکلیفی کامل
یکی از هزاران آسیبی که تحریم ها به چرخه اقتصاد کشور وارد 
کرد، پدید آمدن سیاست هایی مانند ارز ۴۲۰۰تومانی بود. بدیهی 
است که بازار سرمایه و شرکت های بورسی نیز از ترکش های این 
سیاست در امان نیستند. حال کدام صنایع آسیب بیشتری دیده 
و راهکار اصلی چیســت؟اقتصادآنالین – سیده زینب رزم گیر؛ 
یکی از مسائل مطرح بین بورسی ها ترس از برجام و توافق است. 
برخی از فعالین بــازار این نگرانی را دارند که اگر توافق صورت 
بگیرد بازار با افت مواجه خواهد شد اما کارشناسان در این مدت، 
بارها بیان کردند رفع تحریم ها می تواند بسیاری از موانع را از سر 
راه شرکت های بورسی بردارد و سودآوری آن ها را بهبود ببخشد 
و در صورتی که بازار نیز با افت مواجه شــود موقتی خواهد بود.

این در حالی اســت که رشدهای ناشــی از عدم توافق آنچنان 
دوام نخواهد داشــت و تنها مسیر تولید و فروش شرکت ها را پر 
پیچیده تر می کند.همچنین یکی از آسیب های اصلی تحریم ها 
برای اقتصاد کشور، دست به دامن شدن سیاست های حمایتی 
موقت از قبیل ارز ۴۲۰۰تومانی است که اجرایی شدن آن نه تنها 
اثربخشــی الزم را به ارمغان نیاورد بلکه زمینه فساد را نیز برای 
برخی هموار کرد. عالوه بر آن، ارز ترجیحی نه تنها آسیب های 
مختلفی به اقتصاد کشور وارد کرد بلکه اکنون باعث شده است 
در شرایطی قرار بگیریم که حتی حذف چنین سیاست اشتباهی 
نیز خسارات قابل توجهی به بخشی از اقتصاد وارد کند.گفتنی 
است فعاالن بورســی در مفید و الزم بودن حذف این ارز برای 
بهبود شــرایط بــازار اتفاق نظر دارند. در چنــد وقت اخیر نیز 
مســئولین با عزمی جدی درباره حذف این ارز صحبت کردند 
اما روز دوشنبه، ۲۵بهمن حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق 
بودجه در نشست خبری، از تصمیم کمیسیون مبنی بر در نظر 
گرفتن ۹میلیارد دالر ارز ترجیحی برای ســال آینده خبر داد. 
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ دلیل مخالفت اکثریت 
اعضای این کمیسیون با حذف این نرخ ارز را، تبعات اجتماعی، 
امنیتــی و تأمین معاش مردم عنوان کــرد و گفت که دولت با 
تردید برای این کار وارد شــد و معــاون اول رئیس جمهور هم 
برای ارائه توضیحات در کمیسیون تلفیق حاضر نشد که این ها 
ابهامات را بیشتر کرد. بدیهی است بخش زیادی از این نگرانی ها 
و تصمیم گیری های دشــوار با رفع تحریم هــا از بین می رود و 
می تواند بازار را از شرایط سخت تحریمی رهایی بخشد. در ادامه 

به بررسی بیشتر تاثیر ارز ۴۲۰۰ بر بورس پرداخته می شود.

ارز 4200 از کجا آمد؟
به اعتقاد برخی از کارشناســان افزایش قیمت ها در ســال های 
۹۷ تا ۹۹ دولت را واردار کرد سیاســت تخصیص ارز ترجیحی 
را برای واردات کاالهای اساســی به ویژه اقالم غذایی و دارویی 
و همچنین گندم، جو، گوشــت قرمز و ســفید و روغن نباتی 
تحت عنوان حمایت از قشر ضعیف و متوسط جامعه در تامین 
نیازهای اساسی در نظر بگیرد. این ارز ترجیحی می توانست مثل 
یک مســکن مقطعی و کوتاه مدت عمل کند و همین طور هم 
شد.دســته ای از تحلیلگران باور دارند مسئله مهمی که باید در 
این سیاست گذاری اعمال می شد و نشده، تخصیص ارز ترجیحی 
به واردکنندگان بود. طبق اخبار منتشر شده کسانی از این نرخ 
ارز بهره بردند که کاال را بــا ارز ترجیحی وارد کردند و در بازار 
آزاد با قیمت دالر آزاد فروختند و در عمل این سیاســت گذاری 
اشــتباه باعث شــد قیمت کاالها کاهش پیدا نکند و به سناریو 
قیمت گذاری دســتوری که در همه جای دنیا رد شده و اشتباه 

است برگردیم.

ارز ترجیحی سودآوری کدام شرکت ها و صنایع بورسی 

را کاهش داد؟
همانطور که گفته شــد دسته ای از کارشناســان باور دارند ارز 
ترجیحی بخش کوچکی از قیمت گذاری دستوری در اقتصادکالن 
ما است که می تواند بر تمام بازارها از جمله بازار سرمایه تاثیرگذار 
باشــد. اینکه شرایط امروز بازار ســرمایه به خاطر تخصیص ارز 
ترجیحی است یک تحلیل اشتباه است. وقتی توزیع ارز ترجیحی 
با رانت اتفاق افتاد باعث شد شرکت های بورسی ما نتوانند از آن 
اســتفاده کنند و معامالت خود را با دالر نیمایی و ســامانه سنا 
دو ســه برابر قیمت وارد کرده و با همان قیمت گذاری دستوری 
محصوالت خود را بفروشــند. افزایش دالر بر اســاس نوسانات 
سامانه نیما و سنا بر فروش و خریدها تاثیر گذاشت و باعث شد 
سودآوری شرکت های بورسی که از رانت درجه اول تخصیص ارز 
ترجیحی برخوردار نبودند تحت تاثیر قرار بگیرد.این ارز ترجیحی 
عمده صنایعی که مواد اولیه خود را وارد می کنند در سودآوری 
و افزایش راندمان تولید با مشکل مواجه کرد. همچنین بر گروه 

دارویی و غذایی تاثیر بسزایی گذاشت.

بازنگری و ترمیم زیرساخت های اقتصادی
به باور کارشناسان، ساختار اقتصادی ایران باید از دو منظر مورد 
بررسی قرار گیرد؛ یک اقتصاد متمرکز که کامال در اختیار دولت 

است و دیگری اقتصاد باز و آزاد که دست بخش خصوصی است 
و دولت تنها خط و مشــی تعیین می کند. مسئله این است که 
در چهار سال گذشته به جای اینکه به سمت اقتصاد آزاد برویم، 
به ســمت اقتصاد متمرکز متمایل شدیم. چنین موضوعاتی به 
این معنی اســت که دولت در اقتصاد همه کاره می شود و باعث 
می شود سرمایه گذار همیشه به این فکر کند که هر لحظه امکان 
دارد بخشــنامه یا مصوبه ای از هیات دولت بیرون بیاید و باعث 
زیانی هنگفت برای او شود. نمی توان گفت ارز ترجیحی مولفه ای 
است که خیلی بر اقتصاد تاثیرگذار است چرا که مولفه های بسیار 
تاثیرگذارتر از آن نیز وجود دارد. اگر ما اقتصاد و روابط ارزی آزاد 
داشــتیم و اقتصاد ما در بخش خصوصی به صورت آزاد فعالیت 
می کرد، تحریم ها نمی توانست به این میزان تاثیر بگذارد. به باور 
بسیاری از متخصصان به نظر می رسد باید به جای پرداختن به 
مسائلی مثل اینکه ارز ترجیحی حذف شود یا خیر، مذاکره کنیم 
یا خیر، باید سیاست گذاری و زیرساخت های اقتصادی رابازنگری 
و ترمیم کنیم تا بتوانیم با مســائلی مثل تحریم ها قدرتمندتر و 

باثبات بیشتر مواجه شویم.

چه راهکاری می تواند به بازار کمک کند؟
 در زمینــه کاهــش هزینه هــای جانبــی در بازارهــای مالی 
راهکارهایــی وجود دارد که باید به آنها توجه داشــت، بع اتقاد 
تحلیلگران وقتی بخواهیم از زاویه اقتصادی به موضوعات بنگریم 
پیشنهادات زیادی وجود دارد و کسانی که در راس کار هستند 
کامال وقوف دارند اما اینکه چرا عمل نمی شود به سیاست کالن 
مملکتی مربوط است.شاید مســائل اجتماعی یا سیاسی است 
کــه ما نمی دانیم در غیر این صورت اینکه دولت بازار را رها کند 
ساده ترین راهکار است. اینکه برای بنگاه ها این اطمینان ایجاد 
شود که قرار نیســت با تصمیم گیری ناگهانی و عجیب مواجه 
شــوند و دولت دخالتی نمی کند، امنیت ایجاد کرده و می تواند 
کمک کند. شاید در ابتدای امر یک جهش تورمی ایجاد کند اما 
ناپایدار و کوتاه خواهد بود و به جرئت می توانم بگویم بازار در بازه 
کمتر از یک سال به ثبات می رسد. زمانی که دولت دخالت خود 
را در اقتصاد کمتر کند می توانیم امیدوار باشیم سرمایه گذارهای 
خرد در خرید و فروش سهام و سرمایه گذاران کالن در راه اندازی 

یک واحد تولیدی امنیت دارند.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( نشان می دهد که در ۹ ماهه امسال بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات و صنعت و معدن 
پرداخت شــده اســت.به گزارش ایسنا، طبق این آمار در ۹ ماهه امســال در مجموع بیش از ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، 
 مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه پرداخت شده که نسبت به تسهیالت ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومانی در مدت مشابه سال قبل ۶۵.۵ درصد افزایش داشته است.در این میان تسهیالت 
پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۶۸.۷ درصدی در ۹ ماهه امسال، به ۶۱۰ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسیده است. مبلغ این تسهیالت در ۹ ماهه سال گذشته ۳۶۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های کشاورزی، صنعت و معدن،   مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و سایر بخش های متفرقه در ۹ ماهه سال گذشته ۲۹.۷ درصد بوده که امسال 
این رقم به ۳۰.۲ درصد رسیده است.این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار( مکلف است سیاست های پرداخت تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه 
طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.همچنین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نیز در در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۲۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که با ۴۰.۵ درصد افزایش به ۲۲۱ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان در مدت مشابه 
سال جاری رسیده است. با این حال سهم بخش بازرگانی از کل تسهیالت پرداختی به بخش های یاد شده از ۱۸.۲ درصد در ۹ ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۵.۴ درصد کاهش یافته است.در این میان بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش خدمات 
اختصاص یافته که در ۹ ماهه امسال سهم ۴۱.۸ درصدی از کل تسهیالت پرداختی را به خود اختصاص داده که معادل ۸۴۳ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۷۵.۳ درصد افزایش داشته است.بعد از بخش خدمات، صنعت و 
معدن و بازرگانی، به ترتیب بخش کشاورزی و مسکن ۷.۳ و ۵.۲ درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری را دریافت کرده اند. البته تسهیالت پرداختی به دو بخش کشاورزی و مسکن به ترتیب ۷۴.۸ و ۵۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال گذشته افزایش 

داشته و به حدود ۱۴۷ هزار میلیارد و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیشترین تسهیالت بانکی به کدام بخش رسید؟

الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی.
ب- گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه

ج-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی
د-گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

ه- دارای سوابق اجرایی مرتبط
واگذار نماید. لذا از مقتضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه  و آگاهی از شرایط از تاریخ نشرآگهی حداکثر 
تا پایان وقت اداری روری دوشنبه مورخ 400/12/16 با در دست داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت 

اسناد مناقصه از
واحد امور مالی) امور قرارداد ها و پیمان ها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس 

حاصل نمایند.
* پرداخت مطالبات پیمانکار بصورت نقدی از محل اعتبارات داخلی شهرداری می باشد.

* شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده و یا برندگان مناقصه می باشد.

آگهــی منـــاقصه

شهرداری ماهدشت 

شهرداری ماهدشت در نظر دارد پروژه احداث ساختمان آتش نشانی مسکن مهر ) شهرک پیام( ماهدشت با اعتبار برآوردی 
30/000/000/000 ریال از محل اعتبارات سال جاری و سال 1401 را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمائ:

شناسه آگهی: 1283879

وم
ت د

نوب

وزیر صمت خبر داد؛
تجارت خارجی ایران در آستانه ۱۰۰ میلیارد دالر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال تجارت خارجی ایران به ۱۰۰ میلیارد دالر نزدیک شد که ۸۰ میلیارد دالر آن بدون نفت بود.به گزارش ایِبنا، سیدرضا فاطمی امین در دیدار با واهان کروبیان وزیر اقتصاد جمهوری ارمنستان 
در شهر ایروان افزود: ایران و ارمنستان از نظر سیاسی و فرهنگی همکاری های زیادی با هم داشتند، اما متاسفانه روابط اقتصادی ما خیلی عقبتر از روابط سیاسی و فرهنگی بین دو کشور بوده و امروز این وظیفه ماست تا روابط 
اقتصادی را تقویت کنیم.وی گفت: ما ظرفیت هایی داریم که می توانند مکمل هم باشند، اما اکنون نقل و انتقاالت مالی یکی از موانع اصلی برای رشد روابط اقتصادی است، البته ما از روش هایی نظیر تهاتر استفاده می کنیم که بسیار 
موثر بوده است.وزیر صمت عنوان کرد: ما می توانیم در ۲ سطح مبادالت را پیگیری کنیم، اول مبادالت کاال، که کاالهای ایرانی به ارمنستان وارد شود و کاالهای ارمنستانی هم به ایران و سطح دوم سرمایه گذاری در کشورهاست 

تا سرمایه گذاران ارمنستانی وارد ایران شوند و در مقابل سرمایه گذاران ما هم بتوانند در ارمنستان فعالیت کنند



6روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران شنبه 14 اسفند 1400  2 شعبان 1443  5 مارس 2022بازار مالی

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4862  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

طال بیش از ۲۱ دالر ارزان شد
قیمت طال پس از ریزش شب گذشته، در معامالت روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر بهبود ریسک پذیری پس از تالش رئیس فدرال رزرو برای آرام کردن نگرانیها نسبت 
به افزایش ســریع نرخهای بهره، ثابت بود.به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ثابت بود و در ۱۹۲۵ دالر ایستاد.در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۹۲۸ دالر و ۹۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار شب گذشته ۲۱ دالر و ۵۰ سنت معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و در ۱۹۲۲ دالر 
و ۳۰ سنت بسته شد.مایکل مک کارتی، استراتژیست ارشد در شرکت تایگر بروکرز استرالیا اظهار کرد: پتانسیل نرخهای بهره باالتر به دلیل فعالیتهای اقتصادی بهتر مسلما 
برای طال منفی است. در یک مقطع واقعیت دورنمای اقتصادی بهتر روی قیمتهای طال سنگینی می کند.در این بین شهر خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین است، روز 
چهارشنبه تحت بمباران سنگین قرار گرفت در حالی که دور جدید تحریمهای آمریکا، مدرنیزه کردن پاالیشگاههای نفت را برای روسیه دشوارتر می کند.بر اساس گزارش 
رویترز، بازارهای سهام آسیا پس از اظهارات جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا که اطمینان داد نرخ بهره در نشست مارس محتاطانه افزایش پیدا می کند، صعود کردند.

با وجود این که طال در شرایط نامالیمات اقتصادی و سیاسی به سرمایه گذاری امن تبدیل می شود اما به شدت به افزایش نرخ بهره آمریکا حساس است زیرا هزینه نگهداری 
این فلز که دارایی بدون بازدهی است را افزایش می دهد.در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۸ درصد کاهش، به ۲۶۴۵ دالر و سه 
ســنت رســید. بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد کاهش، به ۲۵ دالر و ۱۹ ســنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری با ۰.۲ درصد افزایش، 

۱۰۷۳ دالر و۳۲ سنت معامله شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خبر داد
اصرار کمیسیون تلفیق بر حذف 
نشدن ارز ترجیحی در سال آینده

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از مصوبات این 
کمیســیون برای خرید ســربازی مشــموالن غایب کشور ، 
اصالح مالیات مضاعف بر سیگار ، معافیت مالیاتی هنرمندان 
و همچنین اصرار بر مصوبه قبلی این کمیســیون برای حذف 
نشــدن ارز ترجیحی در سال آینده خبر داد.به گزارش ایسنا، 
رحیم زارع با اشــاره به جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ برای بررسی موارد ارجاعی از صحن علنی گفت: 
کمیسیون تلفیق شب گذشته نشســتی برای بررسی موارد 
ارجاعی از صحن علنی مربوط به بخش های درآمدی بودجه 

۱۴۰۱ تشکیل داد.

توقف فعالیتهای بانک جهانی در 
روسیه و بالروس

بانک جهانی از تعلیق فوری تمامی برنامه های خود در روسیه 
و بالروس خبر داد.به گزارش ایســنا، به نقــل از الپرس، در 
بالروس، بانک جهانی ۱۱ پروژه به ارزش ۱.۱۵ میلیارد دالر را 
متعهد شده است و در روسیه ۴ پروژه به ارزش ۳۷۰ میلیون.

این نهاد بین المللی همچنین تاکید کرد که از ســال ۲۰۱۴، 
یعنی از زمان الحاق کریمه به روســیه، »هیچ وام یا سرمایه 
گذاری جدیدی در روسیه را تایید نکرده است.«بانک جهانی 
روز سه شنبه اعالم کرده بود که در حال آماده سازی کمک های 
اضطراری ســه میلیارد دالری برای اوکراین است که حداقل 

۳۵۰ میلیون آن می تواند در این هفته آزاد شود.

بعد از 24 ماه

کنترل سرعت رشد پایه پولی 
رشــد ماهانه پایه پولــی در دی ماه ۱.۲ درصد بــوده که یکی از 
پایین ترین ارقام رشــد پایه پولی در دو سال اخیر است.به گزارش 
ایِبنا، آخرین گزارش بانک  مرکزی از تحوالت پولی کشور، از کنترل 
سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد و به دلیل اینکه تورم 
معلول این دو متغیر بوده، کنترل رشــد تورم نیز اتفاق افتاده و در 
آینده نیز می تواند ادامه پیدا کند. رشد ماهانه پایه پولی در دی ماه 
برابر با ۱،۲ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر جزو پایین ترین رشدها 
محسوب می شود. رشد ساالنه پایه پولی در دی ماه )۳۵درصد( نیز 
در ۷ماه اخیر پایین ترین رشد به حساب می آید. از طرفی آمار نشان 
می دهد که برخالف بازه های قبلی از بهمن ۱۳۹۹ به بعد پایه پولی 
و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و همگرایی داشته اند. از 
همین رو است که در آمارها شاهد افت سرعت رشد ساالنه و ماهانه 
نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا 
کرده و دیپلماســی فعال اقتصادی دولت سیزدهم  امیدوارکننده 
بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از ۱۰میلیارد دالر بیشتر شده است. 
این موضوع نشان می دهد که قدرت بانک مرکزی در ماه های آینده 
برای کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی )جزئی از پایه 
پولی( باال بوده و همچنان می توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی 

و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.

 سرعت رشد پایه پولی؛ دو برابر کمتر از قبل
رشــد پایه پولــی در ۱۲ماهه منتهی  به دی مــاه ۱۴۰۰ به ۳۵،۵ 
درصد رســیده و پایه پولی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ نسبت  به پایان 
سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳،۸ درصدی داشته است. همچنین 
طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی ماه 
امســال ۹،۸ درصد بوده است. )رقم پایه پولی از ۵۱۷ هزارمیلیارد 
تومان)همت( به ۵۶۸همت رسیده.( همچنین مقایسه ماهانه رشد 
پایه پولی نشــان می دهد که رشــد پایه پولی برای پایان دی ماه 
ســال جاری که در حدود ۱،۲ درصد ثبت شــده در ۲۴ماه اخیر 
بی سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار 
بوده اســت. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحوالت پولی 
کشــور تصریح کرده: »در دی مــاه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه 
اخیــر، نرخ تورم متوســط دوازده  ماهه، نقطه بــه نقطه و ماهانه 
شــاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی بــا کاهش همراه بودند. 
همچنین در این ماه کلیه زیرگروه های اصلی شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« 
با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود 

کاهش قابل توجه تورم ماهانه، ارزش اجاری مســکن طی سه ماه 
اخیر، زیرگروه »مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« بواسطه 
ضریب اهمیتی باالی آن در شاخص بهای مصرف کننده، همچنان 
ســهم عمده را در تورم ماهانه دی ماه به خــود اختصاص داد. در 
زیرگــروه اختصاصی کاال، عمده کاهش تــورم ماهانه را کاالهای 
بادوام که نوســانات قیمت آنها همبستگی باالیی با نوسانات بازار 
ارز دارد، تجربه نمودند.« بی شــک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد 
نقدینگی ناشی از آن مهم ترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به 
جرأت می توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور )حدود 
۲۵درصــد( تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده اســت. بنابراین 
کاهش آهنگ رشــد ساالنه و ماهانه پایه پولی می تواند مزیدی بر 
کاهش سرعت تورم نیز باشد. در ۲۴ماه اخیر میانگین رشد ماهانه 
پایه پولی ۲،۶ درصد بوده که رشــد ماهانه دی ماه با ۱،۲درصد دو 
برابر کمتر از این مقدار بوده و نشــان از کاهش ســرعت رشد پایه 
پولی دارد. در آمارهای ســاالنه نیز رشــد پایه پولی در یک ساله 
منتهــی به دی ماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵درصد بوده که این رقم نیز 
پایین ترین رشد ساالنه ثبت شده در ۷ماه اخیر است. رشد ساالنه 

پایــه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۳۷درصد 
بــوده و از طرفی این رقم برای ماه هــای ابتدایی دولت تیر، مرداد 
و شــهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۳۹درصد بوده اســت. در مجموع 
کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث ساالنه و چه ماهانه نکته 
امیدوارکننده ای است که بررســی جزئیات آن بیشتر می تواند به 

سیاست ها و پیش بینی های آتی کمک کند.

 امیدواری ها به کنترل رشد نقدینگی
قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل ســرعت رشد پایه پولی، 
کنترل نقدینگی اســت اما باید به آثار نامتقــارن تأثیر پایه پولی 
روی نقدینگی دقت کنیم. این دقت نشــان می دهد که هرچند در 
بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی باالیی با هم 
دارنــد اما در کوتاه مدت به دلیل اثــرات نامتقارن پایه پولی ممکن 
است کنترل ســرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. درواقع 
اگر بدانیم رشــد پایه پولی از چه منشأ بوده بهتر می توانیم به این 
نتیجه برســیم که آیا باید منتظر کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم 
باشــیم یا خیر؟ پایه پولی یا به عبارت رایج آن پول پرقدرت، پولی 

اســت که توســط بانک مرکزی و به  اعتبار قدرت حکمرانی خلق 
می شــود. منابع تأمین پایه پولی؛ خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی و خالص سایر اقالم است. پول خلق شده از این راه 
به صورت اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی یا در دست اشخاص 
یا ســپرده های دیداری و قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی مصرف 
می شــود. بر اســاس آخرین ترازنامه ای که بانک مرکزی در پایان 
آذرماه منتشر کرده، رشد ۳۸درصدی و ساالنه پایه پولی در آذرماه 
۱۴۰۰ به ترتیب ناشی از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، 
خالص سایر اقالم بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 
بوده اســت. به طور دقیق تر حدود ۵۰درصد از رشــد ۳۸درصدی 
پایه پولی را خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی )همان تبدیل 
دالر و قــرار دادن ریال دراختیــار دولت( و ۳۰درصد را نیز خالص 
سایر اقالم بانک مرکزی توضیح می دهد. درآمد صادراتی در ده ماهه 
ســال جاری ۱۰میلیارد دالر بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و 
این بدین معنی اســت که قدرت بانــک مرکزی در کنترل بخش 
»خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی« از پایه پولی مناســب 
است؛ اما در مورد بدهی بانک ها به بانک مرکزی باید مراقب بود که 
موتور رشد پایه پولی از این بخش همچنان روشن نماند. همان گونه  
که در نمودار مشــاهده می شــود از بهمن ۱۳۹۹ به بعد نرخ رشد 
ماهانــه پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشــابهی پیروی کرده و با 
هر بار کاهش رشــد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه 
بوده ایم. بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود تصریح کرد: 
»حجم نقدینگی در پایان دی ماه ســال ۱۴۰۰ )معادل ۴۵۰۱۴،۶ 
هزارمیلیارد ریال( نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹،۵ درصد 
رشد یافته است. الزم به توضیح است که ۲،۴ واحد درصد از رشد 
نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن 
اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک مهر اقتصاد به 
اطالعات خالصه دفترکل دارایی ها و بدهی های بانک سپه )بواسطه 
ادغام بانک های متعلق به نیروهای مســلح در بانک سپه( می باشد 
و فاقد آثار پولی اســت. عالوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده 
ماهه منتهی به دی ماه ۱۴۰۰ به ۳۹،۸ درصد رسید که ۲،۶ واحد 
درصد از آن مربوط به افزایش پوشــش آماری مذکور بوده اســت. 
به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشــش آماری مذکور، رشد 
نقدینگی در پایان دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل 
۲۷،۱ درصــد و در دوازده ماهه منتهی بــه دی ماه ۱۴۰۰ معادل 
۳۷،۲ درصد می بود.« به صورت جزئی تر نیز رشد ماهانه نقدینگی 
در دی ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱،۶ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها 
یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته ایم. از سوی دیگر در شش 
ماه اخیر در پایان هر ماه رشــد ساالنه نقدینگی بیش از ۴۱درصد 

محاسبه شده که در دی ماه  به زیر ۴۰درصد رسیده است.

از خلق پول بانک ها غافل نباشیم
هنگامــی که از رابطه میان پایه پولــی و نقدینگی و تحوالت آنها 
صحبت می شــود، باید متغیر ضریب فزاینده پولی مورد توجه قرار 

گیرد. این متغیر به لحاظ آماری نشــان می دهد که هر واحد پول 
خلق شده به وسیله بانک مرکزی تا چه حد توسط سیستم بانکی 
بسط پیدا می کند و حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی است. از 
آنجا که این ضریب فزاینده تابع شرایط ساختاری سیستم بانکی و 
اقتصاد است، در طول زمان رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد. بر 
اساس آمارها ضریب فزاینده در دی ماه سال جاری بیش از میانگین 
دو ســال اخیر بوده و به حدود ۷،۹ واحد رســیده است. این بدین 
معنی است که سیستم بانکی هر یک واحد پایه پولی خلق شده را 
به ۷،۹ واحد نقدینگی تبدیل می کند. این موضوع نشــان می دهد 
که ســوای از قدرت بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نقدینگی، 
بخش بزرگی از افســار نقدینگی دراختیار بانک ها بوده و سیستم 
بانکی است که تعیین کننده نهایی نرخ رشد نقدینگی در یک سال 
است، اما بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود 

این قدرت سیستم بانکی را باال و پایین کند.

یک گام دیگر برای حمایت از استان های کم برخوردار

بار دیگر عطر بعثت رسول مهربانی در رزمایش نبوی و کمکهای 
مومنانه خیرین تهرانی متجلی گردید

اطالعات بانکی جهت یاری خیرین به شرح زیر است :
t.me/bitolreza :تلگرام      abshaar_atefeha :اینستاگرام     www.absharatefeha.org : سایت

کد مهربانی: 800#*3*741*
شماره کارت: 6273-8110-4319-1250

شماره حساب: بانک سپه )انصارسابق( 1878-759-7720500-1
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 بنیاد بین المللی خیریه آبشــار عاطفه ها که از ســال 1380 فعالیت 
خود را آغاز کرده اســت، از همان شروع کار خود، با نگاهی کارشناسی 
و پژوهش محور به مســائل اجتماعی و فرهنگی تالش کرده تا شرایط 
خدمتگزاری و کمک به محرومان جامعه را فراهم آورد. این بنیاد دارای 
830 نمایندگی در کل کشــور و 150 نمایندگی در اســتان تهران می 
باشــد و همچنین 450 هزار مهرجو در کل کشور را تحت حمایت دارد 
راو بیــش از 11 هزار خانواده در اســتان تهــران تحت حمایت قرارگاه 
محرومیت زدایی می باشند.قرار گاه محرومیت زدایی این بنیاد با هدف 
اصلی فقرزدایی و کمک به توسعه همه جانبه کشور، برنامه های متعددی 
را در چشــم انداز فعالیت های خود قرار داده است که از این میان می 
توان به ترویج ازدواج آسان با سبک زندگی ساده و تامین جهیزیه، اکرام 
ایتام ، توزیع ســبد کاال، درمان رایــگان بیماران صعب العالج، حمایت 
تحصیلی از دانش آموزان و دانشجویان و حمایت از جامعه حاشیه نشینی 
در سراسر کشور اشاره کرد. که در قالب رزمایش های متنوع به جامعه 
هدف اهداء می گردد.مدیر عامل بنیاد بین المللی خیریه آبشارعاطفه ها 
محمد جواد فوالد پور در رزمایش نبوی که به مناســبت مبعث رسول 
اکرم )ص( در میدان آزادی تهران برگزار شد اذعان داشتند 13 دستگاه  
تریلر حامل بسته های معیشتی بارگیری و به افراد نیازمند استان های 
کشور ارســال شد.وی افزود: خیرین استان تهران و سراسر کشور بنیاد 
آبشار عاطفه ها در تامین معیشت و همچنین تامین جهیزیه و مسکن 
پیرو منویات مقام معظم رهبری  ) دام ظله ( اقدامات ویژه ای انجام داده 
و همچنیــن در دوران کرونایی نیز در بخش درمان و تامین دارو و اقالم 
ضروری در قالب رزمایشات مختلف اقداماتی انجام شده است.مدیرعامل 

بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها تاکید کرد: بیش از 10 هزار خیر با این 
بنیاد همــکاری دارد که بیش از 300 هزار نفر تحت حمایت این بنیاد 
می باشــند.از این رو مدیر قرارگاه محرومیت زدایی سرکارخانم فاطمه 
چوپانی طی مصاحبه ای بیان فرمودند : اکنون که در آستانه سال جدید 
و عید مبعث رســول مهربانی ها حضرت خاتم االنبیاء )ص(  هســتیم، 
قرارگاه محرومیت زدایی بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها در ادامه 
رسالت خود، رزمایش نبوی را در دستور کار قرار داده است.وی فرمودند 
قرارگاه محرومیت زدایی این بنیــاد، در قالب رزمایش نبوی و با هدف 
حمایت از اســتان های کم برخوردار، 13 دســتگاه تر یلی شامل بسته 
معیشتی   ) برنج ، روغن ، رب، ماکارونی، سویا ، حبوبات  و ...(  به ارزش 
هردستگاه تریلی چهار میلیارد ریال معادل چهارصد میلیون تومان که  
مبلغ کل 13 دستگاه تریلی 52 میلیارد ریال معادل 5 میلیارد و دویست 
میلیون تومان می باشــد ، را در استان های کم برخوردار توزیع میکند.
این 13 دســتگاه تریلی  از قرارگاه محرومیت زدایی استان تهران به14  
استان  )آذربایجان غربی ، اردبیل ، ایالم ، بوشهر، بویراحمد، چهارمحال 
و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، 
کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد  ، لرستان ، هرمزگان ( ارسال می شود. 
در این رزمایش مسئولین شــهرداری منطقه 9 ، جناب آقای مهندس 
سمنانی معاون امور اجتماعی منطقه 9  و مهندس محمدی مدیر آسیب 
های اجتماعی منطقه نیز حضور داشتند. ایشان ضمن تشکر از خیرین 
و نیکوکاران اســتان تهران و آروزی سالمتی و طلب دعای خیر جهت 
نیکوکاران گرامی  اذعان داشــتند اطالعات بانکی جهت یاری خیرین 

به شرح زیر است :
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گزیده خبر

نیویورک تایمز: 
چین از روسیه خواسته بود حمله را تا بعد از 

المپیک به تعویق بیاندازد
نیویــورک تایمز به نقل از مقامات دولــت بایدن و یک مقام اروپایی گزارش داد 
که مقامات ارشد چین در اوایل فوریه از روسیه خواستند قبل از پایان بازی های 
المپیک زمستانی در پکن به اوکراین حمله نکند.به گزارش ایسنا نیویورک تایمز 
نوشت: گزارش اطالعاتی نشــان می دهد که مقامات ارشد چینی قبل از شروع 
عملیات هفته گذشــته، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه، تا حدودی از 
برنامه ها یا اهداف روســیه برای حمله به اوکراین آگاهی داشتند.نیویورک تایمز 
به نقل از منابع اطالعاتی گزارش داد مقامات عالی چین در اوایل ماه فوریه این 
درخواســت را با همتایان روس خود مطرح کردند.اختتامیه المپیک زمستانی 
پکن ۲۰ فوریه برگزار شد و در ۲۱ فوریه روسیه دستور اعزام نیروهای بیشتر به 
شــرق اوکراین را صادر کرد. فرمان حمله پوتین نیز در ساعات اولیه بامداد ۲۴ 
فوریه چهار روز پس از مراسم اختتامیه المپیک زمستانی پکن صادر شد.مقامات 
آمریکایی و اروپایی در گفت وگو بــا نیویورک تایمز تاکید کردند که باور اتفاقی 
بودن این هماهنگی زمانی دشوار است. اما سخنگوی سفارت چین این گزارش 
را رد کرده است.روســیه یک بار دیگر هم در جریان المپیک تابستانی که چین 
میزبان آن بود در اوت ۲۰۰۸ به گرجســتان حمله کرده بود. چین از زمان آغاز 
حمله روسیه به اوکراین جانب مسکو را گرفته است و به قطعنامه مجمع عمومی 
ســازمان ملل در محکومیت این حمله نیز رای مثبــت نداد.یک منبع آگاه به 
رویترز تایید کرد که چین این درخواست را مطرح کرده است اما از ارائه جزئیات 
خودداری کرد.لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت: »ادعاهای 
ذکر شده در گزارش های مربوطه، حدس و گمان های بدون هیچ مبنایی است و 
هدف آن لکه دار کردن چین است«. وزارت امور خارجه، سیا و شورای امنیت ملی 
کاخ سفید به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند. نیویورک تایمز می گوید 
اطالعات مربوط به مبادله بین مقامات چین و روســیه توســط یک ســرویس 
اطالعاتی غربی جمع آوری شــده اســت و توسط مقاماتی که آن را بررسی می 
کنند معتبر تلقی می شــود.ایاالت متحده مقامات گزارش قبلی تایمز مبنی بر 
اینکه واشنگتن اطالعات مربوط به تجمع نیروهای روسیه در اطراف اوکراین را 
قبل از حمله به اوکراین به مقامات ارشد چینی داده است، به این امید که پکن 

مسکو را متقاعد کند که نیروهایش را کنار بگذارد، تأیید کرده است.

 ژاپن دارایی تاجران مهم روس 
را بلوکه می کند

نخســت وزیر ژاپن )پنج شــنبه( گفت، توکیو در نظر دارد تا دارایی تاجران مهم 
روسی را به عنوان بخشی از تحریم ها علیه مسکو که در رابطه با بحران اوکراین 
وضع شــده است، توقیف کند.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
فومیو کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن در کنفرانس خبری خود گفت: ما تحریم های 
شخصی علیه نمایندگان دولت روسیه را تحمیل کرده ایم، از جمله علیه رئیس 
جمهور والدیمیر پوتین.وی افزود: ما همچنین قصد داریم اقداماتی را انجام دهیم 
تا دارایی های به اصطالح الیگارش های روسی را  توقیف کنیم.نخست وزیر ژاپن 
همچنین گفت که این امر را ضروری می داند که احتمال تقویت چشمگیر قابلیت 

دفاعی این کشور را در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین بررسی کند. 

بعد از گفتگو با پوتین؛
ماکرون: باید منتظر بدترین شرایط باشیم

آنطور که از روایت ها برمی آید گفتگوی ۹۰ دقیقه ای با همتای روس، برای 
رئیس جمهور فرانســه بسیار دلسردکننده بوده است.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از فرانس پرس، ساعاتی بعد از پایان مکالمه تلفنی ۹۰ دقیقه ای 
میان امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و والدیمیر پوتین همتای روس، 
یکی از مشاوران ماکرون مدعی شد که »هدف نهایی پوتین اشغال کل خاک 
اوکراین« اســت.این منبع مطلع در ادامه این ادعا افزود: ماکرون به این باور 
رســیده که همچنان باید در انتظار بدترین شرایط بود چراکه همتای روس 
در گفتگویش با او »بسیار مصمم« بوده است.همچنین، این مقام وابسته به 
دولت پاریس مدعی شد که پوتین در خالل این گفتگوی تلفنی هیچ نکته 
اطمینان بخشــی نگفته و فقط روی روایت خود مبنی بر نازی زدایی کردن 
اوکراین تمرکز داشته است.ادعا می شود که ماکرون به همتای روس گفته که 
»تو به خودت دروغ می گویی« و این اقدام برای کشورت گران تمام می شود 

حال آنکه در دراز مدت، روسیه ضعیف و منزوی خواهد شد.

لیز تراس در لیتوانی: باید اطمینان یابیم 
که پوتین ناکام می ماند

لیز تراس در لیتوانی: باید اطمینان یابیم که پوتین ناکام می ماند
وزیر امور خارجه انگلیس )پنج شــنبه( کنفرانس خبری خود در لیتوانی را 
اینطور آغاز کرد که »ما باید اطمینان حاصل کنیم که پوتین در این پروژه 
وحشتناک خود ناکام می ماند.«به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز، 
لیز تراس، وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه گفت که لندن از کشــورهای 
بالتیک که زندگی اشــان در »ســایه تخاصم روسیه« است، حمایت خواهد 
کرد و افزود که ۲۰۰ نظامی انگلیســی در لیتوانــی و در مرز برای حمایت 
و مانورهای نظامی مشــغول به کار هســتند.وزیر خارجه انگلیس بار دیگر 
به اقداماتی که تاکنون علیه روســیه صورت گرفته است، از جمله تحریم ها 
پرداخت و توضیح داد که از نشست با متحدان کشورش در ناتو، اتحادیه اروپا 
و گروه هفت برای تقویت این اقدامات طی روزهای آتی استفاده خواهد کرد.

مورا:
  برخی مسائل در مذاکرات وین 

هنوز باز هستند
وین- ایرنا- نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به نزدیک شدن مذاکرات وین به 
مراحل پایانی اظهار کرد که برخی از موضوعات مرتبط هنوز باز هســتند 
و گفت  وگوها به پایان نرسیده است.به گزارش ایرنا، انریکه مورا پنجشنبه 
شب در توئیتی نوشت: ما در مراحل پایانی مذاکرات وین هستیم. برخی از 
موضوعات مرتبط هنوز باز هستند و موفقیت در چنین مذاکره پیچیده ای 
هرگز تضمین شده نیست.وی افزود که اتحادیه اروپا تمام تالش خود را در 
تیم هماهنگ کننده انجام می دهد، اما قطعاً هنوز به خط پایان نرسیده ایم.

ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیشتر در 
توئیتی نوشته بود که تمام مذاکره کنندگان »اکنون روی آخرین مراحل 
حیاتی متمرکز شــده اند. هیچ کس نمی تواند بگوید که توافق انجام شده 
اســت، تا زمانی که همه مســائل باقی مانده حل و فصل شود.«وی افزود 
که برای عبور از مســائل باقی مانده تالش مضاعفی الزم اســت.مذاکرات 
رفع تحریم ها که از ششــم دی ماه آغاز شده به مرحله ای رسیده است که 
موفقیت یا شکست آن صرفا به تصمیمات سیاسی طرف های غربی بستگی 
دارد. اگــر طرف های غربی تصمیم های الزمی را که به آن آگاه هســتند، 
اتخاذ کنند، می توان چند موضوع باقی مانده را حل کرده و ظرف چند روز 

به توافق نهایی دست یافت.

آمریکا در حال بررسی تحریم هند به 
دلیل استفاده از تجهیزات نظامی روسیه

نیویــورک- ایرنا- ایاالت متحــده آمریکا همزمان بــا افزایش تنش ها با 
مسکو در پی وقوع جنگ در اوکراین، در حال بررسی اعمال تحریم هایی 
علیه هند به دلیل اســتفاده از تجهیزات نظامی روسیه است. رسانه های 
آمریکایی روز پنجشــنبه به وقت محلی گــزارش دادند، دولت جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا درحال بررســی وضع تحریم علیه هند به خاطر 
تجهیزات نظامی و وابســتگی دهلی نو به روسیه در زمینه نظامی است.

دونالد لو دســتیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور جنوب آسیا، در جلسه 
استماع به قانونگذاران گفت که دولت آمریکا در حال بررسی خطر رابطه 
نظامی نزدیک و تاریخی هند با روسیه برای امنیت آمریکا است.لو گفت: 
دولت آمریکا در حال بررسی مساله گسترده تر در مورد اعمال تحریم ها 
علیه هند بر اساس قانون کاتسا یا اعطای معافیت به هند است.آمریکا در 
سال ۲۰۱۶ هند را به عنوان شریک بزرگ دفاعی خود اعالم کرد. گفته می 
شود قراردادهای دفاعی میان امریکا و هند از سال ۲۰۰۸ تاکنون به بیش 
از ۲۰ میلیارد دالر رسیده باشد.هند همچنین عضوی از ائتالف چهارجانبه 
با آمریکا، اســترالیا و ژاپن است که گفته می شود برای مقابله با چین در 
آسیا و اقیانوسیه تشکیل شده است.هند روز چهارشنبه دوم مارس ۲۰۲۲ 
)۱۱ اسفند ۱۴۰۰( در رای گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای 
قعطنامه محکومیت حمله روسیه به اوکراین،  به این قعطنامه رای ممتنع 
داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ســال ۲۰۱۷  قانونی به نام 
»مبارزه با مخالفان آمریکا از طریق تحریم« یا  »کاتســا« امضا کرد که بر 
اساس آن روسیه، ایران و کره شمالی شامل تحریم های واشنگتن شدند. 
بند ۲۳۱ قانون کاتسا، کشورهایی که دارای قرادادهای مهم با بخش های 
دفاعی و امنیت روسی هستند، واجد شرایط تحریم از سوی آمریکا خواهند 
بود.هند که دارای روابط گســترده نظامی با روسیه است و اکثر تجهیزات 
نظامی خود را از این کشــور خریداری می کند تحت تاثیر این قانون قرار 
گرفته است.آمریکا چندین بار اعالم کرده است که کشورهایی که به انجام 
این قراردادهای مهم با روسیه بپردازند، شامل تحریم های آمریکا خواهند 

شد و هند نیز از این امر مستثنی نخواهد بود.

بن سلمان اذعان کرد:

 بهتر است مشکالتمان را با ایران حل کنیم
ولیعهد سعودی در گفتگو با یک نشریه آمریکایی اذعان کرد 
که عربســتان سعودی به رژیم صهیونیستی نه به عنوان یک 
دشمن که به عنوان یک متحد می نگرد.به گزارش خبرگزاری 
مهر، »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی گفتگویی را با نشریه 
آمریکایی »آتالنتیک« انجام داده است. وی در جریان مصاحبه 
مذکور به موضع اصلی کشــورش در قبال رژیم صهیونیستی 
اذعان کرده اســت.بر اســاس این گزارش، ولیعهد ســعودی 
در مصاحبــه بــا روزنامه آمریکایی مذکور اذعــان کرد: ما به 
اسرائیل نه به عنوان یک دشمن که به عنوان یک متحد نگاه 
می کنیم. ما منافع مشترک زیادی با یکدیگر داریم.بن سلمان 
در ادامه اظهاراتش همچنین فاش کرد که عربســتان و رژیم 
صهیونیســتی تالش هایی را برای تحقق منافع مشترک شان 
انجام می دهند. این ســخنان پس از آن مطرح شد که پیشتر 
وزیر خارجه سعودی شرط عادی سازی روابط کشورش با تل 
آویو را اعالم کرده بود.ولیعهد ســعودی در ادامه در پاسخ به 
سؤالی پیرامون مذاکرات کشورش با جمهوری اسالمی ایران 
گفت: ما در طول ۴ ماه گذشــته با ایران مذاکره کردیم. ما به 

بررســی جزئیات این مذاکرات ادامه خواهیم داد و امیدوارم 
یک موضع برســیم که برای هر دو کشور خوب باشد و آینده 
درخشــانی برای عربســتان و ایران ایجاد کند.وی در همین 
ارتباط ادامه داد: ایران تا ابد همسایه ما باقی می ماند. نه آن ها 
می توانند از دســت ما خالص شوند و نه ما می توانیم از دست 
آنها خالص شویم. بنابراین، بهتر است مشکالت و مسائل مان 
با ایران را حل و فصل کنیم. بهتر است راهی برای همسزیستی 
در کنار یکدیگر بیابیم. این مقام ســعودی در بخش دیگری 
از ســخنانش گفت: شیخ تمیم ]امیر قطر[ فرد خوبی است و 
روابطمان با قطر در حال حاضر بهتر از هر زمان دیگری است.
بن ســلمان در ادامه اظهارات مداخله جویانــه ای را نیز در 
خصوص مذاکرات هســته ای میان جمهوری اسالمی ایران و 
کشــورهای غربی مطرح کرد و گفت: ما تمایل نداریم شاهد 
یک توافق هســته ای ضعیف باشیم!وی در پاسخ به سؤالی در 
خصوص اینکه آیا نقشــی در قتل خاشقجی ایفا کرده است 
یا خیر، مدعی شد: بدیهی اســت که من دستور قتل جمال 

خاشقجی را صادر نکردم.

رســانه هــای آمریکایــی همزمان با 
افزایــش تنش ها میان واشــنگتن و 
مســکو در پی وقوع جنگ در اوکراین 
اعالم کردند دولت بایدن در نظر دارد 
تحریم های جدید علیه میلیاردرهای 
روســیه اعمال کند.به گــزارش ایرنا، 
شبکه تلویزیونی سی ان ان آمریکا روز 
پنجشــنبه به وقت محلی گزارش داد، 
منابــع آگاه آمریکایی اعالم کردند که 
دولت جو بایــدن در نظر دارد تحریم 
هــای جدیدی را علیــه میلیاردرهای 
روســیه و اعضای خانــواده های آنها 
اعمال کند.به گفته یک مقام آمریکایی، 
انتظــار مــی رود تحریم هــای آمریکا 
فهرســت میلیاردرهای روســیه را که 
این هفته توســط اتحادیه اروپا تحریم 
شده اند، دنبال کند اما این تحریم کامال 
شــبیه تمهیدات اتحادیه اروپا نخواهد 
بود.بسته  تحریم های آمریکا گسترده 
تر خواهد بود و شامل ممنوعیت سفر 
و هدف قرار دادن اعضای خانواده این 

افراد خواهد شد.پیش از این، جو بایدن 
رییس جمهــوری آمریکا در پی وقوع 
جنگ در اوکراین اعالم کرد به همراه 
متحدان خود تحریــم های اقتصادی 
قوی وضع کرده ایــم. ما ارتباط بانک 
های روســیه را از سیســتم مالی بین 
المللی قطع کردیم. من امشب به رژیم 

فاسد و میلیاردرهای آن می گویم دیگر 
نمی توانید به اقدامات خود ادامه دهید.
بایدن گفــت که وزارت دادگســتری 
آمریکا یک گروه کاری ایجاد می کند 
تا جنایت های میلیاردرهای روســیه 
را بررســی کنند. ما بــا اتحادیه اروپا 
برای مســدود کردن دارایی های آنها 

همکاری مــی کنیم.والدیمیر پوتین، 
رییس جمهــوری روســیه دوشــنبه 
۲۱ فوریــه)۲ اســفندماه( بــا انتقاد 
نگرانی های  بــه  از بی توجهــی غرب 
امنیتی مسکو اعالم کرد که کشورش 
استقالل جمهوری های خلق دونتسک 
و لوگانتسک را به رسمیت می شناسد 
و در کاخ کرملین قراردادهای همکاری 
و دوســتی را با سران این جمهوری ها 
پنجشــنبه  بامداد  کرد.پوتین  امضــا 
۲۴ فوریــه)۵ اســفند مــاه( در یک 
سخنرانی در تلویزیون ملی روسیه، از 
اقــدام نظامی در دونباس خبر داد و از 
نیروهای اوکراینی خواست سالح های 
خود را زمین بگذارنــد و به خانه های 
خــود بروند.همزمــان بــا ادامه آتش 
جنگ، سیل واکنش های جهانی به این 
رویداد همچنان ادامه دارد و فشارهای 
دیپلماتیــک و تهدیدها و تحریم های 
بین المللی علیه روسیه درحال افزایش 

است.

تحریم های جدید دولت بایدن 
علیه روسیه

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی اعالم کرده 
میزان ذخایر اورانیوم غنی شــده ایران نســبت به حد 
مجاز تعیین شده در برجام افزایش زیادی داشته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارشی مدعی 
شد میزان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به پانزده برابر 
بیشتر از سقف تعیین شده در توافق هسته ای )برجام( 
رسیده است.به نوشته خبرگزاری »اسوشیتد پرس«، 
ایران حدوداً ۳۳.۲ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا غنای 
۶۰ درصد ذخیره کرده که نسبت به ماه نوامبر ۱۵.۵ 
کیلوگرم افزایش یافته است.در این گزارش ادعا شده، 
آژانس به خاطــر محدودیت هایی که تهران از ســال 
گذشــته برای ناظرانش در تأسیسات هسته ای ایران 
ایجاد کرده قادر نیســت میزان دقیــق این ذخایر را 
برآورد کند.آژانس همچنین مدعی شده که تا نوزدهم 
فوریه سال جاری میالدی )دو هفته  قبل( کل ذخایر 

اورانیوم غنی شــده ایران به ۳۱۹۷.۱ کیلوگرم رسیده 
است که افزایشی ۷۰۷.۴ کیلویی همراه بوده است.به 
نوشته »خبرگزاری فرانسه« در این گزارش آمده است 
که میزان اورانیوم غنی شده توسط ایران، به پانزده برابر 
حد مجاز در برجام رســیده است.این گزارش آژانس 
در حالی منتشر شده اســت که دور هشتم مذاکرات 

وین به منظور رفع تحریم های آمریکا علیه ایران از روز 
سه شنبه ۱۹ بهمن ماه و بعد از تنفسی ۱۱ روزه برای 
مشورت هیأت ها با پایتخت هایشان با حضور هیأت های 
ایران و گروه ۱+۴ )آلمان، فرانســه، انگلیس، روسیه و 
چین( در پایتخت اتریش از ســر گرفته شــد و از آن 
زمان تاکنون در سطوح و فرمت های مختلف در حال 
برگزاری است.»رافائل گروسی« مدیر کل آژانس بین 
المللی اتمی )چهارشــنبه( در گفت وگو با خبرنگاران 
در ایــن باره ابراز خوشــبینی کرد کــه می توان  در 
زمینه مسائل مهم پادمانی با ایران به پیشرفت دست 
یافت. وی در زمینه ســفر به تهران گفت، که احتمال 
هرچیزی وجود دارد. به دنبال انتشــار برخی خبرها 
از ســفر قریب الوقوع رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین الملــل انرژی اتمی به تهران، ســخنگوی آژانس 
سفر روز شنبه مدیرکل این نهاد بین المللی به تهران 

را تایید کرد.

ادعای آژانس درباره میزان ذخایر اورانیوم غنی سازی شده ایران

وزیر خارجه فرانســه با اشاره به حمله روسیه به اوکراین نگرانی خود را نســبت به اینکه شرایط بدتری در راه باشد، ابراز کرد.به 
گزارش ایسنا، ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه )پنجشنبه( در مصاحبه با شبکه فرانس ۲ با اشاره به اینکه نیروهای مسکو 
تعدادی از شهرهای اوکراین را محاصره و بمباران کردند، ابراز نگرانی کرد که در جنگ روسیه علیه اوکراین شرایط بدتری در راه 
باشد.لودریان گفت: این امکان وجود دارد که ما از منطق محاصره که روس ها به آن عادت کرده اند، بترسیم. وی دو شهر حلب و 
گروزنی در سوریه و چچن که در دهه های اخیر مورد بمباران روسیه قرار گرفته اند را یادآور شد.وی افزود: »جنگ منجر به صدها کشته در طرف روسی نیز می شود 
و پایگاه های تخریب شــده »اهداف نظامی« نبودند.وزیر امور خارجه فرانســه افزود که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه می خواهد »اوکراین  و وجود یک کشور 
دموکراتیک در دروازه های آن« را انکار کند.لودریان گفت: این منطق اســت. ماجرای دونباس و جمهوری های دونتســک و لوهانسک که چند روز پیش در مورد آن 
صحبت می کردیم، بهانه  و دلیل بود.وی افزود: اراده پوتین این است که از داشتن مدل های دموکراتیک بر دروازه های خود که می تواند بر توسعه روسیه تأثیر بگذارد، 
اجتناب کند.وزیر خارجه فرانسه بار دیگر از روسیه خواست قبل از هر گونه مذاکراتی که دور دوم آن امروز )پنجشنبه( میان مسکو و کی یف در بالروس واقع در مرز 
این کشور با لهستان برگزار می شود، آتش بس برقرار کند.لودریان گفت: آنها این را مذاکره می نامند. این مذاکره نیست. ما با تفنگی که به سمت سرمان باشد مذاکره 

نمی کنیم، بنابراین الزم است آتش بس را اجرا کنیم.

مشاور رئیس جمهوری اوکراین روز )پنجشنبه( گفت، مذاکرات صلح با حضور مقامهای اوکراین و روسیه در بالروس آغاز شده است.به 
گزارش ایسنا، به نقل از شبکه اسکای نیوز، دور اول مذاکرات روسیه و اوکراین نتیجه ای در برنداشت. اوکراین امید دارد که این مذاکرات 
به آتش بس منجر شود. با این حال کارشناسان معتقدند که برآورده کردن درخواست های روسیه برای اوکراین تقریبا غیر ممکن است. 
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه بالروس هم در گفت وگو با اسپوتنیک تایید کرد که مذاکرات میان هیات های روسی و اوکراینی در 
بالروس آغاز شده است. به گفته او، هیات های مذاکره کننده پیش از نشستن بر سر میز مذاکره با یکدیگر دست دادند و آغاز این مذاکرات 
از آژانس خبری بالروسی بلتا پخش شد.همچنین دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین امروز گفت که کی یف در مذاکرات با روسیه روی 

تمامیت ارضی این کشور سازش نمیکند.او به رسانه های اوکراینی گفت: هنوز زود است که بخواهیم درباره نتیجه دور دوم مذاکرات پیش بینی کنیم، آن هم با توجه به موضع 
روسیه. ما برای مذاکره کنندگانمان آرزوی موفقیت داریم... ما در مسائل اصولی سازش نمیکنیم، مثل تمامیت ارضی اوکراین. این اصال موضوع بحث نیست.روسیه از ۲۴ فوریه 
حمله ای را به اوکراین آغاز کرده است. امروز در هشتمین روز حمله روسیه به اوکراین، حمله های هوایی روسیه علیه شهرهای کلیدی اوکراین و پایتخت آن تشدید شده است. 
صدای انفجارهایی بامداد امروز در کی یف شنیده شد.دور نخست مذاکرات که دوشنبه برگزار شد، حدود پنج ساعت به طول انجامید و دو طرف درباره دستور کار مذاکرات و 
جزئیات آن گفت وگو کردند.امروز سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی خود با اشاره به تحوالت اوکراین گفت یک توافق صلح میان روسیه و اوکراین باید 

شامل بندی برای امحای تسلیحات تهدیدکننده علیه مسکو باشد.الوروف همچنین ناتو را متهم کرد که به دنبال حفظ برتری است.

فرانسه:

 بدترین ها ممکن است پیش روی ما باشد
اوکراین از آغاز مذاکرات صلح با روسیه خبر داد

ترامپ: 
توافق وین تبعات زیادی برای اسرائیل به همراه دارد

دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا در واکنش به قرار گرفتن مذاکرات هســته ای در وین در مراحل پایانی و نتیجه بخش هشــدار داد در صورت امضای 
این توافق و اجرایی شــدن آن محو شــدن اســرائیل حتمی خواهد بود.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تســنیم روزنامه عبری زبان معاریو در گزارشی در 
این رابطه به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا نوشــت: توافق بین ایران و کشورهای غربی در وین تبعات زیادی را برای اسرائیل به همراه خواهد 
داشت و باعث خواهد شد تا محو اسرائیل تنها به زمان نیاز داشته باشد.ترامپ که با شبکه MRC گفتگو می کرد، گفت: توافق به معنای پایان اسرائیل است، آنها 
)ایرانی ها( تالش دارند تا توافقی بدتر از آن چه که در گذشــته وجود داشــت را به امضا برسانند.رئیس جمهور اسبق آمریکا ضمن تکرار ادعاهای بی اساس خود 
در مورد تالش ایران برای دســتیابی به ســالح هسته ای افزود: من مانع از اجرای توافقنامه ای شدم که به شدت بد و خطرناک بود، این توافق برای ما، اسرائیل و 

هر جای دیگری خطرناک بود.
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اپلیکیشن جدیدی که با اســتفاده از تحقیقات انجام شده در دانشگاه 
»پرینستون« توسعه یافته با پرسش ســواالتی در مورد سالمت فرد و 
ترکیب آن با داده های مربوط به حســگر ساعت هوشمند می تواند در 
عرض چند دقیقه پیش بینی کند که آیا فرد به کووید-۱۹ آلوده شــده 
است یا خیر.به گزارش ایســنا و به نقل از تک اکسپلور، این ابزار جدید 
تشــخیص کووید-۱۹ براساس تحقیقات »نیراج چا«)Niraj Jha(، استاد 
مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه پرینستون توسعه یافته است. تیم 
او در حال توســعه فناوری هوش مصنوعی برای تشخیص کووید-۱۹ 
و همچنین نظارت بر بیماری های مزمن مانند افســردگی، اختالل دو 
قطبی، اســکیزوفرنی، دیابت و بیماری ســلول های داسی شکل بودند.

شــرکت »NeuTigers« که برای تجاری ســازی کارهای »چا« تاسیس 
شــده بود به ســازمان غذا و دارو ایاالت متحده آمریــکا برای دریافت 
مجوز برای نرم افزار »کوویددیپ«)COVIDDeep( درخواست داد.شایان 
حسن تبار، دانشــجوی دکتری در گروه »چا« نویسنده اصلی مقاله ای 
در IEEE Transactions on Consumer Electronics، توســعه و آزمایــش 
»کوویددیپ« را توضیح می دهد.این نرم افزار داده های ساعت هوشمند 
از ضربان قلب، دما و پاســخ گالوانیکی پوست را به همراه فشار و سطح 
اکســیژن خون با داده های به دســت آمده از یک پرسشنامه در مورد 
عالئم کووید-۱۹ ترکیب می کند.گروه تحقیقاتی »چا« در پرینســتون 
مدت هاست بر ســازگار کردن نوعی هوش مصنوعی به نام »یادگیری 
عمیق« با دستگاه های الکترونیکی کم مصرف مانند تلفن ها و ساعت های 

هوشمند به جای مراکز محاسبات متمرکز ابری، تمرکز دارند. 

 )MS(مبتالیــان بیماری مولتیپل اســکلروزیس به اختصــار ام اس
اغلب پس از مصرف لبنیات از بروز عالئم شــدیدتر بیماری شکایت 
می کنند و اکنون محققان دانشــگاه های بُــن)Bonn( و  ارالنگن-
نورنبرگ)Erlangen-Nuremberg( علت احتمالی این امر را یافته اند.

به گزارش ایســنا و به نقل از مدیکال اکســپرس، طبق این مطالعه، 
پروتئینی که در شــیر گاو وجود دارد باعث ایجاد التهابی می شود 
که غشــای عایق اطراف ســلول های عصبی را هدف قرار می دهد. 
این مطالعه این ارتباط را در موشــها نشــان داد اما شــواهدی از 
وجود مکانیسمی مشــابه در انسان ها نیز یافت شده است. بنابراین 
محققان توصیه می کنند که گروه های خاصی از مبتالیان از مصرف 
 »PNAS« محصــوالت لبنی خودداری کنند. ایــن مطالعه در مجله
منتشر شده است.»اســتفانی کورتن«)Stefanie Kürten( از موسسه 
آناتومی در دانشــگاه بُن توضیح می دهد: ما بارها و بارها از بیماران 
شــنیده ایم که وقتی شیر، پنیر یا ماست مصرف می کنند، احساس 
بدتری پیدا می کنند. این اســتاد آناتومی اعصاب که به عنوان یک 
متخصص مشهور در بیماری ام اس شناخته می شود مطالعه خود را 
در ســال ۲۰۱۸ در دانشگاه ارالنگن-نورنبرگ آغاز کرد و یک سال 
و نیم قبل به بُن نقــل مکان کرد تا کارش را با گروه تحقیقاتی اش 
ادامه دهد.او می گوید: ما به موش ها، پروتئین های مختلفی از شــیر 
گاو تزریق کردیم. ما می خواستیم بفهمیم که آیا مولفه ای مرتبط با 
بروز عالئم بیماری در شــیر وجود دارد یا خیر. محققان آن چه که 
بــه دنبالش بودند را یافتند. زمانی که آن ها کازئین شــیر گاو را به 

حیوانات تزریق کردند، موش ها اختالالت عصبی نشان دادند.

تشخیص کووید-19 با کمک 
ساعت هوشمند

چرا مصرف لبنیات عالئم بیماری 
»ام اس« را تشدید می کند؟

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

بازرسی از توربین یک نیروگاه بادی در استان وان ترکیه

اولین تصاویر از کراس اوور تمام الکتریکی جیپ
اســتالنتیس در حوزهٔ الکتریکی سازی برنامه های زیادی برای آینده دارد که یکی از آن ها ساخت کراس اوور برقی کوچکی برای جیپ 
است. حال اولین تصاویر رسمی این خودرو منتشر شده است. جیپ فعاًل هیچ گونه مشخصاتی از این کراس اوور جدید منتشر نکرده و 
صرفاً زمان عرضهٔ آن را اوایل ســال ۲۰۲۳ اعالم کرده است. فعاًل فقط دو تصویر از این ماشین منتشر شده اما همین تصاویر به خوبی 
طراحی بیرونی آن را نشــان می دهند. تناســبات استایل کلی این جیپ برقی مشــابه مدل کامپس کنونی است اما در جلوی خودرو 
چراغ های دوقسمتی دیده می شود که در جلوپنجره ادغام شده و دی الیت های آن در باال از چراغ های اصلی جدا شده است.جلوپنجره 
مســدود است اما طراحی آن به شکل جلوپنجرهٔ سنتی جیپ با هفت قسمت مستطیلی مجزا انجام گرفته است. یک خط آبی ظریف 
به همراه حرف e کوچک در سمت راست هم در پایین جلوپنجره به چشم می خورد. کمی پایین تر، مه شکن ها خودنمایی می کنند و 
در میانهٔ سپر هم یک ورودی هوای بزرگ مشکی رنگ با طرح النه زنبوری طراحی شده که یک سنسور در وسط آن جای گرفته است. 
در پروفیل جانبی خودرو گلگیرهایی برآمده جلب توجه می کنند. روکش های پالستیکی در دهانهٔ گلگیرها و رکاب ها و دستگیرهٔ درب 

عقب مخفی در ستون C هم از دیگر نکات قابل ذکر در این قسمت هستند. در عقب، چراغ هایی با گرافیک X شکل دیده می شود.

گذشت زمان به سود رادوشوویچ نه پرسپولیس!
بررســی شکایت رادوشوویچ از پرسپولیس نشــان می دهد تعلل در این پرونده به زیان سرخ ها اســت.به گزارش ایسنا، بوژیدار 
رادوشوویچ که چند سالی در پرسپولیس بازی کرد و از نظر فنی هم شرایط مطلوبی درون دروازه سرخ ها داشت، به واسطه یک 
ســومدیریت از پرسپولیس جدا شد و حاال راه روهای کمیته وضعیت فیفا را طی می کند تا پرونده جدیدی برای تیم سابق خود 
ایجاد کند.این دروازه بان کروات زمانی که از پرســپولیس جدا شــد، سه فصل دیگر با این باشگاه قرارداد داشت که مبالغ قرارداد 
ســه سال او به حدود ۹۹۰ هزار یورو می رسد. او با اســتفاده از قانون فیفا که می گوید اگر دو ماه حقوق پرداخت نشود، بازیکن 
می تواند قرارداش را یک طرفه فسخ کند، قرادادش را فسخ کرده و بر اساس همان قانون هم پرسپولیس باید تمام مبالغ قراردادش 
را بپردازد. به عبارت دیگر به احتمال خیلی زیاد کمیته وضعیت فیفا پرسپولیس را محکوم به پرداخت حدود ۹۰۰ هزار یورو از 
باقیمانده مطالباتش با ۵ درصد ســود ساالنه خواهد کرد.نکته بسیار مهم در این میان این است که باشگاه پرسپولیس به خوبی 
می داند مانند پرونده های قبلی در این پرونده هم نه تنها پیروز نخواهد بود  بلکه هزینه دادرســی و ســود ۵ درصدی را هم باید 

بپردازد. این یعنی هرچه از این پرونده بگذرد عمال به سود رادوشوویچ خواهد بود و پرسپولیس باید پول بیشتری پرداخت کند.

دل من رد هوای روی رفخ
بود آشفته همچون موی رفخ

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

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

شود چون بید رلزان رسو آزاد
ارگ بیند قد دلجوی رفخ

بده ساقی رشاب ارغوانی
هب یاد رنگس جادوی رفخ

دوات شد اقمتم همچون امکنی
ز غم پیوسته چون اربوی رفخ

پیشنهاد

چهره روز

به سوی آزادی
 At the Palaces of عنــوان اصلی کتاب به ســوی آزادی
Knossos اســت که ترجمه آن »در قصرهای نوسوس« 
خواهد بود اما همان طور که مشــاهده می کنید مترجم 
عنوان دیگری بــرای این کتاب از نیکوس کازانتزاکیس 
انتخــاب کرده اســت. رمانــی که قبــل از هرچیز باید 
اشــاره کنیم که برای کودکان و نوجوانان نوشــته شده 
و داســتان بسیار سرراست، روان و ساده ای دارد.نیکوس 
کازانتزاکیس در سال ۱۸۸۳ در شهر کاندی، مرکز جزیره 
کرت، به دنیا آمد. جزیره ای که کازانتزاکیس بســیار به 
آن عشــق مــی ورزد و آموزه های تاریخــی آن بر روی 
زندگی اش بســیار تاثیرگذار بوده است. در این رمان هم 
به تاریخ رجوع می کند و از گذشته های بسیار دورِ جزیره 
کرت می گوید. از همین جهت می توان گفت کازانتزاکیس بیش از هر چیز »کرتی« اســت و خصایص 
روحی اش، خصایص روحی مردم کرت اســت. یعنی روحی آزاد دارد که همواره در پی کشف حقیقت 

است.در قسمتی از متن پشت جلد کتاب چنین آمده است:
در این رمان کازانتزاکیس افسانه و تاریخ را ماهرانه در هم آمیخته و داستانی جذاب از کوشش همیشگی 
آدمی برای دست یافتن به »آزادی« خلق کرده است. از نظر کازانتزاکیس تنها با »آزادی« – آزادی جسم 
و جان – است که آدمی می تواند پای از حد جانوران فراتر نهاده و نان و سنگ و آهن را به هنر و زیبایی و 
معنویت تبدیل کند. این رمان توصیف شگفت انگیز دیگری است از تقالی توانفرسای انسان برای رسیدن 
به آزادی. این رمان برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است اما اگر با نویسنده کتاب، یعنی نیکوس 
کازانتزاکیس، آشــنا باشیم می توانیم نشانه های همیشــگی نثر او را در کتاب پیدا کنیم. در این رمان 

هم میل به تجربه زندگی، جستجو برای حقیقت و جنگیدن برای آزادی در سراسر کتاب وجود دارد.

ویکتور هوگو
ویکتور ماری هوگو )فرانســوی:  Victor Marie Hugo؛ 
زاده ۲۶ فوریــه ۱۸۰۲ – درگذشــته ۲۲ مه ۱۸۸۵( 
شاعر، داســتان نویس و نمایشنامه نویس پیرو سبک 
رومانتیسم فرانسوی بود. او یکی از بهترین نویسندگان 
فرانســوی اســت. آثار او به بســیاری از اندیشه های 
سیاسی و هنری رایج، در زمان خویش اشاره کرده و 
بازگویندهٔ تاریخ معاصر فرانسه است. از برجسته ترین 
آثار او بینوایان، گوژپشت نتردام و مردی که می خندد 
اســت. مشهورترین کارهای هوگو در خارج از فرانسه 
بینوایان و گوژپشــت نتردام است و در فرانسه بیشتر 
وی را برای مجموعه اشــعارش می شناســند. هوگو 
سومین پسر کاپیتان ژوزف لئوپولد سیژیسبو هوگو، 
که بعدها ژنرال شــد، و سوفی فرانسواز تِِربُوشــه بود. وی در جوانی زیر نفوذ مادرش قرار داشت. 
مادرش از شاه  دوستان و پیروان متعصب آزادی به شیوه ولتر بود و تنها بعد از مرگ مادر بود که 
پدرش توانست ستایش و عالقهٔ فرزندش به خود را برانگیزد. کودکی ویکتور در کشورهای گوناگون 
سپری شــد. مدت کوتاهی در کالج نجیب زادگان در مادرید اسپانیا درس خواند و در فرانسه زیر 
آموزش معلم خصوصی خود پدر ریویه، کشــیش بازنشســته بود. در ۱۸۱۴ به دســتور پدر وارد 
پانســیون کوردیه شد که بیشتر تحصیالت مقدماتی را در آنجا گذراند و به مطالعهٔ آثار معاصران، 
به ویژه شــاتوبریان، و نیز نگارش تصنیف های ادیبانهٔ پرداخت. وی شعر سرودن را با ترجمه اشعار 
ویرژیل آغاز کرد و با آن، قصیدهٔ بلندی در وصف ســیل ســرود. نخستین مجموعه اشعار او با نام 
)قصیده ها و دیگر اشعار( )Odes et poésies diverses( در ۱۸۲۲ که ۲۰ سال داشت و نخستین رمان 

او، بو-ژارگال )Bug-Jargal(، در ۱۸۲۶ منتشر شدند.

فرهنگ

»شرلی هیوز« نویسنده و تصویرگر پرکار کتاب های 
کودکان در ســن ۹۴ سالگی درگذشــت.به گزارش 
ایســنا به نقل از گاردین، »شرلی هیوز« در طول ۷۰ 
سال زندگی حرفه ای، تصویرگری و نویسندگی تعداد 
زیادی کتاب را بر عهده داشــت و به عنوان نخستین 
فرد در ســال ۲۰۱۵ جایزه یک عمر دســتاورد بنیاد 
کتابخوانــی »BookTrust« را دریافــت کــرد و برای 
تصویرگــری کتاب »داگر« به عنــوان محبوب ترین 
برنده مدال »کیت گرینوی« )برای تصویرگری کتاب 
کودکان( در ۵۰ سال اخیر انتخاب شده بود. »فیلیپ 
پولمن« نویسنده انگلیســی او را فردی با استعدادی 
غنی و گسترده توصیف کرد و گفت: »او چنان حضور 
گرم و خیرخواهانه ای در زندگی تعداد بی شماری از کودکان و والدین آن ها دارد که هرگز نمی توان 
تصور کرد کودکی مان بدون او چگونه می بود«.مجموعه کتاب های »شــرلی هیوز« در مجموع به 
فروش ۱۰ میلیون دالر رسیده اند و او تصویرگری بیش از ۲۰۰ کتاب کودک را نیز برعهده داشته 
اســت. از معروف ترین آثار این نویســنده می توان به مجموعه داستان های »الفی« اشاره کرد که 
نگارش آن در ســال ۱۹۸۱ آغاز شــد. او در این مجموعه داستان کودکی چهاساله به نام الفی را 
تعریــف می کند که به طور تصادفی خود را در خانه حبس می کند. در مجموع هشــت کتاب از 
مجموعه داستان های »الفی« منتشــر شده است.هیوز در سال ۲۰۱۷ نشان امپراتوری بریتانیا را 
برای اراده خدمات به عرصه ادبیات دریافت کرد. »BookTrust« که بزرگ ترین بنیاد کتابخوانی در 
بریتانیاســت در واکنش به درگذشت این نویسنده و تصویرگر، از او به دلیل تحت تاثیر قرار دادن 

چندین نسل و خلق داستانی هایی که هنوز همه عاشق آن ها هستند، قدردانی کرد.

تصویرگر محبوب کودکان درگذشت
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