
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا اعالم کرد
عوارض نادر اما مهم کرونا 

دبیر کمیته علمی کشــوری کرونا گفت: بهتریــن زمان و فرصت 
طالیی برای تکمیل واکسیناسیون در سیر نزولی پیک های بیماری 
است چون تعداد مبتالیان کمتر است و می توان از این فرصت برای 
تکمیل واکسیناسیون کرونا اســتفاده کرد.به گزارش ایسنا، دکتر 
حمیدرضا جماعتی در حاشیه شصت و سومین جلسه کمیته علمی 
کشوری کرونا که در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران برگزار شد، 
گفت: در این جلســه در خصوص مدیریت درمان اطفال و کودکان 
مبتال به کرونا در بخش هــای مراقبت های ویژه و عوارض کرونا در 
کودکان نسبت به بالغین، بحث هایی انجام شد.شوی افزود: عوارض 
کرونا در کودکان بیشتر به صورت سندروم التهابی با گرفتاری چند 
سیســتم در بدن از جمله سیستم قلبی عروقی، گوارشی، ریوی و 
عصبی همراه است البته این عوارض در بالغین هم دیده شده اما نادر 
بوده است. این عوارض با آزاد شدن سایتوکاین ها می تواند گرفتاری 
فرد با کووید۱۹ را تا چند هفته به همراه داشــته باشد که پزشکان 
باید در این زمینه اطالعات کافی داشته باشند. البته این عوارض نادر 
اما مهم اســت چراکه اگر تشخیص داده نشود، باعث ایجاد عوارض 
جدی در کودکان می شود. بنابراین برخی افراد مبتال به کرونا ممکن 
اســت دو تا چند هفته پس از ابتال به بیماری و بهبودی، دچار این 
سندروم شــوند.دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، خاطرنشان کرد: 
در این جلســه آخرین وضعیت کرونا در دنیــا و ایران مورد بحث 
قرار گرفت. در اکثر کشورهای دنیا، اُمیکرون تبدیل به سویه غالب 
شــده و دلتا خیلی کمتر مشاهده شده است. در اکثر کشورها سیر 
بستری و مرگ و میر، کاهشی است و در کشور ما نیز میزان مرگ 
و میر روزانه بیماران کرونا در روند ثابت اســت و انتظار می رود که 
تــا یکی دو هفته آینده به ســمت نزول میزان بســتری و مرگ و 
میر بر اثر ســویه اُمیکرون حرکت کنیم.جماعتی گفت: توصیه ما 
به مردم این اســت که با توجه به در پیش بودن ایام نوروز، تمامی 
پروتکل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و تهویه مناسب هوا 
رعایت شــده و از مسافرت های غیرضروری، پرهیز شود. افرادی که 
در تعطیالت نوروزی قصد سفر به کشورهای همسایه را دارند توجه 
داشته باشند که با توجه به وضعیت بیماری در آن کشورها و تجمع 
باالی افراد در برخــی مکان های خاص، می توانند در معرض خطر 
باشند. البته رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تکمیل واکسیناسیون 
به ویژه در کودکان، ضروری است. خوشبختانه گرفتاری کودکان با 
اُمیکرون، بستری در بیمارستان ها و بخش های مراقبت های ویژه رو 
به کاهش است و امیدواریم این سیر نزولی ادامه دار باشد.بنابراعالم 
وبدا، وی ادامه داد: در کشــورهای دیگر موج جدید بیماری کرونا 
شــکل نگرفته و در اکثر کشورها ســویه غالب، اُمیکرون است و از 
نظر تعداد مبتالیان، بســتری ها و موارد مرگ و میر، سیر کاهشی 
را دارد و شــاید در آینده به شــرایط نسبتا خوبی برسیم اما حتما 
باید پروتکل های بهداشــتی و اقدامات پیشــگیرانه همچنان مورد 
توجه باشد چراکه در غیر این صورت شاهد سویه های جدید کرونا 
خواهیــم بود اگرچه اکثر متخصصان آمار و اپیدمیولوژی باتوجه به 
سیر بیماری در کشورهای مختلف، پیش بینی می کنند که شاید در 
آینده شاهد پاندمی کرونا نباشیم و ویروس کرونا به شکل اندمیک 
و به شــکل ویروس آنفلوآنزا باشد که نیاز به تزریق ساالنه واکسن 

وجود داشته باشد.
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تهران - ایرنا - رئیس جمهور گفت: مشکالت و تنش هایی که امروز بشریت با آن درگیر شده است به دلیل علم بدون اخالق است؛ لذا ضرورت دارد علم و 
اخالق در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز 
دوشنبه در مراسم سی وپنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی این جشنواره را از نمادهای پویایی علمی کشور دانست و گفت: جشنواره خوارزمی محل 
کشف استعدادها و جایگاه ارائه طرح های برتر به جامعه است و می تواند امید برای اندیشمندان و به ویژه جوانان باشد.رئیس جمهور توجه به تالش های 

علمی و امر پژوهش را جزء ویژگی های شاخص جمهوری اسالمی دانست.....
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رئیس جمهور: 

تنش های امروز بشریت به دلیل علم بدون اخالق است
info@sobh-eqtesad.ir

زالی:
نیازی به ثبت اطالعات خودرو برای 

 سفرهای نوروزی در سامانه
 »ایران من« نیست

تهران - ایرنا - فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در کالن شهر 
تهران گفت:  هموطنانی که قصد مســافرت نــوروزی دارند، نیازی 
نیست اطالعات خودروی خود را در سامانه »ایران من« ثبت کنند.

دکتر علیرضا زالی دیروز دوشــنبه در گفــت وگو با خبرنگار گروه 
علم و آموزش ایرنا افزود: این ســامانه یک سایت استعالمی است و 
به همین دلیل نیازی به مراجعه افراد برای ثبت شــماره خودرو در 
آن نیست.وی ادامه داد: سامانه من متصل به بخش های مختلف از 
جمله نیروی انتظامی است و این مجموعه ها در سفرهای نوروزی 
اســتعالم های مورد نیاز را انجام می دهند.فرمانده ستاد عملیات 
مدیریت کرونا در کالن شــهر تهران به مصوبات سفرهای نوروزی 
ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: براساس اعالم سخنگوی 
این ستاد امسال شــرایط جدیدی برای سفرهای نوروزی تصویب 
شده اســت.زالی یادآور شد: براساس مصوبه قبلی در شرایط کرونا 
سفرهای بین استانی از شهر با وضعیت قرمز کرونا به شهر دیگر در 
وضعیت قرمز ممنوع بود. باتوجه به پوشش مناسب واکسیناسیون 
و کاهش روند بیماری، تصمیم جدید اتخاذ شده است.وی تصریح 
کرد: شرایط انجام سفرهای نوروزی ۱۴۰۱ در مصاحبه روز گذشته 
)۱۴ اســفند( سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با رسانه ها اعالم 
شد و بر این اساس کسانی که قصد مسافرت نوروزی دارند،  لزومی 
بــه ثبت اطالعات خودروی خود در ســامانه ایران من نیســت.به 
گزارش ایرنا،  بر اســاس ابالغ  ســتاد ملی مقابله با کرونا مسافران 
نوروزی حتماً باید دز ســوم واکسن کرونا را دریافت کرده باشند تا 
امکان تردد بین شهری داشته باشند و مالک سفر نوروزی بر ثبت 
پالک خودرو بوده و سرنشینان خودرو مالک نیستند.برخی رسانه 
ها روز گذشــته به نقل از فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در 
کالن شــهر تهران اعالم کردند: برای سفرهای نوروزی الزم است 
پالک خودرو مسافران در سامانه »ایران من« ثبت شود. برای تهران 
به عنوان مبدأ سفرهای نوروزی و مرکز اختالط سویه های مختلف 
کرونا الزم است محدودیت های بیشتری در شروع و پایان سفر برای 
آن در نظر گرفته شود، موضوعی که زالی در گفت و گو با ایرنا آن را 
رد کرد و گفت: نیازی به ثبت اطالعات خودروی مسافران نوروزی 

در این سامانه نیست.

بررسی الیحه بودجه ۱۴۰۱
راهکار مجلس برای مقابله با حقوق های نجومی

بــا تصویب مجلس در ســال آینده صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مســتمر و 
فوق العاده ها تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار ممنوع شــد.به گزارش ایســنا، در جلسه علنی نوبت 
عصر دیروز )دوشنبه( مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۱، اجزای ۳، ۴ و ۶ 
بند الف تبصره ۱۲ در بخش هزینه ای به شرح زیر تصویب شد.۳- در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز 
جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها و نظایر آن توسط مراجع ذی ربط از جمله شورای  
عالی انقالب فرهنگی، هیأت های امناء، مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات )باستناد اختیار مندرج در قانون 
تجارت(، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده)۷۴( قانون مدیریت خدمات کشوری و هیأت وزیران تحت 

هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش های فوق الذکر ممنوع است.
۴ - در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و همچنین 
نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی )به استثنای مشموالن قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران(، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق 
ســایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق  بازنشستگی کشوری و 
سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری ها 
و سایر حمایت های متناسب با آنها، به میزان ده درصد افزایش می یابد.۶- در اجرای ماده)۳۰( قانون برنامه 
ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغالن دستگاههای اجرائی و ماده )۷۱( قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵ و بندهای)ت( و)ث( ماده)۷( قانون برنامه ششم توسعه، 
هرگونه تصویب نامه، بخشــنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات 
هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده)۲۹( قانون برنامه ششم توسعه و همچنین 
سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده)۱( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  کشور، 
منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده )۷۴( قانون مدیریت خدمات کشوری، بند)ج( ماده )۷( قانون برنامه 
ششم توسعه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در 
این قانون می باشــد.همچنین بند )ه( نیز تصویب شد که به موجب آن، دستگاههای اجرائی موضوع ماده 
)۲۹( قانون برنامه ششــم توسعه مکلفند از تیرماه ســال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مستمر و غیرمستمر 
نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی( مذکور در ماده )۲۹( قانون برنامه ششــم توســعه و تسهیالت به کلیه 
شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد 
ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند,بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف اســت ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دســتگاههای اجرائی ماده )۲۹( قانون برنامه 
ششــم توسعه بدون درج شناســه یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترسی برخط سازمان اداری 
و استخدامی کشــور به اطالعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاههای موضوع 

ماده)۶۶( قانون اصالحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می یابد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک سبد معیشتی برای نیازمندان تا آخر سال اختصاص می یابد.

حجــت اهلل عبدالملکی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد حمایت از خانوارهای 
کم درآمد گفت:  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده، یک سبد معیشتی در سال جاری برای 
نیازمندان اختصاص یابد، البته هنوز جمع بندی نهایی نشــده و ما پیشــنهاد کردیم و باید سازمان برنامه 
و بودجه و معاون اول رئیس جمهور به جمع بندی برســند، اما حتماً قبل از پایان سال این سبد معیشتی 
بــه افراد نیازمند اختصاص می یابد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد تعیین حداقل مزد 
کارگران در ســال آینده گفت: همان گونه که قباًل هم گفتیم در شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و 
کارفرمایان گفت وگو می کنند و نماینده دولت هم به خاطر این حضور دارد که تعادل ایجاد شود و حقی 
از کسی یا طرفی ضایع  نشود.عبدالملکی این را هم گفت: شب گذشته در ستاد اقتصادی دولت با حضور 
رئیس جمهور گزارشــی از روند مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ارائه کردیم و این 
نکته را گفتیم که البته هنوز رقم دستمزد نهایی نشده و مذاکرات در جریان است. وزیر کار گفت: امیدواریم 
در جلسات آینده شورای عالی کار به سمت تعیین رقم حرکت کنیم و تمام تالش بر این است که هفته 
آینده به جمع بندی برسیم و رقم اعالم می شود.عبدالملکی در مورد حق مسکن کارگران گفت: حق مسکن 
کارگران هم در جلســه شورای عالی کار پیشنهاد می شود و بعد از تعیین حداقل دستمزد کارگران برای 

سال آینده، این رقم به هیأت دولت ارائه و در هیأت دولت مصوب می شود.

رئیس قوه قضاییه قضاییه با اشاره به وجود بالغ بر 
۸ هزار کانتینر کاالی تعیین تکلیف نشده فقط در 
یکی از بنادر کشــور گفت:حــدود ۴ هزار از این ۸ 
هزار کانتینر کاال تحویل سازمان اموال تمکیلی برای 
تعیین تکلیف شده اســت که ضرورت دارد هرچه 
زودتر تعیین تکلیف این محموله ها انجام گیرد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از مرکز رســانه 
قوه قضائیه، حجت االســالم والمسلمین محسنی 
اژه ای، صبح دیروز در جریان جلســه شورای عالی 
قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه و موالید مسعود 
ایــن ماه پر خیر و برکت، اظهــار کرد: والدت امام 
حسین )ع( و روز پاسدار را به همه نیرو های مسلح 
و پاســداران عزیز تبریک می گویم؛ به حق ســپاه 
پاســداران تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا در 
انجام مســئولیت اصلی خود که همان پاسداری از 
نظام جمهوری اسالمی و ارزش های الهی و انقالبی 
و تولید قــدرت و افزایش اقتدار و عزت برای نظام 
و کشور است، درخشیده است.رئیس دستگاه قضا 
در ادامه با تبریک سالروز والدت باسعادت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز، گفت: جانبازان 
شــهدای زنده هســتند و رنج و محنتــی که این 
عزیزن به انحاء مختلف متحمل می شــوند در نزد 
خداوند دارای اجر و ثواب عظیم است.با عنایت به 
هفتــه منابع طبیعی و تداوم اقدامات عملی عدلیه 
در آزادســازی اراضی ملی به نفع عامه و مشخصاً 
ورود قاطعانــه قــوه قضاییه به آزادســازی حریم 
روخانه ها و سواحل دریا، حجت االسالم والمسلمین 
محســنی اژه ای در ادامه نشست امروز، بار دیگربه 
موضوع ساخت وساز های غیرمجاز در محدوده های 
ممنوع نظیر بستر و حریم رودخانه ها و معضالت و 
مشکالتی که از این ناحیه ایجاد می شود، اشاره کرد 
و از دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور و وزرای 
کابینه که با روحیه انقالبی و مسئولیت پذیری برای 
رفع این مشــکل و معضل ورود کرده اند، تقدیر به 
عمل آورد و تاکید کرد: باید به نقطه ای برسیم که 
دیگر ساخت وساز غیرمجازی صورت نگیرد که ما 
به حکــم قانون مجبور به تخریب و قلع و قمع آن 
با صرف هزینه نباشیم و هم اکنون در این راه قدم 
بر می دارد.رئیس عدلیه در ادامه بر مســدود کردن 
تمامی بســتر ها و گلوگاه های فساد بویژه در حوزه 
اراضی تاکید کرد و بــر همگرایی و هماهنگی هر 
ســه قوه در تحقق این مهم تصریح داشت و گفت: 
طی مدت اخیر قــوه قضاییه و دولت با هماهنگی 
و هم افزایی در راســتای صیانــت از حقوق عامه و 
حفظ بیت المال در حوزه اراضی اقدامات ارزنده ای 
را صورت داده اند و بدون تردید چنانچه در پیشبرد 
این امر نیاز به اصالح قانون و رفع خالء های قانونی 
باشــد، مجلس نیز پای کار خواهد بود.رئیس قوه 

قضاییه در همین راســتا به دستگاه های حکومتی 
و دولتی و همچنین اشــخاص حقیقی و عادی که 
دارای بنا ها و مستحدثات غیرمجاز هستند توصیه 
کرد که خودشان در تخریب و قلع وقمع این بنا ها و 
مستحدثات پیشقدم شوند و با این کار هم از مزایای 
مادی مصالح و ابزار ســاختمانی بــه کار رفته در 
بناهای شان برای صرف در امور دیگر بهره مند شوند 
و هم ارفاقات قانونی بعدی شــامل حالشان شود.

رئیس عدلیه در همینــه زمینه افزود: قوه قضاییه 
نیز به دســتگاه ها و افرادی که خود برای تخریب 
یا اصالح بنا های غیرمجازشــان پیشــقدم شوند 
کمک و مســاعدت خواهد داشت و در صورت نیاز 
به آن ها فرجه و مهلت خواهد داد.حجت االســالم 
والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز 
شورای عالی قوه قضاییه با قدردانی وافر از اقدامات 
دولت سیزدهم در امر اصالح و ساماندهی چرخه 
معیوب واردات و صادرات در کشور گفت: دولت در 
این زمان کوتاه اقدامات خوب و مجدانه ای را برای 
اصالح و ساماندهی فرآیند های وارداتی و صادراتی 
انجام داده است و در این زمینه درصدد راه اندازی 
سامانه ای جامع اســت؛ همچنین ایجاد »سامانه 
جامع تجارت« نیز در تحقق اصالح و ســاماندهی 
فرآیند هــای وارداتــی و صادراتــی بســیار مؤثر 
خواهد بود.رئیس قوه قضاییه اتصال ســامانه های 
الکترونیکــی موجــود در »گمــرکات«، »وزارت 
صمت«، »کشتیرانی و بنادر« و »اموال تملیکی« 
به یکدیگر را در رفع بسیاری از مشکالت موجود و 
اصالح فرآیند های صادراتی و وارداتی مؤثر دانست 
و بــر ضرورت تحقق کامل ایــن مهم تاکید کرد.

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه 
به یک روند و رویه هزینه ســاز، غلط و بســترزای 
فساد در امر واردات کاال به کشور اشاره کرد و گفت: 
با کمال تأســف، اموال و کاال هایی ضروری و مورد 
نیاز با صرف هزینه و تحمل زحمت وارد کشــور 
می شــوند، اما به سبب ناهماهنگی ها و قصور ها و 
تقصیر ها طی مدت طوالنی در انبار های گمرکات 
و بنادر می مانند و یا متروک و فاســد می شوند و 
یا در نتیجه این نگهداری طوالنی هزینه مضاعف 
بــه بار می آورنــد که این امر بــه معنای تحمیل 
خســارت و هدررفت بیت المال اســت و دستگاه 
قضایی به موجــب وظیفه ذاتی خــود در حفظ 
بیت المال به این موضوع ورود جدی کرده اســت.

رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره ورود مجدانه 
دولت و شخص رئیس جمهور به موضوع جلوگیری 
از تحمیل خســارت به بیت المال بواسطه معیوب 
بودن فرآیند هــای وراداتی و صادراتی، اظهار کرد: 
بدون تردید قوه قضاییه، هم از حیث مســئولیت 
ذاتی خود و هم از باب کمک و مساعدت به دولت، 

مجدانه امر جلوگیری از تضییع بیت المال بواسطه 
معیــوب بودن فرآیند های وراداتــی و صادراتی را 
پیگیــری خواهد کرد و در این زمینه چنانچه نیاز 
به اصالح قانون باشــد نیز قوای سه گانه همکاری 
و هم افزایی الزم را خواهند داشــت.رئیس عدلیه 
همچنین از ضرورت تدوین برنامه زمانبندی شده 
با دولت برای اصالح فرآیند های وارداتی و صادراتی 
در کشور به منظور پیشگیری از تحمیل خسارت 
به بیت المال تاکید کرد.رئیس قوه قضاییه در ادامه 
با اشاره به ســفر اخیر خود به استان هرمزگان و 
بازدید میدانی از بنادر و گمرکات و انبار های اموال 
تملیکی این استان، به وجود بالغ بر ۸ هزار کانتینر 
کاالی تعیین تکلیف نشــده فقط در یکی از بنادر 
کشور اشــاره کرد و گفت: حدود ۴ هزار از این ۸ 
هزار کانتینر کاال تحویل ســازمان اموال تمکیلی 
برای تعیین تکلیف شده اســت که ضرورت دارد 
هرچه زودتر تعییــن تکلیف این محموله ها انجام 
گیرد.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با 
بیان اینکه ســاماندهی امور و فرآیند های ناظر بر 
واردات و صادرات کاال و همچنین نظم بخشی اموال 
تملیکی نســبت به گذشته بسیار مطلوب تر شده 
است، در همین زمینه از اقدامات مجدانه مسئوالن 
قضایی در استان ها و شهر های بندری بویژه رئیس 
کل دادگســتری فعلی و پیشین استان هرمزگان 
و دادســتان مرکز این استان قدردانی کرد.رئیس 
دســتگاه قضا هماهنگی دولــت و قوه قضاییه در 
امر ساماندهی وضعیت اموال تملیکی و امور ناظر 
بر فرآیند های وارداتــی و صادراتی را از مصادیقی 
دانست که نشان می دهد با هماهنگی و هم افزایی 
میان قوا و دستگاه ها و همچنین وجود عزم راسخ، 
رفع ایرادات و اشکاالت و اصالح امور محقق شدنی 
است.رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: چنانچه 
اشکاالت موجود در فرآیند های وارداتی و صادراتی 
به طور کامل رفع شــود، بخشی از مشکل قاچاق 
نیز مرتفع می شود چرا که متأسفانه بواسطه بستر 
و فرآیند موجود در زمینه مورد اشــاره یک سری 
اقدامات غیرقانونی و شبه قاچاق انجام می گیرد که 
ضرورت دارد با فوریت و جدیت در راستای اصالح 

این بستر و فرایند اقدامات مقتضی صورت گیرد.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در پایان 
بخش نخست نشســت امروز شــورای عالی قوه 
قضاییه به دســتگاه های نظارتی قوه قضاییه بویژه 
»سازمان بازرسی« تکلیف و به سایر دستگاه های 
نظارتی کشــور توصیــه کرد که هنــگام تدوین 
گزارش پیرامون اقدامات و عملکرد دســتگاه ها به 
دو شاخصه »متقن و مستند بودن مفاد گزارش« و 
»اخذ مدارک و استماع دفاعیات مسئوالن دستگاه 

طرف گزارش« توجه داشته باشند.

دستور اژه ای برای تعیین تکلیف بیش از 8 هزار کانتینر کاالی بالتکلیف

در 11 ماهه امسال

رشد ۳۸ درصدی تجارت خارجی ایران
حذف ارز ترجیحی، مسیر اصالح 

نظام ارزی را باز می کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نظام چندنرخی ارز یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران 
در ســال های اخیر بوده است، گفت: مصوبه مجلس برای دادن مجوز اصالح نظام ارزی به دولت، تصمیم حساب 
شده بود و امیدواریم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جلوی رانت، فساد و قاچاق معکوس گرفته و تولید شکوفا شود.به 
گزارش ایرنا، سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم در مورد مصوبه 
روز گذشــته مجلس برای حذف ارز ترجیحی، اظهار داشــت: یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران در سال های 
اخیر، نظام دو نرخی ارز بود که نه تنها با این مشــکل مواجه بودیم، بلکه شــکاف نظام ارزی بین نرخ ارز رسمی 

)۴۲۰۰ تومانی( و قیمت بازار آزاد روز به روز...

محموله »بوش« به اتهام قاچاق توقیف شد

وزیر صمت اعالم کرد؛

 تخفیف های کذایی از بین می رود
خطیب زاده:

 مسیر بازگشت آمریکا به برجام یک شبه نخواهد بود
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اختصاص 2 درصد درآمد تراکنش های بانکی 
برای تقویت پلیس فتا
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گزیده خبر

امیرعبداللهیان: 
اجازه نمی دهیم هیچ عامل خارجی منافع ملی 

را در مذاکرات تحت تاثیر قرار دهد
وزیر امور خارجه در کمیسیون تلفیق مجلس با تأکید 
بــر رعایت خطوط قرمــز در مذاکــرات وین، تصریح 
کرد:اجازه نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع ملی 
کشــور را در مذاکرات، تحت تاثیر قرار دهد.به گزارش 
گروه سیاســت خارجــی خبرگزاری فارس، حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران صبح دیروز )دوشنبه( 
۱۶ اســفند ماه ۱۴۰۰ در نشست هم اندیشــی با جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی حضور یافت. وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست آخرین 
تحوالت مرتبط با حوزه سیاست خارجی خصوصا در زمینه گفت وگوهای وین و 
همچنین تحوالت اوکراین را تشریح کرد.امیرعبداللهیان همچنین در خصوص 
نقطه نظرات نمایندگان  مجلس شــورای اسالمی در این زمینه ها به تبادل نظر 
پرداخت.وزیر امور خارجه کشــورمان در این نشســت هم اندیشی که در محل 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی برگزار شد، در تشریح تحوالت مرتبط 
با گفت وگوهای وین، با تأکید بر استقبال جمهوری اسالمی ایران از نهایی کردن 
یک توافق خوب و قوی، عزم کشورمان در زمینه رعایت خطوط قرمز تعیین شده 
و خصوصا تضمین های موثر اقتصادی و حداکثرسازی منافع جمهوری اسالمی 
ایران را مورد تأکید قرار داد.  امیرعبداللهیان افزود: ضمن ایستادگی در حفظ و 
رعایت خطوط قرمز، اجازه نخواهیم داد هیچ عامل خارجی منافع ملی کشور را 

در مذاکرات وین برای لغو تحریم ها، تحت تاثیر قرار دهد.

شمخانی: چشم انداز توافق به دلیل تاخیر 
 واشنگتن در اتخاذ تصمیم سیاسی

 مبهم است
تهران - ایرنا - دبیر شــورای عالی امنیت ملی با بیان 
اینکــه اولویت مذاکره کننــدگان ایرانــی حل و رفع 
موضوعات باقی مانده  و خطوط قرمز ایران است، گفت: 
چشــم انداز توافق به دلیل تاخیر واشــنگتن در اتخاذ 
تصمیم سیاسی مبهم است.به گزارش خبرنگار سیاست 
خارجی ایرنا، علی شمخانی در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به اولویت 
مذاکره کنندگان ایران در وین افزود: چشم انداز توافق در مذاکرات وین به دلیل 
تاخیر واشنگتن در اتخاذ تصمیم سیاسی همچنان مبهم است.دبیر شورای عالی 
امنیــت ملی اضافه کرد: اولویت مذاکره کننــدگان ایرانی حل و رفع موضوعات 
باقی مانده ای است که در ردیف خطوط قرمز محسوب می شوند.شمخانی تأکید 
کرد: دسترسی سریع به توافق قوی نیازمند ارائه ابتکارهای جدید از سوی همه 
طرف هاست.با وجود پیشرفت قابل توجه مذاکرات، هنوز موضوعات مهمی باقی 
مانده است و توافق نهایی هنوز حاصل نشده است و زمان قطعی برای آن وجود 
ندارد. دســتیابی به توافق نهایی، تنها با اتخاذ تصمیمات سیاسی الزم از سوی 
طرف های غربی به ویژه واشــنگتن در دسترس خواهد بود.دور هشتم مذاکرات 
از ششم دی ماه ســال جاری در وین آغاز شده است و شرکت کنندگان سرگرم 
تکمیل پیش نویس متن توافق و تصمیم گیری در مورد برخی موضوعات اختالفی 

بوده اند.

نشست فوق العاده کمیسیون امنیت ملی با موضوع مذاکرات وین
 هنوز ۷ مورد از تحریم ها محل اختالف است

ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس از برگزاری نشســت فوق العاده 
کمیسیون متبعوش در راستای بررســی میزان رعایت قانون مصوب مجلس 
در روند مذاکرات وین خبر داد.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تســنیم، 
محمود عباس زاده مشــکینی سخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی با اشاره به نشســت فوق العاده کمیسیون 
متبوعش، گفت: در این نشست اعضای کمیسیون در خصوص آخرین تحوالت 
مذاکرات وین بحث و تبادل نظر کردند.وی با اشاره به اینکه در جریان مذاکرات 
و تفاهم های صورت گرفته، نظرات طرفین در بحث تحریم هایی مانند فروش 
نفت، تبادل مالی، کشــتیرانی و غیره به همدیگر نزدیک شده است، ادامه داد: 
در واقع در بیشتر موارد جمهوری اسالمی ایران با گروه ۱+۴ به نقطه مشترک 
و توافق به صورت شــفاهی رســیده اما ۶ الی 7 مورد از تحریم ها باقی مانده 
که برای کشورمان مهم است.این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر 
اینکه اگر طرف های غربی حسن نیت و جدیت داشته باشند، مسائل اختالفی 
حل شدنی است افزود: بدون شک قبل از اینکه این موارد تعیین تکلیف شوند، 
رضایت به توافق بد نمی دهیم و زیر بار چنین موضوعی نخواهیم رفت.عباس 
زاده مشکینی به خانه ملت گفت: تحریم هایی مانند آیسا، کادسا، ویزا و تحریم 
برخی نهادها مانند سپاه پاسداران باید حل شود لذا خیلی هم اهل ضرب االجل 
نیستیم و اعتقاد داریم اگر مذاکرات یک ماه هم طوالنی شود، بهتر خواهد بود 
تا موارد مذکور به نتیجه برسد.ســخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد: البته طرف های غربی در 
حوزه فعالیت های هســته ای کشورمان نگرانی هایی دارند که برای رفع آنها 
در چارچوب پادمان همکاری می کنیم تا موضوعات شــفاف شود و همچنین 
محدودیــت هایی که بدون منطق و غیرقانونی علیه مان اعمال کردند، برطرف 
شود.به گزارش تسنیم، کمیسیون امنیت ملی مجلس در هفته ای که گذشت با 
برگزاری چندین نشست فوق العاده، آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام در 

وین را مورد بررسی قرار داده است.

خطیب زاده:

 مسیر بازگشت آمریکا به برجام یک شبه نخواهد بود
ســخنگوی وزارت امــور خارجه بار دیگر با بیــان این که هیچ 
زمانــی را به عنوان ضرب األجل نــه می پذیریم و نه به آن نگاه 
می کنیم، خاطرنشان کرد: مسیر بازگشت آمریکا به برجام یک 
شــبه نخواهد بود.به گزارش خبرنگار گروه سیاســت خارجی 
خبرگزاری فارس، »ســعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز )دوشنبه( ۱۶ اسفند ماه 
در نشســت هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحوالت در 
حوزه سیاســت خارجی پرداخت و به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 
داد.وی در ابتدا اعیاد شعبانیه را تبریک گفت.خطیب زاده به سفر 
علی اصغر خاجی مشــاور وزیر امور خارجه به دمشــق و دیدار 
با بشــار اسد و دیگر مقامات ســوری و هچنین دیدار سرلشکر 
علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه با امیرعبداللهیان و 

گفت وگو درباره اوضاع سوریه اشاره کرد.

 رابطه مستقیم بین بسته شدن سؤاالت آژانس و توافق 
در وین 

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره توافق ایران و آژانس 
بین المللی انرژی و ســفر اخیر گروســی به تهران و تاثیر آن بر 
مذاکرات وین گفت: سفر گروسی در چارچوب توافقاتی بود که 
در حوزه فنی بین ایران و آژانس طی چند ماه گذشته انجام شده 
بود. در ســفر گروسی به تهران که مقدمه آن گفت وگوهایی در 
وین بین هیأت مذاکراتی ایران و هیأت اعزامی ســازمان انرژی 
اتمی صورت گرفته بــود، همکاری های جامع فنی بین ایران و 
آژانس توافق شد که یک توافق چند مرحله ای خواهیم داشت. 
سؤاالتی از سوی آژانس درباره برخی اماکن در ایران مطرح شده 
بود که ایران پاسخ داده بود ولی الزم بود که در یک بستر زمانی 
تعیین و توافق شده با یک چشم انداز روش بدانیم در چه زمانی 
اینها بسته خواهند شــد و توافقی که صورت گرفت در همین 
راستا بود.وی توضیح داد: بر این اساس، طی یکی دو ماه آینده 
همه سؤاالت با همکاری فنی بین ایران و آژانس و تفوق رویکرد 
فنی و فاصله گیری از هرگونه رویکرد سیاسی و یا فشارپذیری 
آژانس پاســخ داده خواهد شد.خطیب زاده با بیان این که رابطه 
مســتقیمی بین بسته شدن این سؤاالت و توافق در وین است، 
یادآور شد: ضمن این که مسیر فنی این توافق حفظ می شود اما 
روشن است که این توافق باید به صورت همزمان و جزیی از آن 

توافق لحاظ شود.

منتظریــم جزییــات اظهــارات الوروف را از مجاری 
دیپلماتیک بشنویم

این دیپلمات ارشــد ایرانی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات 
الوروف مبنــی بر این که تحریم های غرب علیه روســیه نباید 
بر مراودات تجاری روســیه و ایران تاثیر بگذارد و از واشــنگتن 
تقاضای تضمین را کرده و این برداشــت وجود دارد که روسیه 
بــه دنبال گروگان گرفتن مذاکرات وین به نفع خودش اســت 
نیز گفت: اظهارات الوروف را در رســانه ها دیدیم و شــنیدیم، 
منتظر هســتیم از مجاری دیپلماتیک جزییات آن را بشنویم.

وی خاطرنشــان کرد: گفت وگوها در وین در مسیر خودش در 
حال پیگیری است. همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران نباید 
محــدود و یا تحت تاثیر هیچگونه تحریمی قرار بگیرد از جمله 
همکاری های صلح آمیز ایران با روســیه و چین و یا کشورهای 
دیگر. در همین بســتر این اظهــارات را می  فهیم.خطیب زاده با 
بیان این که رویکرد روسیه تا امروز برای رسیدن به توافق دسته 
جمعی در وین ســازنده بوده اســت، اظهار داشت: ما در همین 
چارچوب این را متوجه می شــویم و منتظریم در وین جزییات 
بیشــتری را اگر دارند به ما بدهند.به گزارش فارس، وی یادآور 
شــد: مردم بزرگ ایران می دانند مذاکره کنندگانشان در وین و 
دولت جمهوری اســالمی ایران در راستای حداکثرسازی منافع 
ملت قدم برداشته و در همین راستا نیز کارش را جلو خواهد برد.

مسیر بازگشت آمریکا به برجام یک شبه نخواهد بود
خطیب زاده در پاسخ به سؤالی مبنی بر رابطه مستقیم بین توافق 
ایران و آژانس و مذاکرات وین و بازه زمانی خرداد ماه برای توافق 
ایــران و آژانس و این که آیا قرار اســت توافق احتمالی در وین 
تا خرداد متوقف شــود یا چند مرحله ای خواهد بود؟ بیان کرد: 
توافقی که در وین انجام می شود، توافقی است که مسیر بازگشت 
آمریکا را در ازای پایبندی کامل و انجام تعهدات آمریکا در ذیل 
برجام تعریف می کند و این مسیر یک شبه برای آمریکا نخواهد 
بود و چند ماهی طول خواهد کشید و بستر زمانی در وین برای 
آن تعریف شده است. آنچه در تهران بین ایران و آژانس از لحاظ 
فنی تعریف شده با آن نگاه تعریف شده که همکاری جامع فنی 
صورت بگیرد و روزهایی که در توافق دیده شده، با هم همخوانی 
داشته باشد.این دیپلمات ارشد ایرانی یادآور شد: آنچه بین ایران 
و آژانس توافق شده یک حداکثر زمانی دارد و اگر آژانس آماده 

باشد که در ازای پاسخ های ایران زودتر سؤاالت باقیمانده را حل 
و فصل کند قطعا مانعی نخواهد داشت.

دستورکار آن رفع تحریم های غیرمرتبط با برجام است
ســخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره درخواست 
روسیه و چین برای دریافت تضمین ها از آمریکا در مذاکرات وین 
و این که آیا ایران این را از قبل می دانســت یا شگفت زده شد؟ 
بیان کرد: ما در میانه مذاکرات ســخت و همه جانبه قرار داریم. 
این مذاکرات بین ایران و ۱+۴ از یک سو و آمریکا و ۱+۴ و ایران 
از سوی دیگر است. البته با ۱+۴ به یک نحو و با آمریکا به صورت 
غیرمستقیم این تعامالت انجام می شود. ما در روزهای مختلف 
برخوردهای مختلفی را از ســوی کنشــگران مختلف دیدیم.

خطیب زاده عنوان کرد: به عنــوان مذاکره کنندگان جمهوری 
اســالمی ایران از مواضع کشورها چه کشورهایی که قبال برخی 
مواضعی را اعالم کردند و چه اینکه این روزها می شــنویم، هیچ 

وقت نه شگفت زده می شویم و نه اظهار تعجب می کنیم.

پرونده های دیگر  از  ویــن  تالش کرده ایم مذاکــرات 
بین ا لمللی با فاصله معناداری حرکت کند

وی ادامــه داد: در میانــه مذاکرات، باید هم بــه اظهارات هم 
بــه اقدامات و هم بــه مواضع اعالمی و هم به مســیر اعمالی 
کشــورها همزمان نگاه کرد. مسیر وین یک مسیر کامال روشن 
اســت. دستورکار آن رفع تحریم های غیرمرتبط با برجام و رفع 
تحریم هایی است که به صورت یکجانبه بر ضد ملت ایران اعمال 
شــده است. در طی چند ماه گذشته و ۱۱ ماه گذشته حداکثر 
تالش را کرده ایم ایــن پرونده از پرونده های دیگر بین ا لمللی با 
فاصله معناداری حرکت کند. ما با برخی اعضای ۱+۴ پرونده های 
جدی در بسیاری یا در برخی از موضوعات داشتیم. ما حتی در 
حوزها ی دوجانبه نیز سعی کردیم که این پرونده خاص مذاکرات 
برجــام را به عنوان پرونده خاص نــگاه کنیم و فکر می کنم در 
همین چارچوب و بستر اجازه دهیم مذاکرات وین حرکت کند. 
هر اظهارنظر یا هر موضع مذاکراتی باید در وین بیاید و به معنای 

مذاکراتی در وین تبدیل شود.

هیچ زمانی را به عنوان ضرب األجل، نه می پذیریم و نه 
به آن نگاه می کنیم

خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســؤالی دربــاره اختالفات 
باقیمانــده روی میز مذاکرات وین و طــرح ضرب األج ها اظهار 
داشت: نقاط اختالفی باقیمانده از تعداد انگشتان یک دست هم 
کمتر است. اگر موضوع جدیدی را کسی اضافه نکند. همه آنها 
نیز منتظر پاسخ آمریکاست. اگر آمریکا رویکرد منطقی داشته 
باشد و دغدغه ۱+۴ و ایران را در نظر بگیرد و به این درخواست  ها 
پاسخ مناسبی از سوی آمریکا داده شود در کمترین زمان توافق 
در دســترس اســت.وی درباره زمان اظهار داشت: چندین بار 
طی ۱۱ ماه گذشــته چندین بار از این زمان ها از ســوی طرف 
های مقابل شــنیدید و چندین بار صادقانه گفته ایم و شما این 
صحبت را آزموده اید که ما هیچ زمانی را به عنوان ضرب األجل 
نه می پذیریــم و نه به آن نگاه می کنیم. ضمن این که توافق در 
دســترس اســت مالک برای ما توافق خوب است، توافقی که 
حداقل منافع ملت در آن لحاظ شــود، اگر امروز لحاظ شــود، 

همین امروز آمادگی داریم در وین توافق را انجام دهیم.

 تا بــه امروز هیچ تغییری در رفتــار آمریکا در میدان 

ندیدیم
این دیپلمات ارشــد کشورمان درباره مذاکره مستقیم با آمریکا 
و پیشــنهادات آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران نیز اظهار 
داشت:  موضع ایران تا به امروز یک موضع تداوم دار بوده است 
و انقطاعی در آن نبوده اســت. چه زمانی که ترامپ درخواست 
مالقــات و گرفتن عکس در دولت قبل داشــت و چه امروز که 
دولت جدید اســت. موضع حاکمیت این اســت که ما براساس 
رفتار آمریکا تصمیم می گیریم نه براساس پیام های غیرشفاف و 
یا این که بدانیم در نتیجه چه اتفاقی خواهد افتاد.وی ادامه داد: 
برجام روشن کرده اعضایش کدام کشورها هستند. آمریکا از آن 
خارج شده و خواستار بازگشــت به برجام است و تعهداتی که 
باید بپذیرد برای ما و ۱+۴ روشن است. از روز اول گفتیم آنچه 
آمریکا به عنوان درخواســت مالقات مستقیم با ما دارد تنها و 
زمانی معنا پیدا می کند که ما دلیل آن مالقات و دیدار را بدانیم. 
تا به امروز که با شــما صحبت می کنیم، هیچ تغییری در رفتار 
آمریکا در میدان ندیدیم، همان تحریم های فشار حداکثری که 
فشــار غیرقانونی بر مردم ایران بوده ادامه داشته و چشم انداز 
هر حرکت و ابتکاری براســاس منافع قطعی ملت ایران تصمیم 

گرفته می شود.

 نتایج ملموســی از چهار دور گفت وگو با عربستان تا به 
امروز به دست نیامده

به گزارش فارس، وی در پاســخ به سؤالی در خصوص اظهارات 
ولی عهد سعودی درباره مذاکرات با ایران و رویکرد مثبت نسبت 
به ایران نیز خاطرنشــان کرد: وزیر خارجه کشــورمان موضع 
جمهوری اسالمی ایران را بیان کرده و نقطه نظرات خودش را در 
اظهارات اختصاصی گفت. همانطور که گفت عربستان سعودی 
یک کشــور مهم در جهان اســالم و منطقه است. پرونده های 
اختالفی ما نباید باعث شود که نتوانیم حداقلی از روابط معنادار 
را با هم داشته باشیم.خطیب زاده بیان کرد: منتفعان اصلی این 
روابط مردم منطقه و مردم دو کشــور هســتند. گفت وگوها در 
بغــداد در یک فضای خــوب و محترمانه و مثبتی در چهار دور 
گذشته انجام شده و البته تأکید کنم که نتایج ملموسی از این 
گفت وگوها تا به امروز به دســت نیامــده و نتایج کم و محدود 
بوده اســت. باید در دور پنجم تالش کنیــم از فضای مثبت و 
مفاهمه ای که در برخی حوزه ها داشتیم، بتوانیم ترجمان نتیجه 
بکنیم.سخنگوی دستگاه دیپلماسی یادآور شد: تاریخ دور پنجم 
هنوز قطعی نیست. ولی اراده هر دو طرف برای برگزاری نشست 
بعدی هســتند و اگر عربستان ســعودی با این اراده قطعی در 
بغداد باشــد و حاضر شود نتیجه مناسبی از این گفت وگوها در 
بیاید ایران آمادگی دارد حداکثر سرعت را به برقراری روابط بین 

دو کشور ببخشد.

 تــالش ایران برای کمک به تشــکیل دولت فراگیر در 
افغانستان

وی در پاســخ به ســؤالی دربــاره میزبانی ایــران از نخبگان و 
چهره های افغانستانی و گفت وگوهای بین االفغانی نیز بیان کرد: 
روابط ما با مردم در افغانستان و شخصیت  های این کشور و کشور 
افغانستان روابط خویشاوندی است. همانطور که همه ما صدای 
فردوسی را در گوشمان داریم همین نگاه را در روابط با برداران 
و خواهران در افغانســتان همواره داشتیم و نسبت خویشاوندی 
باعث شده میزبان جمع کثیری از مردم و نخبگان در افغانستان 
باشــیم و این بســتری را آماده کرده کــه گفت وگوهای جامع 

االطراف افغانســتان را در ایران میزبانی کنیم.خطیب زاده اداه 
داد: در سفر اخیر هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان به تهران 
گفت وگــوی بین االفغانی را میزبانــی کردیم و تالش می کنیم 
در همین بســتر به تشــکیل دولت فراگیر در افغانستان کمک 
کنیــم. ولی پیش از همه اراده مردم افغانســتان و همفکری و 
همکاری گروه های مختلفل افغانستانی و رفتار مسئوالنه هیأت 
حاکمه سرپرستی افغانستان است که کمک خوهد کرد ما یک 
دولت فراگیر مسؤول و بازتاب دهنده تنوع و ترکیب قومیتی و 
جمعیتی افغانستان داشــته باشیم تا آن زمان ما در کنار مردم 

افغانستان با اولویت به کمک به مردم افغانستان خواهیم بود.

 روابط و یا همکاری های صلح آمیز هســته ای ایران با 
کشورهای دیگر از جمله روسیه نباید محدود و مقید به 

هیچ تحریمی شود
وی در پاســخ به پرســش دیگری درباره اظهارات منتشر شده 
به نقل از الوروف و این که درخواســت اخذ تضامین از ســوی 
روسیه تاثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت نیز اظهار داشت: 
روســیه یکی از اطراف مذاکراتی در گفت وگوها در وین است و 
طبیعی است درخواست ها را در چارچوب وین و میز مذاکراتی 
باید دریافت و بررســی کنیم. اجازه دهیــد این چیزی که در 
فضای رسانه ای دیدیم، ترجمان آن را در میز مذاکراتی ببینیم 
و بعد آن وقت ببینیم در چه بستری می توان این ها را جلو برد.

خطیب زاده تصریح کرد: آنچه مهم اســت این است که روابط و 
یا همکاری های صلح آمیز هســته ای جمهوری اسالمی ایران با 
کشــورهای دیگر از جمله روسیه نباید محدود و مقید به هیچ 
تحریمی شــود به ویژه اگر آن تحریم، تحریم های خودخوانده و 

بدون مجوز سازمان ملل متحد باشد.

 لفاظی های رژیم صهیونیستی در راستای باج خواهی از 
پایتخت های اروپایی و 4+1

خطیب زاده دربــاره تحرکات رژیم صهیونیســتی در خصوص 
مذاکرات ویــن و دیدار بنت با پوتین نیــز بیان کرد: مخاطب 
اقدامات رژیم صهیونیســتی پایتخت های اروپایی و ۱+۴ است. 
رژیم اشغالگر قدس، رژیم آپارتایدی که در سرزمین های اشغالی 
امروز حضور دارد، سیاســت و روش آن هراس افکنی، ترساندن 
و خرابکاری و دســتکاری در هرگونــه راه حل های دیپلماتیک 
برای مســائل بین المللی اســت. چیز غریب و مخفی نیست و 
مطمئن هستیم دوســتان در روسیه و مسکو این را می دانند و 
هم افکار عمومی جهان و هم نخبگان در کشــورهای مختلف 
میزان دشــمنی این رژیم با آرامش و صلح در فضای بین المللی 
را می شناسند.وی یادآور شــد: ما از لفاظی های این رژیم هیچ 
نگرانی نداشتیم. اینها بیشتر برای مصارف خاص و در باج خواهی 
از این کشورها است. مهم این است که این کشورها بدانند با چه 
ســاختاری حرف می زنند و همکاری  می کنند. ساختاری که از 
ابتدا ابا نداشته که بگوید هدف اصلی آن بر هم زدن این آرامش 

و نظم و عدم شکل گیری توافق در وین است.

 با جدیت جلو می رویم که ان شاءاهلل بتوانیم منافع ملت 
را حداکثر کنیم

به گزارش فارس، این دیپلمات ارشد کشورمان درباره مذاکرات 
کنونی وین و دستاوردهای آن در مقایسه با ۶ دور قبلی نیز بیان 
کرد: آنچه امروز در وین رخ می دهد با دو مشخصه و مولفه تداوم 
و تغییر قابل شناســایی اســت. نه تغییر کامل بوده و نه تداوم 
کامــل. در وین در نکاتی تداوم داشــتیم و در نکاتی هم دچار 
تغییرهایی بودیم. تا روزی که ان شاءاهلل توافق شود و متن آن را 
در اختیــار مردم قرار بدهیم، می توانم بگویم آن چه امروز اتفاق 
می افتد در راســتای حداکثر سازی منافع ملت با رعایت تمامی 
خطوط قرمز و دستورالعمل هایی است که به وزارت امور خارجه 
در وین داده شــده و ما با این جدیت جلو می رویم که ان شاءاهلل 

بتوانیم منافع ملت را حداکثر کنیم.

 سیاست ما این بوده که صدای مظلومان عالم باشیم
خطیب زاده در پاسخ به ســؤالی درباره واکنش وزارت خارجه 
به رفتارهای دوگانه غرب در قبال یمن و ســوریه و همچنین 
اوکراین خاطرنشــان کرد: سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
ایــران و وزارت امــور خارجــه به عنوان دســتگاه متولی امر 
دیپلماســی، این بوده که صدای مظلومان عالم باشد. صدای 
آنهایی باشــد که نظام هژمونیک بین الملل تالش جدی کرده 
صدای آنها شــنیده نشود و همواره تالش کردیم صدای مردم 
مظلــوم یمن و ســوریه و صدای مظلومانی باشــیم که هیچ 
تریبونی ندارند که صدای مظلومیت آنها طی ســال ها جنگ 
ســبعانه آمریکا و متحدانشان و برخی اذناب آنها در منطقه بر 

علیه این ملت ها اتفاق افتاده است.

تهران - ایرنا - رئیس جمهور گفت: مشکالت 
و تنش هایی که امروز بشــریت با آن درگیر 
شــده است به دلیل علم بدون اخالق است؛ 
لــذا ضــرورت دارد علم و اخــالق در کنار 
یکدیگــر مورد توجه قــرار گیرد.به گزارش خبرنگار حوزه دولــت ایرنا از پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی دیروز دوشنبه در 
مراسم سی وپنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی این جشنواره را از نمادهای 
پویایی علمی کشــور دانست و گفت: جشنواره خوارزمی محل کشف استعدادها 
و جایگاه ارائه طرح های برتر به جامعه اســت و می تواند امید برای اندیشمندان 
و به ویژه جوانان باشــد.رئیس جمهور توجه به تالش های علمی و امر پژوهش را 
جزء ویژگی های شــاخص جمهوری اسالمی دانست و گفت: رهبر معظم انقالب 

خود همیشه مشوق نوآوران و پژوهشگران کشور هستند و در اثر تسری چنین 
نگاهی است که امروز دانشمندان جوان کشورمان در عرصه های مختلف فعال و 
نقش آفرین هستند و کارنامه ای درخشان در تولید علم دارند.رئیسی با اشاره به 
ضرورت ملموس بودن آثار تالش های دانشــمندان در زندگی مردم، خاطرنشان 
کرد: توسعه علمی در کشور حرکت مستمری است که آثار آن حتما باید در رفع 
نیازهای کشــور مشاهده شود.وی با تبیین مفهوم »علم نافع«، پاسخ به سواالت 
و نیازهــای جامعه را رســالت اصلی مراکز علمی دانســت و گفت: پژوهش ها و 
تحقیقات علمی برای درج در نشــریات و کســب امتیاز پژوهشی نیست و همه 
تالش های علمی باید جنبه کاربردی داشــته باشد و بتواند گرهی از مشکالت 
کشــور باز کند.ضرورت توسعه دانش میان رشــته ای موضوع بعدی مورد توجه 
رئیس جمهور در این ســخنرانی بود که وی بیان اینکه بســیاری از مســائل و 

مشکالت جنبه بین رشته ای دارد، تاکید کرد که دولت با انگیزه غلبه بر مشکالت، 
مصمم است از حوزه های بین رشته ای حمایت و پشتیبانی کند.رئیس جمهور با 
تاکید بر بحث کاربردی شدن و مساله محوری تالش های علمی کشور و همچنین 
ضرورت تجاری سازی اختراعات، ابداعات و نوآوری، گفت: اثربخشی و کارآمدی 
تحقیقات، و تالش های نوآورانه  در کشور در گروی تجاری سازی آنهاست و در این 
صورت اســت که پژوهش ها و ابداعات می تواند ارزش افزوده داشته باشد و برای 
توسعه و پیشرفت کشــور مفید واقع شود.وی شرکت های دانش بنیان را مرجع 
اصلی تجاری سازی فناوری و نوآوری در کشور دانست و اذعان داشت: شرکت های 
دانش بنیان از دارایی های کشور است. اگر وزارتخانه ها، سازمان ها و مجموعه های 
صنعتــی خود را با مراکز علمی و دانش بنیان تطبیق دهند و در ســوی مقابل، 
شرکت های دانش بنیان نیز تالش ها و فعالیت های خود را در راستای رفع نیازهای 
این مجموعه ها جهت دهی کنند، نتیجه ای درخشــان برای کشور رقم می خورد.

آیت اهلل رئیســی در همین زمینه بر تعیین ماموریت های دانشگاه و مراکز علمی 
متناسب با نیازهای کشور تاکید کرد و گفت: الزم است نیازهای بومی، منطقه ای 
و بین المللی در نوع ماموریت های مراکز علمی کشــور مورد توجه قرار گیرد.وی 

ضرورت توجه به عدالت علمی در ســه حوزه تحقیقــات، آموزش و خدمات را 
یادآور شد و گفت: باید شرایطی فراهم باشد که فرد اندیشمندی حتی اگر عضو 
هیات علمی دانشگاه هم نباشد بتواند از شرایط مناسبی برای تحقیق و پژوهش 
برخوردار باشد و مجموعه های علمی نیز باید از چنان توانمندی باالیی برخوردار 
باشــند که بتوانند هر نوع تقلب علمی را شناســایی کنند. رئیسی تصریح کرد: 
دسترسی آسان و ترغیب جوانان به علم و دانش موضوع مهمی است که می تواند 
زمینه رشــد و شکوفایی علمی را در کشور هموار کند.رئیس جمهور با تأکید بر 
اهمیت مردمی کردن علم و دانش گفت: الزم اســت دانشمندان و پژوهشگران 
علمی کشــور عالوه بر فعالیت های علمی نیاز مردم را به خوبی بشناســند.وی 
همچنین بر اخالق مداری علمی تاکید کرد و ادامه داد: مشــکالت و تنش هایی 
که امروز بشــریت با آن درگیر شده اســت به خاطر علم بدون اخالق است؛ لذا 
ضرورت دارد علم و اخالق در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرد. پس دانشــگاه 
باید مرکز اخالق در جامعه و محل کســب علــم و دانش همراه با اخالق مداری 
باشد. علم و معرفت آموزی مرز جغرافیایی نمی شناسد و می توان از هر جایی علم 

و دانش را کسب کرد.

رئیس جمهور: 

تنش های امروز بشریت به دلیل علم بدون اخالق است
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شهردار بناب خبر داد؛
شهرداری بناب چهار هزار میلیارد ریال 
سرمایه از بخش خصوصی جذب می کند

آذربایجان شــرقی – شیعه نواز: شــهردار بناب گفت: 
تفاهم نامه توســعه فعالیت های مالی و سرمایه گذاری 
شــهرداری با بخش خصوصی بــرای جذب چهار هزار 
میلیارد ریال امضاء شــد.فرید پناهی در این خصوص 
اظهار کرد: شــهرداری بناب در راستای افزایش سرانه 

شــهروندی از بودجه شــهرداری و ایجاد ظرفیت های مالی، اقتصادی، سرمایه 
گذاری و جذب منابع بیشــتر برای اجرایی کردن پروژه های شهری، تفاهم نامه 
الزم با بخش خصوصی منعقد کرد. وی افزود: مطابق این تفاهم نامه برای اجرایی 
کردن طرح مسیرگشــایی و بدنه سازی خیابان آب به خیابان امام، طرح ایجاد 
و احــداث و بهره برداری پارک آبی، طرح زیب الین تپه قره قوش، جذب حدود 
۲ هزار میلیارد ریال اوراق مشــارکت و حدود چهار هــزار میلیارد ریال جذب  
سرمایه گذار بخش خصوصی، مورد توافق طرفین قرار گرفت.شهردار بناب افزود: 
با اجرایی شدن مفاد این تفاهم نامه، سرانه شهروندی از بودجه شهرداری بیش 
از سه برابر افزایش خواهد یافت.پناهی یادآور شد: این سرانه در بناب هم اکنون 
پایین تر از متوسط کشوری بوده ولی با اجرای مفاد این تفاهم نامه، سرانه مذکور 

به باالتر از متوسط کشوری افزایش خواهد یافت.

گزیده خبر

کارشناس اقتصادی:
احتمال افزایش درآمدهای ارزی کشور به 

۸۰ میلیارد دالر
یک کارشــناس اقتصادی اظهار داشت: سال آینده اگر امکان فروش ۲ میلیون 
بشــکه نفت را داشته باشیم و به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دالر 
باشــد و درصورت امکان ورود این میزان ارز به کشور، درآمد کشورمان به ۷۰ تا 
۸۰ میلیارد دالر خواهد رسید در حالی که درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ حدود 
۱۲ میلیارد دالر و قیمت نفت هم ســال گذشته ۳۵ دالر بود.وحید شقاقی در 
گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره فرصت های اقتصادی ایران در تحوالت بین المللی 
و احتمال تغییر بودجه سال اینده با توجه به افزایش درآمدهای نفتی کشورمان 
اظهار داشــت: تحوالت بیرونی به نفع ایران اتفاق می افتد و این فرصت تاریخی 
است که نصیب ایران شده و از این فرصت باید بیشترین استفاده را داشته باشیم. 
قیمت نفت به یک عدد بسیار باالیی رسیده و این میزان افزایش قیمت نفت در 
بازارهای جهانی بی ســابقه بوده و به دنبال آن قیمت فراورده های نفتی افزایش 
یافته پیدا کرده و می کند، همچنین قیمت فلزات هم افزایش یافته  اســت.  وی 
افزود: حال اینکــه ایران هم صادرات کننده نفت و هم صادرکننده فراورده های 
نفتی است به طوریکه ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران را مشتقات نفتی شامل 
می شــود و از سوی دیگر صادرکننده فلزات هم هستیم بنابراین در تاریخ ایران 
بهتر از این شــرایط، از حیث منابع ارزی پیش نمی آید.این کارشناس اقتصادی 
ادامه داد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه هم در بحث امتیازگیری از غرب 
به نفع ایران شــده چراکه در حال حاضر غرب به دنبال این است که به سرعت 
پرونده ایران و ونزوئال  و... را حل کند و سراغ روسیه و چین برود. از این رو هیاتی 
از آمریکا به ونزوئال رفته و با اینکه تحریم های امریکا علیه ونزوئال شدت یافته بود 
اما با تغییر شرایط به سراغ ونزوئال رفته اند تا نفت این کشور را به بازارهای جهانی 
برگردانند.شقاقی گفت: همچنین همزمان به دنبال تعیین تکلیف در مذاکرات با 
ایران هســتند تا منابع نفتی کشورمان هم وارد بازارهای جهانی شوند و  پرونده 
ایران را هر چه سریع تر به اتمام برسانند و بر روی روسیه و چین متمرکز شوند. 
برای جهان غرب در این مقطع زمانی ونزوئال و ایران و سایر کشورهای خاورمیانه 
برای موضوعیت ندارد و بر روی دو کشــور چین رو روسیه متمرکز شده اند.وی 
تاکید کرد: امریکا هم در سیاست های راهبردی خود به دنبال این است که بتواند 
چین و روسیه را مهار کند البته برای آمریکا کنترل کشور چین مهم تر از روسیه 
اســت. بنابراین مجموع این اتفاقات جهانی یک فرصــت تاریخی را برای ایران 
به وجود آورده اســت.این کارشناس اقتصادی با اشاره به نگرانی ها درباره تبعات 
افزایش درآمدهای ارزی ایران در اقتصاد اظهار داشت: معتقدم  بهترین اقدام  در 
این شــرایط برگشت دالرهای بلوکه شده به کشور، افزایش قیمت ارز و افزایش 
فروش نفت این است که رهبر انقالب سهم صندوق توسعه ملی را از درآمدهای 
کشــور افزایش معناداری دهند. در حال حاضر ســهم صندوق توســعه ملی از 
درآمدهای ارزی 4۰ درصد اســت که معتقدم با توجه به شــرایط کنونی امکان 
افزایش این سهم تا 6۰ درصد وجود دارد. از انجایی که براساس سیاست های کلی 
نظام، مدیریت صندوق توسعه ملی بر عهده رهبر انقالب است و ایشان می توانند 
در این شرایط دستور به افزایش سهم صندوق از درآمدهای ارزی را صادر کنند.

شــقاقی با تاکید بر اینکه به شــدت نگران این هستیم که مجلس و دولت این 
درآمدهای کشــور را با تراشیدن هزینه های بی خودی تمام کنند، ادامه داد: چاه 
ویــل هزینه ها هم ته و تمامی نــدارد چنانکه نداهای ایجاد هزینه های جدید از 
مجلس به گوش می رسد. برای مثال در بحث معلمان در حال ایجاد یک گرفتاری 
برای کل کشور هستند. این اقدامی که تحت عنوان رتبه بندی معالمان در حال 
انجام است، دومینو وار به تمام حوزه ها، مشاغل و صندوق ها سرایت خواهد کرد و 
با افزایش حقوق معلمان سایر کارکنان و همچنین به ویژه بازنشستگان خواستار 
افزایش حقوق خواهند بود. همچنین از ســوی دیگر نــدای واردات خودرو و از 
این دست از واردات را می شــنویم.وی گفت: این افزایش درآمدهای نفتی یک 
فرصت تاریخی برای ســرمایه گذاری در زیرســاخت های نفت، گاز، صنعت برق 
و توســعه نیروگاه و اصالح ساختار و جلوگیری از اتالف برق، آب و صندوق های 
بازنشستگی است. سرمایه گذاری در این ۵ حوزه نیاز مند 4۰۰ میلیارد اعتبارات 
خواهد بود.این کارشــناس اقتصادی با اشاره به افزایش درآمدهای نفتی کشور 
اظهار داشت: سال آینده اگر امکان فروش ۲ میلیون بشکه نفت را داشته باشیم 
و به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ۱۰۰ دالر باشد و درصورت امکان ورود 
این میزان ارز به کشور، درآمد کشورمان به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دالر خواهد رسید 
در حالی که درآمد نفتی ایران در سال ۹۹ حدود ۱۲ میلیارد دالر و قیمت نفت 
هم سال گذشته ۳۵ دالر بود.وی گفت:  می توان ۲۰ میلیارد دالر آن را در اختیار 
دولت قرار داد و ۵۰ میلیارد را صرف ســرمایه گذاری در زیرساخت های ۵ حوزه 
مذکور کرد. اگر این روند در ســال ۱4۰۲ هم تکرار شود به طور واقعی می تواند 
اقدامات خوبی در توسعه زیرساخت های کشور انجام داد اما در این شرایط نگران 
چاله هایی هستیم که از حاال برای این درآمدها کنده اند که بسیار خطرناک است. 
شقاقی با تاکید بر اینکه  تزریق این میزان ارز می تواند موجب افزایش نقدینگی و 
رشد تورم شود و از این رو باید کامال مدیریت شده باشد تا به یکباره نقدیندگی 
وارد کشــور نشود، اظهار داشت: اگر ۵۰ میلیارد دالر برای زیرساخت های گفته 
شده خرج شود با در نرخ گرفتن نرخ تسعیر ارز با در نظر گرفتن ضریب فزاینده 
۸، ایــن میــزان ارز می تواند ۸ هزار هزار نقدینگی ایجــاد کند و همین جریان 
افزایش ورود ارز به کشور می تواند خطرناک باشد بنابراین درآمدهای نفتی باید با 
برنامه ریزی و مدیریت شده در پروژه های زیرساختی وارد شود تا شوک تورمی 

به کشور وارد نشود.  

حذف ارز ترجیحی، مسیر اصالح نظام ارزی را باز می کند
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه نظام 
چندنرخی ارز یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران در سال های 
اخیر بوده اســت، گفت: مصوبه مجلس برای دادن مجوز اصالح 
نظام ارزی به دولت، تصمیم حساب شده بود و امیدواریم با حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی، جلوی رانت، فســاد و قاچاق معکوس گرفته و 
تولید شکوفا شود.به گزارش ایرنا، سید شمس الدین حسینی عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاســبات مجلس یازدهم در مورد 
مصوبه روز گذشته مجلس برای حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: 
یکی از مشکالت اساسی اقتصاد ایران در سال های اخیر، نظام دو 
نرخی ارز بود که نه تنها با این مشکل مواجه بودیم، بلکه شکاف 
نظام ارزی بین نرخ ارز رسمی )4۲۰۰ تومانی( و قیمت بازار آزاد 

روز به روز در حال افزایش بود.

دولت قبل با عدم اصالح نظام ارزی، اجرای قانون را کنار 
گذاشت

وی افزود: متاســفانه دولــت دوازدهم به رغــم همه تالش ها و 
اصرارهایی که ســال گذشته برای اصالح نظام ارزی داشت به آن 
تن نداد و حتی مجوز تخصیص حداکثر ۸ میلیارد دالر ارز 4۲۰۰ 
تومانی برای یکســال را گرفته بــود و به آن اکتفا نکرد و عماًل با 
اخذ مجوزهایی فراتر از مجلس به نوعی قانون را کنار گذاشــت و 
ارز بیشتری پرداخت کرد.این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: 
دولت سیزدهم الیحه بودجه ۱4۰۱ را با رویکرد اصالح نظام ارزی 
و به نوعی یکســان سازی نرخ ارز به مجلس ارائه کرد. با توجه به 
بررسی دو شوری الیحه بودجه در مجلس، کلیات آن رای آورد و 
تصویب شد، ولی در کمیسیون تلفیق مصوبه ای آورده شد مبنی 
بر اینکه معــادل ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی در ســال آینده با 
استفاده از بند ۱۸ تبصره ۱4 که در آن مابه التفاوت ریالی پیش 

بینی شده بود، تخصیص پیدا کند.

دولت اعالم کرد که آمادگی اصالح نظام ارزی را دارند
حســینی با بیان اینکــه در این یک ماه گذشــته گفت وگوهای 
فراوانی با دولت صورت گرفت، گفت: وزرای مختلف و رییس کل 
بانک مرکزی به مجلس آمدند و جلســات متعددی برگزار شد؛ 
در نهایت به عنوان مثال وزرای جهاد کشــاورزی و بهداشت در 
جلســات تخصصی اعالم کردند که آمادگی اصالح نظام ارزی را 
دارند؛ به گونه ای که هم مشــکالت نظــام دو نرخی ارزی اعم از 
فســاد و ناکارآمدی ها را برطرف کنند و هم اینکه تمهیدات الزم 
را برای اصالح نظــام ارزی را پیش بینی کرده اند.وی اضافه کرد: 
روز شــنبه در مجلس تصویب شــد تا دستگاه های تابع خدمات 
کشوری نرخ ارز خود را با »نرخ ارز ETS« عرضه کنند و دیروز در 
مصوبه ای دیگر به دولت اجازه داده شــد که همان پیشنهادی را 
که در چارچوبی الیحه بودجه پیش بینی کرده بود، را دنبال کند.

مصوبه مجلس راه اصالح نظام ارزی باز کرد
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس با اشــاره به مصوبه روز 
گذشته مجلس برای حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: به عبارتی 
راه بــرای دولت جهت اصالح نظام ارزی باز شــده و مجلس این 
مجوز را به دولت داده است؛ البته در مصوبه مجلس آمده است که 
اگر ارز ترجیحی کاالیی حذف شد، دولت بتواند از منابع بند ۱۸ 
تبصره ۱4 اســتفاده کرده و مابه التفاوت الزم را به مردم پرداخت 
کند.حسینی توضیح داد: دولت در عین حال باید مراقبت کند که 
قدرت خرید مردم در قبال افزایش هزینه کاالی اساســی جبران 
شود، البته مجلس بحث کاالبرگ الکترونیکی مطرح کرده است یا 
روش های مطمئنی دیگری که دولت می تواند به عنوان جایگزین 
اجرایی کند. در خصوص دارو هم منابع الزم برای جبران افزایش 

هزینه ها از مسیر بیمه ها پیش بینی شده است.

دولت با حذف ارز ترجیحی از معیشت و سالمت مردم هم 
حمایت کند

ایــن نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس با توجه به رویکردی که 
دولت در الیحه بودجه ۱4۰۱ پیش بینی شــده بود، این اجازه را 
به دولت داد تا با تخصیص با مابه التفاوت، هزینه خانوارها جبران 
شود و اصالح نظام ارزی صورت بگیرد تا معیشت و سالمت مردم 
هم حمایت شــود.وی در مورد اینکــه تصمیم مجلس را چگونه 
ارزیابی می کنید، پاسخ داد: فکر می کنم تصمیم مجلس حساب 
شده بود. اجرای چنین سیاست هایی نیاز به این دارد که مجلس 
به دولت اعتماد کند و و روز گذشته این اتفاق رخ داد؛ ضمن اینکه 
اختیار الزم را به دولت داده شد و امیدواریم دولت در مرحله اول با 

تدبیر الزم، کار را اجرایی و پیش ببرد.

اصالح نظام ارزی منافع زیادی برای کشور دارد
وزیر اســبق اقتصاد گفت: توصیه بنده به دولت این است که در 
واقع همین مصوبه ای که مجلس تصویب کرده را مغتنم بشمارد 
و از ظرفیت این مجوز استفاده کند.وی تصریح کرد: حتماً اصالح 
نظام ارزی و انجام حساب شده کار منافع زیادی برای کشور دارد. 
تاکید می کنم که دولت مجوز بســیار خوبی را در اختیار دارد و 
منطق درستی ارائه کرد. انتظار ما این است که از تجارب گذشته 
استفاده شود تا بیشــترین منفعت را از این سیاست ببریم، زیرا 
یک بار در ســال ۱۳۸۱و با دوم در سال ۱۳۹۲ ارز را تک نرخی 
کردیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: امیدواریم با حذف 
ارز 4۲۰۰ تومانی و اصالح نظام ارزی، جلوی رانت، فساد و قاچاق 
معکوس گرفته شــود تا اقتصاد ایران و تولید شکوفا شود، البته 
تاکید داریم که دولت با اســتفاده از منابعی که در اختیار گرفته، 

جبران هزینه های خانوارها را انجام دهد.

براساس آمارهای سال ۹۸، ۱4 هزار زباله گرد در 
تهران وجود دارند که یک ســوم آنها »کودک« 
هســتند این در حالیســت که از ۱۵ سال قبل 
از اعالم این آمارها، قانون مدیریت پســماند به 
تصویب رســیده که بر اساس آن »مدیریت های 
اجرایی پســماندهای عادی در مراکز اســتان ها 
و همچنین شــهرهای با جمعیــت بیش از یک 
میلیــون نفر تا پایان ســال  ۱۳۹۰ و در ســایر 
شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، باید همه 
پســماندهای عادی را به صورت تفکیک شــده  
جمــع آوری کنند.« قانونی که عنوان می شــود 
خود یکی از علل »زباله گردی« است.به گزارش 
ایسنا، طبق قوانین مختلف در کشور بهره کشی 
اقتصادی از کــودکان یا به عبارتی افراد زیر ۱۸ 
سال خالف قانون و دارای مجازات تلقی می شود؛ 
در این راســتا قوانین مختلفــی وجود دارند که 
صراحتــا به آن پرداخته و اشــاره کرده اند که از 
جمله آنها می توان به قانــون حمایت از حقوق 

کودکان و نوجوانان و قانون کار اشاره کرد.
در ماده ۱۵ قانــون حمایت از حقوق کودکان و 
نوجوانان که در ســال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده 
اســت، صراحتا تاکید شــده که »هر شخصی 
برخالف مقررات قانون کار مرتکب بهره کشــی 
اقتصــادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده )۲( 
این قانون )تمام افرادی که به ســن هجده سال 
تمام شمســی نرسیده  اند، مشــمول این قانون 
هستند( شــود، عالوه بر مجازات های مذکور در 
قانون کار به مجازات حبس درجه شــش قانون 

مجازات اسالمی نیز محکوم می شود.«
از ســوی دیگر و براســاس ماده ۷۹ قانون کار، 
به کار گمــاردن افراد کمتر از ۱۵ ســال تمام 
ممنوع است و براســاس ماده ۸۰ قانون مذکور 
نیز کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام 
باشد، »کارگر نوجوان« نامیده می شود و در بدو 
استخدام باید توسط ســازمان تامین اجتماعی 
مورد آزمایش های پزشــکی قرار گیرد. هرچند 
که قوانین موجود کشــور صراحتا بهره کشــی 
اقتصادی از کودکان را خالف دانســته  اســت، 
اما گــذری از کوچه پس کوچه ها و خیابان های 
شــهر تهران و مشاهده حضور کودکان زباله گرد 
که درون سطل های زباله خم شده اند چنان توی 
ذوق می زند که گمراه می شــوی از مواد قانونی 
که به تصویب رســیده و آنچه روی پوسته شهر 
می بینی.مروری بر درآمد کودکان از زباله گردی، 
این قصه را تلخ تر هــم می کند؛ آمارهایی که از 
یک پژوهش تحت عنوان یغمای کودکی در سال 
۱۳۹۸ اعالم شد نشان داد که ۱4۰۰۰ زباله گرد 
در تهــران وجود دارد که 4۷۰۰ نفر از این افراد 
یعنی معادل یک سوم آنها کودک هستند و این 
درحالیست که در ماده ۸4 قانون کار آمده است 
که در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن 

با شــرایطی که کار در آن انجام می شود برای 
سالمتی یا اخالق کارآموزان و نوجوانان زیان آور 
است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود 
و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی 
اســت.مدتی قبل بود که مسعودی فرید، معاون 
امور اجتماعی ســازمان بهزیستی کشور در این 
باره به ایســنا گفته بود کــه وضعیت کودکان 
زباله گــرد نشــان می دهد که این کــودکان در 
یکی از بدترین اشکال کار کودک مورد استثمار 
قــرار می گیرند و ما بایــد در این زمینه مداخله 
کنیم. او در این راســتا »تفکیک زباله از مبداء« 
را راهی برای کاهش زباله گردی کودکان عنوان 
کرده بود.اما آنطور که فرشید یزدانی، مدیرعامل 
ســابق جمعیت حمایت از حقــوق کودکان در 
ســال ۹۸ گفته بود، حدود ۱۰ درصد از زباله ها 
با وانت جمع آوری می شوند. متوسط درآمد زباله 
گردان هــای چرخی و کتفی نیــز حدود ۱۹.۳ 
میلیون تومان و متوســط درآمــد ماهیانه آنها 
۱.6 میلیــون تومان اســت.این آمارها در حالی 
مطرح شــده که حدود ۱۵ ســال قبل از اعالم 
آن، قانونی تحت عنوان قانون مدیریت پســماند 
به تصویب رســیده است که در ماده 4 آیین نامه 
اجرایــی آن آمــده که »مدیریت هــای اجرایی 
پســماندهای عادی باید طرح جامع و تفصیلی 
مدیریت پسماند را به  گونه ای تهیه کنند که در 
مراکز استان ها و همچنین شهرهای با جمعیت 
بیش از یک میلیون نفر تا پایان ســال  ۱۳۹۰ و 
در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، 
همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده  

جمع آوری کنند.«

قانونی دستگاه ها، مشکلی  فعل های  ترک 
سد راه اجرای قوانین

در ایــن راســتا، محمود عباســی، نایب رئیس 
انجمن علمی حقوق کــودک ایران، درخصوص 
سوء استفاده از کودکان از منظر اقتصادی نیز به 
ایسنا می گوید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 

مصوب ســال ۱۳۹۹ نوآوری ها و ابتکارات بسیار 
خوبــی دارد و مجازات هــای ســنگینی برای 
متخلفان در نظر گرفته اســت، امــا نکته مورد 
اهمیت بحث اجرای قانون اســت یا به عبارتی 
دقیق تــر، ترک فعل های قانونــی.وی می افزاید: 
در حــوزه اطفال و نوجوانــان قوانین خوبی در 
کشور وجود دارد، اما متاسفانه مشکل ما در این 
زمینه اجرای قوانین و ترک فعل هایی اســت که 
دستگاه های مسئول در این زمینه انجام می دهند 
و به تکالیف خود عمل نمی کنند؛ نمونه عینی و 
ملموس آن مسئله زباله گردی در کالن شهرها به 
ویژه تهران است که انسان از اینکه این وضعیت 
را در جامعه می بیند شــرم می کند و دستگاه ها 
بی توجه از کنــار آن عبور می کنند.نایب رئیس 
انجمــن علمی حقوق کودک ایران با بیان اینکه 
از منظر جرم شناسی، تا زمانی که علل و عوامل 
ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم همچنان باقی 
است و استمرار پیدا می کند، خاطرنشان می کند: 
زمانــی که قانون گذار موضوع ســوء اســتفاده 
اقتصادی از کودکان )که مصداق بارز و برجسته 
آن وضعیتی است که در تهران بزرگ شاهد آن 
هستیم( را جرم دانسته و مسئوالن ذیربط از کنار 
آن می گذرند، نتیجه عملی این اقدام استمرار و 
تکرار این جرم اســت؛ بارها تاکید کرده ایم که 
ســوء اســتفاده اقتصادی از کودکان »ممنوع« 
اســت و قانون گذار جرم انگاری و مجازات برای 
آن پیش بینی کرده است. تا زمانی که ریشه های 
ارتکاب جرم را از بین نبریم مسلما این وضعیت 

استمرار دارد.

قانون مدیریت پســماند، قانونی که خود 
یکی از علل »زباله گردی« است

وی یکی از علل و ریشه های اساسی زباله گردی را 
در قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ که 
آیین نامه اجرایی آن در ســال ۱۳۸4 به تصویب 
هیات وزیران رســیده است، می داند و می گوید: 
در ماده 4 آیین نامه اجرایی این قانون آمده است 

کــه »مدیریت های اجرایی پســماندهای عادی 
باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پســماند را 
به  گونه ای تهیه کنند که در مراکز اســتان ها و 
همچنین شــهرهای با جمعیت بیــش از یک 
میلیون نفر تا پایان سال  ۱۳۹۰ و در سایر شهرها 
و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، همه پسماندهای 
عادی را بــه صورت تفکیک شــده  جمع آوری 
کنند.« این قانون دستگاه ها را مکلف به اجرای 
این قانون کرده و سازمان حفاظت محیط زیست 
باید بر انجام این کار نظارت کند، این درحالیست 
که متاسفانه این قانون همچنان بعد از ۱۷ سال 

بر زمین مانده است.

چرا شوراهای شهر، شهرداران را برای انجام 
درست تفکیک زباله استیضاح نمی کنند؟

نایب رئیس انجمن علمــی حقوق کودک ایران 
با بیان اینکه در سال ۱۳۸۳ قانون گذار صراحتا 
شــهرداری ها را مکلــف کرده که بایــد زباله ها 
را از مبــداء تفکیک کننــد، در بخش دیگری از 
ســخنان خود می گوید: البته برای اجرای قانون 
دستگاه های بسیاری مسئول هستند و هرکدام 
از دســتگاه ها تکالیف و وظایفی بر دوش دارند. 
اساســا اگر طبق قانون عمل شــود زباله ای در 
ســطح خیابان نمــی ماند و دیگــر از کودکان 
برای تفکیک زباله ها سوءاســتفاده نمی شــود و 
یکی از ســواالت اساسی که مطرح می شود این 
اســت که چرا شهرداری ها به تکالیف خود عمل 
نمی کنند؟. چرا شهرداری ها و شوراهای اسالمی 
شــهر، شهرداران را به خاطر این عمل مواخذه و 
استیضاح نمی کنند؟ چرا سازمان حفاظت محیط 
زیست که وظیفه اصلی او نظارت بر اجرای قانون 
پســماند اســت به وظایف و تکالیف خود عمل 
نمی کند و این را از منظر زیست محیطی نظارت 

نمی کند و مورد توجه قرار نمی دهد؟.

دادستانها جلوی ترک فعلها را بگیرند
وی یادآور می شود: مهم تر از همه این ها این است 
که این تکلیف بر دوش دادســتان ها به عنوان 
مدعی العموم است که جلوی این ترک فعل ها 
را بگیرند. این امر یک جرم عمومی اســت. چرا 
دادســتان ها به عنوان وظیفــه و تکالیف قانونی 
خود عمل نمی کننــد؟ دادســتان ها به عنوان 
مدعی العموم وظیفه دارند علیه کسانی که قوانین 
و مقــررات را اجرا نمی کنند، اعالم جرم کرده و 
اگــر موجبات قانونی برای عدم اجرای آن دارند، 
اعالم کنند که مردم در جریان باشند. همچنین 
به شهرداری ها اعالم کنند که علت عدم اجرای 

قانون مذکور از سال ۱۳۸۳ تاکنون چیست؟.

زباله گردی  علــت  قانون،  اجــرای  عدم 
کودکان؛ بخشنامه هایی که بی اثر شدند 

عباسی علت زباله گردی میان کودکان را ناشی از 
عدم اجرای قانون می داند و می افزاید: از سه سال 
قبل به عنوان دبیر وقت مرجع ملی کنوانسیون 
حقوق کودک و معاون حقوق بشــر و امور بین 
الملل وزیر دادگستری طی مکاتبات متعددی از 
شــهردار وقت تهران خواستیم به وضعیت زباله 
گردی کودکان که موجب مسئولیت ملی و بین 
المللی شهرداری بلکه دولت می شود پایان دهد، 
گرچه بخشنامه ای از سوی شــهرداری صادر و 
تصمیمات مشــترکی برای اجرای آن اتخاذ شد 
اما متاسفانه این وضعیت ادامه دارد. حتی سال 
گذشــته طی مکاتبه ای با دادســتان کل کشور 
درخواست کردیم به دادستان های سراسر کشور 
مخصوصا کالن شــهرها دستور دهند که جلوی 
این وضعیت اســفبار را بگیرند و دادســتان کل 
هم طی بخشنامه ای به دادستان ها تاکید کردند 
با این ترک فعل ها برخورد شــود ولی اتفاق در 
خــور توجهی رخ نداد.   وی ادامه داد: مجددا در 
آبان ماه ســال جاری طی نامه ای با امضای وزیر 
دادگستری از شــهردار تهران و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست خواستیم قانون مدیریت 
پسماند را اجرا کنند که متاسفانه تاکنون اتفاقی 
نیفتاده است و کودکان همچنان به زباله گردی 
مشغولند. بنابراین مشکل اینجاست که می بینیم 
این قانون روی زمیــن مانده و منجر به این امر 
می شــود که شــهرداری ها ناگزیر می شــوند با 
یکســری پیمانکاران قراردادی منعقد کرده که 
آنها در پرتو قراردادهای منعقده، زباله را تفکیک 
کنند و پیمانکاران طرف قرارداد با شــهرداری ها 
هم متاســفانه بــرای تحقق این امــر به خاطر 
نیروی کار ارزان از کودکان سوءاســتفاده ابزاری 
می کنند و کار غیرقانونی و غیرانســانی خود را 
توجیه می کنند.نایب رئیس انجمن علمی حقوق 
کودک ایران در ادامه به نقش وزارت کشــور در 
این زمینه اشاره می کند و می گوید: وزارت کشور 
مسئولیت و رسالت سنگینی به عنوان ناظر اصلی 
بر کار شهرداری ها در سراسر کشور بر عهده دارد 
و می توانــد در این زمینه نقش آفرین باشــد و 
مدیریت این موضوع را برعهده گیرد، لذا تا زمانی 
کــه قوانین و مقررات  را اجرا نکنیم وضع همین 
اســت که در بستر اجتماع شــاهد آن هستیم.

عباسی با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند 
انواع پسماندها تعریف شده است، گفت: اما آنچه 
در بستر شهرها مهم است موضوع پسماندهای 
عادی است که شــهرداری ها مکلف اند آن را از 
مبداء تفکیک کنند که متاسفانه این موضوع آن 
هم در شهرهایی که بیش از یک میلیون جمعیت 
دارد اتفاق نیفتاده اســت؛ یک قانون جامعی که 
مجازات های ســنگینی پیش بینی کرده اما اجرا 
نمی شود و همین باعث می شود کودکان زباله گرد 

در تهران و شهرهای بزرگ داشته باشیم.

کودکِی گم شده در »زباله ها«

حقوق کارگران به ۸ میلیون تومان می رسد؟
باتوجه به اینکه در روزهای پایانی ســال قرار داریم و حقوق کارگران باید مشــخص شود، این سوال مطرح است که رقم حقوق 
کارگران چه قدر خواهد بود؟ آیا رقم ســبد معیشتی کارگران مبنای حقوق قرار خواهد گرفت یا خیر؟به گزارش اقتصادآنالین، 
حدود یک ماه اســت که حقوق کارکنان دولت مشخص شــده؛ اما هنوز رقم حقوق کارگران اعالم نشده و کارگران منتظرند تا 
شــورای حقوق و دســتمزد، حقوق کارگران برای سال آینده را مشخص کند؛ با وجود اینکه کم تر از دو هفته تا پایان سال باقی 
مانده، هنوز حتی رقم تقریبی دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده است؛ اقتصاد آنالین در این راستا به گفت وگو با 
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار، پرداخته تا رقم دستمزد کارگران برای سال آینده را جویا شود.توفیقی در 
پاسخ به این سوال که تکلیف حقوق کارگران برای سال آینده چه شد، گفت: فعال اتفاق خاصی نیافتاده و نمایندگان کارفرمایان 
برای جمع بندی درخواســت زمان بیشــتری کرده اند و از این رو هنوز هیچ رقمی مشــخص نیست.وی در مورد این موضوع که 
نمایندگان اعالم کردند رقم دســتمزد کارگران هم باید حداقل ۵میلیون و 6۰۰هزار تومان باشــد، توضیح داد: افزایش دستمزد 

کارگران در شورای عالی کارگر انجام می شود و هر عددی که تعیین شود باید در این شورا باشد و افراد خارج از آن فقط می توانند 
نظر دهند و نمی توانند بایدی به کار ببرند و تصمیم نهایی در شورای عالی کار و دستمزد اتخاذ خواهد شد.رییس کمیته دستمزد 
شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که دستمزد مد نظر طرف کارگران چه قدر است، اظهار داشت: نمایندگان کارگران گفتند 
سبد معیشت کارگران و تورم باید مبنا قرار گیرد و نماینده کارفرمایان نیز تقاضای زمان بیشتری کردند. اینکه ۸میلیون محقق 
شــود یا خیر به میل و اراده دولت و نمایندگان کارفرمایی باز می گردد. به نظر ما اگر این اتفاق نیافتد، دودش در چشم کارفرما 
می رود. کارگری که امنیت شغلی نداشته باشد و نداند می تواند با دستمزدش زندگی کند یا خیر قطعا کارفرماست که اول آسیب 
می بیند. زیرا کارگر در این شــرایط بهره وری الزم را ندارد.وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم برای کارگران، صنعتگران تصمیم 
بگیرند نه سوداگران؛ سال هاست که سوداگرا برای کارگران تصمیم می گیرند؛ باید دست از سر صنعت بردارند و بگذارند صاحبان 
صنعت برای خود تصمیم بگیرند. به اندازه کافی برای کارگر تصمیم گرفته اند و نتیجه آن را هم دیده ایم.همچنین اقتصاد آنالین 
در ادامه به گفت وگو با علی اصغر آهنی ها، عضو کانون کارفرمایان پرداخت؛ وی نیز در این باره توضیح داد: هنوز رقم خاصی تعیین 

نشده و باید منتظر جلسه شورای عالی کار ماند.
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گزیده خبر

مدیرعامل آبفای استان قم:
 ارتقا بهره وری نیازمند برنامه ریزی در حوزه 

منابع انسانی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم گفت: ارتقا 
بهره وری و پیشبرد اهداف شرکت منوط به برنامه ریزی 
صحیح در حوزه منابع انســانی است.به گزارش روابط 
عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان قم، مهندس 
حسن بختیاری در مراسم تکریم و معارفه معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب با اشاره به اهمیت حوزه منابع انسانی 
اظهار داشــت: این حوزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است که نیاز به توجه جدی 
دارد.وی کار در حوزه منابع انســانی را سخت و پر چالش دانست و خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه در دو ســه ســال آینده نزدیک بــه 60 نفر از همکاران 
بازنشسته می شوند باید از هم اکنون در این خصوص برنامه ریزی شود.مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری نیروی انسانی در 

آینده شرکت، بر لزوم انتقال تجربیات و جانشین پروری تأکید کرد .

هشدار شرکت گاز استان مازندران در مورد 
کالهبرداری در پوشش ماموران

شرکت گاز استان مازندران حسب گزارشات واصله از مردم شریف استان مبنی 
بر مراجعه گروهی از افراد ســودجو و فرصت طلب تحت عنوان مامورین وصول 
شــرکت گاز با در دست داشتن دستگاه پوز به درب منازل به تمامی مشترکان 
این شــرکت نسبت به دریافت وجه نقد از سوی برخی سوءاستفاده  کنندگان با 
نام این شــرکت و در قالب مامور قرائت کنتور و توزیع قبض هشــدار داد.سید 
حمزه عمادی سرپرســت روابط عمومی شرکت گاز مازندران گفت: این شرکت 
بابت هرگونه خدماتی که توسط نیروهای امدادی این 
شــرکت که در معابر و یا درِ منازل انجام می شــود، از 
جمله تعمیرات شــبکه و کنتور، قطع و وصل انشعاب 
گاز، رســیدگی به حــوادث و دیگر مــوارد، هیچ گونه 
وجــه نقدی دریافت نمی کنــد.وی تاکید کرد: تمامی 
پرداخت ها به این شــرکت باید از طریق درگاه های بانکی و شماره حساب های 
بانکی به نام این شــرکت پرداخت شود و شماره حساب بانکی شخصی، اعتبار 

قانونی ندارد و ارتباطی به این شرکت ندارد.

حضور وزیر نیرو به عنوان نماینده هیئت 
دولت در سفر استانی در گرگان و آق قال

وزیر نیرو به عنوان نماینده دولت در سفر استانی رئیس جمهور به گلستان، پس 
از حضور در گلزار شهدا ضمن ادای احترام و ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، به 
بررسی مسائل و مشکالت مردم شهرستانهای گرگان و آق قال خواهد پرداخت.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: ادای احترام به مقام 
شــامخ شهدا، بازدید از تصفیه خانه گرگان ،شهرک صنعتی سرخنکالته،بازدید 
از پروژه آبرســانی توسکســتان، دیدار با خانواده شــهدا، بازدید از بیمارستان 
۴00تختخوابی جلین از برنامه های ســفر وزیر نیرو به گرگان اســت.علی اکبر 
نصیری اضافه کرد : همچنین وزیر نیرو در ســفر یکروزه خود به شهرستان آق 
قال خواهد رفت و ضمن عطر افشــانی گلزار شهدای گمنام،از پروژه ۴باند شدن 
جاده آق قال به بندرترکمن و آق قال به اینچه برون و شهرک هزار هکتاری، سد 
وشــمگیر بازدید خواهد نمود.وی افزود : مالقات مردمی در فرمانداری آق قال و 
جلسه در فرمانداری از دیگر برنامه های سفر وزیر نیرو به شهرستان آق قال می 
باشد.نصیری در پایان حضور وزیر نیرو در جلسه شورای انسجام بخشی صنعت 
اب و برق در محل آب منطقه ای گلستان و شورای اداری استان با حضور رییس 

جمهور از دیگر برنامه های وزیر نیرو اعالم کرد.

برنامه میز ارتباطات مردمی صنعت نفت با 
رسیدگی به درخواست های مردم گلستان 

پایان یافت
دومین روز برنامه میز ارتباطات مردمی حوزه صنعت نفت اســتان گلستان ،نیز 
همانند روز اول با بررسی و رسیدگی مستقیم به درخواست  و مشکالت مردمی 
پایان یافت.با شــروع برنامه میز ارتباطات ، حجت االســالم والمسلمین دکتر 
فوالدی مدیرکل بازرســی ریاست جمهوری در مرکز میز ارتباطات وزارت نفت 
حضور یافته و ضمن ابراز تشــکر از برگزاری این برنامه و ارائه رهنمودهای الزم 
، در جریان فرآیند رســیدگی و نحوه پاسخگویی به درخواستهای مردمی قرار 
گرفته و از بخشهای مختلف آن بازدید بعمل آورند .بر پایه این گزارش، همزمان 
با ســفر پر خیر و برکت ریاســت محترم جمهوری به استان گلستان و تشکیل 
پایگاه های میز ارتباطات مردمی در ادارات مختلف اســتان ،این برنامه درحوزه 
صنعت نفت  به مدت دور روز در اداره مرکزی شــرکت گاز استان نیز برپا شده 
بود که در این ارتباط جمع کثیری از مردم شــریف استان  بصورت حضوری و 
غیرحضوری مسائل و مشکالت مورد نظر خود را با  مدیرکل بازرسی وزارت نفت 
درمیان گذاشتند.  در این برنامه دو روزه ، رضیئی مدیرکل بازرسی وزارت نفت 
به همراه مدیران شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان، شرکت 
گاز استان، خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال، منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز و بهداشت و درمان صنعت نفت شمال از ساعت 8  الی 16 روزهای پنجشنبه 

و جمعه به صورت چهره به چهره پذیرای مراجعین بودند.

بلومبرگ بررسی کرد
دستاورد توافق هسته ای ایران برای نفت و تجارت

درحالیکه ایران و آمریکا سرگرم مذاکرات غیرمستقیم برای احیای توافق هسته ای سال ۲01۵ هستند که در دوران ریاست جمهور ترامپ، 
واشنگتن به صورت یک جانبه از آن خارج شده بود، دستاوردهای این توافق برای نفت و تجارت مورد بررسی قرار گرفته است.به گزارش 
ایسنا، به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای میان تهران و قدرتهای غربی به بازگشت میلیون ها بشکه نفت ایران به بازارهای جهانی ظرف 
مدت چند ماه منجر خواهد شد. بلومبرگ در گزارشی به بررسی تاثیر توافق هسته ای ایران بر نفت و تجارت پرداخته است.تحت این توافق، 
آمریکا معافیت از تحریمها برای خرید نفت ایران را صادر خواهد کرد. ترامپ در سال ۲019 همه معافیتها را لغو کرد و همه کشورهایی 
که تالش کردند نفت ایران را وارد کنند را تهدید به تحریم کرد. مانند توافق اولیه، توافق احیا شده ممنوعیت تاریخی واردات نفت ایران 
به آمریکا را لغو نخواهد کرد اما به معنای آن اســت که کشــورهای دیگر قادر خواهند بود بدون نگرانی از تحریمهای ثانویه، نفت ایران را 
خریداری کنند. ممکن اســت پس از توافق، دو ماه زمان ببرد تا ایران فروش نفت به بازارهای بین المللی را آغاز کند.پیش از ممنوعیت 
ترامپ، مشتریان اصلی ایران، چین، هند، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، تایوان، ایتالیا و یونان بودند. این کشورهای آسیایی ممکن است در میان 
نخستین خریداران نفت ایران باشند. ایران ده ها میلیون بشکه نفت در نفتکش ها ذخیره کرده است که می تواند به سرعت به مشتریانش 
برساند. در این بین، تولید میادین نفتی را افزایش خواهد داد.به گفته معامله گران و تحلیلگران، ایران که سابق بر این دومین تولیدکننده 
بزرگ عضو اوپک اســت، می تواند در مدت چند ماه پس از توافق، تولیدش را به میزان حدود یک میلیون بشــکه در روز احیا کند. تولید 

ایران تا سال میالدی آینده می تواند به ظرفیت حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز برسد.

عذرخواهی شرکت شل انگلیس به خاطر خرید نفت از روسیه
شرکت نفتی شل انگلیس به دلیل خرید نفت از روسیه عذرخواهی و اعالم کرد این منافع حاصل از خرید این نفت که با تخفیف خریداری 
شده است را به پناهندگان اوکراینی اختصاص می دهد.به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، 
شرکت نفتی شل انگلیس که بزرگ ترین شرکت نفتی اروپا محسوب می شود و زیر مجموعه شرکت رویال داچ شل انگلیسیـ  هلندی به 
شــمار می رود، به خاطر خرید با تخفیِف نفت از روسیه عذرخواهی کرد.تصمیم شل به خاطر انتقاد شدید دیمترو کولبا، وزیر امور خارجه 
اوکراین بوده و گفته  که می خواهد منافع حاصل از خرید نفت از روسیه را         به پناهندگان اوکراینی تخصیص دهد. این در حالی است که شل 
هیچ تحریمی را         نقض نکرده است.در بیانیه شل که در توئیتر منتشر شد آمده است؛ ما سود حاصل از خرید نفت روسیه را         به صندوق های 
معینی واریز خواهیم کرد و طی روزها و هفته های آینده با نهادهای کمک رسان و آژانس های حقوق بشری همکاری خواهیم کرد تا این 
پول ها را         در مناسب ترین بخش ها برای خنثی  کردن تبعات جنگ بر مردم اوکراین صرف شود.روز جمعه این شرکت صد هزار تن نفت از 
روسیه خرید و البته توانسته بود با تخفیف خوبی این قرارداد را         ببندد.شل می گوید تالش خواهد کرد تا برای نفت روسیه جایگزین پیدا 

کند اما این اتفاق یک شبه رخ نخواهد داد چراکه نفت روسیه از اهمیت ویژه ای در تامین نیاز بازار برخوردار است.

قیمت نفت به مرز ۱۳۰ دالر رسید
قیمت نفت در معامالت دیروز دوشــنبه بازار آسیا در واکنش به 
احتمال ممنوعیت صادرات انرژی روســیه توسط آمریکا و اروپا و 
ایجاد شوک رکود تورمی بزرگ در بازارهای جهانی، جهش پیدا 
کرد.به گزارش ایســنا، بهای معامالت نفت برنت 10.۴۳ درصد 
افزایش یافت و به 1۳0 دالر و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید. بهای 
این معامالت نوســان دارد و در زمان گشایش بازار تا 18 درصد 
صعود داشــت. افزایش قیمت تحت تاثیــر احتمال تحریم نفت 
روسیه توسط آمریکا و اروپا روی داد. بهای معامالت وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا 9.۲8 درصد افزایش یافت وبه 1۲6 دالر و ۳9 
سنت در هر بشکه رســید.افت ارزش یورو ادامه دارد و همزمان 
قیمت کاالها با ادامه حمله نظامی روسیه به اوکراین، افزایش پیدا 
کرده است. بازارهای سهام آسیا اقیانوسیه روز دوشنبه قرمزپوش 
شدند.اتان هریس، اقتصاددان ارشد بانک امریکا به رویترز گفت: 
اگر غرب عمده صادرات انرژی روسیه را کاهش دهد، شوک بزرگی 
برای بازارهای جهانی خواهد بود. از دست رفتن پنج میلیون بشکه 
نفت روســیه، باعث دو برابر شدن قیمتهای نفت به ۲00 دالر در 
هر بشکه و رشد کمتر اقتصاد جهانی می شود.طبق گزارش بانک 
امریکا، نفت تنها کاالیی نیست که قیمت آن رو به افزایش است و 
قیمتهای کاال قوی ترین شروع سال را از سال 191۵ به این طرف 
داشــته اند. این وضعیت تورم جهانی را تشدید می کند. سرمایه 
اروپا را که قرار اســت تصمیم سیاست پولی خود را اواخر هفته هستند.بر اساس گزارش اینوستینگ، شرایط فعلی بانک مرکزی گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا 

اعالم کند، به دردســر می اندازد. تاپاس استریکلند، اقتصاددان 
موسسه NAB گفت: با توجه به این که احتمال رکود تورمی واقعی 
اســت، بانک مرکزی اروپا احتماال حداکثر انعطاف پذیری را در 
خصــوص برنامه خرید دارایی به میزان ۲0 میلیارد یورو تا ســه 
ماهه دوم ســال میالدی جــاری و پس از آن حفظ می کند و به 
ایــن ترتیب زمان افزایش نرخهای بهره را عقب می اندازد. با این 
حال پیش بینی های شاخص قیمت مصرف کننده باالتر به معنای 
آن است که افزایش نرخهای بهره در آینده ضروری خواهند بود.

عامل دیگری که از افزایش قیمتهای نفت پشتیبانی کرد، تعطیلی 
میادین نفتی الفیل و شــراره در لیبی بود که به از دســت رفتن 
تولید ۳۳0 هزار بشکه در روز منتهی شد. لیبی که یکی از اعضای 
اوپک است، حدود 1.۲ میلیون بشکه در روز نفت در سال ۲0۲1 
تولید کرد.در این بین، طبق اعــالم انجمن خودروی آمریکا، در 
آمریــکا میانگین قیمت هر گالن بنزین روز یکشــنبه به ۴.009 
دالر رســید که باالترین قیمت از ژوییه سال ۲008 بود. مصرف 
کنندگان آمریکایی ۴0 سنت بیشتر نسبت به یک هفته پیش و 
۵۷ ســنت بیشتر نســبت به یک ماه پیش برای بنزین پرداخت 
می کنند.بر اساس گزارش رویترز، مقامات بلندپایه آمریکایی روز 
شنبه برای مذاکره با دولت نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال 
به این کشور سفر کردند تا مشخص شود آیا کاراکاس آماده است 

از متحد نزدیک خود روسیه فاصله بگیرد.

عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد

ایرانبازارنفتوگازروسیهرامیگیرد؟
عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید آنچه کــه در فردای پس از تحریم ها اهمیت دارد، 
برنامه ریزی دقیق ایران برای اســتفاده از ظرفیت ها در بازسازی اقتصاد است.حمیدرضا صالحی در گفت 
و گو با ایســنا، اظهار کرد: اقتصاد ما ظرفیت های بسیار بزرگی دارد، اما در سال های گذشته به دلیل دور 
افتادن از اقتصاد جهانی و نبود ارتباطات گســترده با مشــکالت جدی مواجه شده است. از این رو اگر بنا 
باشد تحریم ها کنار بروند ما باید مقدمات الزم برای بازگشت اقتصاد ایران به تحرکات جهانی و استفاده از 
ظرفیت های الزم برای بهبود زیرساخت ها را در دستور کار قرار دهیم.وی با بیان اینکه افزایش دوباره فروش 
نفت، کمترین فرصتی است که پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد، بیان کرد: ما باید این سوال را بپرسیم 
کــه آیا هدف ما از تمام مذاکرات و لغو تحریم ها، صرفا افزایش ۲0 تا ۳0 میلیارد دالری درآمدهای نفتی 
است؟ آیا ما امکان حضور و رقایت در سایر بازارها را نداریم؟ در واقع این یک موضوع نگران کننده است 
که اگر بنا باشد تحریم ها کنار بروند، ما تمام تمرکز خود را بر فروش نفت بگذاریم و به دیگر حوزه ها بی 
توجهی کنیم.نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: در این تردیدی وجود ندارد که با افزایش 
جهانی قیمت نفت و کاهش دسترسی کشوری مانند روسیه به بازار، امکان حضور ما در این حوزه فراهم 
خواهد شد و ما می توانیم بازاری که در سال های گذشته از دست داده ایم را پس بگیریم، اما اگر بنا باشد 
مانند گذشته ما با ذهنیتی محدودی، صرفا به فروش نفت خام دلخوش کنیم، قطعا در رسیدن به اهداف 
کالن اقتصادی ناکام خواهیم بود.صالحی با اشــاره به مشکالتی که در حوزه سرمایه گذاری اقتصادی در 
ایران وجود دارد، تصریح کرد: ما نه تنها شرایط را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم نکرده ایم که 
حتی شانس حضور شرکت های داخلی در پروژه های کالن را نیز کاهش داده ایم. در کشوری مانند ترکیه 
بســیاری از برندهای بزرگ جهان تولید مشترک و خط تولید رسمی دارند و این کاالها به نقاط مختلف 
دنیا صادر می شــود. چرا ما در ایران نتوانیم این سرمایه گذاری های مشترک را فعال کنیم؟ این سرمایه 
گذاری ها می تواند برای ما آورده اقتصادی قابل توجه و امنیت در برابر تحریم های آینده را به ارمغان بیاورد.

وی در پاســخ به سوالی درباره امکان جایگزینی گاز ایران با گاز روسیه پس از تحوالت اخیر نیز گفت: ما 
باید برای حضور در چنین بازارهایی برنامه ریزی کنیم. ورود به کنسرسیوم های بین المللی با حضور چند 
کشور منطقه و ارائه مسیر انتقال گاز ایران به اروپا قطعا گره گشا خواهد بود و اگر تفکر درستی غالب شود، 

در این تردیدی نیست که گاز ایران می تواند به مقاصد دورتر نیز صادر شود.

با افزایش قیمت نفت به دنبال تحریم های روسیه، قیمت بنزین در آمریکا طی دو هفته گذشته 11 درصد و نسبت به مدت مشابه 
پارسال ۴۵ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد.به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، انجمن اتومبیل آمریکا اعالم 
کرد به دنبال تحریم های غرب علیه روسیه، قیمت بنزین در آمریکا طی دو هفته گذشته 11 درصد افزایش یافته و به باالترین 
رقم از جوالی ۲008 تاکنون رسیده است.بر اساس اعالم این موسسه، متوسط قیمت بنزین معمولی در آمریکا در روز یک شنبه 
به ۴.009 دالر به ازای هر گالن رســیده که 11 درصد از قیمت ۳.00۴ دالر در هفته گذشــته و ۴۵ درصد از قیمت ۲.۷60 دالر 
در مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.قیمت بنزین در آمریکا در 1۷ جوالی ۲008 به ۴.11۴ دالر به ازای هر گالن رسیده بود، همان زمانی که قیمت نفت خام 
آمریکا به رکورد 1۴۷.۲۷ دالر در هر بشکه رسیده بود.گران ترین بنزین در آمریکا در حال حاضر در کالیفرنیا فروخته می شود که هر گالن ۵.۲88 دالر است. پس از 
آن، قیمت بنزین در هاوایی )۴.69۵ دالر(، در نِوادا )۴.۵۲6 دالر( و اورگان )۴.۴66 دالر( باالترین قیمت بوده است.موسسه »َگس بادی« که قیمت سوخت در آمریکا 
را دنبال می کند، اعالم کرد این دومین افزایش هفتگی بی سابقه قیمت بنزین در تاریخ آمریکاست. نخستین بار پس از طوفان کاترینا در خلیج آمریکا در سال ۲00۵ 
ثبت شد.بنا بر اعالم انجمن اتومبیل آمریکا، »افزایش قیمت نفت همچنان دلیل اصلی افزایش قیمت بنزین در آمریکاست. قیمت در پمپ بنزین ها با افزایش قیمت 
نفت نیز احتماال باالتر خواهد رفت.«قیمت نفت خام آمریکا امروز بیش از 1۲ درصد افزایش یافت و تا 1۳0.۵0 دالر در هر بشکه نیز افزایش یافت که باالترین رقم از 

جوالی ۲008 به شمار می رود.

خبرگزاری کیودو گزارش کرد ژاپن که سرگرم گفت و گو با آمریکا و کشورهای اروپایی درباره احتمال ممنوعیت واردات نفت روسیه است.
به گزارش ایسنا، این گزارش پس از آن منتشر شد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت: آمریکا و متحدان اروپایی 
در حال بررسی چنین گزینه ای هستند. وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد واشنگتن و متحدان اروپایی اش در حال بررسی ممنوعیت واردات 

نفت روسیه هستند و کاخ سفید با کمیته های اصلی کنگره برای پیش بردن این ممنوعیت هماهنگی الزم را انجام داده است.یک منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفت: اروپا 
به نفت خام و گاز طبیعی روسیه متکی است اما در ۲۴ ساعت گذشته پذیرش بیشتری در برابر پیشنهاد ممنوعیت محصوالت روسیه پیدا کرده اند.در این بین، نانسی پلوسی، 
رئیس کنگره آمریکا در نامه ای به تاریخ روز یکشنبه اعالم کرد کنگره در حال بررسی قانونی برای ممنوعیت واردات نفت روسیه است و قصد دارد هفته جاری 10 میلیارد دالر 
کمک به اوکراین را در واکنش به حمله نظامی روسیه به همسایه خود تصویب کند.همچنین بلینکن بر اهمیت باثبات نگه داشتن عرضه نفت در سطح جهانی تاکید کرد و 
گفت: ما سرگرم مذاکرات جدی با شرکای اروپایی خود درباره ممنوعیت واردات نفت روسیه به کشورهایمان و همزمان باثبات نگه داشتن عرضه نفت هستیم.هیروکازو ماتسونو، 
دبیر اول کابینه ژاپن درباره احتمال تحریم واردات نفت روسیه حاضر نشد اظهارنظر کند.روسیه پنجمین صادرکننده بزرگ نفت به ژاپن است و نفت روسیه در ۳.6۳ درصد از 

کل واردات ژاپن در سال ۲0۲1 سهم داشت.

مذاکراتژاپنباآمریکاواروپادربارهممنوعیتافزایش45درصدیقیمتبنزیندرآمریکا
وارداتنفتروسیه

امضای ۱۵.۶ میلیارد دالر قرارداد 
و تفاهم نامه در دولت سیزدهم

وزیر نفت با انتشــار مطلبی 
در حســاب کاربری خود در 
توئیتر از امضای بیش از ۴۵ 
قرارداد و تفاهم نامه به ارزش 
1۵.6 میلیــارد دالر در 6 ماه 
خبر  سیزدهم  دولت  نخست 

داده است.به گزارش ایسنا، جواد اوجی امروز در تازه ترین 
مطلب خود در توئیتر نوشت: »به لطف پروردگار متعال، در 
6 ماه نخست  دولت مردمی،  وزارت نفت بالغ بر ۴۵ قرارداد 
و تفاهم نامه با سرمایه گذاری 1۵.6 میلیارد دالر در زمینه 
توســعه میادین نفت و گاز، جمع آوری گازهای مشــعل، 
احــداث خطوط لوله انتقال فرآورده های نفتی، بهســازی 
پاالیشگاه ها و ذخیره ســازی زیرزمینی گاز منعقد نموده.

وزارت نفت در 6 ماه گذشــته معطل توافق وین نمانده و 
 توســعه و  سرمایه گذاری در اولویت اقدامات این وزارتخانه 

قرار دارد.«
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گزیده خبر

مدیرعامل ایمپاسکو مطرح کرد: 
امضای تفاهم نامه با دانشگاه زابل؛ گامی در 

جهت توسعه نیروی انسانی بومی
در راســتای اجرای سیاســت ارتباط صنعت و دانشگاه برای بهره مندی از توان 
علمی تحقیقاتی دانشــگاه زابل، برای توســعه همه جانبه و شناسایی راه های 
افزایش مشــارکت در عرصه های گوناگون تخصصی، تفاهم نامه همکاری علمی 
و اجرایی میان شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و دانشگاه زابل به امضا 
رسید.به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیرعلی 
طاهرزاده در جلســه امضای تفاهم نامه با دانشگاه زابل با بیان این مطلب گفت: 
هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد همکاری بین دانشگاه و شرکت در زمینه های 
تعریف شــده و مبتنی بر توانمندی ها و امکانات طرفیــن )اعم از توانمندی های 
علمی، تحقیقاتی، نیروی انسانی و پشتیبانی( اســت.وی در ادامه افزود: استان 
سیستان و بلوچستان یکی از اهداف اصلی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
در زمینه انجام پروژه های اکتشــافی است و امیدواریم ماحصل این اکتشافات، 
معادنی باشــد که توسط نیروی انســانی متخصص و بومی به بهره برداری الزم 

برسد چراکه به اعتقاد ما حیات بخش معدن به نیروی انسانی برمی گردد.

بازدید های مستمر مهندس رخصتی از خطوط 
تولید وپروژه های کارخانه ذوب آهن اصفهان

مهنــدس ایرج رخصتــی سرپرســت مدیریت عامل 
ذوب آهن اصفهان از پروژه های توسعه بخش فوالدسازی 
و همچنین بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی بازدید 
کرد و با تالشــگران این بخش ها دیدار و گفتگو نمود 
.وی همت تالشگران این شرکت را ستودنی دانست و 

گفت : بزرگترین ســرمایه ذوب آهن ، تالش و جهاد فوالدمردانش اســت که با 
شایستگی مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن در بازدید از پروژه های توسعه بخش فوالدسازی گفت :  ساخت 
LF۳ تا نیمه اول ســال آینده و بازسازی LF۱ تا اواخر سال ۱۴۰۱ به پایان می 
رسد و  این پروژه ها در رفع گلوگاه های تولید در بخش فوالدسازی و همچنین 
خط تولید شــرکت نقش مهی دارد .وی با اشــاره به اهمیت زیاد این پروژه ها 
برای شــرکت خواستار تســریع در اجرای آنها و نصب تجهیزات مربوطه شد و 
از تالشــگران حوزه توسعه ، عوامل اجرایی و مسئولین شرکت فوالد تکنیک به 
جهت تالش و همت در پیشبرد این پروژه قدردانی کرد.گفتنی است کار اجرایی 
پروژه های مذکور از اوایل امسال آغاز شده است و پروژه ساخت LF۳ در بخش 

ساختمان و تامین اسکلت ۹۰ درصد پیشرفت داشته است .

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا:
سال 1401 تیبا از زنجیره تولید سایپا حذف 

خواهد شد
مدیرعامل گروه خودروسازی ســایپا در همایش »زنجیره خودروسازی در افق 
۱۴۰۱«، بــا بیان اینکه به ازای تولید هر خودرو تیبا بیش از ۷۷ میلیون تومان 
زیان به ســایپا وارد می شود، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودرو تیبا از زنجیره تولید 
ســایپا حذف می شــود و فقط به اندازه تعدادی که ثبت نام کردند و تعهداتی 
که داریم این خودرو تولید خواهد شد.به گزارش سایپانیوز، محمدعلی تیموری 
گفت: همیشه اعتقاد به زنجیره تامین داشتم و سعی کردم تمام انرژی ام را برای 
این بخش بگذارم. خودروساز بدون زنجیره تامین در دنیا موفق نیست و امیدوارم 
زنجیره تامین در زمینه خودروهای جدید، از قسمت طراحی حضور داشته باشد.

وی افزود: در سایپا یک میلیون سهام دار خرد داریم که بسیار مهم هستند و این  
افراد در سال های اخیر هیچ عایدی از سهامشان نداشتند به همین خاطر از اولین 
روز حضورم در سایپا تولید اقتصادی را محور برنامه هایم قرار دادم چراکه بر این 
اساس هم کیفیت، هم قیمت و هم تحویل به موقع کسب خواهد شد و این سه 

پارامتری است که باعث بقای محصول خواهد شد.

با حضور مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی المرد صورت گرفت:
نکوداشت روز درختکاری در منطقه ویژه 

اقتصادی المرد
 بــه مناســبت روز درختکاری و آغــاز هفته منابع 
طبیعی، به منظور نشــر و گسترش فرهنگ کاشت 
درخــت، مهندس انصاری مدیرعامــل منطقه ویژه 
اقتصادی المرد در اقدامــی نمادین یک اصله نهال 
درخت کاشت. به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه 

اقتصادی المرد طی آیینی که با حضور انصاری مدیرعامل و مدیران منطقه 
ویــژه در پارک جنگلی منطقه ویژه برگزارگردید، مهندس انصاری با تبریک 
اعیاد شــعبانیه و گرامیداشت میالد امام حسین )ع(، روز پاسدار و تجلیل از 
ایثارگران و جانبازان شاغل در منطقه ویژه اقتصادی المرد بیان داشت: کاشت 
درخــت عالوه بر اینکه اصالحاتی در محیط زیســت ایجاد می کند، موجب 
برکت در زندگی انســان ها خواهد بود. وی با تاکید بر اهمیت درختکاری و 
ایجاد فضای سبز در محیط کار اظهار داشت: پیمانکار فضای سبز منطقه ویژه 
متعهد گردیده که در سطح حدود ۱۰۷ هزار مترمربع، کاشت حدود ۱۴ هزار 
و ۵۰۰ اصله نهال درخت و درختچه مطابق نقشــه ها، طرح کاشت،جزئیات 
اجرایی، مشــخصات فنی و روش نگهداری فضای سبز طی۲ سال در سطح 

منطقه ویژه ایجاد کند. 

 میزان مالیات بر خودروهای لوکس 
تعیین شد

تهران - ایرنا - مأخذ محاســبه مالیات خودرو موضــوع قیمت روز انواع 
خودرو با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن اســت که توسط سازمان 
امور مالیاتی کشــور تا پایان ســال ۱۴۰۰ تعیین و اعالم شود.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
در جریان بررســی بخش هزینه ای الیحه بودجه ۱۴۰۱ با بند )ر( تبصره 
۶ این الیحه موافقت کردند.  در این بند نمایندگان با پیشــنهاد »مالک 
شریعتی نیاســر« نماینده مردم تهران در مجلس مبنی بر الحاق عبارت 
»واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه 
خودرو صادره توســط نیروی انتظامی، برگ ســبز به عنوان سند رسمی 

خودرو است« موافقت کردند.
به این ترتیب بند )ر( اصالحی تبصره ۶ ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
کل کشــور به این شرح اصالح شد:مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع 
این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است 
که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعالم 
شده است. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان، تولید یا 
وارد می شــوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور 
تعیین و اعالم خواهد شد.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به 
تعیین دارایی های مشــمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 
۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشــخاص مشمول 
برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به 
خودروهــای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده ســال و محجور 
تحــت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه ســال ۱۴۰۱ پرداخت نمایند. 
ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع 
گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر 
دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. واردات آن و صرفاً براساس 
مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی 
انتظامی، برگ سبز به عنوان سند رسمی خودرو است.متخلفین از حکم 

این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود 
و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در بخش درآمدی بند )ر( تبصره )۶( الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشور آمده است؛

ر- در ســال ۱۴۰۱ ارزش انواع خودروی ســواری و وانت دوکابین دارای 
شــماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی )خود  
و فرزندان کمتر از هجده ســال و محجور تحت تکفل( و حقوقی بیش از 
ده میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال مشــمول مالیات ساالنه خودرو به 

شرح زیر می باشند:
۱- تا مبلغ پانزده میلیارد )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال نســبت به مازاد ده 

میلیارد )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال یک درصد 
۲- تا مبلغ سی میلیارد )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال نسبت به مازاد پانزده 

میلیارد )۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال ۲ درصد 
۳-  تا مبلغ چهل و پنج میلیارد )۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال نسبت به مازاد 

سی میلیارد )۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال ۳ درصد 
۴- نســبت به مازاد چهل و پنج میلیــارد )۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال ۴ 

درصد.

در 11 ماهه امسال

رشد ۳۸ درصدی تجارت خارجی ایران
ســخنگوی گمرک ضمن اعالم پنج مقصــد صادراتی و پنج 
کشــور تامین کننده کاال برای ایران، از رشــد ۳۸ درصدی 
تجارت خارجی در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ خبر داد.به گزارش 
ایِبنا، سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک ایران در خصوص 
مقاصد اصلی صادراتی کشور گفت: چین، عراق، ترکیه، امارات 
و افغانستان پنج مقصد اول صادراتی کاالهای ایرانی از ابتدای 
سال تاکنون بوده اند. میزان تجارت خارجی ایران در یازده ماه 
امسال، ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
داشته اســت.وی افزود: چین با ۲۵.۶۳ میلیون تن به ارزش 
۱۲.۶۳ میلیــارد دالر و با رشــد ۴.۵ درصــدی در وزن و ۵۶ 
درصدی در ارزش نســبت به سال گذشته در پله اول مقاصد 
صادراتی کاالهای ایرانی قرار گرفته است.ســخنگوی گمرک 
گفت: عراق با خرید ۲۸ میلیون تن کاال به ارزش ۸.۲ میلیارد 
دالر و رشــد ۱۷.۵ درصدی در وزن و ۲۰ درصدی در ارزش 
نســبت به مدت مشابه سال گذشــته دومین هدف صادراتی 
ایران بوده اســت.لطیفی از افزایــش ۱۶۰ درصدی در وزن و 
۱۵۳ درصدی در ارزش صــادرات به ترکیه خبر داد و افزود: 
این کشور باخرید ۱۵.۳ میلیون تن کاال به ارزش ۵.۶ میلیارد 
دالر در جایگاه سوم صادرات کاالی ایرانی قرار دارد.سخنگوی 
گمرک امارات را با ۹.۸ میلیون تن به ارزش ۴.۲ میلیارد دالر 
چهارمیــن مقصد صادراتی ایران خواند که به گفته او کاهش 
۲۸ درصــدی در وزن و افزایش ۳ درصدی در ارزش صادرات 

را نسبت به سال گذشــته تجربه کرده است.به گفته لطیفی 
پنجمین کشور هدف صادراتی ایران، افغانستان با ۳.۸ میلیون 

تن کاالی بــه ارزش ۱.۶ میلیارد دالر اســت که کاهش ۴۰ 
درصــدی در وزن ۲۰ درصدی در ارزش را نســبت به مدت 

مشابه ســال قبل تجربه کرده است.وی همچنین ۵ کشوری 
که بیشــترین میزان واردات از آن ها انجام شــده را به ترتیب 
امارات، چین، ترکیه، آلمان و ســوئیس خواند و گفت: امارات 
اولین مبدا واردات برای کشور ۱۱.۵ میلیون تن کاال به ارزش 
۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دالر بوده اســت که نشان دهنده 
رشد ۱۶۴ درصدی وزن و ۷۲ درصد در ارزش نسبت به سال 
گذشته است.به گفته سخنگوی گمرک، دومین مبدا واردات 
ایران چین با ۳.۳ میلیون تن کاال به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دالر 
بوده اســت.وی افزود: واردات از چین نسبت به سال گذشته 

۰.۵ درصد در وزن و ۲۶ درصد در ارزش رشد داشته است.
لطیفی در ادامه گفت: ســومین مبدا وارداتی کشور، ترکیه با 
۳.۵ میلیــون تن به ارزش ۴.۷ میلیــارد دالر بود که از لحاظ 
وزنی ۲۰ درصد کاهش و از لحاظ ارزش ۲۲.۵ درصد افزایش 
داشــته اســت.وی همچنین چهارمین کشــور مبدا وارداتی 
ایــران را آلمــان با ۶۸۳ هزار تن کاال بــه ارزش یک میلیارد 
و ۶۴۲ میلیون دالر خواند که واردات از این کشــور نســبت 
به مدت مشابه سال گذشــته کاهش ۴۱ درصدی در وزن و 
۲ درصدی در ارزش داشــته است.سخنگوی گمرک در پایان 
گفت: پنجمین کشور طرف معامله برای تامین نیازهای کشور، 
ســوئیس با یک میلیون و ۷۴۰ هزار تــن کاال به ارزش یک 
میلیارد و ۴۷۷ میلیون دالر با ۳۷ درصد رشد در وزن و ۹۴.۵ 

درصد در ارزش بوده است.

مدیــرکل دارو و مــواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت 
ارز دارو در بودجه سال ۱۴۰۱، درباره 
نحوه اصالح قیمت دارو به طوری که 
پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد، 
توضیح داد.دکتر حمیدرضا اینانلو در 
گفت وگو با ایســنا در پاسخ به سوالی 
دربــاره وضعیــت ارز دارو در بودجه 
۱۴۰۱ با توجه به حذف مشــروط ارز 
اساســی،  کاالهای  واردات  ترجیحی 
گفت: طبق مصوبه مجلس شــورای 
اســالمی ارز ترجیحی برای دارو باقی 
می ماند، اما اگر دولت بنا داشــت ارز 
دارو را حــذف کند، باید به نســبت 
قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه التفاوت 
اعتباری را برای بیمه ها در نظر بگیرد.

اینانلو با تاکید بــر اینکه بنابراین ارز 
ترجیحی دارو حذف نشــده اســت، 
افزود: در کاالهای اساسی که ارزشان 
حذف می شود، کاالبرگ داده می شود؛ 
اما در دارو و تجهیزات پزشــکی اگر 
بنا بــر اصالح قیمتی باشــد، چنین 
چیزی نیست و برای دارو و تجهیزات 
پزشــکی مکانیزم بیمه ها را داریم. به 
این معنــا که در صورتی که اعتبارات 
بیمه ها دیده شــود،  برای  مناســب 

بیمه می توانــد مابه التفاوت قیمتی را 
جبران کند. بر این اساس مابه التفاوت 
هرگونه اصالحی در قیمت دارو، باید 
در اعتبــارات بیمه ها لحاظ شــود تا 
بیمه آن را جبران کــرده و پرداخت 
از جیب مــردم باال نــرود.وی افزود: 
پیشنهاد ما این اســت که از آنجایی 
که ما سازوکار سازمان های بیمه گر را 
داریم، اگر بنایی بر اصالح قیمت دارو 
در کشور وجود داشت، مابه التفاوت آن 
را دولــت در قالب اعتباری در بودجه 

بیمه ها ببیند تا به این ترتیب علی رغم 
اصالح قیمت، پرداخت از جیب مردم 
تغییری نکند و مردم همان چیزی را 
پرداخت کنند که در نقطه شهریور ماه 
۱۴۰۰ می پرداختند.اینانلو تاکید کرد: 
بنابراین ارز دارو و تجهیزات پزشــکی 
باقی می مانــد و مجلس بحث اصالح 
قیمت در دارو و کاالهای اساســی را 
منوط کرد به اینکه از طریق کاالبرگ 
یــا مکانیزم های دیگر کــه برای دارو 
شــامل مکانیزم بیمه ها است، جبران 

شود.اینانلو درباره واقعی کردن قیمت 
دارو در راســتای حمایــت از صنعت 
داروسازی در کشــور نیز گفت: باید 
توجه کرد که این موضوع چند بعدی 
اســت؛ از یک ســو اصالح قیمت ها 
در حــوزه دارو و تجهیزات پزشــکی 
باید متناســب با توان پرداخت مردم 
باشــد. از طرف دیگر هــم ما با تورم 
مواجهیم و حتمــا باید در این زمینه 
برنامه ای وجود داشته باشد. نمی شود 
که نهاده های تولید و هزینه های تولید 
اعم از دســتمزد، انــرژی، مواد اولیه، 
اقالم بسته بندی، حمل و نقل و ... مثال 
به یکباره رشدی ۵۰ درصدی داشته 
باشــند و بعد انتظار داشته باشیم که 
دارو رشــد ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته 
باشــد. در اصالح قیمت ما جزء جزء 
این موارد را بررســی کرده و سهم هر 
کدام را به صــورت واقعی می بینیم. 
با این حال باید به گونه ای باشــد که 
ســطح عمومی قیمت کاالهای غیر 
اساســی که نهاده های تولید هستند، 
در دارو دیده شود. در عین حال باید 
انتظار هم داشــته باشــیم که قیمت 
دارو برای مردم هم در ســطح قیمت 

شهریور ۱۴۰۰ باشد.

سرنوشت »قیمت دارو« با حذف 
ارز ترجیحی

وزیر صمت گفت: با درج فاکتورها در سامانه جامع تجارت، بازرسی ها هوشمند شده و رصد و پایش بازار بدون دخالت عامل انسانی 
انجام می شودبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با شبکه خرده فروشی 
)اصناف کشــور(، اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده و شفاف ســازی قیمت ها را سبب شکل گیری رقابت واقعی و به دنبال آن، 
ارتقای کیفیت کاالها دانست و اظهار کرد: با توجه به این که حداکثر تخفیف واحدهای تولیدی )کارخانه ها( به شبکه توزیع ۳ درصد 
بوده و تخفیف بیش از ۳ درصد مستلزم دریافت مجوزهای الزم است، پس تخفیف های اغواکننده فروشگاه ها نیز با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده از بین می رود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۵ نظام صنفی، خرده فروش باید قیمت مصرف کننده را بر روی قفسه کاال در معرض دید خریدار قرار دهد که این در واقع استاندارد 
جهانی نیز است.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درج فاکتورها در سامانه جامع تجارت نیز تصریح کرد: با این کار بازرسی ها هوشمند شده و رصد و پایش بازار 
بدون دخالت عامل انسانی انجام می شود، وقتی بار نظارتی و بازرسی روی خرده فروشی ها برداشته شود به ثبات قیمتی کمک می شود. فاطمی امین، ثبات قیمت ها را 
از اهداف اصلی اجرای این طرح دانست و گفت: با اجرای طرح شفافیت قیمتی و درج قیمت تولیدکننده با کمترین چالش می توان بر بازار نظارت داشت.وی با اشاره 
به رشد صادرات و درآمدهای نفتی کشور، بیان کرد: صادرات غیرنفتی تا اول اسفند ماه از مرز ۴۵ میلیارد دالر عبور کرده است و این موضوع نشانگر افق های روشنی 

در اقتصاد کالن کشور است و با همدلی و هم افزایی تمامی ارکان و ذینفعان، شرایط امیدوارکننده ای در آینده رقم خواهد خورد.

با دستور مرجع قضایی به گمرک ایران، محموله لوازم خانگی برند آلمانی »بوش« به اتهام قاچاق و جعل اسناد توقیف و از مرجوع شدن 
آن جلوگیری شد.پیگیری ایسنا نشان می دهد که اخیرا مرجع قضایی به گمرک ایران اعالم کرده است که ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی بوش 
متعلق به شرکت کاسپین کاال دریا )بوش سرویس( که در بندر شهید رجایی دپو شده است را توقیف کند، دلیل این توقیف نیز اتهام جعل 
اسناد و قاچاق عنوان شده  است.طبق دستور قضایی، گمرک مکلف شده تا اطالع ثانوی و تا صدور رای از خروج محموله از کشور جلوگیری 
کند.ماجرای پرحاشیه بوش، از آبان ماه پارسال شروع شد، زمانی که ارونقی- معاون وقت فنی گمرک ایران- اعالم کرد که محموله ای شامل 

حدود ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در آستانه ترخیص قرار گرفته ولی به دلیل برخی ابهامات و عدم امکان ترخیص در زمان ممنوعیت واردات کاالهای گروه چهار، گمرک 
ترخیص این محموله را متوقف کرده است. وی گفته بود که این کاالها ثبت سفارش و تائید منشـا ارز شده و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به حقوق مکتسبه ای که برای واردکننده 
قائل شده، رای داده و مجوز ترخیص صادر شده است.اما این پایان کار نبود و از آن زمان تا همین مدتی پیش صاحب کاال رایزنی  و مذاکرات متعددی با دستگاه های مختلف از 
جمله وزارت صمت و بانک مرکزی که برای کاال ثبت سفارش تمدید و منشا ارز تائید کرده بودند، جهت ترخیص داشت، حتی در مقطعی از گمرک ایران بابت توقف ترخیص و 
اعالم متروکه برای کاال، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بود.با توجه به عدم تفاهم بین دستگاه های مختلف برای ترخیص محموله بوش، در تیرماه امسال جلسه ای تشکیل و 
قرار شد که در صورت امضا و تائید تمامی دستگاه های مرتبط، کاال ترخیص شود اما برخی با وجود اعتقاد به ترخیص، حاضر به تائید و امضا نشدند.گزارش معاون پیشین گمرک 

از این جلسه و مذاکرات صورت گرفته حاکی از آن بود که گمرک به دلیل ابهامات موجود به ویژه در مورد منشا ارز با ترخیص موافقت نکرده است. 

وزیر صمت اعالم کرد؛

محموله »بوش« به اتهام قاچاق توقیف شد تخفیف های کذایی از بین می رود

غرس صدها اصله نهال در مجتمع صنعتی 
چادرملو

همزمان با هفتــه منابع طبیعی و روز درختکاری طی 
مراسمی، صدها اصله درختان مثمر در مجتمع صنعتی 
چادرملو غرس شد .به گزارش خبرنگارما در این مراسم  
که با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان و امام جمعه 
و دیگر مسئولین اردکان برگزار شدحجت االسالم شاکر 

امام جمعه اردکان با بیان اینکه در دین اسالم توصیه به درختکاری شده گفت؛ 
ایجاد فضای سبز در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان موثر است و این بسیار 
پسندیده است که در کنار توسعه صنعت در ایجاد فضای سبز به منظور ارتقاء 
شاخص های زیست محیطی هم  اهتمام ورزیم  .مدیرکل منابع طبیعی استان 
نیز ، ایجاد کمربند سبز توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو را اقدام بسیار 
ارزنده ای برشمرد و افزود با آغاز پویش "ایران سرسبز " ۱۰۰هزار اصله درخت 
زیتون توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به استان یزد تخصیص داده شد 
و به این مناسبت پویش نهالکاری "ایران سرسبز، ایران قوی" با شعار هر ایرانی 
یک نهال، هر شــهید هزار اصله درخت اجرایی خواهد شد.در پایان این مراسم 
مدیر کل منابع طبیعی استان؛ با اهدای لوح تقدیر از اقدامات مهندس تقی زاده 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به جهت نقش موثر ایشان د ر این 

پویش تقدیر کرد.
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خیز ۲۰ هزار واحدی شاخص بورس
روند صعودی در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل بورس توانست بیش از ۲۰ 
هزار واحد افزایش یابد.به گزارش ایســنا، شــاخص کل بورس با ۲۰ هزار و ۳۲۷ 
واحــد افزایش تا رقم یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد صعود کرد.شــاخص کل با 
معیــار هم وزن هم ۲ هزار و ۸۴۹ واحد افزایش یافت و در رقم ۳۴۱ هزار و ۵۲۰ 
واحد ایســتاد. معامله گران این بــازار ۵۶۲ هزار معامله به ارزش ۶۵ هزار و ۷۰۷ 
میلیارد ریال انجام دادند. معدنی و صنعتی گلگهر، گسترش نفت و گاز پارسیان، 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه گذاری غدیر و پاالیش نفت 
بندرعباس نســبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

شاخص کل فرابورس امروز توانست با ۳۰۶ واحد افزایش به کانال ۱۸ هزار واحد 
برگــردد و رقم ۱۸ هزار و ۹۸ واحد را ثبت کند. معامله گران این بازار ۲۴۱ هزار 
معامله انجام دادند که هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال ارزش داشــت. پلیمر اریاساسول، 
پتروشیمی زاگرس، بهمن دیزل، پتروشیمی تندگویان، و پتروشیمی مارون نسبت 

به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرا بورس گذاشتند.

مدیرعامل شرکت شاپرک خبر داد؛
۶ میلیون کارتخوان با پرونده مالیاتی فعال

مدیرعامل شــرکت شــاپرک گفت: تاکنون به حدود ۶ میلیون کارتخوان با 
پرونده مالیاتی فعال رســیده ایم و تالش می کنیم ضمن حفظ کســب و کار 
پذیرندگان و کســبه تا آخر فروردین آینــده کارتخوان بدون پرونده مالیاتی 
نداشته باشیم.به گزارش ایِبنا، کاظم دهقان افزود: در هفته گذشته حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارتخوان توسط پذیرندگان در سامانه جامع مالیاتی 
ثبت و الصاق شدند و ما به حدود ۶ میلیون کارتخوان با پرونده مالیاتی فعال 
رســیدیم.وی ادامه داد: برای موارد باقی مانده در چند روز آینده هماهنگی 
الزم انجام شــد تا به تدریج کارتخوان آن ها مسدود شود مگر اینکه به موقع 
اقدام کنند و ثبت کارتخوان و الصاق آن را داشــته باشند.آقای دهقان گفت: 
تمام تالش همکاران بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی این است که ضمن 
حفظ کسب و کار پذیرندگان و کسبه تا آخر فروردین کارتخوان بدون پرونده 

مالیاتی نداشته باشیم.

گزیده خبر

مدیر عامل بانک سینا در بازدید از شعبه تکاب:
ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیک در بانک 

سینا شدت می گیرد
مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعبه تکاب در استان آذربایجان غربی گفت: 
در راســتای تقویت اعتماد و تقویت تعامل با مشــتریان، مدرن سازی خدمات 
بانکی و ارتقاء بانکداری الکترونیک در این بانک شدت می گیرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا؛ دکتر ایمانی ضمن رضایت از وضعیت عملکردی شعبه تکاب، 
از تالش همکاران منطقه آذربایجان غربی قدردانی و خاطرنشــان کرد: موقعیت 
کم نظیر این منطقه، شهرستان تکاب را از لحاظ سرمایه گذاری در بخش صنعت 
و تعامالت تجاری و اقتصادی در موقعیت مهمی قرار داده اســت.وی با اشاره به 
اهداف بانک در زمینه توسعه شعب در شهرستان ها به ویژه در چند سال اخیر، 
موقعیت جغرافیایی و دارا بودن ظرفیت تاریخی، طبیعی و گردشگری را یکی از 
پتانســیل های شهرستان تکاب برشمرد و تصریح کرد: این شهرستان به لحاظ 
دارا بودن ظرفیتهای بالقوه در حوزه های مختلف تولید و صنعت، مستعد اتخاذ 
تدابیر و راهکارهای الزم برای افزایش سهم مشارکت بانک در توسعه و رونق هر 
چه بیشتر تولید و اشتغالزایی پایدار است.وی با اشاره به لزوم توجه به رونق تولید 
و رفع موانع مالی آن در همه زمینه ها گفت: نگاه ویژه به بازاریابی و افزایش سهم 

بازار باید در بین همکاران حاکم باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی در آیین تکریم و معارفه:
نظام نظارتی هوشمند با استقرار سامانه بیمه 

گری نهادینه خواهد شد
صنعت بیمه کشــور به لحاظ میزان فراگیری خدمات، تنوع محصوالت و میزان 
ریســک پذیری از توانمندی باالیی برخوردار اســت که باید متناسب با جایگاه 
واقعی خود معرفی شود.به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، مهندس مجیدبهزادپور با تبریک اعیاد مبارک شــعبانیه و قدردانی از 
رئیس کل پیشین نهاد ناظر صنعت بیمه، ضمن اعالم این مطلب افزود: استقرار 
حاکمیت شرکتی و پرهیز از مداخله گری در امور غیرمرتبط از جمله برنامه هایی 
است که با جدیت دنبال خواهد شد.رئیس کل بیمه مرکزی از ضرورت نوآوری 
در ارائه محصوالت، هوشمندسازی خدمات و بیمه گری مبتنی بر تنوع ریسک 
ها سخن گفت و خاطرنشــان کرد: کوتاه شدن فرایند صدور مجوزها از اولویت 
های بیمه مرکزی اســت که به تقویت ســاختاری صنعت بیمه منتهی خواهد 
شد.مهندس مجید بهزادپور با اشــاره به اهمیت فراوان سرمایه های انسانی در 
پیشبرد اهداف کالن اقتصادی کشور، اظهار داشت: در کنار توسعه صنعت بیمه 
باید حفظ امنیت فعاالن شــبکه فروش و توجه به معیشت کارکنان این صنعت 
نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.رئیس شورای عالی بیمه، حمایت از بیمه 
گران را مهمترین اولویت نهادناظر توصیف کرد و افزود: مبارزه با فســاد، تبانی 
و تبعیض از دیگر اولویت هایی اســت که در بســتر ظرفیت های قانونی دنبال 

خواهد شد.

جزییات خدمات ویژه »تنخواه کارت« بانک آینده برای مشتریان حقوقی
 حساب دخل و خرج خود را شفاف کنید

بانک آینده با هدف ارائه خدمات کاربردی و تسهیل فعالیت های بانکی مشتریان 
حقوقی، نسبت به ارائه محصولی جدید با عنوان »تنخواه کارت«، اقدام کرده است.

با استفاده از »تنخواه کارت« بانک آینده، یک حساب  قابلیت اتصال به کارت های 
متعدد را داشته و برای هر کارت، امکان شارژ با مبالغ مختلف، وجود دارد.مشتریان 
حقوقی می توانند برای انجام عملیات روزانه این کارت ها را به تنخواه داران سپرده 
و عملیات اخذ صورت حســاب و شارژ و دشــارژ تنخواه کارت خود را به سادگی 
مدیریت کنند.عالوه بر این، تعیین سقف روزانه یا سقف کلی برای تراکنش های 
کارت و هم چنین فعال سازی رمز پویا در این کارت ها، امکان پذیر است.شفافیت 
در عملیات تنخواه داری، عدم نیاز به اســتفاده از حساب ها و کارت های شخصی 
تنخواه داران، گزارش گیری صورت حســاب تنخواه داران و کنترل بر تراکنش ها و 

مانده حساب از دیگر کارکردهای »تنخواه کارت« بانک آینده، به شمار می رود.

رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران مطرح کرد:
رشد ۶8 درصدی در اعطای تسهیالت ریالی 

در استان یزد
 رئیس شعبه یزد بانک توسعه صادرات ایران گفت: این شعبه از بانک، نزدیک به ۴ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت به تولیدکنندگان صادرات محور استان یزد اختصاص 
داده که در مقایسه با سال گذشته رشد ۶۸ درصدی را تجربه کرده است.مجید 
غفوری منش با اشاره به ســهم ۷۰ درصدی شعبه یزد از صادرکنندگان نمونه 
استانی در فهرست مشتریان بانک، اظهار داشت: حوزه صنعت بیشترین سهم را 
از تسهیالت بانک توسعه صادرات به خود اختصاص داده است؛ عمده پروژه های 
صنعتی اســتان در حوزه هایی نظیر تولید کاشی و سرامیک، انواع محصوالت و 
مقاطع فوالدی، هیدروکربن، انواع لوله پروفیل و نایلون و همچنین کیسه فریزر 
فعال هســتند.وی از رشــد ۵۲ درصدی اعطای اعتبار اسنادی داخلی ریالی در 
شــعبه یزد خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار اسنادی داخلی 
ریالی طی ده ماهه اول ســال جاری در این بانک صادر شده، این در حالی است 
که سال گذشــته در این محدوده زمانی، صدوراعتبار اسنادی وارداتی از شعبه، 
نزدیک به ۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.به گفته غفوری منش، عراق، افغانستان 
و کشورهای آسیای میانه، عمده مقاصد صادراتی محصوالت صنعتی استان یزد 

هستند.

ادامه بازدید های سرزده محمود شایان از 
شعب بانک مسکن

مدیرعامل بانک مســکن از شعبه سعادت آباد بانک به طور سرزده بازدید بعمل 
آورد.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک مسکن - هیبنا ، در ادامه بازدید های 
میدانی مدیرعامل بانک مسکن از شعب مختلف این بانک جهت نظارت بر اجرای 
صحیح پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن، محمود شایان به طور سرزده از 
شعبه سعادت آباد تهران بازدید کرد.پیشتر مدیرعامل بانک مسکن از شعبه های 
پانزده خرداد و وزارت راه و شهرسازی بازدید به عمل آورده است.مدیرعامل بانک 
مسکن طی این بازدید با اشاره به اجرای بخشنامه تسهیل اعطای تسهیالت خرد، 
نسبت به ارایه این خدمات به حقوق بگیرانی که از طریق بانک مسکن حقوق و 
مزایاشان پرداخت می شود، تاکید کرد.اعطای تسهیالت خرد بدون ضامن یکی 
از فرامینی اســت که رییس جمهوری ذیل اصالح نظام بانکی کشور در دیدار با 

مدیران عامل بانک ها ابالغ کرد.

تاکید رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی 
ایران بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در جریان بازدید از شعبه میرداماد، 
عملکرد سالیانه شعبه را بررسی کردند و ضمن تاکید بر لزوم افزایش سودآوری و 
جذب منابع جدید در جهت تحقق اهداف تعیین بانک، خواستار تالش حداکثری 
برای تکریم و ارائه خدمات بهینه به مشــتریان در روزهای پایانی سال شدند.به 
گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این بازدید عباس شفیعی رئیس هیات 
مدیره بانک ملی ایران با همکاران و مشتریان صمیمانه به گفت و گو نشست و از 
همکاران خواست در فرصت باقی مانده تا پایان سال، توجه بیشتری در راستای 
تحقق اهداف بانک داشته باشند.وی با تاکید بر چابک سازی شعب بانک تصریح 
کــرد: جذب منابع ارزان قیمت و درآمدهای غیر مشــاع در مدت باقی مانده تا 
پایان سال جاری و افزایش درآمدهای بانک در راستای سودآوری از دیگر موارد 
مهمی است که باید به آن توجه شود.ناصر شاهباز در این بازدید، تعیین تکلیف 
مطالبــات معوق را از الزامات بانک خواند و افزود: در روزهای پایانی ســال باید 
 )NPL( وصول مطالبات معوق و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت
مورد توجه ویژه قرار گیرد.وی در ادامه با اشــاره به اهمیت رضایت مشتریان در 
شعب بانک بر توجه به سودآوری به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های مالی 

تاکید کرد.

با حضور وزرای نفت ، اقتصاد و مدیران عامل بانک تجارت و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی صورت گرفت :

 انعقاد تفاهمنامه همکاری اجرای
 خط لوله پارس

همزمان با اعیاد شعبانیه، تفاهمنامه خط لوله پارس) انتقال فرآورده های نفتی 
مهرآران، فسا، شــیراز( در مراســمی با حضور مهندس اوجی وزیر نفت، دکتر 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، نمایندگان مردم استان فارس در مجلس 
شــورای اســالمی، دکتر اخالقی مدیر عامل بانک تجارت و ساالری مدیر عامل 
شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی امضا شــد.به گزارش روابط 
عمومی بانک تجارت، این بانک به موجب این تفاهمنامه تامین منابع مالی ارزی 
تا ســقف یکصد میلیون یورو از محل منابع بانک برای اجرایی شدن طرح خط 
لوله انتقال فرآورده های نفتی مهرآران، فسا، شیراز را از طریق اعطای تسهیالت 
به شــرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و یا شرکتهای معرفی شده از 
سوی این شرکت عهده دار خواهد بود.دکتر اخالقی مدیر عامل بانک تجارت در 
این مراســم با تبریک اعیاد شعبانیه گزارش کوتاهی از اقدامات و مشارکت این 
بانک در پروژه ها و طرح های بزرگ ملی و زیر بنایی کشور از جمله پروژه های 
راه سازی، سد، مترو تهران و ... ارائه کرد و گفت: بانک تجارت از گذشته تاکنون 
همکاری نزدیکی را با حوزه انرژی کشور خصوصا بخش نفت، گاز و پتروشیمی 
داشــته و می توان گفت بالغ بر ۴۰ درصد از ظرفیت این بانک به ارائه خدمات 

تسهیالتی و تعهداتی به این بخش اختصاص یافته است.

اختصاص ۲ درصد درآمد تراکنش های بانکی برای تقویت پلیس فتا
نماینــدگان مجلــس بانک ها و موسســات اعتبــاری را موظف 
کردنــد دو درصد از درآمد حاصل از هزینه هــای دریافتی بابت 
تراکنش های نظام بانکی را به طرح تقویت پلیس فتا که توســط 
فرماندهی انتظامی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران تهیه می شود، اختصاص دهند.به گزارش ایِبنا، نمایندگان در 
نشست علنی نوبت صبح دیروز )دوشنبه ۱۶ اسفند ماه( مجلس 
شــورای اسالمی در جریان بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی )۴(، )۶( و )۷( تبصره 
)۱۰( این الیحه موافقت کردند.براســاس بندالحاقی )۴( تبصره 
)۱۰( ماده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور؛ کلیه بانک ها 
و موسســات اعتباری موظفند ۲ درصد از درآمد حاصل از هزینه 
هــای دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را 
به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. ۱۰۰ 
درصد درآمــد واریزی در اختیار فرماندهــی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا 
که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف 

به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از 
اجــرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال 
عمومی تلقی می شود.براســاس بندالحاقی )۶( تبصره )۱۰( ماده 
واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ شورای برنامه ریزی استان 
ها مکلفند متناسب با تغییرات تقسیمات کشوری همانند دیگر 
دســتگاههای اجرایی اعتبار الزم جهت احداث و تجهیز نواحی 
مقاومت بســیج و فرماندهی انتظامی شهرستان های آن استان 
را  پیــش بینی و تأمین نمایند.براســاس بندالحاقی )۷( تبصره 
)۱۰( مــاده واحده الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور؛ خزانه داری 
کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور 
از محل ماده)۲۳( قانون رســیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 
۱۳۸۹.۱۲.۰۸ با اصالحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حســاب 
تمرکز وجوه وزارت کشــور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

وزارت کشــور موظف اســت جرایم وصولی هر اســتان را میان 
شــهرداری ها و دهیاری های همان اســتان و براســاس شاخص 
جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز 

نماید.

درحالــی کــه زمزمه های بــه نتیجه 
رسیدن مذاکرات سیاسی باعث کاهش 
نرخ ارز شــده اســت، یک کارشناس 
بازار ســرمایه بر این باور است که این 
موضوع در بلند مدت به نفع شــرکت 
های بورسی و بازار سرمایه است.مهدی 
توانگر در گفت و گو با ایســنا، با بیان 
اینکه اگر مذاکرات سیاســی به نتیجه 
برسد نرخ دالر نسبت به ریال کاهشی 
خواهد شــد، اظهار کــرد: این موضوع 
ممکن اســت باعث شود بورس هم به 
همان نسبت کاهش داشته باشد. اما از 
نگاه اقتصادی اگــر مذاکرات به نتیجه 
برســد و توافقات به صورت درســت 
اجرا شده و گشــایش های سیاسی و 
اقتصادی صورت بگیرد، باعث میشــود 
ارتباطات اقتصادی بین شــرکت های 
داخلــی و خارجی افزایــش یابد و در 

تولیدات و خدمات شــرکت ها تسهیل 
صورت بگیرد.وی ادامه داد: در صورت 
اجرایی شدن توافقات، فرایند صادرات و 
بازاریابی به راحتی انجام و بستر جذب 

ســرمایه گذار خارجی فراهم می شود. 
همچنین اگر در کنار توافقات سیاسی 
ایران بــه FATF هم بپیونــدد،  نقل و 
انتقــال پول به راحتی انجام میشــود.

این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر 
لزوم نگاه بلندمدت به توافقات سیاسی 
اظهار کرد: در کل اگر این بحث را با دید 
بلندمدت و بنیادی نگاه کنیم، برجام یا 
هر توافــق بین المللی باعث میشــود 
شرکت ها قادر باشــند ارتاباطات بین 
المللی داشته باشند. توجه به این نکته 
ضروری اســت که تا زمانی که سرمایه 
گذار خارجی سرمایه گذاری انجام ندهد 
و اقتصــاد به گردش نیوفتد، بررســی 
قیمت دالر فایده ای بــه حال اقتصاد 
ما ندارد.توانگر تاکید کرد: اگر بخواهیم 
ســرمایه گذاری صورت بگیرد، باید  در 
صورت به نتیجه رسیدن توافقات به فکر 
یک ثبات در اقتصاد ایران باشیم. چراکه 
باال و پایین شــدن نرخ ارز گذرا است و 
وقتی اقتصاد پویا نباشــد، بعد از دوماه 

تایثر ارز هم از بین خواهد رفت.

کاهش نرخ ارز چه تاثیری روی 
بورس دارد؟

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی برای نخستین بار در یک سال و نیم گذشته تحت تاثیر تقاضا برای خرید دارایی امن در پی 
تشدید بحران روسیه و اوکراین، به بیش از ۲۰۰۰ دالر در هر اونس صعود کرد.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با ۰.۹ 
درصد، به ۱۹۸۶ دالر و ۸۳ ســنت رســید در حالی که در زمان گشایش بازار به ۲۰۰۰ دالر و ۶۹ سنت صعود کرده بود که باالترین قیمت از 
۱۹ اوت سال ۲۰۲۱ بود.در بازار معامالت آتی آمریکا، بهای هر اونس طال ۱.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۹۹۲ دالر رسید. بهای معامالت این 
بازار هفته گذشته بیش از چهار درصد افزایش داشت.ایلیا اسپیواک، استراتژیست ارزی شرکت دیلی فارکس در این باره گفت: ریسک گریزی 
سرمایه گذاران تحت تاثیر مسائل ژئوپلیتیکی بوده و بنابراین منعکس کننده تقاضا برای دارایی های غیرکاغذی است.جنگ روز یکشنبه برای دومین روز متوالی مانع تخلیه دو هزار 
نفر از شهر تحت محاصره ماریوپول در اوکراین شد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اعالم کرده است عملیات روسیه ادامه پیدا خواهد کرد مگر این که کی یف تسلیم شود.

بر اساس گزارش رویترز، موجودی طالی »اس پی دی آر گلد تراست« که بزرگترین صندوق ETF تحت پشتوانه طال در جهان است روز جمعه ۰.۴ درصد رشد کرد و به ۱۰۵۴.۳ 
تن رسید که باالترین میزان از اواسط مارس سال ۲۰۲۱ بود.وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز پیش بینی کرد اونس طال ممکن است به صعود تا مرز ۲۰۶۵ دالر ادامه دهد.در بازار 
سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری ۴.۳ درصد صعود کرد و به ۳۱۳۰ دالر و۱۶ سنت رسید در حالی که ابتدای معامالت تا مرز ۳۱۷۲ دالر و ۲۲ سنت 
صعود کرده بود.روسیه در ۴۰ درصد از تولید جهانی پاالدیم که در ساخت مبدلهای کاتالیتیکی خودرو استفاده می شود، سهم دارد.بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۴ 

درصد افزایش، به ۲۵ دالر و ۷۶ سنت رسید. بهای هر اونس پالتین برای تحویل فوری با دو درصد افزایش، در ۱۱۴۳ دالر و ۴۷ سنت ایستاد.

نتایج بررسی برخی کارشناسان حاکی از این است که در برخی پیش بینی ها، بیت کوین ممکن است در کوتاه مدت ۱۰۰ 
هزار دالری شــده و همچنین قیمت آن در بلندمدت به ۵۰۰ هزار دالر برســد.به گزارش ایسنا به نقل از بیت کوین نیوز، 
آنتونی اسکاراموچی بنیانگذار شرکت اسکای بریج کپیتال درباره چشم انداز آینده بیت کوین گفتگو کرد. اسکاراموچی انتظار 
دارد قیمت بیت کوین تا پایان سال آینده به ۱۰۰ هزار دالر برسد. با این حال، او اعتراف کرد که پس از تایید کمیسیون 
بورس و اوراق بهادار ایاالت متحده،  صندوق های قابل معامله آتی بیت کوین، محیط نظارتی را به درســتی ارزیابی نکرده 

است.اسکاراموچی همچنین در مورد اینکه قیمت بیت کوین در بلندمدت چقدر می تواند باال باشد، پیش بینی قبلی خود مبنی بر اینکه بیت کوین می تواند به 
۵۰۰ هزار دالر در هر سکه برسد را تکرار کرد البته احتمال سقوط ۵۰ درصدی بیت کوین نیز وجود دارد.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال 
حاضر ۱.۷۰ تریلیون دالر برآورد می شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۴.۲۲ درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۲.۲۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی 
در اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن شکل 
گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸.۲۶ میلیارد دالر است که ۲۳.۶۹ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز 
در حال حاضر ۱۳.۲۴ میلیارد دالر است که ۱۹.۴۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های پایدار اکنون ۵۷.۱۵ میلیارد 

دالر است که ۸۳.۷۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

رویای ۵۰۰ هزار دالری بیت کوین!؟اونس طال از مرز ۲۰۰۰ دالر گذشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد 
مهم ترین نهاد مالی پشتیبان بخش تعاون

بانک توســعه تعاون مهم ترین نهاد مالی پشتیبان بخش تعاون کشورعلی اکبر 
کریمی عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 
خبرنگار پایگاه اطالع رسانی توسعه تعاون، با تأکید بر اهمیت رشد اقتصاد تعاون 
گفت: اختصاص سهم ۲۵ درصدی به بخش اقتصاد تعاون در اسناد باالدستی به 
دلیل اهمیت بخش تعاون در کشور بوده است.نماینده مردم اراک، کمیجان و 
خنداب در مجلس با اظهار تأسف از اینکه این سهم تاکنون تحقق نیافته است، 
ادامه داد: یکی از دالیل این عدم تحقق، بحث عدم آشــنایی مردم نســبت به 
ظرفیت های بخش تعاون و فرهنگ تعاون محوری در امور مختلف است.کریمی 
با اشــاره به اهمیت توسعه شرکت های تعاونی گفت: از قالب ظرفیت حقوقی 
تعاونی می توان برای بســیاری از فعالیت ها اســتفاده کرد از جمله در عرصه 
شرکت های دانش بنیان بایســتی تالش کرد از مدل تعاونی استفاده شود.وی 
افزود: در سرمایه گذاری های گسترده و پر تیراژ در بازار سرمایه نیز زمینه های 
جدیدی اســت که جای بخش تعاون در این نوع فعالیت ها خالی اســت.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضعف های موجود در این بخش 
عنوان کرد: هم اکنون در بازار ســرمایه تعداد کمی از تعاونی های سهامی عام 
را داریم که ســهمی از بازار سرمایه را به خود اختصاص دهند و بخش تعاون 

می بایست در آنجا فعال شود.
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گزیده خبر

اوکراین:
 چین آماده میانجی گری است

اوکراین معتقد است که پکن خواستار توقف این جنگ با روسیه است، اما 
منتقدان درباره آن هشــدار می دهند. این اطمینان خاطر دادن چین، بار 
دیگر تمرکز بر نقش بالقوه پکن در متقاعد کردن روســیه در عقب نشینی 
را تقویت کرد.به گزارش ایســنا، به نوشــته روزنامه وال استریت ژورنال، 
دیپلمات ها و تحلیلگران معتقدند که گرچه شــی جینپینگ و والدیمیر 
پوتین، روسای جمهوری چین و روسیه رابطه ای دوستانه دارند و اظهارات 
علنی چین هم از تالش آن برای حل مســاله حکایت دارد، اما بی تجربگی 
پکن در حل چنین مناقشــه هایی از موانع پیش روی آنها برای غلبه بر این 

بحران حکایت دارد.
بحــث درباره نقش احتمالی پکن به عنوان میانجی، به دنبال صحبت های 
روز شنبه دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین مبنی بر اینکه اطمینان 
خاطر یافته که »چین مایل به متوقف کردن این جنگ اســت« شــدت 
یافت.او گفت: دیپلماســی چین، ابزارهای کافی برای تفاوت ایجاد کردن، 
در اختیار دارد و روی آن حساب می کنیم که تالش های آنها موفقیت آمیز 
باشد.اظهارات وزیر امور خارجه به دنبال گفت وگوی اول مارس او با وانگ 
یی، وزیر امور خارجه چین مطرح شد و مشخص نیست که آیا آنها دوباره 
صحبت کرده اند یا خیر. پکن درباره تالش های دیپلماتیکش اظهارنظری 
نکرده اما وانگ یی در تماس روز شــنبه بــا آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 

آمریکا بار دیگر به انتقاد از ایاالت متحده پرداخت.

همسر زلنسکی:
 چند کودک دیگر بمیرند تا ارتش روسیه 

متوقف شود؟!
همســر زلنسکی از ناتو خواست بر فراز اوکراین منطقه پرواز ممنوع اعالم 
کند.به گزارش ایسنا، به نوشــته روزنامه دیلی میل، اولنا زلنسکا، همسر 
رئیس جمهوری اوکراین در اینســتاگرام از ناتو خواست برای حفظ جان 
کودکان هم که شده منطقه پرواز ممنوع اعالم کند.این درخواست همسر 
زلنســکی به دنبال مرگ یک کودک ۱۸ ماهه در ماریوپل صورت گرفت.

او در یک درخواست احساسی از رسانه های بین المللی گفت که »حقیقت 
وحشــتناک« را در مورد چگونگی قتل وحشیانه کودکان توسط نیروهای 
روسی به اشــتراک بگذارند.او گفت: من از تمام رسانه های بی طرف دنیا 
درخواست می کنم! این حقیقت وحشتناک را بگویید: مهاجمان روس در 
حال کشتن کودکان اوکراینی هستند.او با انتشار تصویری از کودکان کشته 
شده، در توضیح عکس نوشت: »به مادران روسی بگویید - به آنها بگویید 
پسرانشان دقیقاً اینجا، در اوکراین چه می کنند. »این عکس ها را به زنان 
روســی نشان دهید - شــوهران، برادران، هموطنان شما در حال کشتن 
کودکان اوکراینی هستند! بگذارید بدانند که آنها شخصاً مسئول مرگ هر 
کودک اوکراینی هســتند،وی در ادامه نوشته است: این رقم ممکن است 
همین لحظه به دلیل گلوله باران شــهرهای آرام ما در حال افزایش باشد! 
زمانی که مردم روسیه می گویند که نیروهایشان به مردم غیرنظامی آسیب 
نمی رسانند، این تصاویر را به آنها نشان دهید! چهره این بچه هایی که حتی 
فرصت بزرگ شدن هم به آنها داده نشد را به آنها نشان دهید. چند کودک 
دیگر باید بمیرند تا نیروهای روسی متقاعد شوند که تیراندازی را متوقف 
کنند و مسیرهای بشردوستانه را باز کنند؟«سن پنج کودکی که در پست 

اینستاگرام زلنسکا نشان داده شده اند از ۱۸ ماهگی تا ۱4 ساله هستند.

زلنسکی »سکوت« غرب را محکوم کرد: 
تحریم ها کافی نیستند

همزمان با اینکه روســیه اعالم کرد حمالتش علیه صنایع دفاعی اوکراین 
را ادامه می دهد، رئیس جمهوری اوکراین »سکوت« غرب را محکوم کرد.

به گزارش ایســنا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در پیامی 
ویدیویی، حمالت روسیه را به دلیل »حضور صدها هزار تن« که دراطراف 
زندگی می کنند، »قتل عمد« خواند.او غرب را به دلیل ســکوتش در برابر 
اطالعیــه وزارت دفاع روســیه محکوم کرده و گفت: انــگار رهبران غربی 
حل شــده اند!او بار دیگر تکرار کرد که تحریم های غربی علیه روســیه از 
شدت کافی برخوردار نبوده اند.زلنسکی خواستار اعمال تحریم های جدید 
علیه روســیه، تحریم صادرات روسیه، به ویژه نفت و فرآورده های نفتی و 

همچنین تحریم واردات شد.

 آمریکا به دنبال ممنوع کردن واردات
 نفت روسیه

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم کرد، این مجلس در حال بررســی 
تصویــب قوانینی برای ممنوعیت واردات نفت روســیه بوده و کنگره این 
کشــور به دنبال تصویب کمکی ۱۰ میلیارد دالری به اوکراین اســت.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نانسی پلوسی، رئیس مجلس 
نماینــدگان آمریکا گفت: مجلس اکنون در حال بررســی تصویب قوانین 
قدرتمندی است که روســیه را بیش از پیش در اقتصادی جهانی منزوی 
می کند.او ادامه داد: الیحه ما واردات نفت و محصوالت انرژی روســیه به 
آمریکا را ممنوع و روابط تجاری عادی با روســیه و بالروس را لغو خواهد 
کرد؛ این الیحه همچنین اولین گام را برای جلوگیری از دسترسی روسیه 

به سازمان تجارت جهانی برمی دارد.

غرب خواستار تعلیق روسیه  از اینترپل شد
تهران – ایرنا – چند کشــور غربی از جمله انگلیس و آمریکا از اینترپل خواسته اند روسیه 
را از این سازمان بین المللی مجری قانون تعلیق کند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، »پریتی پتل« وزیر کشور انگلیس با اعالم این خبر در پیامی توئیتری تاکید کرد 
که انگلیس، آمریکا، کانادا، اســترالیا و نیوزیلند خواستار تعلیق فوری دسترسی روسیه به 
سیستم های اینترپل شده اند.این گروه از کمیته اجرایی اینترپل درخواست کردند در هفته 
جاری در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.پتل گفت: اقدامات روسیه، تهدید مستقیم 

برای امنیت افراد و همکاری مجریان قانون بین المللی است.

روسیه از شرکت در جلسه استماع 
دادگاه الهه خودداری کرد

تهران-ایرنا- روســیه از شــرکت در جلسه 
اســتماع دیوان بین المللی کیفری در الهه 
به منظور رســیدگی به شــکایت اوکراین از 
این کشــور خودداری کرد.به گــزارش ایرنا، 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس اعــالم کرد که 

صندلی های رزرو شــده برای وکالی روســیه در دیوان بین المللی 
کیفری خالی بودند.رئیس دیوان بین المللی کیفری اعالم کرد سفیر 
روســیه در هلند، وی را از حضور نیافتن نمایندگان این کشــور در 
جلسات استماع باخبر کرده است.دیوان الهه امروز مستندات اوکراین 
درباره شــکایت از روسیه را بررسی و فردا سه شنبه، دفاعیات طرف 
روس را می شنود.در صورتی که دیوان الهه موضوع حمله روسیه به 
اوکراین را به شورای امنیت ارجاع دهد، مسکو می تواند تصمیم شورا 
را وتــو کند.دیوان بین المللی کیفری در الهــه، دیروز صبح دعوای 
حقوقی روسیه و اوکراین درباره نسل کشی را بررسی کرد.خبرگزاری 
رویترز در گزارشی اعالم کرد اوکراین از دادگاه الهه خواهد خواست 
تا یک حکم اضطراری صادر کرده و از روســیه بخواهد که حمالت را 
متوقف کند.اوکراین مدعی شــده است که توجیه روسیه برای حمله 
به اوکراین براســاس یک تفسیر غلط از قانون نسل کشی است. این 
در حالی اســت که والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه اعالم 
کرده عملیات نظامی ویژه این کشور برای حفاظت از روس تبارهای 
اوکراین در مقابل نسل کشی انجام می گیرد.اوکراین و روسیه هر دو 
معاهده سال ۱۹4۸ درباره منع نسل کشی را امضا کرده اند.یک گروه 
متخصــص از دیوان بین الملی کیفری در الهه برای تحقیق در مورد 
احتمال ارتکاب جنایات جنگی در جنگ اوکراین عازم این کشور شده 
است.ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هفته پیش گفته بود 
که علیه روســیه به دادگاه بین المللی سازمان ملل در الهه شکایت 

کرده است.

جدال لفظی فرانسه و انگلیس بر سر 
مهاجران اوکراینی

انگلیس و فرانســه بر سر رفتار با مهاجران اوکراینی در شهر بندری کاله فرانسه 
درگیری لفظی داشته و وزیر امور خارجه دولت لندن از اقدامات انگلیس پس از 
انتقادها از سوی پاریس دفاع کرد.به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، 
ایــن درگیری لفظی بین مقام های دو کشــور جدیدترین تنش دیپلماتیک در 
پی خروج لندن از اتحادیه اروپا محســوب می شــود که به بحث هایی در مورد 
نحوه برخــورد با عبور مهاجران از کانال مانــش و همچنین حقوق ماهیگیری 
منجر شده است.ژرالد دارمانن، وزیر کشور فرانسه روز یکشنبه به انگلیس تاکید 
کــرد تا به آوارگان اوکراینی گرفتار در کاله کمک بیشــتری کنند و اعالم کرد، 
مقام های دولت لندن به دلیل نداشتن ویزا یا مدارک الزم بسیاری را نمی پذیرند.

وزیر کشــور فرانسه در گفت وگویی با رادیو ۱ اروپا همچنین گفت: من دو بار با 
همتای انگلیسی خود تماس گرفتم و به او گفتم تا یک کنسولگری در کاله ایجاد 
کند. صدها مهاجر اوکراینی در روزهای گذشــته وارد کاله شدند و امیدوارند به 
خانواده های خود در انگلیس ملحق شوند اما دولت انگلیس به آنها گفته که باید 
از طریق کنسولگری های این کشور در پاریس یا بروکسل اقدام کنند.پریتی پاتل، 
وزیر کشور انگلیس نیز اتهامات دولت فرانسه را رد کرد که کشورش اقدامی کافی 
برای کمک به ایــن اوکراینی ها در کاله انجام نمی دهد.وی به خبرنگاران گفت: 
این اتهامات نادرست است و این اصال درست نیست که ما حمایت کافی از این 
افراد نداریم. ما تمام تالش خود را برای کمک به این افراد به کار گرفته ایم. من 
برای کمک رسانی به خانواده های اوکراینی که کشور خود را به امید رسیدن به 
خویشاوندانشان در انگلیس ترک کرده اند، در کاله کارمندانی را گمارده ام.وزرای 
کشور فرانسه و انگلیس در گذشته نیز بابت اینکه چطور دو کشور مساله مهاجران 

را مورد رسیدگی قرار می دهند، با یکدیگر درگیری و مناقشه لفظی داشتند.

کمک ۷۴ میلیون یورویی انگلیس به اوکراین
دولت انگلیس ۷4 میلیون یورو دیگر به اوکراین کمک می کند.به گزارش ایسنا، 
به نقل از شبکه خبری اسکای، این کمک که از طریق بانک جهانی ارائه خواهد 
شــد، می تواند در تامین بودجه بخش دولتــی، ادامه فعالیت بخش های حیاتی 
دولت، حمایت از شبکه های ایمنی اجتماعی و حقوق بازنشستگان اوکراین مورد 
استفاده قرار گیرد.بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس گفت: گرچه تنها رئیس 
جمهوری روسیه می تواند به مناقشه اوکران پایان بخشد، اما بودجه جدید امروز، 

به کسانی کمک می کند که با شرایط رو به وخامت انسانی مواجه هستند.

رویترز:
 گفت وگوهای آمریکا و ونزوئال پیشرفت 

چندانی نداشت
تهران – ایرنا – خبرگزاری رویترز مدعی شــد که گفت و گوهای دیروز آمریکا 
و ونزوئال پیشرفت چندانی نداشت و طرفین خواسته های حداکثری را مطرح 
کردند.به گزارش ایرنا، رویترز بــه نقل از پنج منبع آگاه خبر داد که همزمان 
بــا تالش های آمریکا برای قطع اتحاد مســکو و کاراکاس، مقام های بلندپایه 
آمریکایی و ونزوئالیی در نخســتین دیدار ســال های اخیر، در مورد احتمال 
کاهش تحریم های نفتی کاراکاس تبادل نظر کردند ولی پیشــرفت چندانی 
حاصل نشــد.یک منبع آگاه گفت که در نتیجه تنش های دیرینه، طرفین در 
این دیدار خواســته های »حداکثری« خــود را مطرح کردند.رویترز به نقل از 
منابع آگاه نوشت که خوان گونزالس مشاور ارشد کاخ سفید در امور آمریکای 
التین سرپرستی هیأت آمریکایی را بر عهده داشت و به همراه جیمز استوری 
ســفیر آمریکا در ونزوئال با نیکوالس مادورو و معاونش دلسی رودریگز در کاخ 
میرافلورس مذاکره کردند.به نوشته رسانه های آمریکایی، مقام های این کشور 
در سفر به ونزوئال در مورد جایگزینی صادرات نفت روسیه گفت و گو می کنند.

منابع آگاه به روزنامه وال استریت ژورنال نیز اعالم کردند که دولت جو بایدن 
به دنبال کاهش تحریم های نفتی علیه ونزوئال به عنوان بخشــی از استراتژی 
گسترده واشنگتن برای کاهش قیمت نفت است که به دلیل جنگ روسیه در 

اوکراین به شدت باال رفته است.

از تبعات جنگ اوکراین؛

 بایدن به عربستان می رود!
اگرچه هنوز اطمینانی درباره ســفر رئیس جمهور آمریکا به 
ریاض، آن هم با هدف تنظیم بازار نفت در پی بحران اوکراین 
وجود ندارد، اما ظاهراً این یکی از گزینه های پیش روی بایدن 
است.به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آکسیوس در گزارشی 
مدعی شــده که مشاوران جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 
حال بررسی سفر احتمالی او به عربستان سعودی هستند. این 
سفر احتماالً در فصل بهار و با هدف ترمیم روابط با عربستان 
ســعودی و تشــویق این کشــور به تولید نفت بیشتر انجام 
می شود.این گمانه زنی به نوبه خود حاکی از شدت بحران در 
بازار انرژی جهانی در پی اقدام نظامی روسیه در اوکراین است.

این در حالی اســت که تدارک این سفر احتمالی می تواند به 
معنای تاثیر اقدام نظامی روســیه در بازتعریف اتحادهای بین 
المللی تلقی شود تا آنجا که دولت واشنگتن را بر آن داشته تا 
در اولویت های خود تجدید نظر کند.پیشتر، با ادعای اهمیت 

قائل شدن برای مسائل حقوق بشری که ریشه در جنگ یمن 
و قتل خاشــقجی دارند، دولت بایدن در مقایسه با دولت های 
قبلی واشنگتن، رابطه با ریاض را به زعم خود بازتعریف کرده 
بود.همزمان، ادعا می شود که قصد مقامات دولت بایدن از سفر 
روز شنبه به ونزوئال، کاهش تحریم های نفتی این کشور برای 
تنظیم بازار و پیدا کردن جایگزینی مناسب برای نفت روسیه 
بوده اســت.گفته می شود که بایدن عالوه بر سفر به عربستان 
ســعودی، در تدارک سفر به فلسطین اشغالی، ژاپن، اسپانیا و 
آلمان هم هست.از ســوی دیگر، تحریم های نفتی روسیه که 
ممکن است به ممنوعیت واردات آن به آمریکا هم منجر شود، 
به افزایش بهای گاز در بازارهای جهانی و نرخ تورم در آمریکا 
منجر خواهد شــد.با این حال، ادعا می شود که بررسی امکان 
سفر بایدن به عربستان سعودی در مراحل اولیه است و هنوز 

نمی توان با اطمینان درباره تحقق آن صحبت کرد.

نیویــورک- ایرنا- ســازمان ملل متحد 
اعالم کرد که از زمان آغاز تهاجم روسیه 
در ماه گذشته میالدی، ۳۶4 غیرنظامی 
در پی وقوع جنگ در اوکراین کشــته 
شده اند.دفتر کمیســاریای عالی حقوق 
بشر ســازمان ملل متحد روز یکشنبه 
به وقت محلی در تازه ترین آمار تلفات 
غیرنظامیان از زمان جنگ در اوکراین، 
اعالم کرد که ۳۶4 نفر کشــته و ۷۵۹ 
نفر دیگر زخمی شــده اند.بر اساس این 
گزارش، ترکیب کشــته شدگان شامل 
۷4 مــرد، 4۲ زن، ۸ پســر و 4 دختر و 
همچنین ۱۳ کودک و ۲۲۳ بزرگســال 
است که جنسیت آنها مشخص نیست. 
ترکیب زخمی شــدگان نیز شامل ۶۷ 
مــرد، 4۸ زن، ۱۱ دختــر و ۲ پســر و 
همچنین ۲۸ کودک و ۶۰۳ بزرگســال 
است.کمیســاریای عالی حقوق بشــر 
سازمان ملل در عین حال اذعان کرد که 
احتماالً ارقام واقعی به طور قابل توجهی 
بیشــتر است.سازمان ملل می گوید که 
بیشــتر تلفات ثبت شــده غیرنظامیان 
بر اثر انفجارهای ناشــی از انواع سالح 
های ســنگین با حوزه تاثیر گســترده 

شامل انواع ســالح های انفجاری، گلوله 
باران از توپخانه، سیستم های چندگانه 
پرتاب راکت و حمالت موشکی و هوایی 
بوده اســت.دبیر کل ســازمان ملل نیز 
روز یکشــنبه به وقت محلی در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشــت: ایجاد 
توقف در نبرد در اوکراین برای عبور امن 
غیرنظامیان از ماریوپل، خارکف و سومی 
و همچنین ســایر اماکنی  که درگیری 
در آنجــا وجــود دارد، کامــاًل ضروری 

اســت تا اطمینــان حاصل شــود که 
تدارکات بشردوستانه نجات بخش برای 
کسانی که در این اماکن باقی می مانند  
منتقــل می شــوند.آنتونیو گوترش روز 
گذشــته نیز در گفت وگو با دیمیتری 
کولبا وزیر خارجــه اوکراین اعالم کرد 
کــه این ســازمان متعهد بــه افزایش 
کمک های انســانی در اوکراین اســت.

دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست 
اضطراری مجمع عمومی ســازمان ملل 

درباره بحــران اوکراین نیز گفت: جنگ 
در اوکراین باید متوقف شود. این جنگ 
که از هوا، زمین و دریا جریان دارد باید 
هم اکنون خاتمــه یابد.به گزارش ایرنا، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
دوشــنبه ۲۱ فوریه )۲ اســفندماه( با 
انتقاد از بی توجهی غرب به نگرانی های 
امنیتی مســکو اعالم کرد که کشورش 
دونتسک  خلق  استقالل جمهوری های 
و لوگانتســک را به رسمیت می شناسد 
و در کاخ کرملین قراردادهای همکاری 
و دوستی را با ســران این جمهوری ها 
امضــا کرد.پوتیــن بامداد پنجشــنبه 
۲4 فوریه )۵ اســفند مــاه( نیز در یک 
ســخنرانی در تلویزیون ملی روسیه، از 
اقدام نظامی در دونبــاس خبر داد و از 
نیروهای اوکراینی خواســت سالح های 
خــود را زمین بگذارنــد و به خانه های 
خود بروند.همزمان با ادامه آتش جنگ 
در اوکراین، ســیل واکنش های جهانی 
به ایــن رویداد همچنــان ادامه دارد و 
فشــارهای دیپلماتیــک و تهدیدها و 
تحریم های بین المللی علیه روسیه در 

حال افزایش است.

سازمان ملل:
 364 غیرنظامی در جنگ 

اوکراین کشته شدند

منابع آمریکایی از حضور رئیس ســتاد مشترک ارتش آمریکا در مرکز ارسال ســالح برای کی یف در نزدیکی اوکراین و نظارت 
شخصی وی بر این مسئله، خبر دادند.به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک مقام ارشد دفاعی آمریکا 
گزارش داد که »مارک میلی« رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور از یک فرودگاه مخفی در مرز با اوکراین که مرکز تأمین تسلیحات به این کشور است، بازدید کرد.

طبق گفته های مقام یادشــده، میلی شــخصاً بر تحویل سالح به اوکراین نظارت داشته است. وی در این فرودگاه با نظامیان دیدار و بر روند حمل سالح نظارت کرده 
است. در روزهای اخیر، این فرودگاه که مکان آن فاش نشده است، شاهد افزایش تعداد پروازهای روزانه از چند پرواز به ۱۷ پرواز بوده است.سخنگوی پنتاگون در این 
باره به سی ان ان گفت که ارتش روسیه تالشی برای متوقف کردن این انتقال تسلیحات نداشته است، اما اکنون این نگرانی در ایاالت متحده وجود دارد که این کانال 
تسلیحاتی با ادامه یافتن درگیری ها هدف قرار گیرد.فرماندهی اروپایی ایاالت متحده )EUCOM( مسئول اصلی این عملیات است و از پیوندهای خود با متحدان و شرکا 
برای هماهنگی کردن اســتفاده می کند. گفته می شــود که ۱4 کشور به کی یف کمک ارسال کرده اند و بخش زیادی از این تسلیحات از ایاالت متحده به مبلغ ۲4۰ 

میلیون دالر از ۳۵۰ میلیون دالر اختصاص داده شده برای این منظور، به اوکراین تحویل داده شده است.

وزیر خارجه آمریکا امروز ادعا کرد: با متحدان در اتحادیه اروپا و ناتو درباره افزایش فشــار بر روســیه گفتگو کردم؛ اما نمی توانیم 
منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین داشــته باشیم.به گزارش خبرگزار مهر، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز یکشنبه در 

مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان ادعا کرد: ما از نزدیک در حال کار هستیم تا بفهمیم شرکای اوکراینی ما به چه چیزی نیاز دارند تا به حمایت از آنها ادامه دهیم!
وی در این ارتباط مدعی شد: ما با تهاجم شدید روسیه به اوکراین روبرو هستیم که تأثیر آن بر کشور، مردم و حتی نظم جهانی وحشتناک است! در سفر به اروپا با 
متحدان در اتحادیه اروپا و ناتو درباره چگونگی افزایش فشــار بر روســیه گفتگو کردم. گزارش های موثقی از حمالت عمدی به غیرنظامیان در اوکراین دیده  ایم و در 
تالش برای مستندسازی آن  ها هستیم! ما آن گزارش ها را مستند کرده و مطمئن می  شویم که سازمان  های مربوطه تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی انجام شده 
در اوکراین انجام خواهند داد!وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: بر مذاکره با کشورهای اروپایی پیرامون چشم انداز ممنوعیت واردات نفت روسیه تاکید کردم. هواپیماهای 
آمریکایی علیه هواپیماهای روسی پرواز نخواهند کرد و ما سربازان خود را روی زمین در اوکراین مستقر نخواهیم کرد. رییس جمهور جو بایدن به صراحت گفته است 

که ما ایاالت متحده را در تقابل مستقیم با روسیه قرار نخواهیم داد.

سی ان ان؛

»مارک میلی« شخصا در محل تامین سالح برای 
اوکراین حضور یافت

در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان؛

بلینکن: نمی توانیم منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین 
داشته باشیم
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دانشمندان دانشگاه »فوتان«)Futan( شانگهای روشی یافته اند که باعث 
درخشش کرم های ابریشم می شود و در کمال تعجب این کرم ها ابریشم 
درخشــان تولید می کنند.به گزارش ایســنا و به نقل از نیوساینتیست، 
محققان در مقاله خود که در مجله »Advanced materials« منتشر شده 
است، پیشرفت خود در تولید ابریشم درخشان را گزارش کردند. آن چه 
مورد توجه قرار گرفته اســت تغییر ابریشم است که به صورت طبیعی 
توســط این حیوانات کوچک تولید می شــود و در نتیجه امکان تولید 
منســوجات فلورسنت وجود دارد. اما به گفته ی دانشمندان کاربردهای 
آن از منظر فناوری بیشــتر است و می توان از آن در توسعه محصوالت 
مهندسی زیستی و پزشکی استفاده کرد.»Pompix Mori« نام پروانه ای 
اســت که کرم آن به »کرم ابریشم« مشهور اســت. در حالت طبیعی 
ابریشــم تولید شده توسط این حیوان هیچ درخششی ندارد و محققان 
برای تغییر این وضعیت از نقاط کوانتومی کربن)CQDs( استفاده کردند.  
نقاط کوانتومی کربن، نیمه رساناهای نانوذرات کربنی هستند که اندازه ای 
کمتــر از ۱۰ نانومتر دارند و می توانند طــول موج های خاصی از نور را 
ســاطع کنند. به طور خاص آنها درخشــش زیاد و سمیت کمی دارند 
و بسیار زیست ســازگار هستند.محققان برای استفاده از این ویژگی در 
کرم های ابریشــم به آن ها نقاط کوانتومی کربن دادند. البته پیش از آن 
باید این نقاط کوانتومی از برگ های توت که مورد عالقه کرم ها هستند، 
استخراج می شد. این نقاط کوانتومی توسط دستگاه گوارش کرم جذب 
می شــوند و سپس به غده های تولیدکننده ابریشم می روند و در نهایت 

به پیله منتقل می شوند.

محققان دستگاهی ایجاد کرده اند که به افراد مبتال به آسیب نخاعی 
امکان حرکت دادن ویلچر و کنترل دستگاه های هوشمند با کمک 
حرکات سر و زبان را می دهد.به گزارش ایسنا و به نقل از تک اکسپلور، 
مرکز توانبخشی بروکس)Brooks( به تازگی اعالم کرده که مطالعه ای 
موسوم به مگ ترک)MagTrack( که یک تالش تحقیقاتی مشترک با 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر جورجیا تک با موفقیت به پایان 
رسیده اســت و بازخوردهای تیم بالینی و بیمارانشان به مهندسان 
جورجیا تک این امکان را داده که نمونه ی اولیه تحقیقات خود را به 
یک نسخه آماده برای کاربران تبدیل کنند. این فناوری توسط بیش 
از ۱۷ فرد استفاده کننده از ویلچر که به فلج چهاراندام دچار هستند، 
آزمایش شد. فلج چهار اندام)tetraplegia( نوعی فلج است که به دلیل 
آسیب به نخاع ایجاد می شود و بر بازوها، دست ها، پاها و لگن فرد اثر 
می گذارد.  همکاری محققان مرکز بروکس و جورجیا تک به ایجاد 
اولین اپلیکیشن نوآورانه در نوع خود برای کسانی که دچار معلولیت 
هســتند، انجامید. این تیم ها که شامل پزشکان، درمانگران بالینی 
و مهندسان می شود تخصص چندین رشــته را در علوم پیشرفته، 
 Geneva(»فناوری و توانبخشــی بالینی گردهم آوردند.»ژنو تونوزی
Tonuzi( مدیر پزشــکی برنامه آســیب نخاعــی در مرکز بروکس 
می گوید: ما تیم جورجیا تک را ســال ها قبل مالقات کردیم، زمانی 
که برای اولین بار در مورد پیشرفت های تحقیقاتی آنها برای کاربران 
استفاده کننده از ویلچر شنیدیم. بروکس دائما به دنبال فناوری هایی 
است که برای بیماران مبتال به آسیب نخاعی و نقص حرکتی مفید 
باشد. در نتیجه ی این همکاری بالینی-مهندسی مگ ترک به عنوان 
یک فناوری کمکی پیشرفته ایجاد شــد که به کاربران ویلچرهای 

برقی این امکان را می دهد.

کرم هایی که ابریشم درخشان 
می سازند!

هدایت ویلچر با زبان!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

یک مرکز تحقیقات کشاورزی در شهر"هوا سئونگ" کره جنوبی

بازنگری النچیا استراتوس با طراحی جذاب و خیره کننده
النچیا شرکتی ایتالیایی با تاریخچه ای غنی در زمینه موتوراسپرت است که مدل های افسانه ای بسیاری را در طول عمر خود تولید کرده 
است؛ مدل هایی چون ۰۳۷، فالمینیا، فولویا، استراتوس و دلتا اینتگراله. متاسفانه این شرکت محبوب امروزه تنها خود را محدود به تولید 
یک خودروی کوچک شهری به نام اپسیلون کرده است. اپسیلون حال، ۱۱ سال از زمان تولدش گذشته است و سومین نسل آن در بازار 
معرفی شده است.با وجود اینکه النچیا خود رمق تولید مدل های خاص و جدید را ندارد، طرفداران این شرکت و برخی طراحان جوان 
با این نظریه موافق نیســتند و به طرح پردازی های مختلف از مدل های سابق این شرکت می پردازند. اکنون نیز یک طراح به نام »ماتیو 
جنتایل« مدل افسانه ای استراتوس را مورد بررسی قرار داده و یک نسخه بازطراحی شده از آن را رندر کرده است. نام این اثر »استراتوس 
زیرو بازسازی شده« است.النچیا استراتوس زیرو بازسازی شده به شکل یک سوپرخودروی موتورمیانی طراحی شده و در رنگی ترکیبی از 
سبز و بنفش براق رنگ آمیزی شده است. در بخش جلوی این خودرو، شاهد استفاده از چراغ های LED باریک و یکپارچه هستیم. اسپلیتر 
و ورودی های هوا از جنس فیبرکربنی نیز از دیگر بخش های قابل توجه در چهره جلوی این خودرو است. کاپوت و اجزای آیرودینامیکی 

آن نیز از همین جنس تولید شده  اند تا جلوه ای خاص به آن بدهند.

فرزامی: استقالل قهرمان لیگ است
پیشکسوت استقالل می گوید قهرمانی این تیم در فصل جاری حتمی است و هیچ تیمی نمی تواند این تیم را از صدر جدول پایین 
بکشد.غالم حسین فرزامی در گفت وگو با ایسنا، درباره پیروزی استقالل مقابل گل گهر سیرجان که در لحظات پایانی مسابقه رقم 
خورد و شاگردان مجیدی با برتری ۲ بر یک زمین را ترک کردند گفت: اتفاق خوشحال کننده ای بود اما من راضی نبودم. چندین 
بار دروازه اســتقالل تهدید شــد و گلی هم که خوردیم، خیلی بد بود. به نظرم مدافعان استقالل و دروازه بان جای گیری خوبی 
نداشتند و نباید از فاصله ۲۰ متری به این شکل گل بخوریم. چقدر هم مهاجم گل گهر خوب ضربه زد و گل زیبایی به ثمر رسید.

این پیشکســوت اســتقالل درباره اینکه آیا پیروزی در این دیدار حق آبی پوشان بود یا نه گفت: برد حق استقالل نبود. استقالل 
بد بازی کرد. البته انتظار دارم اســتقالل بتواند در این طور بازی ها عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد اما در مجموع بازی 
نزدیکی بود و گل گهر هم موقعیت هایی داشت که از آن ها استفاده نکرد.او با اشاره به جدایی مرادمند و یزدانی از استقالل به علت 
سربازی و غیبت زبیر نیک نفس در این دیدار گفت: ترکیب استقالل دستخوش تغییر قرار گرفته بود و تیم از آن صالبت همیشگی 
برخوردار نبود اما به هر ترتیب کادرفنی توانست تیمش را با ترکیب مدنظر خود روانه میدان کند و دست پر از زمین خارج شود. 

بسته شاردوان خوبی گرد ماهای ز چین و حلقهٔ زلف سیاه
ن تو صد یوسف هب چاهرد سر زلف تو صد لیلی اسیر رد زنخدا آفتاب آنجا هچ باشد؟ خاک راهاقتلت چون ساهی رب راه افگند کس گناهی رب تو نتواند نشاند

خون خلقی گر ربزیی بی گناه
زرههٔ آن کز غمت گومیی: آه!آه! کز شوق تومیسوزیم و نیست صبر میورزیم و غماز آب چشم

عشق می پوشیم و رنگ رخ گواه

پیشنهاد

چهره روز

اندر مزایای تنبلی
 The Importance کتاب اندر مزایای تنبلی با عنوان اصلی
 of Being Lazy: In Praise of Play, Leisure, and Vacation
که کتاب دوم از مجموعه خرد و حکمت زندگی است به 
زبان ساده و با استفاده از مطالب فلسفی و روانشناسی به 
»کار کردن« و شاید مهمتر از آن به اهداف و انگیزه های 
پشــت کار کردن می پردازد. همه ما معتاد کار شده ایم، 
»پر مشــغله بودن شده نشانه ی شــأن مردم« »ما مدام 
به دیگران پُز می دهیم که ای وای! چقدر ســرمان شلوغ 
است، چرا؟ چون پر مشــغله بودن یعنی مهم بودن!« و 
اینگونه  اســت که از ما کار می کشند و ما کار می کنیم! 
و یا همان طور که در باال اشاره کردیم، اینگونه است که 
ما به کار اعتیاد پیدا می کنیم. اما این کتاب گلچینی از 
اســتدالل ها و نظریه های مهم است تا به ما نشــان دهد در درجه اول چه اتفاقی می افتد که ما اینقدر 
کار می کنیم و اینکه چرا نیاز به آســایش و فراغت و بازی و ســرگرمی داریم.معتادان به کار دیگر به 
زندگی ســر نمی زنند. آن ها با بدن و احساســات خود بیگانه شــده اند، از ابتکار و خیال پردازی شان، از 
خانواده و دوستانشــان، دور افتاده اند. خوره ی کار به جانشان افتاده  و برده ی آن شده اند. دیگر صاحب 
زندگی خودشــان نیستند.ارســطو می گوید: »ما کار می کنیم تا بتوانیم تفریح کنیم و فراغت داشــته 
باشــیم«اینقدر که کار می کنیم نمی خوابیم، بــرای خانواده مان وقت نمی گذاریم، نمی خوریم، تفریح و 
استراحت نمی کنیم. چه کارمان را دوست داشته باشیم چه از آن نفرت داشته باشیم، چه در آن موفق 
باشــیم و چه ناموفق، چه از آن شهرت به دست بیاوریم چه حاصلش برایمان بدنامی باشد، به هر حال 
همه مان مثل ســیزیف محکوم به آنیم که سنگ بزرگ کارمان، شغلمان، حرفه مان را هر روز به دوش 
بکشیم و ببریم باالی کوه تا دوباره پایین بغلتد و روز بعد دوباره روز از نو روزی از نو. اوگدن نَش می گوید، 

پیر اگوست رنوآر
  )Pierre Auguste Renoir :پیر اُگوست رنوآر  )به فرانســوی
)۲۵ فوریه ۱۸۴۱ – ۳ دســامبر ۱۹۱۹( نقاش فرانســوی 
بود. او در لیموژ فرانســه به دنیا آمد و از جوانی نقاشی را 
آغاز کــرد. او بعدها به پاریس آمد و در آنجا نقاش خانه ای 
دایر کرد و به ترسیم صورت اشخاص اشتغال ورزید. حیات 
هنری او نخســت تحت تأثیر هنر چینی بود. او سپس به 
ســبک نقاشانی همچون آلفرد سیسلی و کلود مونه که از 
بنیانگذاران مکتب امپرسیونیسم در نقاشی بودند پیوست. 
این نقاشان درآثار خود سوژه های طبیعی وفضای آزاد را با 
نور و رنگ طبیعی انتخاب نمودند. آثار رنوار به آثار تابستانی 
معروف است و از شفافیت و نور و سایه روشن های روزهای 
تابستان برخوردار است. برخی از آثار اگوست رنوآر عبارت 
بودند از: ضیافت در شب، که از بهترین آثار امپرسیونیسم به شمار می رود، و همچنین آسیای گالِت، تاب، و لوژ. 
رنوآر بیش از خود اشیا به انعکاسات نور در اشیاء توجه داشت. او همچنین نخستین هنرمندی بود که رنگ 
مشکی را از آثار خود حذف کرد.رنوآر ابتدا به عنوان هنرمند تجاری و سپس چندین سال به عنوان نگهبان 
موزهٔ لوور پاریس کار کرد. در سال ۱۸۶۲ برای تحصیل نزد شارل گلیر رفت و در استودیو شخصی او با بازیل، 
کلود مونه و سیسلی آشنا شد و به عضویت گروه آن ها درآمد. در سال ۱۸۷۰ اولین طرح خود را کشید و از 
آن پس اغلب با کلود مونه کار کرد.وی در دومین، سومین و هفتمین دور نمایشگاه امپرسیونیسم همراه کلود 
مونه و دیگر پیشگامان این مکتب نقاشی شرکت کرد و در طی سال های ۱۸۷۸ تا ۱۸۸۳ نمایشگاه هایی را به 
صورت انفرادی برپا کرد. در سال ۱۸۷۵، مشکالت مالی هنرمندان سبک امپرسیونیسم آن ها را وادار به حراج 
آثار خود کرد. در سال ۱۸۹۰ برای آخرین بار در یک نمایشگاه گروهی همراه دیگر امپرسیونیستها شرکت 

کرد و مدال لژیون را نصیب خود کرد. 

فرهنگ

در پی تصمیم اخیر آکادمی اسکار درباره پخش تلویزیونی 
مراســم اســکار، »تام فلیشــمن« صدابردار فیلم های 
اسکورســیزی از عضویت در این نهاد سینمایی استعفا 
کرد.به گزارش ایســنا به نقل از ددالین،» تام فلیشمن« 
صدابردار کهنه کار هالیوودی که همکاری های فراوانی با 
»مارتین اسکورسیزی« داشته به دلیل تصمیم آکادمی 
مبنی بر عدم پخش کامل هشت شاخه از این جوایز در 
پخش تلویزیونی مراســم امسال، از عضویت در آکادمی 
علوم و هنرهای سینمایی اسکار استعفا کرد. برنامه ریزی 
برای پخش محدود مراسم اعطای نود و چهارمین دوره 
جوایز سینمایی اسکار به شــدت مورد اعتراض اعضای 
برخی از شاخه ها و انجمن های صنفی مرتبط قرار گرفته 
است.طبق اعالم پیشین آکادمی، مراســم اعطای جوایز  ۸ شاخه مستند کوتاه، تدوین، چهره پردازی، 
موسیقی متن، طراحی تولید ، انیمیشن کوتاه، فیلم کوتاه و صدا یک ساعت قبل از شروع پخش زنده 
در داخل ســالن دالبی برگزار می شود و برندگان این جوایز در قالب ویدئوهایی در پخش زنده معرفی 
می شوند، رویکردی بحث برانگیز که آکادمی ابتدا در سال ۲۰۱۸ اتخاذ کرد و سپس آن را رها کرد. این 
اقدام کمتر از یک سال پس از ثبت پائین ترین نرخ مخاطب پخش تلویزیونی اسکار در طول تاریخ این 
جوایز سینمایی صورت می گیرد. شبکه تلویزیونی ABC که حقوق انحصاری پخش مراسم اسکار تا سال 
۲۰۲۸ را در اختیار دارد، در تالش اســت با کوتاه کردن زمان، به جذابیت این مراســم کمک کند.»تام 
فلیشــمن« برای فیلم »هوگو« ساخته »مارتین اسکورســیزی« موفق به کسب جایزه اسکار بهترین 
صدابرداری شــد و برای فیلم »ســکوت بره ها« به کارگردانی »جاناتان دمی«، »سرخ ها« به کارگردانی 
»وارن بیتی«، »هوانورد« و »دارو دسته نیویورکی« در این شاخه نامزد کسب جایزه اسکار بوده است. 

یک استعفا از آکادمی اسکار
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