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رئیس جمهور با اشــاره به افزایش نظارت دولت برای ثبات قیمت در بازار گفت: یکی از کارهایی که در دولت دنبال می شــود، اصالح بسترهای فسادزا همانند 
صدور مجوزها و امضاهای طالیی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در نوبت عصر اجالسیه رسمی خبرگان رهبری با تاکید بر اجرای سیاست های ابالغی رهبر معظم انقالب در مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 
دولت سیزدهم، گفت: چند سالی است که ایشان به درستی شعار سال را به مسائل اقتصادی اختصاص داده اند زیرا تولید؛ مشکالت اقتصادی و بیکاری را رفع 

می کند و استقالل اقتصادی را در پی خواهد داشت.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیسی:

اصالح بسترهای فسادزا به نفع مردم خواهد بود
info@sobh-eqtesad.ir

وزیر اقتصاد:
 بیشتر از مهلت قانونی مهلت 

نخواهیم داد
وزیر اقتصاد از اتصال اکثریت قاطع دستگاه های اجرایی به درگاه ملی 
صدور مجوزها خبــر داد و گفت: طی ۲۰ روز گذشــته ۱۲۸۰ مجوز 
قطعی از این درگاه صادر شــده اســت.به گزارش خبرنگار مهر، سید 
احســان خاندوزی وزیر اقتصاد در رابطه با اتصال دستگاه ها به درگاه 
ملی مجوزها گفت: علی رغم اینکه تا ۲۰ روز گذشــته دستگاه ها فقط 
تعداد انگشت شماری از مجوزهای خود را شفاف کرده بودند در طول 
این ۲۰ روز شــاهد یک همکاری دور از انتظار در اتصال دســتگاه ها 
بودیم.وی با اشاره به اینکه تا امروز ۱۲۸۰ مجوز به صورت قطعی از این 
سامانه صادر شده است، افزود: تمامی مجوزها در هیئت مقررات زدایی 
و تسهیل شرایط کسب و کار بررسی شد تا دقیق، غیرقابل تفسیر و با 
حذف امضاهای طالیی رخ دهد از همین جهت می توانیم بگوییم اکثر 
دســتگاه های اجرایی کشور در این حرکت جهادی نقش داشتند.وزیر 
اقتصاد تصریح کرد: اتفاقی که ســال ها می طلبید زمان برد با دســتور 
رئیس جمهور امروز رخ داده است البته در مرحله شفاف شدن مجوزها 
در مرحله اتصال سامانه های مجوزها چند دستگاه پیش رو داریم که به 
صورت صد در صد رعایت کردند از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت، 
وزارت جهاد کشــاورزی وزارت نفت وزارت تعــاون به صورت تقریبی 
دستگاه های تابعه شــأن.خاندوزی ادامه داد: باقی دستگاه ها مشکالت 
فنی وجود داشتند که باید برنامه نویسی سایت های خودشان را تغییر 
می دادنــد و امیدواریم تا ۱۵ روزی که به مهلت قانونی این مشــکالت 
را درســت کنند تا بتوانیم این خبر مســرت بخش و کمک کننده به 
تولید کنندگان و کارآفرینان و فعاالن اقتصادی اعالم کنیم.وی اشــاره 
بــه اینکه اراده جدی مجلس و دولت بر برداشــتن این مانع از جلوی 
پای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی اســت، افزود: هیچ روزی جلوتر 
از مهلت قانونی مهلت نخواهیم داد. همانطور که مطلع هســتید امروز 
هجدهم اســفند مهلت قانونی اســت که ۱۵ روز بعد الزم االجرا شدن 
قانون خواهد بود و امیدوارم که دستگاه های تا هجدهم اسفند نتوانستند 
مشــکالت فنی را رفع کنند حداکثر در روزهای ابتدایی فروردین ماه 
این مشکل برطرف شود.خاندوزی در پایان گفت: در میان دستگاه های 
دولتی مسئله ما با وزارت آموزش و پرورش قطعی جدی است که تأخیر 
قابل توجهی دارد. در مورد دستگاه های بیرون از دولت نیز تالش هایی 
در حوزه شــهرداری شده است ولی سرعت آن در حد مطلوبی نیست 
حوزه هــای خارج از دولــت که مجوز صادر می کردنــد مثل وکالت و 

پزشکی نیز امیدواریم در این مهلت ۱۵ روزه این پازل را کامل کنند.

حداقل دستمزد کارگران طبق روال 
سال های قبل تعیین می شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل 
دستمزد کارگران امســال هم طبق روال سال های قبل خواهد بود.به 
گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری فارس، روز گذشته مطلبی از 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتشر شد مبنی بر 
اینکه روند تعیین دستمزد کارگران که بر اساس چانه زنی بین گروه های 
کارگــری و کارفرمایی صورت می گیرد، باید تغییــر کند و عدالت در 
دستمزدها باید رعایت شود.خبرنگار فارس در این زمینه با علی حسین 
رعیتی فرد معــاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس 
گرفت و پرسید آیا شیوه تعیین دستمزد کارگران تغییر کرده است که 
وی گفت: هنوز تغییر در نحوه تعیین دستمزد ابالغ نشده است، امسال 
هم طبق روال ســال های قبل حداقل دســتمزد کارگران در جلسات 
شورای عالی کار و با مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی و حضور 
نمایندگان دولت تعیین می شود.وی تأکید کرد: هنوز هیچ دستورالعمل 
جدیدی به ما ابالغ نشده است.به گفته معاون روابط کار، امسال تاکنون 
7 جلسه شــورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان 
برگزار شده، اما هنوز توافقی حاصل نشده و قرار است، امروز بعدازظهر 
هم هشتمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار 
شود.به گزارش فارس، تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون بر 
اساس دو عامل مهم تورم یک ساله منتهی به آخر بهمن ماه و همچنین 
ســبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری و در جریان مذاکرات بین 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان با حضور نمایندگان دولت در شورای 
عالی کار تعیین می شود که به عنوان یک عامل مهم اقتصادی و تأثیر 
گذار بر همه کارگاه های مشــمول قانون کار در کشور به شمار می رود.

بر اســاس آمار مرکز آمار ایران تورم یکســاله منتهی به پایان بهمن 
امســال 4۱.4 درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ماهانه ۸ میلیون 
و 9۰۰ هزار تومان برآورد شده است.در عین حال نمایندگان کارگران 
و کارفرمایــان بر ایــن نکته تاکید دارند که تعیین حداقل دســتمزد 
کارگران باید به گونه ای باشد که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به 

ماندگاری و حفظ تولید و کارگاه ها منجر شود.

رییس پلیس پایتخت اعالم کرد
بازداشتی های چهارشنبه سوری تا پایان نوروز در بازداشت

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از افزایش ۳۰ درصدی ترافیک معابر تهران در اســفندماه خبر داد.به گزارش 
ایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه حضور در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تشریح طرح 
های ترافیکی پلیس برای پایان ســال اظهارکرد: طرح های پلیس در این خصوص از ابتدای اســفندماه با 
محوریت خریدهای نوروزی، چهارشــنبه آخر سال، ترافیک و ... آغاز شده است.وی با بیان اینکه  از ابتدای 
اســفندماه به صورت ویژه با تالش تمام پلیس ها خدمات درحوزه ترافیک، امنیت و انتظامی ارائه می شود، 
گفت:  در این ماه بیش از ۳۰ درصد ترافیک ما نسبت به ماه قبل افزایش داشته است که به دلیل آن افزایش 

حجم ترددها وعبور و مرورها به خصوص در هسته مرکزی شهر است

پیش بینی حضور 400 هزار خودرو در بهشت زهرا برای پنجشنبه و جمعه آخر سال
رحیمی با بیان اینکه پلیس در دهه آخر اسفندماه هم  ماموریت ویژه ترافیکی و انتظامی خواهد داشت، گفت: 
یکی از اقدامات ما در مورد پنجشنبه و جمعه پایان سال و سنت زیارت اهل قبور است. طبق پیش بینی های 
ما حجم زیادی از مردم به بهشت زهرا می روند که ما در این خصوص طرح ترافیکی ویژه ای داریم.فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: روزپدر بیش از ۲۰۰ هزار خودرو وارد بهشــت زهرا شد و پیش بینی ما این 
است که حتما در پنجشنبه و جمعه پایان سال معادل یک و نیم تا دو برابر این تعداد خودرو وارد بهشت زهرا 
خواهد شد. در این خصوص ما شش ورودی و خروجی بهشت زهرا را باز کردیم و همچنین دو پارکینگ به 

مساحت ۳۰ هزار متر مربع  را در نطر گرفتیم.

بازداشت شدگان چهارشنبه سوری تا پایان نوروز در بازداشت
رحیمی ادامه داد: ما چهارشنبه پایان سال را داریم که البته اقدامات پیش دستانه خود در برخورد با توزیع 
کنندگان موادمحترقه و به خصوص مواد محترقه غیرمجاز را از مدت ها قبل آغاز کردیم و با فروشــندگان 
موادمحترقه غیرمجاز و مخالن نظم و امنیت برخورد خواهیم کرد. این افراد در صورت دســتگیری تا پایان 
تعطیالت نوروزی بازداشــت خواهند بود و اگر وســیله نقلیه هم داشته بشند، توقیف می شود.به گفته وی 
تدارک ویژه پلیس برای چهارشنبه سوری از ساعت دو بعد از ظهر آغاز شده و تمامی ماموران پلیس در آماده 
باش کامل خواهند بود.رییس پلیس تهران درباره تدابیر پلیس برای شهرآورد هم گفت: تمهیدات ترافیکی 
ویژه ای را برای ۲۰ هزار تماشــاچی این مســابقه در ورزشــگاه آزادی در نظر گرفتیم و از ساعت ها قبل از 
شروع مسابقه ماموران در ورزشگاه و معابر منتهی به آن مستقر خواهند شد. برای این بازی پلیس راهور و 
یگان ویژه و یگان امداد برای تامین امنیت و آرامش شهرآورد مشارکت خواهند داشت.وی درباره تمهیدات 
پلیس برای جشن والدت حضرت ولیعصر و عید نیمه شعبان نیز گفت: برای این مراسم ها  هم تدارک ویژه 
دیدیم و پلیس در آماده باش است و سعی می کنیم در دهه پایانی ماه اسفند وضعیت خوبی داشته باشیم.

 مراکز خرید تحت پوشش ویژه پلیس محسوس و نامحسوس
رحیمی ادامه داد: در مورد مراکز خرید و بازارها هم همانطور که گفتم از اول اسفند تحت پوشش ویژه پلیس 
قرار دارند و ماموران ما به طور محســوس و نامحســوس  حضور دارند.فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره 
تمهیدات پلیس برای تعطیالت نوروز نیز گفت:  در شروع تعطیالت هم تدارکات وسیع و گسترده ای داریم 
که مشــروح آن اعالم می شود. در یک نمونه بگویم که  قرارگاه کنترل سرعت در ایام نوروز در تهران فعال 

خواهندبود و با حرکات مخاطره آمیز برخورد می شود.

سخنگوی سپاه، پرتاب ماهواره نور ۲ را نماد پیروزی 
ملت ایران در عرصه جنگ تحریم دشمنان دانست 
و تاکید کــرد: راهبرد »ایران قوی« دســتور کار 
دائمی سپاه و نیروهای مسلح کشور است و دشمن 
قادر نخواهد بود مســیر بالندگی و پیشرفت ما را 
متوقف ســازد.به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری 
فارس، همایش سراســری مســئولین و مدیران 
روابط عمومی سپاه پاســداران انقالب اسالمی به 
علت محدودیت های ناشــی از شــرایط کرونایی، 
با ارتباط زنده تصویری ســپاه های استانی و رده 
های کالن صف ســپاه، در بستر مجازی با حضور 
سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو 
و مسئول روابط عمومی کل سپاه برگزار شد.سردار 
رمضان شــریف، دستاورد تاریخی و مبارک دیروز 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی در عرصه فضایی 
کــه با پرتاب ماهواره نور ۲ و قــرار گرفتن آن در 
مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین پس از پرتاب ماهواره 
نور ۱ در سال 99 توســط نیروی هوافضای سپاه 
رقم خــورد را گامی بلند برای تقویت قدرت ایران 
اســالمی در عرصه فضایی آنهم  در فضای تحریم 
های گســترده بین المللی توصیف و تصریح کرد: 
این رخداد و دســتاورد فرا راهبردی و افتخار آمیز 
که یکی از نمادها و مصادیق معنادار پیروزی ملت 
ایران در عرصه جنگ تحریمی دشــمنان انقالب 
و نظام اســالمی به شــمار می رود، نشان داد که 
ســپاه همراه با سایر نیروهای مسلح مقتدر کشور 
اراده کرده اســت به دور از هیاهو، ضربات مهلکی 
در نبرد فناوری بر دشــمنان تحمیل و در معرض 
افکار عمومی جهانیان قرار دهد.سخنگوی سپاه با 
تبریک این اتفــاق غرورانگیز به ملت ایران تاکید 
کرد: راهبرد ایران قوی ، دستور کار روزانه پاسداران 
انقالب اســالمی است و دشــمنان اسالم و میهن 
عزیزمان بایستی با حقد و حسد نظاره گر رونمایی 
از سلسله دستاوردها و توانمندی هایی باشد که به 
آنها تاکید می کند کشور عزیز ما مصمم است روند 
دستیابی به شاخص های کشورهای پیشرفته جهان 
در عرصه های مختلف را با تکیه بر توانمندی های 
بومی و ظرفیت ها و اســتعدادهای ایرانی پرشتاب 
تر از قبــل ادامه دهد و آنها قادر نخواهند بود این 
مسیر را متوقف سازند.وی در ادامه با تشریح برنامه 
و نقشــه راه دشمن برای جنگ رسانه ای و هجمه 
تبلیغاتی علیه سپاه گفت: تخریب و تضعیف سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به عنوان نهادی مردمی و 
برآمده از متن انقالب و مستحکم ترین سنگر ملت 

ایران برای نقشه ها ، توطئه ها و سناریوهای نظام 
سلطه و صهیونیسم علیه انقالب و کشور عزیزمان 
از همان ابتدای انقالب دستور کار اردوگاه دشمن 
بوده و در هر مقطع و دوره ای با دستاویز قراردادن 
موضوعــی آن را  از طریق رســانه های وابســته 
و فضای مجازی و شــبکه هــای اجتماعی تحت 
فرماندهی بلوک ســلطه و صهیونیســم عملیاتی 
کرده اند.سردار شــریف، با اشاره به ناکامی جبهه 
دشمنان انقالب و نظام اسالمی به سرکردگی رژیم 
مافیایی، بحران ســاز، بحران زیست و تروریستی 
ایاالت متحده آمریکا در عرصه های سخت ، نیمه 
ســخت و نرم برای مردم ایران که طی 4۳ ســال 
اخیر رقم خورده است،  افزود: دشمنان در برخورد 
با جمهوری اســالمی و مصاف با ملت ایران به این 
نتیجه رسیده اند باتوجه به ویژگی های آزمون شده 
و باور و اراده دشمن ستیزی ایرانیان، گزینه نظامی 
و برخوردهای ســخت با روی آوردن به جنگ در 
شرایط کنونی ، نه تنها منفعتی برای آنها نداشته 
بلکه می تواند خســارت های سنگینی را به آنها 
تحمیــل کند؛ لذا در تالش بــرای ناکارآمد جلوه 
دادن نظام و ایجاد شــکاف بین مــردم و نظام با 
اســتفاده از پروپاگاندای رسانه ای برآمده اند تا به 
زعم باطل خود پروژه فروپاشــی و براندازی را به 
صورت نرم و درکارزار جنگ شــناختی و ترکیبی 
از درون کشــور کلید بزنند.وی ادامه داد: شــاید 
بخشی از تعابیری که طی چندماه اخیر در بیانات 
مقام معظم رهبــری در خصوص »جهاد تبیین« 
و تشــریح دســتاوردهای انقالب بویژه برای نسل 
جوان و افشــای ترفندهای دشــمن مورد تاکید 
مقام معظم له  قرار گرفته است، معطوف به تغییر 
استراتژی دشمن و پیگیری راهبرد کوچک سازی 
دستاوردهای انقالب و بزرگنمایی مشکالت انقالب 
و ایجاد فاصله بین مردم و نظام باشــد؛ دشــمن 
همواره  در پی فراهم سازی بستر و فرصت خاصی 
برای دنبال کردن اهداف شوم خود است و در این 
مســیر برهه و بهانه ای همچون انتخابات یا تغییر 
یک تصمیم اقتصادی در کشــور برای ایجاد یک 
بحران و شورش در کشــور  را برای خود مطلوب 
تلقی می کند، اما در برخورد با ســد هوشمندی 
نظام و مردم شکست خورده است .مسئول روابط 
عمومی کل سپاه با اشاره به اینکه در خصوص سپاه 
به نظر می رســد آنچه دشمن به صورت جدی در 
ارزیابی های خود دنبال می کند هدف قرار دادن 
معنویــت و طهارت به عنوان مهمترین ســرمایه 

سپاه اســت، تصریح کرد:  دشمن می داند مردم 
بعنوان  مهمترین پشتوانه نظام و کشور ،  سپاه را 
به دلیل پاک دستی ، معنویت ، از خودگذشتگی و 
حضور جدی و عینی در خط مقدم کمک به رفع 
مشکالت و ایجاد امنیت پایدار در کشور بزرگترین 
سرمایه ایران عزیز برای حفظ کیان میهن اسالمی 
اســت و به دلیل همین ویژگی های خاص به این 
نهاد مقدس یک اعتقاد قلبــی ویژه ای دارند.وی 
صیانت ازسرمایه اجتماعی سپاه را از جمله وظایف 
و مسئولیت های خطیر فراروی روابط عمومی این 
نهاد مردمی و انقالبی دانســت و خاطرنشان کرد: 
رویارویی با صحنه ســازی های رسانه های دشمن 
علیه سپاه و موضوع پاسداری از انقالب اسالمی ، 
نیازمند هوشمندی و عقالنیت بوده و در این راستا 
بایســتی به گونه ای طراحی و عمل کرد که بدون 
تاثیرپذیــری از عملیات روانی و جنگ رســانه ای 
دشمن حضور سپاه در عرصه های راهبردی کشور 
در حوزه های مختلف را تقویت و تعمیق بخشــید 
و بــه صورت واقعی و عالمانــه و به دور از هرگونه 
بزرگنمایی آن را اطالع رسانی  و در معرض افکار 
عمومی قرار داد.سردار شریف حضور دائمی سپاه 
در کنــار مــردم در میدان های خدمت رســانی، 
سازندگی ، محرومیت زدایی و انعکاس به موقع و 
به اندازه عملکرد، دستاوردها و توانمندی های آن 
به افکار عمومی را رمز شکســت جنگ رسانه ای و 
هجمه تبلیغاتی دشمن علیه خود توصیف و گفت : 
جنگ رسانه ای دشمن برای تخریب و تصویرسازی 
فیک و ناپسند از سپاه و انحراف افکار عمومی که 
با دستاویز قراردادن موضوعات مجعول و تحریف 
شــده صورت می پذیرد، اقدامی ســخیف است و 
تجربه نشــان داده است تالش آنها همواره رسوا ، 
مغلوب و از پیش شکست خورده است.سخنگوی 
سپاه با اشــاره به تاکید سرلشکر سالمی مبنی بر 
اهتمام اصحاب رسانه نسبت به تبیین هوشمندانه 
، هنرمندانه، به اندازه و بدون اغراق دســتاوردهای 
نظام مقدس جمهوری اســالمی به مردم و نقش 
و مســئولیت خطیر روابط عمومی سپاه نسبت به 
انعکاس جایگاه و عملکرد این نهاد به عنوان یکی 
از دستاوردهای بزرگ و راهبردی انقالب در جامعه 
و افکار عمومی تصریح کرد:نقش ســپاه از ابتدای 
تشکیل تا امروز با تمام فراز و فرودهایی که وجود 
داشــته به دلیل اتصالی که به جایگاه رهبری در 
دوران امــام راحل و امام خامنــه ای دارد باید به 

بهترین شکل ، صادقانه و واقعی بیان شود.

سخنگوی سپاه: 

پرتاب ماهواره »نور ۲« نماد پیروزی ملت ایران در جنگ 
تحریمی دشمنان است

سخنگوی گمرک ایران:

تجارت خارجی در بهمن ماه با ۵۲ درصد افزایش به ۱۰ میلیارد دالر رسید

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس خبر داد؛

افزایش دامنه نوسان به 10 درصد 
در سال 1401

ارز ترجیحی؛ به نام مردم به کام دیگران

تهران- ایرنا- نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مقرر شد دامنه نوسان بورس 
تا ۱۰ درصد تغییر کند، گفت: براســاس برنامه ریزی های انجام شــده قرار است دامنه نوسان در سال آینده و به 
صورت فصلی به صورت یک درصدی اضافه شود.به گزارش ایرنا، بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزول، تغییر 
موقت دامنه نوسان به عنوان راهی برای کاهش نوسانات ایجاد شده در بازار سهام در دستور کار مسووالن سازمان 
بورس قرار گرفت که با اجرای آن توانستند تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران را در این بازار و کاهش هیجانات 
جلوگیری کنند..یه گزارش ایرنا، اکنون و با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، اکثر فعاالن حاضر در 
بازار در انتظار اعمال تغییراتی در دامنه نوسان هستند که در این خصوص »محسن خدابخش«، نایب رییس هیات 

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار....

ممنوعیت نفت روسیه چه پیامدی برای 
جهان خواهد داشت؟

بانک ها به نهضت ملی مسکن تسهیالت نمی دهند
بیانیه کشورهای اروپایی در شورای حکام : 

لغو تحریم ها بخش مهمی از توافق برجام است
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یک مقام مسئول خبر داد؛
تا کنون یک میلیارد تومان درآمد مالیاتی 

از خانه های خالی داشته ایم
مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی از واریز یک میلیارد 
تومــان به عنوان مالیات بر خانه های خالی از ســوی مؤدیان خبر داد.

جهانگیر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره علت بازگشایی مجدد 
ســامانه امالک و اسکان کشــور برای درج مشخصات مالکان واحدهای 
مسکونی گفت: در جلساتی که با معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی 
داشــتیم، به این نتیجه رســیدیم که علت عمده مشمول مالیات شدن 
مالکان واحدهای مسکونی در حالی که این خانه ها خالی نیستند، این بود 
که این افراد ملک خود را در ســامانه امالک و اسکان کشور ثبت نکرده 
بودند.وی با اشــاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی این افراد را به عنوان 
مالکان خانه های خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده 
بود، اظهار داشت: این وزارتخانه با تقاطع گیری سامانه های اطالعاتی خود 

این واحدها را به عنوان خانه های خالی معرفی کرد. 

  ۱۷۳ تن دیگر جان باختند
بر اســاس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، در طول ۲4 ساعت گذشته در کشور، 
۱7۳ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۸ هزار و 4۳۳ 
نفر رســید.به گزارش ایســنا، بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، تا دیروز ۱۸ 
اسفندماه ۱4۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۸ بیمار جدید مبتال به کووید۱9 در کشور 
شناسایی شد که 9۱۱ نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید۱9 در کشور به 7 میلیون و ۱۰7 هزار 
و ۱۶7 نفر رسید.متاسفانه در طول ۲4 ساعت گذشته، ۱7۳ بیمار کووید۱9 جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۸ هزار و 4۳۳ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون 7۵4 هزار 
و ۲۳4 نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۲۶۵ نفر از بیماران مبتال 

به کووید۱9 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
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گزیده خبر

سند همکاری های مشترک امنیتی میان 
ایران و ازبکستان امضا شد

صبــح دیروز چهارشــنبه و در اولین روز از ســفر 
رسمی دریابان علی شــمخانی به ازبکستان، سند 
ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک میان 
ایران و ازبکســتان در تاشکند پایتخت این کشور از 
ســوی دبیران شورای امنیت ملی دو کشور به امضا 
رسید.به گزارش ایسنا، این سند که از سوی دولت ازبکستان توسط ویکتور 
محمود اف مشــاور امنیت ملی رییس جمهور این کشــور به امضاء رسیده 
زمینه های همکاری مشترک میان تهران و تاشکند را در خصوص مبارزه با 
تروریسم،افراط گرایی ،قاچاق موادمخدر و سایر جرائم سازمان یافته فراملی 
فراهم می کند.در چارچوب امضاء این ســند طیف وسیعی از همکاری های 
اطالعاتی و امنیتی میان دو کشــور آغاز شده و  جلسات کمیسیون امنیتی 
مشــترک به صورت ساالنه برای ارزیابی نتایج همکاری در تهران و تاشکند 
برگزار می شود.دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 
در مورد اهمیت امضاء این ســند در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
نوشــت: فعال ســازی ظرفیتهای منطقه ای برای ایجاد ثبات پایدار، الزمه 
توســعه و ارتقاء سیاست همکاری های منطقه ای در دولت سیزدهم است. 
شمخانی تاکید کرد: امضاء سند ترتیبات تشکیل کمیسیون امنیتی مشترک 
میان دولت های جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ازبکستان گامی 

مهم در مسیر افزایش مناسبات همه جانبه میان دو کشور است.

نور ایران در فضا؛ 
بازتاب دستاورد فضایی سپاه در رسانه های 

انگلیسی زبان
نور ایران در فضا؛ بازتاب دستاورد فضایی سپاه در رسانه های انگلیسی زبان

سپاه پاسداران انقالب اســالمی روز گذشته دومین ماهواره نظامی خود را 
در مدار زمین قرار داد، اقدامی بزرگ که بازتاب گســترده ای در رسانه های 
خارجی داشــته اســت.به گزارش ایســنا، همزمان با اعیاد شعبانیه نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی با استفاده از ماهواره بر سه مرحله 
ای قاصد از کویر شــاهرود ماهواره نــور ۲ را در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین 
قرار داد. ماموریت این ماهواره سنجشــی و شناسایی است و ماهواره نور ۲ 
با ســرعت ۶/۷ کیلومتر بر ثانیه و ۴۸۰ ثانیه پــس از پرتاب در مدار ۵۰۰ 
کیلومتری قرار گرفت.گفتنی اســت؛ اولین اقدام فضایی سپاه ۲۱ ماه قبل 
و در ســال ۹۹ با قرار دادن ماهواره نور یک آغاز شد و برغم پیش بینی های 
عمر یکســاله، ماهواره نور همچنان زنده و فعال است و اطالعات خود را به 
منتقل می کند. خبرگزاری رویترز درباره این موفقیت فضایی ایران گزارش 
داد: سپاه پاسداران ایران روز سه شنبه اعالم کرد که ماهواره نظامی نور۲ را 
با موفقیت وارد مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین کرده اســت. رویترز در ادامه در 
تالش برای تحت الشعاع قرار دادن پیشرفت های علمی و فناوری ایران در این 
پرتاب فضایی، پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور۲ را یک پیشــرفت بزرگ در 
›‹صنعت نظامی‹‹ ایران توصیف کرد و افزود: قرار گرفتن این ماهواره در فضا 
در حالی انجام شده است که مذاکرات ایران و قدرت های جهانی برای احیای 
توافق هسته ای ۲۰۱۵ وارد مرحله حساسی شده است. این اقدام همچنین 
نگرانی ها درباره برنامه هســته ای و موشکی ایران را افزایش می دهد.رویترز 
نوشــت، ارتش آمریکا می گوید که همان فن آوری بالستیک مورد استفاده 
برای قرار دادن ماهواره ها در مدار می تواند به تهران امکان پرتاب تسلیحات 
دور بردتــر  را بدهد.خبرگزاری آسوشــیتدپرس نیز با اعــالم خبر پرتاب 
موفقیت آمیز دومین ماهواره سپاه پاسداران ایران تالش کرد این رویداد را به 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین ارتباط دهد و گزارش داد: قرار گرفتن ماهواره 
نور۲ در مــدار ۵۰۰ کیلومتری زمین همزمان با مذاکرات احیای برجام که 
در شــرایط حساســی قرار دارد، انجام گرفته است.  آسوشیتدپرس نوشت، 
مذاکره کننده ارشد ایران نیز دوشنبه شب برای انجام رایزنی هایی به تهران 
بازگشــت که نشان دهنده افزایش فشارها بر ایران همزمان با نزدیک شدن 
ایــن رایرانی ها به پایان کار خود است.شــبکه الجزیره قطر هم گزارش داد: 
سپاه پاسداران ایران توانسته است دومین ماهواره نظامی را وارد مدار زمین 
کند که تصاویر مربوط به آن صبح روز سه شنبه منتشر شد.شبکه سعودی 
العربیه هم در گزارشی جهت دار، خبر پرتاب ماهواره نور۲ را منتشر و آن را 
یک پیشرفت نظامی برای ایران توصیف کرد.رسانه های صهیونیستی همچون 
اورشلیم پست و تایمز آو اسرائیل در گزارش هایی به طور مفصل قرار گرفتن 
موفقیت آمیز این ماهواره در فضا را پوشش خبری دادند و مدعی شدند که 
این اقدام به نگرانی ها نسبت به برنامه موشکی و هسته ای ایران افزوده است.

شــبکه دویچه وله نیز ضمن اعالم خبر پرتاب ماهــواره نور۲ و قرار گرفتن 
آن در مــدار زمین گزارش داد که این، یک دســتاورد بزرگ برای صنعت 
نظامی ایران به شــمار می آید اما نگرانی ها درباره برنامه موشکی و هسته ای 
این کشور افزایش می دهد.خبرگزاری شینهوا و سایر رسانه های چینی مانند 
چاینا مورنینگ پست و شبکه سی جی تی ان نیز این رویداد را پوشش دادند 
و جزئیات مربوط به پرتاب این ماهواره را منتشــر کردند.روزنامه واشنگتن 
پست، شبکه های ای بی سی نیوز و سی بی اس نیوز، سوئیس اینفو و وب سایت 
تحلیلی میدل ایســت مانیتور هم ازجمله دیگر رسانه هایی هستند که خبر 
پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نور۲ و قرار گرفتن آن در فضا را منتشــر کردند 
و به تحلیل این دستاورد علمی ایران پرداختند هرچند این رسانه های غربی 
نیز تالش کردند بیشــتر بعد نظامی این پرتــاب موفق فضایی را در کانون 

توجه قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه:
 جلوی تکرار صدور احکام خالف شرع 

گرفته شود
رئیس قوه قضائیه گفت: در خصوص چرایی صدور احکام خالف بّین شرع از 
سوی برخی شعب و قضات، آسیب شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه ای 
تدبیر شــود که جلوی تکرار صدور آنها گرفته شــود.به گزارش خبرگزاری 
مهر به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در معاونت قضائی قوه قضائیه حضور یافت و از بخش های مختلف این 
معاونت بازدید کرد.رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از نزدیک روند 
انجام امور و رسیدگی به پرونده های محوله در معاونت قضائی را مورد نظارت 
قرار داد و دستورات مشخصی را برای اتقان و تسریع در رسیدگی ها خطاب 
به مسئوالن ذی ربط صادر کرد.حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در 
بازدید از معاونت قضائی قوه قضائیه، از نزدیک فرآیند پیشــبرد امور در این 
معاونت را مورد نظارت و رصد قرار داد؛ از جمله اینکه از مسئوالن و متصدیان 
ذی ربط، ســواالتی تخصصی را در مورد نحوه رســیدگی به درخواست های 
اعمال ماده ۴۷۷ مطرح کرد و مشــخصاً به مطالعه موردی چندین پرونده 
ناظر بر درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ پرداخت.حجت االسالم والمسلمین 
محســنی اژه ای پس از این بازدید، در نشســت با معاونان و قضات معاونت 
قضائی قوه قضائیه طی ســخنانی ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه با اشاره به 
دیدارهای مســتمر خود با مقامات و مســئوالن قضائی سراســر کشــور و 
بازدیدهایش از مراکز و مراجع قضائی، به مسئوالن معاونت قضائی نیز توصیه 
کرد که سرکشــی و نظارت مداوم و مســتمر بر زیرمجموعه های خود را در 
زمره اولویت ها قرار دهند و تا هر میزانی که مقدور است امور سال جاری را 
به سال آتی محول نکنند.رئیس دستگاه قضا ضمن تبیین و تشریح روندها 
و ســازوکارهای ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷، بر حل چالش ها و ایرادات موجود 
در فرایند اعمال این ماده از قانون آئین دادرسی کیفری، تاکید کرد و گفت: 
باید به منظور کاهش اطاله دادرسی در راستای تسریع در رسیدگی و تعیین 
تکلیف احکامی که خالف بّین شــرع بودن آن ها تشــخیص داده می شود، 
بــا توجه به تجربه این معاونت در رســیدگی به ایــن پرونده ها، راهکارها و 
تدابیری مشــخص را پیشنهاد کنند.رئیس دســتگاه قضا با اشاره به تهیه 
گزارش آمار و مشخصات شعب و قضاتی که بیشترین درخواست های اعمال 
ماده ۴۷۷ مربوط به آن ها می باشــد، به معاون قضائی خود تکلیف کرد که 
درخصوص چرایی صدور احکام خالف بّین شــرع از ســوی برخی شعب و 
قضات، آسیب شناسی متقنی صورت گیرد و به گونه ای تدبیر شود که جلوی 

تکرار صدور احکام خالف بّین شرع گرفته شود.

رئیسی:

اصالح بسترهای فسادزا به نفع مردم خواهد بود
رئیس جمهور با اشاره به افزایش نظارت دولت برای ثبات قیمت 
در بــازار گفت: یکی از کارهایی که در دولت دنبال می شــود، 
اصالح بســترهای فســادزا همانند صدور مجوزها و امضاهای 
طالیی اســت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع 
رســانی ریاست جمهوری، حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور در نوبت عصر اجالسیه رسمی خبرگان رهبری 
با تاکید بر اجرای سیاســت های ابالغی رهبر معظم انقالب در 
مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دولت سیزدهم، گفت: 
چند ســالی است که ایشان به درستی شعار سال را به مسائل 
اقتصادی اختصاص داده اند زیرا تولید؛ مشــکالت اقتصادی و 
بیــکاری را رفع می کند و اســتقالل اقتصادی را در پی خواهد 

داشت.

برنامه دولت هدایت نقدینگی به سمت تولید است
وی برنامه دولت را هدایت نقدینگی به سمت تولید اعالم کرد 
و گفت: مدیریت نقدینگی اگر به ســمت تولید باشد، بسیاری 
از مشــکالت را حل خواهد کرد که این کار را دولت آغاز کرده 
است.رئیس جمهور به طرح های نیمه تمام در کشور هم اشاره 
و تصریح کرد: با ایجاد اعتماد و تضمین سود، بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در اتمام پروژه های نیمه تمام رغبت پیدا 
می کند.رئیسی یکی از لوازم رشــد اقتصادی کشور را افزایش 
سرمایه گذاری دانست و خاطرنشان کرد: معتقدیم نقش دولت 
»هدایت«، »حمایت« و »نظارت« است و بخش خصوصی باید 
میدان دار ســرمایه گذاری در کشور باشــد، اما اشکالی که در 
اجرای اصل ۴۴ اتفاق افتــاد، این بود که پس از واگذاری یک 
بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، کار را تمام شده می دانستند، 
در حالی که تازه کار دولت برای توانمندسازی و نظارت بر بخش 

خصوصی آغاز می شود.

دولت به دنبــال تکمیل درگاه ملی صدور مجوزها برای 
تسهیل در راه اندازی کسب و کارها است

وی یکی دیگر از موانع رونق تولید را کندی صدور مجوز کسب 
و کارها اعالم کرد و با تشریح اقدامات دولت در این باره گفت: 
قانون سال ها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کارها تاکید داشت 

اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتاد. دولت ســیزدهم به دنبال 
تکمیل درگاه ملی صدور مجوزها برای تســهیل در راه اندازی 
کســب و کارهاســت که بخش عمده آن انجام شــده است.

رئیس جمهور اصالح چرخه تأمین مالی را از دیگر اقدامات دولت 
برای رفع موانع تولید برشــمرد و گفت: دولت برای ضابطه مند 
کــردن زنجیره تأمین مالی، نظام تأمین مالی یکپارچه را برای 

همه بانک ها تعریف کرده است.

افزایش محسوس ارتباط با کشورهای آسیایی
رئیســی باز کردن فضای تجاری و ارتباط با زیرســاخت های 
منطقه را از دیگر اقدامات دولت برای رفع موانع تولید در کشور 
برشمرد و اظهار داشت: پس از حضور در اجالس های شانگهای 
و اکو، ارتباط ما با کشــورهای منطقه و آســیایی متحول شده 
و تجارت با همســایگان و صادرات به این کشــورها به صورت 

محسوس افزایش یافته است.وی افزود: پیش از این، استانداران 
برای اجرای طرح ها در اســتان ها مطالبه گر بودند اما در بودجه 
۱۴۰۱ تقدیمی به مجلس، این موضوع برعکس شده و دولت از 
استان ها مطالبه می کند؛ بدین صورت که درآمدهایی همچون 
حق مالکانه معادن، فروش اموال مازاد دولت و دریافت مالیات 
بیش از میزان تعیین شده برای استان ها به صندوق پیشرفت و 

توسعه هر استان واریز می شود.

ضرورت از بین بردن داللی در اقتصاد کشور
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت از بین بردن داللی ها در اقتصاد 
کشــور تصریح کرد: نظارت بر چرخه تأمین و تولید تا مصرف 
کاالها باید انجام شود و هم اکنون کنترل ها در حوزه معیشت 
و سفره مردم آغاز شده و در بخش های دیگر هم این کار انجام 
می شود.رئیسی با تاکید بر افزایش نظارت دولت بر ثبات قیمت 

کاالها در بازار گفت: ما به مردم قول دادیم بسترهای اقتصادی 
را اصالح کنیم و یکی از کارهایی که در دولت دنبال می شــود 
اصالح بســترهای فســادزا همانند صدور مجوزها و امضاهای 
طالیی است؛ اصالح بسترهای فسادزا به نفع مردم خواهد بود.

به دنبال استقالل در کشت، داشت و برداشت محصوالت 
راهبردی کشاورزی و کاالهای اساسی هستیم

وی در بخش دیگری از ســخنان خود به مســاله کشت بومی 
محصوالت کشاورزی که در ســبد کاالهای اساسی قرار دارد، 
اشاره کرد و گفت: با واردات کاالهای اساسی استقالل اقتصادی 
آســیب می بیند بنابراین به دنبال اســتقالل در کشت، داشت 
و برداشت محصوالت راهبردی کشــاورزی و کاالهای اساسی 
هستیم.رئیس جمهور مسائل فرهنگی را هم یکی از دغدغه های 
اصلی دولت توصیف کرد و گفت: در کنار کار اقتصادی، مسائل 
فرهنگی را هم با جدیت دنبال می کنیم زیرا تهدیدات فرهنگی 
بسیار زیاد اســت .رئیس جمهور به موضوع آزادسازی سواحل 
توســط دولت هم اشاره کرد و گفت: ســواحل آزاد شده باید 
مدیریت شــود و این فضا قرار است محیطی عمومی شده و با 

نشاط برای استفاده مردم باشد.

تاکید بر ایجاد امید در میان مردم و جامعه
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اهمیت حجاب 
و عفاف در جامعه و توجــه جدی دولت به این موضوع، اظهار 
داشــت: در شــورای عالی انقالب فرهنگی یک مصوبه در این 
زمینه داریم که وظایف ۲۶ دســتگاه را مشخص کرده و تمام 
دستگاه ها باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.وی با تاکید بر 
ایجاد امید در میان مردم و جامعه گفت: دشمن به دنبال مأیوس 
کردن مردم اســت اما در این دولت با شعار »ما می توانیم«، به 
لطف خدا بارقه های امید و گشایش ها در مسائل اقتصادی ایجاد 
شده و با مهار نســبی کرونا، افزایش فروش نفت و رشد روابط 
اقتصادی با همسایگان، گشایش های اقتصادی جدیدی هم در 
راه است.رئیس جمهور در پایان گفت: هر چقدر جلوتر می رویم 
امیدمان به آینده بیشتر می شود و این فراتر از شعار، مبتنی بر 

واقعیات و اعتقاد ماست.

معــاون اول رئیس جمهور بــا تاکید بر 
اینکه افزایــش قیمت در عیــد و ماه 
رمضان تحت هیچ شــرایطی پذیرفته 
نیســت گفت:رویکــرد جــدی دولت 
سیزدهم این اســت که در ایام پایانی 
ســال نباید قیمــت کاالهــا افزایش 
پیدا کند.به گــزارش خبرگزاری مهر، 
جلســه ســتاد تنظیم بازار ظهر دیروز 
)چهارشــنبه( به ریاست محمد مخبر 
معــاون اول رئیس جمهــور برگزار و 
تصمیمات مهمــی برای کاهش قیمت 
برخی اقالم و کاالها اتخاذ شــد.وی در 
این جلسه با اشاره به نزدیک شدن شب 
عید و ماه مبــارک رمضان گفت: هیچ 
گونه افزایش قیمت بــرای اقالم مورد 
نیــاز خانوار در این ایام پذیرفته شــده 
نیست.معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه تجربه ســال های گذشته نشان 
می دهد که در ایام پایانی ســال قیمت 
کاالها افزایش پیدا می کند تصریح کرد: 
رویکرد جدی دولت سیزدهم این است 
کــه در ایام پایانی ســال که مصرف و 
نیاز مردم بیشتر می شود، نباید قیمت 
کاالها افزایش پیــدا کند.مخبر با بیان 
اینکه تصمیم گیری و سیاست گذاری 
تنها بخشــی از مدیریت بازار اســت، 
خاطر نشان کرد: صرف تصمیم گیری 
نمی تواند اهداف مــورد نظر در تنظیم 
بــازار را محقــق کند. آنچــه می تواند 
موجب ضمانت اجرای تصمیمات باشد 
نظارت مســتمر بر قیمت ها و وضعیت 

بازار است.وی هوشــمند سازی ساز و 
کار نظارت بر بــازار را مورد تاکید قرار 
داد و از وزیر جهاد کشــاورزی خواست 
ســامانه و تیمی را برای رصد و نظارت 
مســتمر بــر قیمت ها در اســتان های 
مختلف فعــال کند تا هرگونه کاهش و 
افزایش قیمت مشخص باشد و پس از 
آن درصورت لزوم بالفاصله تصمیمات 
الزم بــرای کنترل بــازار گرفته و اجرا 
شود.در این جلســه که وزرای صنعت، 
معدن و تجارت، جهاد کشــاورزی، راه 
و شهرســازی، دادگستری و سخنگوی 
دولت نیز حضور داشــتند، گزارشی از 
مقایســه روند تغییرات میانگین قیمت 
کاالهای منتخب در کشور ارائه و اعالم 
شد.در ادامه این نشست تصمیماتی در 
راســتای کاهش قیمت برخی کاالها و 
جلوگیری از گران فروشی اتخاذ و ستاد 
تنظیم بازار به وزارت جهاد کشــاورزی 
برای واردات ســیب زمینی تا ســقف 
۱۰۰ هــزار تن مجــوز داد و همچنین 

مقرر شــد از محل ذخیره میوه شــب 
عید، از روز شــنبه به صورت گسترده 
توزیع میوه در کشــور آغاز شود.واردات 
۱۰ هزار تن گوشــت گرم گوسفندی 
و واردات ۱۷۰ هــزار تــن روغن برای 
تنظیــم بازار ایــن دو محصول از دیگر 
تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه بود.

در این جلسه همچنین مقرر شد وزارت 
جهاد کشــاورزی فهرســت کارخانه ها 
و واحدهای تولیدی کــه برای واردات 
روغن ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده 
اند اما روغن در بــازار توزیع نکرده اند 
را به سازمان تعزیرات حکومتی اعالم تا 
مورد بررسی و در صورت احراز تخلف، 
مورد برخورد قرار گیرند.همچنین مقرر 
شد تمامی کسانی که نسبت به قاچاق 
و خروج کاالهای اساسی از کشور اقدام 
می کنند، بــه جرم اخــالل در امنیت 
اقتصادی به دستگاه قضائی و نهادهای 
امنیتی معرفی شوند.از دیگر تصمیمات 
جلسه کارگروه تنظیم بازار این بود که 

با توجه به تأثیرات جهانی بر قیمت مواد 
خام پتروشــیمی، ســیمان، فوالد و… 
برای صادرات اینگونــه کاالها عوارض 
مناســب گذاشته شــود.در این جلسه 
همچنین گزارشــی از ســوی سازمان 
تعزیــرات حکومتی در خصوص مصوبه 
جلســه پیشــین کارگروه تنظیم بازار 
مبنی بر بررسی افزایش قیمت کاالهای 
شــرکت تبرک ارائه و اعالم شد که این 
شــرکت قیمت کاالهای خود را مطابق 
با مصوبات ستاد تنظیم بازار تغییر داد.

همچنین مقرر شــد قیمت محصوالت 
شــرکت زر ماکارون از ســوی سازمان 
تعزیرات مورد بررسی قرار گیرد و نتایج 
آن در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار 
اعالم شــود.در پایان این جلسه معاون 
وزیــر راه و شهرســازی گزارشــی از 
وضعیت بازار مسکن ارائه و پیشنهادات 
و راهکارهایی را جهت ساماندهی بازار 
خرید و اجاره مسکن مطرح کرد و مقرر 
شــد وزرای راه و شهرســازی، صنعت، 
معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی 
جلســه ای برگزار و این پیشنهادات را 
بررســی و نهایی کنند و در جلسه ای با 
موضوع مسکن ارائه دهند.گفتنی است 
در این جلسه گزارشی مبنی بر برخورد 
و جریمه یکی از شــرکت ها و برندهای 
تولید کننده تخم مرغ ارائه و اعالم شد 
که این شرکت به دلیل تخلفات صورت 
گرفته محکوم به پرداخت ۱۱۳ میلیارد 

ریال شده است.

مخبر در ستاد تنظیم بازار:
افزایش قیمت در عید و ماه رمضان تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه ایران قوی در تمامی حوزه ها از دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی پیشرفت های علمی مستلزم رسیدن به فضا است، 
گفت: بدون رسیدن به فضا بقیه کارها ناقص است.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در مراسم پرتاب ماهواره نور 
۲ با تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: به توفیق الهی سپاه موفق شد ماهواره نور ۲ را در مدار قرار دهد؛ ماهواره قبلی ما نیز همچنان در مدار است و خدمت می کند.
وی افزود: ماهواره با بقیه ســامانه ها متفاوت اســت؛ یا می شود یا نمی شود که بحمداهلل همه مراحل به خوبی انجام شد و ماهواره به طور دقیق در مدار قرار گرفت.

سردار حاجی زاده با بیان اینکه ایران قوی در تمامی حوزه ها از دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی پیشرفت های علمی مستلزم رسیدن به فضا است گفت: بدون رسیدن به فضا بقیه کارها ناقص است؛ این 
یک ابزار قدرت است و ایران قوی حتماً باید به بخش فضایی توجه کند که این کار شده است.وی افزود: امروز با تمرکز و هم افزایی نیروهای مسلح، دولت مردمی و انقالبی، دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان در امور فضایی، مسیر ناهموار و پر سنگالخی را پشت سر گذاشته ایم و آینده نویدبخش موفقیت های بزرگ تر می باشد.فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به ویژگی های ماهواره نور دو که امروز با 
موفقیت در مدار قرار گرفت گفت: این ماهواره با سرعت ۷.۶ کیلومتر بر ثانیه طی ۴۸۰ ثانیه در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت.سردار حاجی زاده با بیان اینکه این کار به پشتوانه و زحمات شبانه 
روزی متخصصین و دانشمندان انجام می شود که بنده به نمایندگی از آنها صحبت می کنم، اظهار کرد: نکته مهم تر از مسائل فنی غلبه اراده ملت ایران بر تحریم ها و فشارهای حداکثری است؛ این موفقیت 
بزرگ که در شرایط تحریم های ظالمانه و فشارهای حداکثری به نتیجه رسیده است سنبل مقاومت و اراده کم نظیر ملت عظیم الشأن ایران است و این دستاورد مهم را محضر مبارک مقام عظمای والیت 

و رهبری و فرماندهی معظم کل قوا و ملت شریف ایران، دولت و نیروهای مسلح شجاع جمهوری اسالمی ایران تبریک می گوئیم.

تهران - ایرنا - حجت االسالم والمسلمین حسن درویشیان بازرس ویژه و نماینده رئیس جمهور در امر 
مبارزه با فساد، خواستار ایجاد امکان دسترسی عمومی به اطالعات سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران 
شد.به گزارش حوزه دولت ایرنا، در حالی که به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف 
شده ضمن راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه های اجرایی امکان دسترسی به اطالعات 
آن را برای عموم مردم فراهم کند و انتشار گزارش از اطالعات مندرج در پایگاه اطالعات کارکنان نظام 

اداری )پاکنا( و سامانه ثبت حقوق و مزایا در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در عین حال هنوز این امکان جهت 
دسترسی عموم فراهم نشده است.نماینده ویژه رئیس جمهور برای هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد، در راستای 
سیاست دولت در شفاف سازی و تحقق نظام عادالنه حقوق و مزایای کارکنان دولت و در پیگیری اجرای تکالیف قانونی طی ابالغیه مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ از میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته است ضمن ایجاد دسترسی عمومی به گزارش های آماری 
ماهانه از میانگین های پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه های مختلف اجرایی در پایگاه اطالعاتی آن سازمان، دستور دهد هر چه زودتر امکان 

دسترسی عمومی به بانک اطالعاتی از ناخالص پرداختی به مدیران دستگاه های اجرایی نیز فراهم شود.

سردار حاجی زاده:

ایران قوی در تمامی حوزه ها مستلزم رسیدن به فضا است
بازرس ویژه رئیس جمهور طی نامه ای؛

خواستار دسترسی به سامانه ثبت حقوق مدیران شد
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گزیده خبر

قانون رتبه بندی معلمان به دولت ابالغ شد
رییس مجلس شورای اسالمی، طی نامه ای به رییس جمهور، قانون نظام رتبه 
بندی معلمان را به منظور اجرا، ابالغ کرد.به گزارش اقتصادآنالین، محمدباقر 
قالیباف رییس مجلس شــورای اسالمی، طی نامه ای به سید ابراهیم رییسی 
رییس جمهور، قانون نظام رتبه بندی معلمان را به منظور اجرا، ابالغ کرد.این 

قانون در هفته جاری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

افزایش حقوق معلمان با سازوکاری جدید
نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه احکام جدید 
معلمان در سال ۱۴۰۱ صادر خواهد شد از مهلت یک ماهه وزارت آموزش و 
پــرورش برای تدوین آیین نامه اجرایی نظام رتبه معلمان خبر داد.به گزارش 
ایرنا، محمد وحیدی درباره رتبه بندی معلمان اظهار کرد: موضوع رتبه بندی 
معلمان بعد از ۱۰ ســال با مصوبه روز گذشته شورای نگهبان به ثمر نشست.

نماینده بجنورد در مجلس افزود: از اسفند سال ۱۳۹۹ که این الیحه از دولت 
گذشته به مجلس رسید تا امروز، فراز و نشیب های بسیاری طی شد، اما باالخره 
نظام شایســته ای در تعلیم و تربیت ایران پایه گذاری شد.وحیدی خاطرنشان 
کرد: این یکی از برکات بسیار مهم این مصوبه است و امیدواریم تاثیرات بسیار 
خوبی در افزایش کیفیت نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسالمی ایران داشته 
باشد.وی بیان کرد: شرایط اقتصادی و معیشتی و نرخ تورم در کشور، ممکن 
اســت اثرات اجرای  قانون رتبه بندی را کم رنگ کند.نایب رییس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد:  ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات ارزش پایه 
پولی کشــور موجب خواهد شد، اثرات رتبه بندی در افزایش نظام شایستگی 
تعلیم و تربیت ایران اسالمی کامال شفاف شود.نایب رییس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس دربــاره تاریخ اجرای قانون رتبه بندی گفت: زمان اجرای 
قانون رتبه بندی همانطور که در قانون هم آمده، ۳۱/۶/۱۴۰۰ و از هر زمان که 

آیین نامه آن ابالغ شود، است.

مهلــت یک ماهه وزارت آموزش و پرورش بــرای تدوین آیین نامه 
اجرایی قانون رتبه بندی معلمان

وحیدی عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش یک ماه فرصت دارد تا آیین نامه 
اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. بعد از آن آموزش و 
پرورش می تواند احکام مربوطه را صادر کند.وی گفت: احکام معلمان در سال 
۱۴۰۱  صادر می شود و این احکام براساس رتبه هایی است که طبق آیین نامه 
تنظیمی دریافت می کنند آن رتبه ها تغییرات حقوق را مشخص خواهد کرد.

ساز و کار جدید افزایش حقوق معلمان
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: طبق قانون رتبه بندی 
معلمان، میزان دریافت حقوق هر معلمی با خودش سنجیده می شود.وحیدی 
خاطرنشــان کرد: این موضوع شــاید به عدالت نزدیکتر باشد زیرا برخی در 
گذشته نظرشان این بود که اگر افراد با شاخصی غیر از خودشان مقایسه شوند 
شــاید دریافتی ها عدد متفاوتی نداشته باشد و هر کسی وقتی خود را با افراد 
دیگری مقایسه می کند احساس می کند دریافتی غیرمنطقی و غیرعادالنه ای 

دارد.

سنوات، مدارک تحصیلی، خدمت در مناطق محروم در کسب رتبه 
باالتر تاثیر گذار است

وی بیان کرد: لذا طبق این قانون هر فرد با احکام خودش سنجیده می شود و 
سنوات و تجربه افراد و مدارک تحصیلی حتماً در رتبه بندی و کسب رتبه های 
باالتر تاثیرگذار خواهد بود. این نماینده مجلس یازدهم افزود: همچنین خدمت 
در مناطق محروم و خدمت در مقطع تحصیلی پایه دوره ابتدایی می تواند تاثیر 
خیلی خوبی در رتبه بندی معلمان داشــته باشد.وحیدی اظهار کرد: افزایش  
حقوق ساالنه تاثیر مستقیم بر افزایش پایه دریافتی فوق العاده شغل معلمان در 
رتبه بندی دارد زیرا رتبه بندی خود یک فوق العاده است .  امیدوارم آیین نامه 
اجرایی این قانون در مهلت قانونی تنظیم شده و به تصویب دولت برسد تا به 

مرحله اجرا برسد.

اعتبار 38 هزار میلیــاردی بودجه 1401 برای اجرای طرح رابه بندی 
معلمان

عضو کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشــت: در بودجه ۱۴۰۱ در دو ردیف، 
منابع مورد نیاز برای اجــرای قانون رتبه بندی معلمان به صورت ریالی آمده 
اســت، در یک بند حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و در بند دیگری حدود ۱۳ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به اجرای قانون رتبه بندی معلمان اختصاص یافته 
است..نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: در تبصره 
دیگری در قانون بودجه ۱۴۰۱ از محل فروش مازاد نفت عدد ۳ میلیارد یورو 
پیش بینی شده که در آنجا هم مفهوم رتبه بندی گنجانده شده است تا دولت 

در اجرای این قانون با مشکلی مواجه نشود.

کاهش فقر مطلق در گرو کنترل تورم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موتور تورم خاموش شود به تدریج سیاست  های 
حمایتی برای کاهش فقر مطلق جواب خواهد داد.به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی 
با اشــاره به برنامه های دولت برای کاهش فقر مطلق اظهار کرد: راهکارهای کاهش فقر 
مطلق کامال شــفاف و مشخص اســت. بزرگترین اقدام در کشور برای حذف فقر مطلق 
این اســت که جلوی افزایش نرخ تورم گرفته شــود.نماینده مردم کرمان در مجلس با 
تاکید بر اینکه بزرگترین خدمت به نظام جمهوری اســالمی این است که موتور تورم در 
اقتصاد کشور خاموش شــود، افزود:  در صورتی که موتور تورم خاموش شود به تدریجی 
سیاست های حمایتی برای کاهش فقر مطلق جواب خواهد داد.پورابراهیمی بیان کرد: اگر 
موتور تورم روشــن باشد، هرچه دولت به اقشار مستضعف کمک کند تماما توسط تورم 
بلعیده می شود و هیچ تاثیری در بهبود وضعیت معشیتی اقشار مستضعف ندارد.وی با بیان 
مثالی گفت: در حوزه سالمت برای کاهش مرگ و میر ناشی از بیمارهای قلب و عروق به 
دنبال افزایش تجهیزات پزشکی هستیم در حالی که راهکار اصلی این است که تحرک و 
ورزش مردم افزایش و استرس آن ها کاهش یابد تا ورود بیماران به بیمارستان کاهش یابد.

تورم ریشه فقر مطلق است
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس ریشــه فقر مطلق را در تورم خوانــد و اظهار کرد: 
ناترازی هــای اقتصادی ،بودجه ای و نظام بانکی منجر به تورم می شــود. اگر این ریشــه 

خشکیده شود به تدریج سیاست های حمایتی اثرگذاری خود را افزایش خواهد داد.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای کنترل تورم تالش کرد، گفت: با 
برخی مصوبات ناترازی بودجه افزایش یافته است. تعهدات و تکالیفی که در بودجه ایجاد 
شده است، اثرات تورمی دارد زیرا این تکالیف براساس منابعی است که قابل اتکا نیست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال گفته شده است که ۷۰ هزار خودرو وارد شود و از این واردات 
عوارض اخذ شود، سوال اینجاست که دولت باید از چه منبعی  ارز واردات خودرو را تامین 
کند.وی ادامه داد: تراز تجاری ایران در ۳ ســال اخیر منفی بوده اســت و صادرات کشور 
از واردات کمتر بوده اســت. زمانی کــه ارزی وجود ندارد، چطور می خواهند خودرو وارد 
کنند که برای تعرفه ناشی از واردات برنامه ریزی کرده اند؟نماینده مردم کرمان در مجلس 
تاکید کرد: با توجه به محدویت های ارزی تامین نیاز دارویی بیماران، واردات مواد غذایی 
واجب تر از واردات خودرو اســت.پورابراهیمی یادآور شد:  برخی هزینه ها در بودجه نیز با 
اتکا به درآمد ناشی از فروش اوراق ایجاد شده است، سوال اینجاست که چه مقدار از اوراق 
قابل فروش است و ظرفیت بازار سرمایه چقدر است؟رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت:۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سقف مالیاتی بودجه در مجلس اضافه شده است با توجه 

به شرایط رکورد اقتصاد کشور چه مقدار از این اعتبار قابل تحقق است.

درآمدهای غیرقابل تحقق موجب ناترازی بودجه و افزایش تورم خواهد شد
وی اضافه کرد: فعاالن اقتصادی در ایام کرونا دچار مشکالت فراوانی شده اند و نمی توان از 
آنها مالیات اضافه اخذ کرد. این درآمدهای غیرقابل تحقق موجب ناترازی بودجه و افزایش 
تورم خواهد شد. افزایش تورم به معنای تشدید فقر مطلق است و برای کاهش فقر مطلق 
باید تورم را خاموش کرد.رئیس جمهور، وزرا، نهادهای حمایتی و استانداران  را موظف کرد 
در مسیر »حذف«  فقر مطلق یک روز هم تأخیر نکنند و اقدامات به ۱۴۰۱ موکول نشود.

ارز ترجیحی؛ به نام مردم به کام دیگران
پــس از کش و قوس های فراوان باالخره روز یکشــنبه ۱۵ 
اســفند ماه نماینــدگان مجلس رای به حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی دادنــد؛ ارزی که به گفته فعــاالن اقتصادی به نام 
مردم و به کام دیگران توزیع می شــود.به گزارش خبرنگار 
مهر، از فروردین ســال ۹۷ و پس از افزایش نرخ دالر به ۵ 
هزار تومان شــوکی به بازار ارز وارد شــد که پژواک آن تا 
ســتاد اقتصادی دولت رفت و در نهایت تصمیم مســئوالن 
ارشد کشــوری بر آن شــد تا با تثبیت نرخ دالر روی رقم 
۴,۲۰۰ تومــان بــرای کلیه امور ارزی، بــازار را با یک نرخ 
مدیریــت کنند. دولت به قدری بر تصمیِم دســتوری خود 
مبنی بر تثبیت نــرخ ارز مصمم بود که حتی مبادله ارز در 
بــازار آزاد را قاچاق اعالم کرد.بر خالف آنچه که دولتمردان 
تصور می کردند، با اعمال این سیاست نه تنها مدیریت بازار 
ارز به حاشیه رانده شد بلکه به قدری دروازه های سودجویی 
در بازار ارز و تجارت باز شــد که دولت به صورت نســبی از 
تصمیم خود عقب نشــینی و در مرداد ماه ســال ۹۷ اعالم 
کرد کــه فقط ۲۵ قلم کاال مشــمول دریافــت ارز ۴۲۰۰ 
تومانی هســتند.ماجرا به همین جا ختم نشد و با توجه به 
باز شــدن دریچه های مختلف سودجویی و محدودیت های 
ارزی دولــت، در ادامه لیســت اقالم مشــمول دریافت ارز 
ترجیحی کوچک تــر و در نهایت محدود به ۷ گروه کاالیی 
شــامل »جو«، »ذرت«، »گندم«، »روغن خــام«، »دارو«، 
»تجهیزات پزشــکی« و »انواع دانه های روغنی )ســویا(« 
شد.بر این اساس اگرچه دولت دوازدهم کم و بیش به دنبال 
حــذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران بود اما هرگز این اتفاق 
عملیاتی نشد؛ با روی کار آمدن دولت سیزدهم، ابتدا الیحه 
حذف ارز ترجیحی را به مجلس ارســال کرد اما نمایندگان 
مجلس دست رد به درخواست دولت زدند و در ادامه دولت 
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را 
برای ســال آینده پیش بینی کــرد.در این بین اخبار ضد و 
نقیضی در مورد حذف ارز ترجیحی در زمستان سال جاری 
از سوی دولتمردان و فعاالن اقتصادی منتشر می شد که در 
نهایــت دولت اعالم کرد فعاًل قصدی برای حذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی ندارد.

مهر تأیید مجلس بر حذف ارز 4200 تومانی
بر این اســاس، پس از کش و قوس های فراوان باالخره روز 
یکشنبه ۱۵ اسفند ماه نمایندگان مجلس در جریان بررسی 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشــخص 

کردند؛ بر این اســاس به دولت اجازه داده شــد که نسبت 
به حذف کاالهای اساســی از سبد ارز ترجیحی اقدام کند. 
همچنین به منظور جبــران زیان رفاه مصرف کننده دولت 

موظف به پیش بینی کاالبرگ الکترونیکی شد.

ارز ترجیحی؛ به نام مردم به کام دیگران
در این رابطــه ابوالفضل روغنی عضو اتــاق بازرگانی ایران 
در گفــت و گو با خبرنگار مهــر اظهار کرد: خروجی اجرای 
سیاســت ارز ۴۲۰۰ تومانی، فساد و رانت است. بنابراین ارز 
۴۲۰۰ تومانی از اشــتباه های بزرگ در تاریخ اقتصاد ایران 
بوده که باید حذف شــود زیرا تداوم این سیاســت، اشتباه 
بزرگ تری اســت.وی افزود: حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آثار 
مثبت زیــادی در اقتصاد کشــور خواهد داشــت زیرا این 
ارز بــه نام مردم و بــه کام دیگران بود. ایــن ارز برای غذا 
و دارو بــود اما هیچ اثــر مثبتی در این بخش ها نداشــت. 
ســودهای بزرگی از تخصیص ارز ترجیحی توزیع شــد اما 
هیچ نتیجه ای برای مردم نداشــت.روغنی گفت: باید توجه 
داشــت که با توجه به اینکه تأمین معاش مردم از مهم ترین 
وظایف حاکمیت است، دولت باید روش های جایگزین برای 

کاهش مشکالت معیشــتی مردم به ویژه قشر آسیب پذیر 
را در قالب شــیوه های مختلف همچون پرداخت یارانه، در 
دســتور کار قرار دهد.عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه 
معــاش مردم باید مورد حمایت قــرار گیرد، اظهار کرد: در 
مورد کاالبرگ باید اشاره شود که این سیاست می تواند یک 
سیاست موقتی باشــد زیرا در زمان انقالب نیستیم که نیاز 
به توزیع کوپن باشد؛ از ســویی دیگر احتمال تشکیل بازار 
ســیاه برای خرید و فروش کاالبرگ نیــز وجود دارد. بهتر 
است دولت افزایش یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهد.

ارز ترجیحی کمکی به تأمین معاش مردم نکرد
همچنین علیرضا کالهی صمدی رئیس کمیســیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
حذف ارز ترجیحی قطعاً سیاست مناسبی است زیرا تبدیل 
به محلی برای توزیع فســاد و رانت شده است و به هیچیک 
از اهدافی که برای آن در نظر گرفته بودند، نرسید.وی افزود: 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکــی به تأمین مایحتاج مردم 
نکــرد بلکه فرایند تأمیــن و توزیع دارو را نیــز برهم زد و 
موجب قاچاق معکوس این کاال شــد؛ همچنین در برخی از 

حوزه ها تعادل بازار را بهم زد.
کالهــی گفت: بهترین دره ای که در اقتصاد ایران داشــتیم 
مربــوط بــه دوره ای می شــود کــه ارز تک نرخــی بود؛ 
سیاســتمداران باید بدانند که دستوری کردن اقتصاد هیچ 
کمکی به کشــور و مردم نمی کنــد.وی تاکید کرد: البته با 
توجه به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم زاســت، دولت 
باید نسبت به مدیریت اثرات اجرای این سیاست بر معیشت 

مردم حساسیت الزم را داشته باشد.

دولت حمایت از معاش مردم را وظیفه خود بداند
فرشــید شــکر خدایی عضو اتــاق بازرگانی ایــران نیز در 
گفت و گو با خبرنگار مهــر اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی 
سیاست درســتی اســت زیرا رانت بزرگی در اقتصاد ایران 
توزیع می کند؛ اگر دولت نوع تأمین مواد اولیه را به درستی 
مدیریت کند گرانی آن چنانی نیز نخواهیم داشت.وی ادامه 
داد: نکته قابل توجه آنکه بــا توجه به وضعیت تورم، مردم 
کاالهای ارزان همچون نان و تخم مرغ را جایگزین کاالهای 
دیگر در ســفره خود کرده اند، اگر این کاالها را هم از سفره 
مردم حذف کنیم دیگر چیزی باقی نمی ماند بنابراین دولت 
حتمــاً باید موضوع حمایت از حداقــل معاش مردم را جزو 
وظایف خود بداند.عضــو اتاق بازرگانی ایــران تاکید کرد: 
کنترل قیمت اقالمی ماننــد کنجاله ها، خوراک دام و .. که 
توســط دولت وارد می شــود باید به صورت جد در دستور 
کار باشد.شــکر خدایی تصریح کرد: اعطای کاالبرگ باید به 
عنوان سیاست موقت در دستور کار دولت باشد؛ به جای آن 
دولت باید به دنبال درمان رایگان، بیمه سالمت برای همه، 
کاهش هزینه های حمل و نقــل، کاهش هزینه های تولید، 
افزایش دســتمزد، افزایش تولید ناخالص ملی و تک نرخی 
کردن ارز باشــد.وی با بیان اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
برای کشــور موجب خیر اســت، افزود: دولت باید به مرور 
به ســمت تک نرخی کردن ارز نیز پیش برود زیرا در حال 
حاضر ما با انواع و اقســام ارزها در کشــور مواجه هســتیم 
که صــادرات و واردات دچار چالش کرده اســت.عضو اتاق 
بازرگانی ایران تصریح کرد: از ســویی دیگر نیز دولت باید با 
حمایت از تولید، خدمات و ارزش زمینه های کاهش نسبی 
نرخ ارز و افزایــش تولید ناخالص ملــی را نیز فراهم کند. 
در این صورت ثروت کشــور زیاد می شود، هزینه های تولید 
کاهش می یابــد و با تقویت ریال، قــدرت خرید مردم باال 

می رود.

امداد نوروزي  سایپا از 25 اسفند تا 14 فروردین 1401
طرح امداد نوروزي گروه سایپا از ۲۵ اسفند سال جاري تا ۱۴ فروردین سال آینده، برگزار مي شود.به گزارش سایپانیوز، سید محمدرضا موسوي؛ مدیرعامل سازمان خدمات پس از فروش 
سایپا گفت: طرح خدمات و امداد نوروزي گروه سایپا با رعایت کامل دستورالعمل هاي بهداشتي به مدت ۱۹ روز اجرا خواهد شد و  بالغ بر ۱۲۰۰ نمایندگي مجاز سایپا و ناوگان امدادي و 
عاملیت تعمیراتي و پایگاه هاي ثابت در سراسر کشور به ارائه خدمات تعمیرگاهي به هموطنان خواهند پرداخت.او با بیان اینکه شبکه خدمات پس از فروش با تمام توان بهترین خدمات را 
در کوتاه ترین زمان ممکن به مسافران نوروزي ارائه مي کند، افزود: کلیه خودروهاي تولیدي گروه خودروسازي سایپا در تمام شهرهاي کشور در طول ایام تعطیالت نوروزي تحت پوشش 
خدمات درون تعمیرگاهي قرار مي گیرند.مدیرعامل سازمان خدمات پس از فروش سایپا یادآور شد: در طرح امداد نوروزي، عملکرد کلیه واحدهاي امدادي از طریق سامانه هاي هوشمند و 

بازدیدهاي میداني مستمر و سایر ابزارهاي کنترلي تحت نظارت قرار مي گیرد.

کدام دستگاه ها از پیوستن به درگاه ملی 
مجوزها امتناع کردند؟

در حالی اتصال دســتگاه  ها به درگاه ملی مجوزهای کســب و کار ابالغ می شود 
که تاکنون ۵ دستگاه ها مجوزهای خود را به تایید هیات مقررات زدایی نرسانده 
و تالشــی برای اتصال به درگاه این درگاه نداشتند.به گزارش فارس، دیروز ۱۸ 
اسفند ســال ۱۴۰۰ تاریخ ابالغ صدور مجوزهای کســب و کار به دستگاه های 
اجرایی و همه ارگان هایی اســت که به نحوی مجوز مشــاغل یا کسب و کار را 
صادر می کنند. الکترونیکی شــدن مجوز راه اندازی یک کسب وکار ایده ای است 
که در بسیاری از کشورها، بدون هیچگونه هزینه و زمان معناداری به سهولت و 
به صورت متمرکز از طریق یک درگاه انجام می شود.در حال حاضر نیز درگاه ملی 
مجوزهای کسب و کار براساس قوانین تنها مرجع صدور مجوزهای کسب و کار 
محسوب می شود و متقاضیان می تواند با ورود به این درگاه درخواست خود را در 
دو سطح ثبت کنند. در صورتی که درخواست برای راه اندازی یک شغل خانگی 
باشد، با وارد کردن اطالعات هویتی و مکانی اعالم می کنند که شرایط راه اندازی 

یک کسب و کار را براساس ضوابط ایجاد شده را دارا هستند .
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سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان:
توجه و تقویت منابع انسانی در دستگاهای 

اجرایی زمینه ساز موفقیت آنها است
سرپرســت اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی اســتان 
هرمزگان در آیين تکریم و معارفه سرپرست بهزیستی 
استان هرمزگان گفت: توجه و تقویت منابع انسانی در 
دستگاهای اجرایی به ویژه ســازمان بهزیستی زمينه 
ســاز موفقيت آنها در پيشبرد اهداف و برنامه ها است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی اســتان هرمزگان؛ 
مجتبی معين وزیری در مراســم تکریم و معارفه مدیران کل سازمان بهزیستی 
استان هرمزگان گفت: این سازمان با جامعه هدف بزرگی در ارتباط است و حجم 
گسترده ای از ماموریت ها و وظایف را بر عهده دارد. معين وزیری ضمن تبریک 
فرارســيدن عيد مبعث رسول اکرم)ص( ، با اشــاره به انتصاب مدیرکل جدید 
بهزیســتی استان، عنوان کرد: تغيير مدیران با روی کار آمدن دولت های جدید 
امری طبيعی و  پذیرفته شده است که با هدف چرخش نخبگان و ایده ها این امر 
انجام می گردد که این امر باعث ایجاد نوآوری و توآوری  از اهداف دیگر چرخش 

مدیران در بخش های مختلف است.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی:
کشتارگاه های استان از باالترین سطح 

استانداردهای بهداشتی برخوردار هستند
آذربایجان شرقی – شــيعه نواز: مدیرکل دامپزشکی 
آذربایجان شرقی با اشــاره به آغاز طرح تشدید کنترل 
و نظارت های بهداشــتی ویژه ایام نــوروز و ماه مبارک 
رمضان از ۱۴ اســفند امســال، گفت: این طرح توسط 
۶۳ گروه کنترل و نظارت استان تا ۱۶ اردیبهشت سال 
۱۴۰۱ اجرا می شود.اميرحسين بهداد اظهار کرد: ۲۸ گروه ثابت در کشتارگاه ها 
و ۳۶ گروه سيار خودرویی در سطح آذربایجان شرقی اجرای طرح تشدید کنترل 
و نظارت های بهداشتی را که امسال با طرح ماه مبارک رمضان تلفيق شده است، 
بر عهده دارند.وی افزود: روزانه سه هزار رأس دام سبک، پنج هزار دام سنگين و 
حدود ۱۲۰ هزار قطعه طيور در آذربایجان شرقی ذبح می شوند که این نظارت 
ها از مرحله کشتار در کشتارگاه های استان تا عرضه در بازار و سبد غذایی مردم 
به طور دقيق انجام می شود. وی با بيان اینکه ۲۸ کشتارگاه در آذربایجان شرقی 
فعاليت می کنند، گفت: از این تعداد ۱۷ کشــتارگاه دام صنعتی) پنج واحد( و 

غيرصنعتی و ۱۱ کشتارگاه طيور هستند.

گزیده خبر

تندیس رضایتمندی مشتری به فوالد 
هرمزگان رسید 

یازدهمين اجالس سراســری رضایتمندی مشتری در  
سالن همایشهای صدا و سيما با حضور مدیران دولتی، 
اساتيد دانشگاه و مدیران شرکتهای   پيشرو در این حوزه  
برگزار و تندیس رضایتمندی مشتری به فوالد هرمزگان 
اهدا شد.مهدی شــکری زاده مدیر فروش و بازاریابی 
فوالد هرمزگان در حاشيه این مراسم گفت: شرکت فوالد هرمزگان، همواره برآن 
بوده است با به کارگيری رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار، 
در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه محصوالت مطابق استانداردهای روز دنيا، 
اهداف و برنامه های خود را بر پایه تجربه خوشایند مشتریان خود تهيه و تدوین 
نماید. شــکری زاده  کسب حداکثری رضایت مشتریان خود را به عنوان یکی از 
اولویت های مهم بر شــمرد و تاکيد کرد :  واحد فروش  در تالش اســت  تا به 
انحای گوناگون از زمان دریافت درخواســت از مشتریان تا زمان تحویل و حتی 
پس از آن حقوق مشتریان را مد نظر قرار دهد و در هر کجای این زنجيره حتی 

المقدور به نيازهای آن ها توجه کند. 

رکوردزنی بی سابقه پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس در بورس انرژی ایران

مدیر بازاریابی و فروش شــرکت نفت ســتاره خليج فارس از عرضه ی موفق سه 
فرآورده ویژه ابرپاالیشگاه ميعانات گازی جهان در رینگ بين الملل بورس انرژی 
ایران خبر داد.به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل شــرکت نفت ســتاره 
خليج فارس، »رضا کارآمد« در تشریح عرضه موفق سه فرآورده ویژه شرکت نفت 
ســتاره خليج فارس در رینگ بين الملل بورس انرژی ایران، بيان کرد: این عرضه 
با حجم ۱۲۰ هزار تن نفتای ســبک و ۷۰ هزار تــن نفتای ميانی و ۱۰۵ هزار 
تن نفتای فول در تاریخ سه شــنبه ۱۷ اسفند ماه صورت پذیرفت که با استقبال 
بی سابقه فعاالن بازار بين المللی مواجه شد.وی با بيان اینکه ابرپاالیشگاه ستاره 
خليج فارس به ســبب حجم صادرات، برنامه ریزی مــدون و تحليل و رصد بازار 
هدف، اصلی ترین تعيين کننده ی قيمــت فرآورده های ویژه به خصوص نفتا در 
بورس انرژی به شــمار می رود، ادامه داد: کماکان قيمت فروش نفتای پاالیشگاه 
ستاره خليج فارس باالترین قيمت صادراتی فروش نفتا در ایران و منطقه است و 
این فروش از تثبيت بازار فراورده نفتای شرکت نفت ستاره خليج فارس در منطقه 
و شرق آسيا حکایت دارد.مدیر بازاریابی و فروش شرکت نفت ستاره خليج فارس، 
عرضه ی فرآورده ها در بورس انرژی را ســبب شفافيت بيشتر در نحوه ی فروش 

محصوالت دانست.

ممنوعیت نفت روسیه چه پیامدی برای جهان خواهد داشت؟
رئيس جمهور آمریکا روز ســه شنبه ممنوعيت واردات نفت خام 
و فرآورده های نفتی روســيه را به تالفی حمله مسکو به اوکراین 
اعالم کرد.به گزارش ایسنا، جو بایدن به خبرنگاران در کاخ سفيد 
گفت: ما همه واردات نفت و انرژی روســيه را ممنوع می کنيم. 
این به معنای آن اســت که نفت روســيه دیگر در بنادر آمریکا 
پذیرفته نخواهد شد و شهروندان آمریکایی ضربه قدرتمند دیگری 
به ماشين جنگی پوتين می زنند.قيمتهای نفت در پی اعالم این 
خبر صعود کردند و قيمت نفت برنت برای تحویل در ماه مه ۵.۴ 
درصد افزایش یافت و به ۱۲۹ دالر و ۹۱ ســنت در هر بشــکه 
رســيد.بایدن با متحدانش در اروپا که وابستگی بيشتری به نفت 
روســيه دارند برای منزوی کردن اقتصاد وابســته به درآمدهای 
انرژی روسيه همکاری کرده است. انگليس اندکی بعد از اظهارات 
بایدن، اعالم کرد واردات نفت و فرآورده های نفتی روســيه را تا 
پایان سال ۲۰۲۲ متوقف می کند.بایدن گفت: تحریمهایی که از 
ســوی آمریکا و متحدانش عليه روسيه وضع شده اند باعث شده 
اند اقتصاد این کشور دچار آسيب شود. جدیدترین اقدام آمریکا با 
مشورت نزدیک با متحدان و شرکای این کشور در سراسر جهان 
انجام می شود.روسيه بين چهار تا پنج ميليون بشکه در روز نفت 
خام و ساالنه حدود ۸۵۰۰ ميليارد فوت مکعب گاز طبيعی صادر 
می کند. طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، آمریکا در ســال 
۲۰۲۱ به طور ميانگين هر ماه بيش از ۲۰.۴ ميليون بشکه نفت 
و فرآورده های نفتی از روســيه وارد کرد که معادل حدود هشت 
درصد از واردات ســوخت مایع آمریکا بــود و انتظار می رود این 
ممنوعيت قيمتهای بنزین را افزایش دهد و باعث افزایش بيشتر 
نرخ تورم شود. آمریکا ميزان اندکی زغال سنگ هم از روسيه وارد 
می کند.بایدن پيش بينی کــرد قيمتها در نتيجه جنگ پوتين 
افزایش بيشتری پيدا می کند اما وعده داد هر آنچه می تواند برای 
حداقل کردن تاثير آن بر مردم آمریکا انجام دهد. وی همچنين به 
شرکتهای سوخت آمریکایی نسبت به سود بردن از این وضعيت 
هشــدار داد.قانونگذاران جمهوریخواه در شبکه های اجتماعی از 
این تصميم اســتقبال کرده و همزمان از سياستهای انرژی سبز 
بایدن انتقاد کردند و از دولت خواســت حمایت بيشتری از توليد 
داخلی نفت و گاز انجام دهد. ســوزان وایلد که نماینده دموکرات 
در کميته امور خارجی مجلس آمریکاست، به شبکه ام اس ان بی 
سی گفت: آمریکایی ها باید بدانند که به فداکاری بزرگتری نياز 
اســت. واضح است که هيچ کس نمی خواهد پول بيشتری برای 

بنزین پرداخت کند.
انگليس با اعالم توقف واردات نفت و فرآورده های نفتی روســيه 
تا پایان ســال ۲۰۲۲، اعالم کرد به بازار و شرکتها زمان بيشتری 
برای پيدا کردن منابع جایگزین واردات می دهد.روسيه با صادرات 
حدود هفت ميليون بشــکه در روز معادل هفت درصد از عرضه 
جهانی، بزرگترین صادرکننده نفت و فرآورده های نفتی در جهان 

است. چنين ممنوعيتی کم ســابقه بوده و باعث تشدید افزایش 
قيمت های نفت و ریســک شوک های تورمی می شود. رویترز در 
گزارشی به بررسی پيامدهای احتمالی چنين ممنوعيتی پرداخت 

است.

افزایش قیمتها
حتی پيش از این که دولتهای غربی بخواهند بخش انرژی روسيه 
را مستقيما تحریم کنند، بعضی از مشتریان روسيه به دليل نگرانی 
از نقض محدودیتهای اعمال شده و مشکالت بعدی، از خرید نفت 
روســيه اجتناب می کردند.بانک جی پی مورگان پيش بينی کرد 
اگر اختالل در صادرات روسيه برای مدت طوالنی ادامه پيدا کند، 
قيمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۲ ممکن است به ۱۸۵ دالر در هر 
بشــکه صعود کند. با این حال این بانــک مانند اکثر تحليلگران 
در نظرســنجی رویترز ميانگين قيمت ســاالنه هر بشکه نفت را 
پایين ۱۰۰ دالر پيش بينی کرد. آخرین بار در سال ۲۰۱۴ قيمت 
نفت باالی ۱۰۰ دالر بود و ســطوح قيمتی که نفت روز دوشنبه 
تجربه کرد از اوج قيمت ۱۴۷ دالر در ژوئيه سال ۲۰۰۸ فاصله ای 
نداشــت. این افزایش قيمت شــدیدی در مدت دو سال گذشته 
محسوب می شود که رکود تقاضا تحت تاثير شيوع پاندمی کووید 
۱۹ باعث شده بود قيمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت 
به پایين صفر سقوط کند و فروشندگان حاضر بودند برای خالصی 
از بشکه های اضافی پول پرداخت کنند.جيووانی استونوو، تحليلگر 
کاال در موسســه مالی یو بی اس اظهــار کرد: جنگ طوالنی که 
باعث اختالل گسترده عرضه کاال شود، باعث می شود قيمت نفت 

برنت به باالی ۱۵۰ دالر در هر بشکه صعود کند.

شوک تورمی

با رکوردشــکنی قيمت های گاز طبيعی، انتظــار می رود افزایش 
هزینه های انرژی، نرخ تورم آمریکا و اروپا در ماه های آتی افزایش 
داده و قدرت خرید مصرف کنندگان غربی را به شدت کاهش دهد. 
هر ۱۰ درصد افزایش قيمت یک بشکه نفت به یورو تورم منطقه 
یورو را ۰.۱ تا ۰.۲ درصــد افزایش می دهد. از اول ژانویه قيمت 
نفت برنت حدود ۸۰ درصد به یورو افزایش داشته است. در آمریکا 
هر ۱۰ دالر افزایش یک بشکه نفت، تورم را به ميزان ۰.۲ درصد 
افزایش می دهد. روسيه عالوه بر اینکه صادر کننده بزرگ نفت و 
گاز اســت، تامين کننده بزرگ غالت و کود و توليد کننده بزرگ 
پاالدیم، نيکل، زغال سنگ و فوالد به شمار می رود. حذف اقتصاد 
این کشور از سيستم تجاری، به صنایع مختلفی آسيب زده و به 

نگرانی ها نسبت به امنيت تامين غذایی جهانی می افزاید.

آسیب دیدن اقتصاد
ممنوعيت نفت روسيه احيای اقتصادی شکننده از پاندمی ویروس 
کرونا را آهسته تر خواهد کرد. محاسبات اوليه بانک مرکزی اروپا 
نشان می دهد جنگ می تواند رشــد اقتصادی منطقه یورو را به 
ميزان ۰.۳ تا ۰.۴ درصد در ســال جاری تحت ســناریوی پایه و 
یک درصد در صورت شوک شدید کاهش دهد. در ماههای آینده 
ریسک باالی رکودتورمی یا رشد حداقلی به همراه تورم باال وجود 
دارد. با این حال رشــد منطقه یورو حتی اگر تحت تاثير افزایش 
قيمت های کاال قرار بگيرد، قوی می مانند. در آمریکا بانک مرکزی 
این کشور برآورد کرده است هر ۱۰ دالر افزایش قيمت یک بشکه 
نفت، رشد اقتصادی را به ميزان ۰۱ درصد کاهش می دهد. با این 
حال پيش بينی کنندگان خصوصی تاثير بيشتری را انتظار دارند.

در روســيه آســيب اقتصادی بزرگ و فوری خواهد بود. جی پی 
مورگان برآورد می کند که اقتصاد این کشور از اوج تا فرود ۱۲.۵ 

درصد کوچک خواهد شد.

تاثیر بر تصمیمات بانک مرکزی
 بــرای بانک مرکزی آمریکا، تاثير تورم ثابت شــده و جرم پاول، 
رئيس بانــک مرکزی آمریکا، اعالم کرده که نــرخ بهره باید ماه 
جاری افزایش پيدا کند و فشارها بر استقراض کنندگان را افزایش 
داده اســت. برای بانک مرکزی اروپا فوریت اقدام سياستی شدت 
کمتــری دارد زیرا بازار کار این منطقه هنــوز به ظرفيت کامل 
نرسيده است. به گفته اقتصاددانان موسسه ING، هيچکس کس 
به طور جدی انتظار ندارد بانک مرکزی اروپا عادی سازی سياست 

پولی را در در چنين مقطع سرشار از ابهامات فراوان آغاز کند.

جایگزین های نفت
اکنون که تقاضا برای سوخت فسيلی رو به بهبود بوده اما عرضه 
در سراســر جهان محدود مانده است، سياســت گذاران با وجود 
وعده هایــی که برای حمایت از انرژی ســبز دادند برای افزایش 
عرضه سوخت فسيلی تحت فشــار قرار دارند. سوسانا استریتر، 
تحليلگر ارشد بازارها و سرمایه گذاری در هارگریوز لنزداون گفت: 
برای معکوس کردن افت عرضه ســوخت های فسيلی، در کوتاه 
مدت در خصوص ابتکارهای ســبز دچار عقب نشينی می شویم.

مذاکرات برای لغو تحریم هــای بين المللی عليه ایران در مراحل 
پيشــرفته قرار دارد و قيمت های باالی نفت ســرمایه گذاری در 
صنعت شــيل آمریکا را تشویق می کنند اما عرضه جدید ممکن 
اســت به این زودی به بازار وارد نشود تا جایگزین توليد روسيه 
شود.الکس کالينز تحليلگر ارشد در شرکت مدیریت دارایی بلوبِی 
در این باره گفت: تاثير احتمالی ممنوعيت نفت روسيه روی عرضه 
به حدی بزرگ اســت که راه ســریعی برای جایگزین کردن در 
ميان مدت وجود ندارد و این به معنای آن اســت که تنها عامل 
خنثی کننده، تورم قيمت ایــن توليدات و محصوالت متکی به 

آنها خواهد بود.

دیدگاه بلندمدت
بن بســت ميان روســيه و غرب ممکن است روابط مسکو و پکن 
را تقویت کند اما زیرســاخت انرژی ميان دو کشور ضعيف است. 
کاهو یو، تحليلگر ارشد در شرکت مشاوره ریسک وریسک کرافت 
ماپل در این باره گفت: اگرچه اتکای روســيه به شرق، همکاری 
گازی بــا چين از طریق زیرســاخت گازی را تســریع کرده اما 
همه این تحوالت در مقایســه با بازارهای توسعه یافته در اروپا، 
هنوز در مراحل اوليه قرار دارند.بر اســاس گزارش رویترز، توسعه 
تجدیدپذیرها ممکن است در ميان مدت و بلند مدت تقویت شود 
زیرا کشــورها به دنبال راهی برای رهایی از وابســتگی به انرژی 

روسيه هستند.

هشدار بارکلیز و ریستاد انرژی

 نفت ۲۰۰ دالری 
در راه است

گلدمن ســاکس پيش بينی قيمت نفت برنت را 
به دليل بحران اوکراین باال برد و بارکليز هشــدار 
داد در بدترین ســناریو قيمت نفت ممکن است 
به ۲۰۰ دالر در هر بشــکه صعود کند.به گزارش 
ایســنا، گلدمن ساکس پيش بينی خود از قيمت 
معامالت نقدی نفت برنت در سال ۲۰۲۲ را از ۹۸ 
دالر و به ۱۳۵ دالر و دورنمای قيمت سال ۲۰۲۳ 

را از ۱۰۵ به ۱۱۵ دالر در هر بشــکه افزایش داد.
این بانک سرمایه گذاری آمریکایی در یادداشتی 
اعالم کــرد: بيش از نيمی از نفت روســيه برای 
بارگيری در مارس هنوز به فروش نرفته اســت و 
اگر این وضعيت ادامه پيدا کند، سه ميليون بشکه 
در روز صادرات نفت و فرآورده های نفتی دریابرد 
روسيه کاهش پيدا می کند که پنجمين اختالل 
بــزرگ صادرات در یک ماه از زمان جنگ جهانی 
دوم خواهد بود.آمریکا روز ســه شنبه ممنوعيت 
واردات نفــت و فــرآورده های نفتی روســيه را 
اعــالم کرد اما پيش از آن بســياری از خریداران 
به دليــل نگرانی از تحریمهای غيرمســتقيم، از 

خرید نفت روســيه اجتناب می کردند. روسيه با 
صادرات حدود هفت ميليون بشــکه در روز نفت 
و فرآورده هــای نفتی، بزرگتریــن صادرکننده 
نفت جهان است.گلدمن ســاکس اعالم کرد در 
کوتاه مدت تحمل چنين شــوکی مستلزم کمک 
گرفتن از ذخایر استراتژیک جهانی، اعضای بزرگ 
اوپک، ایران و قيمتهای باالتر برای کاهش مصرف 
اســت.بانک بارکليز هک اعالم کرد مختل شدن 
صادرات نفت دریابرد روســيه در بدترین سناریو 
می تواند قيمتها را به بيــش از ۲۰۰ دالر در هر 
بشکه برساند اما این بانک پيش بينی قيمت نفت 
برنت در سال ۲۰۲۲ را بازبينی نکرد و اعالم کرد 

وضعيت به شدت مبهم مانده است.شرکت مشاوره 
نروژی ریستاد انرژی اعالم کرد اگر اروپا و آمریکا 
واردات نفت روســيه را ممنوع کنند، قيمت نفت 
برنــت می تواند بــه ۲۰۰ دالر افزایش پيدا کند. 
جاراد ریستاد از این شرکت گفت: قيمتهای نفت 
ممکن است نسبت به ســطح پيش از جنگ دو 
برابر شــوند اما این وضعيت به بدی تحریم نفتی 
ســال ۱۹۷۳ که قيمتها ســه رقمی شده بودند، 
نخواهد بود.تحليلگران ریستاد انرژی اعالم کردند 
برآورد قيمت ۲۰۰ دالر بر اساس این فرض است 
که تحریمهای غربی حدود چهار ميليون بشکه در 
روز نفت روســيه را از بازار جهانی حذف کند.بر 

اساس گزارش رویترز، ریستاد هفته گذشته پيش 
بينی کرده بود که نفت برنت به دليل کاهش یک 
ميليون بشکه در روز از صادرات روسيه در نتيجه 
عواقب تحریمهای مالی و اقدامات خودخواســته 
شرکتهای انرژی، به باالی ۱۳۰ دالر در هر بشکه 

صعود خواهد کرد.

تهران- ایرنا - وزیر نفت با تأکيد بر اینکه گشایش های بين المللی نباید مانعی برای استفاده از ظرفيت داخلی باشد، گفت: در سال ۱۴۰۰، 
وصول درآمدهای نفت و ميعانات، فرآورده های نفتی، محصوالت پتروشيمی و خالص گاز صادراتی ۲.۵ برابر شده و در موضوع گاز این رقم 
به ۳.۵ تا ۴ برابر رسيده است.به گزارش ایرنا از وزارت نفت، نشست فصلی، گزارش گيری طرح های احداث پاالیشگاه ها و پتروپاالیشگاه های 
دارای مجوز قانونی حمایت از توســعه صنایع پایين دستی نفت خام و ميعانات  گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی با حضور »جواد 
اوجی« وزیر نفت، »هوشــنگ فالحتيان« معاون برنامه ریزی وزیر نفت، »جليل ساالری« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و مدیران طرح ها در محل 
ساختمان مرکزی وزارت نفت برگزار شد.اوجی در این نشست ضمن بررسی مورد به مورد پيشرفت پروژه های بهينه سازی پاالیشی و پتروپاالیشی و دالیل تأخير بعضی از این 
پروژه ها، راهکارهایی برای حل مسائل ارائه کرد.وی از اعالم خبرهای خوب برای تسهيل اجرای طرح های پاالیشی و پتروپاالیشی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در همين 
زمينه با رایزنی هایی که با هيئت دولت داشتيم، امکان ارائه تسهيالت از محل صندوق توسعه ملی فراهم شده است.وزیر نفت به تأکيد مقام معظم رهبری درباره ظرفيت پاالیشی 
کشــور، همچنين پافشــاری و پيگيری دولت، مجلس و صندوق توسعه ملی برای تسهيل ســرمایه گذاری در این حوزه اشاره و تصریح کرد: برای پيشبرد طرح های پاالیشی و 
پتروپاالشی وزارت نفت از هيچ کمکی دریغ نمی کند.اوجی به افزایش چشمگير درآمدهای کشور از بخش نفت اشاره کرد و  افزود:  در سال ۱۴۰۰، وصول درآمدهای نفت و 

ميعانات، فرآورده های نفتی، محصوالت پتروشيمی و خالص گاز صادراتی ۲.۵ برابر شده و در موضوع گاز این رقم به ۳.۵ تا ۴ برابر رسيده است.

تهران – ایرنا – »جمشيد سعداهلل اف« سخنگوی وزارت انرژی و منابع آب تاجيکستان و دلر جمعه وزیر انرژی این کشور در سفر 
چهار روزه کاری خود به تهران که از ۱۰ تا ۱۳ اســفند به طول انجاميد، طی دیدار با مقامات ایران موضوع واردات فرآورده های 
نفتی از ایران را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش ایرنا از آسيانيوز، وزیر انرژی تاجيکستان در دیدار با همتایان ایرانی خود در مورد 
قرارداد بين شــرکت برق ملی تاجيکســتان و شرکت سنگتودا سنگاب ان بی او که نيروگاه سنگتودا-۲ را اداره می کند، در مورد 

خرید برق بر اساس پروتکل امضا شده توسط طرفين گفتگو کرد.طرفين همچنين درباره مشکالت پيش روی نيروگاه سنگتودا-۲ و برخی دیگر از جنبه های این پروژه 
مشترک گفتگو کردند.ساخت نيروگاه ۲۲۰ مگاواتی سنگتودا-۲، روی رودخانه وخش رسماً بهمن ۱۳۸۴ آغاز شد و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسيد. ایران ۱۸۰ 
ميليون دالر و تاجيکستان ۴۰ ميليون دالر در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند. پس از ساخته شدن نيروگاه، تمام درآمد ۱۲.۵ سال آینده به سرمایه گذار خواهد 
رسيد و تاجيکستان پس از پایان این مدت مالک سنگتودا-۲ خواهد شد.بر اساس گزارش آسيانيوز، سعداهلل اف گفت: وزیر انرژی تاجيکستان در تهران با وزرای انرژی، 
نفت و گاز، آموزش و پرورش و رئيس بانک ملی ایران گفت و گو کرد.به گزارش  رســانه ها دلر جمعه، روز چهارشــنبه گذشته با علی اکبر محرابيان، وزیر انرژی ایران 
دیدار کرد. تهران تایمز به نقل از سایت رسمی وزارت نيرو ایران می گوید وزرای انرژی ایران و تاجيکستان به عنوان روسای کميته مشترک اقتصادی دو کشور، روز ۱۱ 

اسفند در تهران برای بررسی همکاری ها در زمينه های مختلف دیدار کردند.

وزیر نفت:

وصول درآمدهای نفتی و گازی ۲.۵ برابر شد
 وزیر انرژی تاجیکستان

تاجیکستان از ایران فرآورده های نفتی وارد می کند

 چادرملو ساالنه بالغ بر ۵۰ هزار نوع کاال 
خریداری می کند

   مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو صبح امروز در جلسه کارگروه اقتصادی استان 
یزد با اشــاره به حجم باالی گردش مالی شــرکت چادرملو در تاميــن ملزومات و کاالهای 
مصرفی در استان یزد افزود : چادرملو ساالنه بالغ بر ۵۰ هزار نوع کاالی داخلی خریداری می 
کند و حدود ۷۰ درصد از موجودی مالی شــرکت در بانک های استان یزد در گردش است و 
این اقدامات، موجب رونق قابل توجه استان در فضای کسب و کار گردیده است. مدیر عامل 
چادرملو همچنين با اشاره به اینکه چادرملو تنها در سال گذشته حدود ۳ هزار ميليارد تومان 
ماليات پرداخت کرده است گفت: در حال حاضر شرکت معدنی و صنعتی چادرملو چند طرح 
بزرگ صنعتی و معدنی در حال اجرا و آغاز دارد که بی تردید توسعه اقتصادی استان را بدنبال 
خواهد داشت.  مهندس تقی زاده افزود: برای اجرای پروژه های در دست اقدام عالوه بر منابع 
داخلی شرکت نيازمند ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع بانکی هستيم که مقرر شده است از طریق 
شکل گيری کنسرسيوم بانکی کشور تامين گردد.   در این جلسه که به ریاست استاندار یزد 
و با حضور مدیران بانک ها و ۳۵ شرکت معدنی استان برگزار گردید، برخی مدیران بانکی از 

حمایت های شرکت چادرملو در انتقال حساب های خود به شعب استانی تقدیر کردند.

وضعیت ارتباط مخابراتی روستاهای 
منطقه گلستان بررسی شد

دردیدار اعضای شورا و دهيار روستاهای الملنگ و اوجابن با مدیر 
مخابرات منطقه گلستان ، وضعيت ارتباط مخابراتی این روستاها 
بررسی شــد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به اینکه ارتباطات 
روســتایی و بهبود وضعيت آنها موجب ارائه سرویسها و خدمات 
مناســب تر خواهد شــد گفت : در دیدار با اعضای شورا و دهيار 
روســتاهای الملنگ و اوجابن راهکارهای بهبود و ارتقاء ارتباطات 
مخابراتی در این روســتاها بررســی و مقدمات اجرایی شدن آنها 
فراهم شد.در این جلسه اعضای شورا و دهيار روستاهای الملنگ و 
اوجابن که از توابع شهرستان گرگان است نيازها و درخواست های 
خودر را مطرح کرده و انتظار تامين آنها از مخابرات منطقه گلستان 
را داشــته اند.مدیر مخابرات منطقه گلستان ابراز اميدواری کرد با 
برنامه ریزی و اجرای پروژه های کاربردی ارتقا ء شبکه مخابرات را 

در این روستاها شاهد باشيم.

ریيس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی:
رشد اقتصادی تالش جدی و برنامه ریزی 

هوشمندانه می طلبد
آذربایجان شــرقی – شــيعه نواز: رئيس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی گفت: رشد اقتصادی مورد نظر، تالش جدی و برنامه ریزی 
هوشمندانه می طلبد.محمد فرشکاران در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و 
سرمایه گذاری آذربایجان شرقی اظهار کرد: تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد 
نيازمند اهتمام جدی واحدهای مختلف، اقدامات هوشــمندانه و برنامه ریزی 
شده و اســتفاده از ظرفيت های بالاستفاده است. وی افزود: قصد ما این است 
که روند شاخص های کالن اقتصادی استان را بهبود بخشيم و در سال ۱۴۰۱ 
با اســتفاده از ظرفيت های موجود و توجه به منابعی که وارد استان می شود، 
الزم است با تشریک مساعی، وحدت رویه، استقبال از حضور سرمایه گذاران 
و استفاده بهينه از سرمایه های موجود مسير توسعه را هموار کنيم.فرشکاران 
اظهار کرد: با توجه به اینکه آذربایجان شــرقی، اســتانی ثروتمند محســوب 

می شود.
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 تحریم روسیه، فرصت صادراتی برای
 ایران است

دبیر کنفدراســیون صادرات ایران اظهار داشــت: وقتی دنیا روسیه را تحریم 
می کنــد، بخشــی از آن می تواند برای ما تبدیل به بازار شــود یعنی بتوانیم 
رشــد صادرات داشــته باشــیم یا از محل کاالهایی که تاکنون به این کشور 
صــادر نمی کردیم و از طریق تهاتر بخشــی از نیاز ها را تامین کنیم. با توجه 
به ظرفیت موجود بین ایران و روســیه و بزرگی و جمعیت این کشــور مقدار 
ناچیز صادرات ما به روســیه اصال قابل قبول نیست و می توانیم از این فرصت 
برای افزایش صادرات به این کشــور استفاده کنیم.جمشید نفر در گفت وگو 
با خبرنــگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت تجاری ایران در ســال پیش رو 
اظهار کرد: موفقیت  سیاست های تجاری هر کشور منوط به تصمیمات درست 
حاکمیت آن کشور است. در واقع این سیاست ها تنها به معنای حمایت نیست 
بلکه باید حمایت های درســت انجام گیرد. گاهی حمایت ها نه تنها درســت 
نیست بلکه می تواند مضر باشد، کمااینکه در خودروسازی با حمایت های غلط 
نتوانســتیم یک صنعت خودروسازی قوی داشته باشــیم.  وی افزود: یکی از 
مهم ترین فاکتورها در تصمیم گیری درست مشورت با ذی نفعان درگیر است. 
خوشــبختانه در دولت فعلی وزرا ســعی می کنند در تصمیم سازی ها، بخش 
خصوصی را نیز مشــارکت دهند تا تصمیمی که گرفته می شــود درســت و 
صحیح باشــد.نفر اضافه کرد: آنچه در تجارت خارجی ایران تاثیرگذار است، 
اینکه قیمت تمام شــده کاالی ما باید قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. 
همچنین کاالهای وارداتی باید از نظر قیمت  تمام شده فاصله زیادی با کاالهای 
تولیدی در داخل داشته باشند تا به نفع بازار کشور باشد و به جای هزینه کرد 
ظرفیت تولیدی کشور در کاالهایی که تولید در آنها مفید نیست در بخش های 
دیگر متمرکز شویم و بتوانیم مزیت ها و ظرفیت هایی بسازیم که صادرات خود 
را افزایش دهیم.دبیر کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی در مورد 
وضعیت تجاری ایران در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام گفت: 
اگر احیای برجام یه نتیجه برســد بسیاری از غل و زنجیرها برداشته می شود 
ولی باید دقت کنیم که وقتی مثل دوره آقای احمدی نژاد دالرهای نفتی وارد 
کشــور شد، آنها را عاقالنه هزینه کنیم و بیشتر در زمینه زیرساخت ها به کار 
گیریم نه اینکه به ســمت ارزپاشی و ایجاد فساد و رانت برویم.وی همچنین 
با اشــاره به جنگ اوکراین و روسیه بیان کرد: جنگ اوکراین و روسیه اتفاق 
بزرگی اســت که دنیا را تکان داده و روی بورس هــای بین المللی تاثیرگذار 
بوده اســت. این اتفاق برای کشور ما نیز با توجه به نزدیکی به منطقه بحران، 
می تواند آسیب ها و فرصت های فوق العاده ای ایجاد کند. باید مواظب باشیم که 
از فرصت های آن اســتفاده کنیم، کاری که بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر 
شوروی نتوانستیم انجام دهیم. وی در اینباره توضیح داد: وقتی دنیا روسیه را 
تحریم می کند، بخشی از آن می تواند برای ما تبدیل به بازار شود یعنی بتوانیم 
رشد صادرات داشته باشیم یا از محل کاالهایی که تاکنون به این کشور صادر 
نمی کردیم و از طریق تهاتر بخشی از نیاز ها را تامین کنیم. با توجه به ظرفیت 
موجود بین ایران و روسیه و بزرگی و جمعیت این کشور مقدار ناچیز صادرات 
ما به این کشور اصال قابل قبول نیست و می توانیم از این فرصت برای افزایش 

صادرات به این کشور استفاده کنیم.

سخنگوی گمرک ایران:

تجارت خارجی در بهمن ماه با ۵۲ درصد افزایش به ۱۰ میلیارد دالر رسید
سخنگوی گمرک ایران گفت: بهمن ماه امسال ۹ میلیارد و ۸۵۸ 
میلیون دالر کاال بین ایران و کشــورهای دیگر تبادل شد که در 
قیاس با مدت مشــابه پارسال ۵۲ درصد رشد را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید روح اله لطیفی اظهار کرد: بهمن 
ماه امسال ۱۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تن کاال به ارزش ۹ میلیارد و 
۸۵۸ میلیون دالر بین ایران و کشورهای دیگر تبادل شد که در 
هم سنجی با پارســال ۴۵ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش 
رشد داشته است. این آمار نشان می دهد تجارت خارجی کشور 
نسبت به دی ماه امسال ۴۱ درصد در وزن و ۲۱ درصد در ارزش 
افزایش یافته است.ســخنگوی گمرک ایران در خصوص ســهم 
صادرات غیرنفتی از کل تجارت در ماه بهمن گفت: ۱۲ میلیون 
و ۲۳۳ هزار تــن کاالی ایرانی به ارزش چهــار میلیارد و ۷۵۴ 
میلیون دالر در این ماه به سایر کشورها صادر شد که نسبت به 
بهمن ســال قبل، ۴۵ درصد در وزن و ۶۴ درصد در ارزش رشد 
داشــته است و نسبت به دی ماه امسال، ۵۱ درصد در وزن و ۳۱ 
درصد در ارزش، افزایش را شاهد هستیم.لطیفی تصریح کرد: در 
مــدت ۳۰ روز بهمن ماه، چین با خرید ۲ میلیون و ۱۳ هزار تن 
کاالی ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دالر و رشــد 
۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش ۶ درصدی نسبت به 
دی ماه در جایگاه نخست، ترکیه با رشد ۵۰۴ درصدی نسبت به 
بهمن سال گذشته و ۱۶۹ درصدی نسبت به دی ماه با خرید سه 

میلیون و ۲۳۰ هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۷۶ میلیون 
دالر، عراق با رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
و ۸۰ درصدی نسبت به دی ماه، با خرید ۲ میلیون و ۹۷۸ هزار 
تن کاال به ارزش ۹۲۷ میلیون دالر، امارات با ۸۱۴ هزار تن کاال 
به ارزش ۴۳۰ میلیون دالر و رشــد ۹ درصدی نسبت به مدت 
مشابه و رشد ۱۷ درصدی نسبت به دی ماه و افغانستان با خرید 
۲۶۱ هزار تــن کاال به ارزش ۱۱۶ میلیــون دالر با کاهش ۴۸ 

درصدی نســبت به مدت مشابه و ۸ درصدی نسبت به دی ماه، 
پنج مقصد نخســت صادرات کاالهای ایرانی در بهمن ماه بودند.

ســخنگوی گمرک ایران درباره میزان واردات به کشور در بهمن 
ماه نیز گفت: ســه میلیون و ۵۶۶ هزار تن کاالی وارد شــده به 
ارزش پنج میلیارد و ۱۰۴ میلیــون دالر در این ماه از گمرکات 
اجرایی ترخیص شــد که نسبت به مدت مشــابه ۴۶ درصد در 
وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشــد داشته و نسبت به ماه قبل ۱۵ 

درصد در وزن و ۱۳ درصد در ارزش، افزایش را شاهد بودیم.وی 
در خصوص کشورهای نخست طرف معامله در بهمن ماه، تاکید 
کرد: چین با فــروش ۴۰۶ هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و 
۵۷۱ میلیون دالر و رشــد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه و 
۴۰ درصدی نســبت به دی ماه، امــارات با یک میلیون و ۲۷۱ 
هزار تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۵۲۹ میلیون دالر و رشــد 
۴۶ درصدی نسبت به بهمن سال گذشته و کاهش یک درصدی 
نســبت به دی ماه، ترکیه با ۲۵۴ هزار تــن کاال به ارزش ۴۷۲ 
میلیون دالر و رشــد ۱۳ درصدی نسبت به بهمن ۹۹ و کاهش 
۱۲ درصدی نســبت به دی ماه امسال، آلمان با فروش ۱۱ هزار 
تن کاال به ارزش ۱۳۰ میلیون دالر و کاهش ۴۰ درصدی نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته و ۱۳ درصدی نسبت به دی ماه و 
عــراق با ۳۵۰ هزار تن کاال به ارزش ۱۲۹ میلیون دالر و رشــد 
۶۹۹ درصدی نسبت به بهمن سال گذشته و رشد ۲۱۴ درصدی 
نســبت به دی ماه، به ترتیب پنج شــریک اول ایران در تأمین 
کاالهای مورد نیاز کشور در این ماه بودند.سخنگوی گمرک ایران 
در مورد کاالهای عبوری و ترانزیتی کشور در بهمن ماه، تصریح 
کرد: بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار تن کاالی خارجی از مسیر 
ایران عبور کرد که نسبت به مدت مشابه در بهمن سال گذشته، 
۳۶ درصد افزایش داشــته و نسبت به دی ماه بدون تغییر بوده 

است.

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران می گوید با حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان انتظار داشت که راه قاچاق دارو 
به خارج از کشــور مسدود شــود.ناصر ریاحی در گفت و 
گو با ایســنا، اظهار کرد: برآوردهای ما از بازار دارو نشان 

می دهــد که بخشــی از داروهای تخصیصــی در داخل 
کشور مصرف نمی شــود و با توجه به اینکه با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی تهیه یا تولید شده اند، برای برخی این صرفه وجود 
داشــت که این داروها را به خارج از کشور قاچاق کنند. 
بررســی ها نشان می دهد که در سال های گذشته نزدیک 
به ۲۰ درصد از داروهای ایران به خارج از کشور از قاچاق 
شده اســت.وی با بیان این که با حذف ارز ترجیحی راه 
برای قاچاق گسترده دارو بســته می شود، بیان کرد: اگر 
به جای این ارز، ارز نیمایی مانند ســایر واردکنندگان به 
صنعت دارو نیز اختصاص یابد، می توان انتظار داشت که 
با قیمت های واقعی جلو قاچاق دارو گرفته شود و به این 

ترتیب این سیاست نه تنها باعث کاهش دسترسی به دارو 
یا افزایش قیمت نمی شود که حتی به عرضه بیشتر دارو 
در بازار نیز کمک خواهد کرد.رییس اتحادیه واردکنندگان 
دارو به محدودیت هایی که در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
سال های گذشته وجود داشته نیز پرداخت و افزود: برخی 
از کمبودهــا در بازار دارو تحت تاثیــر همین اتفاق بوده 
است. چه در دولت قبل و چه در ماه های گذشته با توجه 
به محدودیت منابــع در تخصیص ارز دولتی، بارها اتفاق 
افتاده که ارز دارو به موقع تامین نشــده یا تمام تقاضای 
واردکنندگان را پوشــش نداده و همین موضوع بعضا به 
کمبود برخی داروها در بازار منجر شــده اســت.ریاحی 

درباره افزایش قیمت برخی داروها در ماه های گذشته نیز 
توضیح داد: بــا توجه به محدودیت منابع ارزی، نهادهای 
تصمیم گیر مجبور شدند ارز برخی از داروها را به نیمایی 
تغییر دهند. با توجه به همین اتفاق، در ماه های گذشــته 
یک افزایش قیمتی بــه وجود آمد و قیمت برخی داروها 
افزایش یافــت.وی اضافه کرد: البته تالش شــد که این 
افزایش قیمت برای داروهای گران قیمت یا داروهایی که 
مصرفشان برای بیمار بسیار حیاتی است رخ ندهد اما به 
هر حال محدودیت ها عامل این گرانی بود که امیدواریم با 
تصمیمات جدید و کاهش قاچاق دارو، از رخ دادن اتفاقات 

مشابه در آینده نیز پیشگیری شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

پایان قاچاق دارو با حذف ارز ترجیحی
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تامین مالی 20 هزار میلیارد ریالی شرکت 
های دانش بنیان و نوآور حوزه نفت توسط 

بانک توسعه صادرات
 مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران از انعقاد قرار داد مشترک بین وزارت نفت 
و این بانک خبر داد وگفت: براســاس این قرارداد بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به شــرکت¬های دانش¬بنیان و نوآور حوزه نفت، گاز و پتروشیمی 
اختصاص می یابد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، دکتر 
سید علی حسینی اظهار داشت: 1۰ هزار میلیارد ریال از این تسهیالت از محل 
تبصره 1۸ قانون بودجه 1۴۰۰) منابع حاصل از صرفه جویی انرژی( و 1۰ هزار 
میلیارد ریال دیگر از محل منابع بانک توسعه صادرات تامین می شود.وی یادآور 
شد: تسهیالت یاد شــده با نرخ ۹ درصد در سال، در قالب سرمایه در گردش و 
طرح به ترتیب در دوره بازپرداخت یک و پنج ساله به شرکت های دانش بنیان 

صادرات محورحوزه نفت، گاز و پتروشیمی اعطا می شود.

هر شعبه بانک پاسارگاد، نهالی تازه به طبیعت 
هدیه داد

 بانک پاســارگاد که طی سال های گذشــته همواره توسط نهادها و انجمن های 
مرتبط با محیط زیســت به عنوان بانک سبز شناخته شده است در اقدامی دیگر 
به مناســبت روز درختکاری، با برنامه ریزی و اجرای »پویش کاشت نهال« بین 
همکاران شعبه های خود، نســبت به غرس نهال و کاشت درخت در شهرهای 
سراســر کشــور اقدام کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک به 
فراخور فرارســیدن پانزدهم اســفندماه، روز درختکاری و هم راســتا با ایفای 
مسئولیت های اجتماعی سازمانی در حوزه محیط زیست ضمن اعالم فراخوان و 
برگزاری پویش »کاشت نهال« بین همکاران خود، نسبت به غرس درخت و نهال 
در سراســر کشور اقدام کرد. در این پویش، هر یک از شعبه های بانک پاسارگاد 
با هماهنگی انجام شده نسبت به تهیه و کاشت گونه هایی از نهال نظیر ارغوان، 
نارون، زبان گنجشــک، کاج، داغداغان، صنوبــر و... که قابلیت رویش در خاک 

عادی، استقامت در مقابل آلودگی و سرما رادارا هستند اقدام نمودند.

محمود شایان در نشست گزارش عملکرد بانک مطرح کرد:
افزایش سرمایه بانک مسکن به ۳۳۴ هزار 

میلیارد تومان
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال جاری با افزایش ۲۰۴ هزار میلیارد تومانی، 
ســرمایه بانک مســکن از 1۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان 
رسیده اســت.به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک مسکن – هیبنا ، نشست 
بررسی عملکرد بانک مســکن با حضور محمود شایان مدیر عامل بانک و سید 
عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصاد 
و دارایــی و جمعی از مدیران و روســای بانک مســکن و وزارت اقتصاد برگزار 
شد.محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن در نشست گزارش عملکرد بانک که 
در ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد، ضمن تبریک روز جانباز و میالد 
امام حسین)ع(، اظهار داشت: خوشبختانه به عنوان یک بانک تخصصی در بخش 
مسکن همه تکالیف ابالغ شــده در بودجه 1۴۰۰ را اجرایی کرده ایم. همچنین 
در سال 1۴۰1 حدودا ۲۰ درصد به سهم بخش مسکن افزوده شد که رقم ۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان بود. این رقم بین ۲۷ بانک و موسســه از سوی بانک مرکزی 

تخصیص پیدا کرد.

فرصت ویژه برای بخشودگی جرایم 
بدهکاران در بانک دی

بانــک دی به منظور تکریم مشــتریان و حمایت از تولیدکننــدگان و فعاالن 
اقتصادی، طرح ویژه بخشــودگی مانده جرایم بدهــی بدهکاران را اجرایی کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ مشــتریانی که در سررســید مقرر نسبت به 
پرداخت و تســویه بدهی های خود اقدام نکرده اند، می توانند با پرداخت نقدی و 
تســویه کل بدهی هر یک از قراردادها از مزایای بخشودگی این طرح بهره مند 
شوند.بر اساس این طرح که از تاریخ 1۴ اسفند ماه آغاز شده است و تا پایان سال 
1۴۰۰ ادامه خواهد داشت، مشتریانی که به دالیل مختلف توانسته اند بدهی خود 
را تاکنون بازپرداخت کنند، می توانند با مراجعه به شــعبه مربوطه بانک دی از 

مزایای طرح ویژه بخشودگی جرایم بدهی بدهکاران بهره مند شوند.

به عنوان نخستین بانک کشور صورت گرفت:
 بررسی عملکرد 11 ماهه بانک ملت با حضور 

معاون وزیر اقتصاد
عملکرد 11ماهه بانک ملت با حضور معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی و 
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
و معاونان مدیرعامل این بانک خصوصی، بررســی شد.به گزارش روابط عمومی 
بانک ملت، دکتر ســیدعباس حسینی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با قدردانی از گزارش خوب ارائه شده 
از سوی مدیرعامل بانک ملت و همچنین تالش های ارزشمند مدیران و کارکنان 
این بانک، اظهار داشــت: این جلســه نخستین جلسه ای است که برای بررسی 
عملکرد 11 ماهه شبکه بانکی و برنامه های سال آینده برگزار می شود که نشان 

دهنده اهمیت زیاد و جایگاه رفیع بانک ملت در بین بانک های کشور است.

 وعده بانک جهانی برای کمک به اوکراین 
تحقق یافت

بانک جهانی ۷۲۳ میلیون دالر وام و کمک های 
بالعوض به اوکرایــن را تصویب کرد.به گزارش 
ایســنا به نقــل از فایننس نیــوز، بانک جهانی 
۷۲۳ میلیــون دالر  معــادل ۵۵1 میلیون پوند 
وام و کمک هــای بالعوض بــرای اوکراین را به 
دلیل حمله اخیر روســیه تصویب کرد.این بانک 
در بیانیه ای اعالم کرد که این بســته شامل یک 
مکمل وام ۳۵۰ میلیون دالری به وام قبلی بانک 
جهانی اســت که حدود 1۳۹ میلیون دالر آن از طریق تضمین های هلند و ســوئد 
افزایش یافته اســت.همچنین شــامل 1۳۴ میلیون دالر کمک بالعوض از بریتانیا، 
دانمارک، لتونی، لیتوانی و ایسلند به عنوان بخشی از یک صندوق امانی است که به 
کمک های بالعوض بــه اوکراین ادامه خواهد داد. ژاپن نیز 1۰۰ میلیون دالر تامین 
مالی می کند.این بانک گفت: بســته حمایتی ۳ میلیارد دالری دیگری را در ماه های 
آینده برای کمک به این کشــور در نظر دارد.این بانک همچنین کمک بیشــتر به 
کشورهای همسایه که پذیرای بیش از 1.۷ میلیون پناهنده که اکثرا زنان، کودکان و 
سالمندان هستند را وعده داد.بانک جهانی افزود: این بودجه به دولت اوکراین کمک 
می کند تا خدمات مهمی ازجمله دستمزد کارکنان بیمارستان، حقوق بازنشستگی 

سالمندان و برنامه های اجتماعی برای افراد آسیب پذیر ارائه کند.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس خبر داد؛

افزایش دامنه نوسان به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۱
تهران- ایرنا- نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه مقرر شد 
دامنه نوســان بورس تا 1۰ درصد تغییر کند، گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده 
قرار اســت دامنه نوسان در سال آینده و به صورت فصلی به صورت یک درصدی اضافه 
شود.به گزارش ایرنا، بعد از ورود شاخص بورس به مدار نزول، تغییر موقت دامنه نوسان 
به عنوان راهی برای کاهش نوســانات ایجاد شده در بازار سهام در دستور کار مسووالن 
سازمان بورس قرار گرفت که با اجرای آن توانستند تا حدودی از ضرر و زیان سهامداران 

را در این بازار و کاهش هیجانات جلوگیری کنند.
.یه گزارش ایرنا، اکنون و با توجه به نزدیک شــدن به روزهای پایانی ســال، اکثر فعاالن 
حاضر در بازار در انتظار اعمال تغییراتی در دامنه نوســان هســتند که در این خصوص 
»محســن خدابخش«، نایب رییس هیات مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار امروز 
)چهارشــنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در 
زمینه تغییر دامنه نوســان اشاره کرد و افزود: اینکه عنوان می شود دامنه نوسان در هیچ 
جای دنیا وجود ندارد، بحثی کامال اشــتباه است، بلکه در همه بازارهای دنیا محدودیت 
و توقف هایی برای معامالت در نظر گرفته شده تا قیمت سهام شرکت ها بیشتر از میزان 
مشخص افت نکند.در یک هفته پایانی ســال هیچ اتفاق و تغییری در دامنه نوسان رخ 
نمی دهد و به احتمال زیاد درصد در نظر گفته شده از سال 1۴۰1 اجرایی خواهد شد. وی 
اظهار داشت: در چند وقت گذشته شاهد ورود گسترده سهامداران خرد در بازار سرمایه 
ایران بودیم که باید در تصمیم گیری ها این مساله را هم مدنظر قرار بدهیم.سرمایه گذاران 
خرد عالقمند به ورود مستقیم در بازار سرمایه هستند که رفتار حرفه ای نیستخدابخش 
تاکید کرد: سرمایه گذاران بیشــتر از آنکه از طریق صندوق های سرمایه گذاری اقدام به 

ورود غیرمستقیم در بازار کنند، عالقمند به ورود مستقیم در بازار سرمایه هستند که این 
موضوع خیلی مرسوم و حرفه ای نیست.

بخش زیادی از بازار سرمایه ایران را افراد مبتدی تشکیل داده اند
وی افزود: برای مثال زمانی که قیمت های جهانی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین با تغییر 
و تحوالت همراه شد، ممکن بود سهامداران شروع به خرید و فروش های متهورانه کنند؛ 
وجود چنین مســایلی باعث شده تا سازمان بورس آنها را در تصمیم یری های خود برای 

تغییر دامنه نوسان مورد توجه قرار دهد.خدابخش گفت: برخی معتقدند که دامنه نوسان 
همراه با کشورهای دنیا به ۲۰ درصد تغییر پیدا کند، اما با توجه به اینکه بخش زیادی از 
بازار سرمایه ایران را افراد مبتدی تشکیل داده اند و شامل سهامداران خرد می شوند، این 

اقدام چندان با وضعیت بازار جور نیست و نمی توان اقدام به اجرای آن کرد.

افزایش دامنه نوسان تدریجی خواهد بود
به گفته نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار، در کنار این مسایل ما 

معتقد به افزایش دامنه نوسان هستیم که این اتفاق باید به صورت تدریجی رخ دهد.
وی ادامه داد: تا زمانی که اقتصاد کشور قابلیت پیش بینی پذیری نداشته باشد؛ نمی توان 
دامنه نوســان را در اعداد باال مانند ۲۰ درصد یــا ۳۰ درصد افزایش داد؛ چراکه یکباره 
ســهامداران تحت تاثیر تصمیمی مانند افزایش احتمالی قیمت گاز تا ۶۰ درصد متضرر 

می شوند و دارایی های خود را از دست خواهند داد.

تغییر دامنه نوسان بورس به 10 درصد در سال آینده
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: براساس تصمیمات اولیه 
اتخاذ شده قرار بر این است که دامنه نوسان تا 1۰ درصد تغییر کند.وی با بیان اینکه این 
اقدام جزو برنامه های مدنظر ســازمان بورس است و مقرر شده تا دامنه نوسان به صورت 
تدریجی و یک درصد یک درصد اضافه شــود، گفــت: این اتفاق به صورت فصلی انجام 
خواهد شد، اما در کل تغییر دامنه نوسان وابسته به شرایطی است که در هیات مدیریت 

مطرح و تصمیم گیری شود.

در حال حاضر ارزش بیت کوین به باالی ســطح ۳۹هزار دالر رســیده است؛ محبوب ترین و بزرگ ترین ارز رمزنگاری شده جهان، 
بیش از ۲ درصد باالتر از ۳۹ هزار و ۲۵۵ دالر معامله می شــود. ارزش این توکن از ابتدای ســال ۲۰۲۲ تاکنون حدود 1۶ درصد 
کاهش یافته و همچنان حدود ۳۰ درصد با رکورد باالی ۶۹ هزار دالری که در نوامبر سال گذشته به ثبت رسانده بود، فاصله دارد.

به گزارش ایسنا و به نقل از بیت کوین نیوز، نوسانات اخیر در ارزهای رمزنگاری شده در بحبوحه فروش گسترده تر بازار و تشدید 
تنش های ژئوپلیتیکی به دلیل بحران ادامه دار روسیه و اوکراین ایجاد شده است. همچنین این نوسانات توسط سرمایه گذارانی رخ 
می دهد که سبدهای سهام )پرتفوی( خود را مجددا برای تصمیمات فدرال رزرو تنظیم می کنند. پیش بینی می شود که امسال نرخ ها به دلیل مبارزه با تورم فزاینده تا 
هفت برابر افزایش یابد.اتر، سکه مرتبط با بالک چین اتریوم و دومین ارز دیجیتال بزرگ، از نظر ارزش بازار بیش از ۳ درصد افزایش یافت و به ۲۶۲۰ دالر رسید. از 
سوی دیگر قیمت دوج کوین تقریبا ثابت در ۰.11 دالر بود و شیبا اینو ۰.۷ درصد افزایش یافت.سایر توکن های دیجیتالی نیز با سودهای جزئی در ۲۴ ساعت گذشته 
معامله شدند و ترا نیز حدود 1۴ درصد جهش کرد و به ۹۰.۹ دالر رسید.بر اساس گزارش رویترز، با امضای فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده در 
مورد ارزهای دیجیتال در این هفته اولین گام در جهت تنظیم نحوه معامله ارز دیجیتال برداشته خواهد شد. این اقدام در حالی صورت می گیرد که مقامات دولت در 
هفته های اخیر نگرانی هایی را در مورد استفاده روسیه از ارزهای دیجیتال برای فرار از تاثیر تحریم ها در پاسخ به تهاجم به اوکراین مطرح کرده اند.مجموع ارزش بازار 

جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.۷۷ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.1۹ درصد بیشتر شده است.

قیمت طال پس از این که روز گذشته به باالترین حد 1۹ ماه اخیر صعود کرد، در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی تحت تاثیر صعود 
ارزش دالر و بازده اوراق خزانه آمریکا، از پیشــروی بیشــتر بازماند.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ثابت بود و در 
۲۰۵۳ دالر و ۹۹ سنت ایستاد. بهای معامالت این بازار روز گذشته تا مرز ۲۰۶۹ دالر و ۸۹ سنت پیش رفته بود.در بازار معامالت آتی 
آمریکا، بهای هر اونس طال با ۰.۹ درصد افزایش، به ۲۰۶1 دالر و ۴۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز سه شنبه با ۴۷ دالر و ۴۰ 
سنت معادل ۲.۴ درصد افزایش، در ۲۰۴۳ دالر و ۳۰ سنت بسته شده بود. پس از اینکه تقاضای سرمایه گذاران به دلیل نگرانی ها در مورد 

بحران روسیه و اوکراین برای خرید طال به عنوان دارایی امن افزایش پیدا کرد و ایاالت متحده و بریتانیا اعالم کردند که واردات نفت از مسکو را ممنوع خواهند کرد، طال رشد 
خود را به باالترین سطح افزایش داد. قیمت طال تحت تاثیر دالر و افزایش آن به شدت افزایش یافت اما به مقاومت کلیدی رسید.تنش های ژئوپلیتیکی با تشدید تهاجم روسیه 
به اوکراین همچنان در حال افزایش است و ما شاهد شرایط بسیار سریع بازار هستیم. قیمت طال همچنان یک پیشنهاد ژئوپلیتیکی دریافت می کند و جنگ و چگونگی تاثیر آن 
بر بازارهای سرمایه هر روز در کانون توجه قرار می گیرد. داده های تجاری منتشر شده در روز سه شنبه منعکس کننده قیمت های باالتر واردات ناشی از انرژی است.یکی دیگر 
از عوامل اصلی افزایش قیمت طال، سطح تورم فعلی است. شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا در ژانویه ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. سطح فعلی تورم 
در باالترین حد در ۴۰ سال اخیر به احتمال زیاد بر اساس افزایش قیمت نفت و موادغذایی باالتر خواهد بود. اد مویا، تحلیلگر شرکت OANDA گفت: در تنها چند ماه، جهان از 

تنفر از طال خارج شد زیرا انتظارات برای بهبود قوی اقتصاد جهانی تقاضا برای پناهگاه های امن را کاهش داد و اکنون نگران خطرات رکود تورمی است.

منتظر رکودهای بعدی قیمت طال باشیم؟کدام رمزارز صعودی است؟

افزایش ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا در 
روزهای پایانی سال

ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان شبکه 
بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، ساعت پایان 
کار سامانه ساتنا در روزهای۲۶ و ۲۸ اسفندماه برای دستور پرداخت های بین مشتری ساعت 
۲۰:۳۰ و دســتور پرداخت های بین بانکی ساعت ۲1:۰۰ تعیین شده است.در همین راستا 
در روز ۲۹ اســفندماه دستورپرداخت های بین مشتری تا ساعت 1۶:۳۰ و  دستورپرداخت 
های بین بانکی تا ساعت 1۷:۰۰ در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.همچنین سامانه پایا، 
همانند روزهای عادی )غیرتعطیل رســمی( شامل چهار چرخه بوده و دستورپرداخت های 
شاپرکی نیز در چرخه اول)۰۳:۴۵ بامداد( تسویه خواهند شد،شایان ذکر است همانند روال 
روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی(، اسناد تسویه بین بانکی )Net( کلیه سامانه ها )شتاب، 
پایا، پل، تجمیع قبوض و ...( در تاریخ ۲۹ اسفندماه نیز در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک 
ها با توجه به وضعیت نقدینگی حساب خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل 

مجازند نسبت به ارسال دستورپرداخت های ساتنا اقدام کنند.

بانک ها به نهضت ملی مسکن تسهیالت نمی دهند
معاون وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به بانک مرکزی اعالم کرد هیچ یک از شعب بانک های عامل در سطح استان ها، پرونده های 
تسهیالت پروژه های نهضت ملی مسکن را پذیرش نمی کنند.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت راه و شهرسازی 
با ارســال نامه ای به بانک مرکزی از عدم پذیرش پرونده  متقاضیان تســهیالت ســاخت مســکن در بانک ها خبر داد.بر اساس 
جزئیات این نامه، هیچ یک از شــعب بانک های عامل در ســطح اســتان ها، پرونده های تسهیالت پروژه های نهضت ملی مسکن 
را پذیرش نمی کنند و امکان تشــکیل پرونده را منوط به دریافت ابالغیه از ســوی شعبه مرکزی بانک مربوطه به شعب استانی 
دانســته و به صراحت اعالم می کنند که هیچ دســتورالعملی به آن ها ابالغ نشده است.این در حالی ست که بانک مرکزی پیشتر 
دستورالعمل های مربوط به پرداخت تسهیالت موضوع قانون جهش تولید و تامین مسکن را به بانک های کشور ابالغ کرده است.در 
این نامه، وزارت راه و شهرسازی خواستار ابالغ دستورالعمل به شعب بانک های استانی از سوی بانک مرکزی شده تا زمینه تسریع 

در اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن مهیا شود.

رییس سازمان بورس:
منعی برای پرداخت سود سهام عدالت وجود ندارد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادر ضمن تشریح آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت توضیحاتی در مورد پذیره نویسی دو 
باشــگاه استقالل و پرسپولیس ارائه کرد.به گزارش ایسنا، مجید عشقی در آیین رونمایی معامالت آتی در بورس انرژی در پاسخ 
به سوال ایسنا در مورد آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت گفت: تقریبا بیش از ۹۵ درصد سود توسط شرکتها پرداخت 
شده و سرموعد به حساب مشموالن واریز می شود.وی در مورد برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت گفت: این موضوع در کارگردهی زیرمجموعه شورای عالی بورس در حال بررسی بوده اما هنوز تصمیم گیری نهایی 
نشــده هست.عشقی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد هینکه کدام شرکتها سود سهام عدالت را وازیر نکرده اند گفت: چند 
شرکت به دلیل عدم وجود نقدیندگی یا افزایش سرمایه سود خود را پرداخت نکرده اند که تنها ۳ یا ۴ درصد میزان که سود را 

شامل می شود.
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گزیده خبر

در پی افزایش قیمت سوخت در آمریکا؛
ترامپ: هنوز دلتان برایم تنگ نشده است؟!

دونالد ترامــپ در واکنش به افزایش شــدید قیمت 
سوخت در آمریکا، جو بایدن را به باد انتقاد گرفت و در 
بیانیه ای کوتاه عنوان داشت: »هنوز دلتان برایم تنگ 
نشده است؟!«به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، 
بیانیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا هم 

زمــان با تصمیم جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ممنوعیت واردات 
نفت و گاز روســیه منتشر شــد؛ اقدامی که در پی حمالت روسیه به اوکراین 
صورت گرفت و با »بحران قیمت سرسام آور نفت« مواجه شد.پس از آن، دونالد 
ترامپ، جو بایدن را به خاطر این واقعیت که اروپا نفت روســیه را مانند آمریکا 
تحریم نمی کند، به باد انتقاد گرفت.رئیس جمهوری ســابق آمریکا در بیانیه ای 
عنوان داشــت: همانطور که تایید شده است، بیشتر اروپا، آمریکا را درخصوص 
تحریم نفت و گاز روســیه همراهی نخواهند کرد. طبق معمول آمریکا در آنجا 
تنها خواهد ماند و اروپا از آن سوءاستفاده خواهد کرد، آن هم درست زمانی که 
ما از آن ها دفاع می کنیــم و درحالی که در اخبار جعلی می خوانیم که چگونه 
هر شــخصی تحت فرمان بایدن متحد شده  است تا با روسیه بجنگد.به دنبال 
افزایش قیمت سوخت و بحران نفت، جمهوری خواهان، جو بایدن و دموکرات ها 

را مقصر دانسته اند.

انگلیس تحریم های جدیدی علیه روسیه 
وضع کرد

تهران- ایرنا- با ورود به چهاردهمین روز از جنگ در اوکراین، انگلیس از وضع 
تحریم های جدید علیه روسیه خبر داد که صنعت هوانوردی و فضایی این کشور 
را هدف قرار می دهد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، انگلیس امروز 
چهارشــنبه از تحریم های جدیدی علیه روسیه خبر داد که به آن اجازه توقیف 
هر هواپیمای روسی و ممنوعیت صادرات کاالهای هوانوردی یا فضایی روسیه را 
می دهد. انگلیس همچنین اعالم کرده است که براساس این دست تحریم های 
جدید یک هواپیما را هم تاکنون توقیف کرده است.این اقدام اخیر دولت انگلیس 
علیه هواپیماهای روســی به این معنی اســت که پرواز یــا فرود هر هواپیمای 
روسیه در انگلیس جرم محسوب می شود.وزارت امور خارجه انگلیس در بیانیه 
ای خاطرنشــان کرد، این ممنوعیت شامل هر هواپیمای متعلق به روسیه و یا 
هواپیماهایی است که در اختیار این کشور بوده و یا افراد و نهادهایی که آن را 
از سوی روسیه اجاره کرده باشند.»لیز تراس« وزیر امور خارجه انگلیس در این 
خصوص گفت: »ممنوعیت و جرم انگاری فرود هواپیماهای با پرچم روسیه در 
انگلیس و یا پرواز بر فراز آسمان کشورمان ضربات اقتصادی بیشتری بر کرملین 

وارد می کند«.  

آمریکا: 
روسیه در تالش برای افزایش خواسته های 

خود در توافق با ایران است
نیویورک – ایرنا- ویکتوریا نوالند معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا گفت: روسیه 
در تالش اســت تا خواســته های خود را در مورد توافق هسته ای ایران افزایش 
دهد، اما ما بازی »بیایید معامله کنیم« را انجام نمی دهیم. معاون وزیر خارجه 
آمریکا در کمیته روابط خارجی ســنای آمریکا در پاســخ به این سوال که آیا 
دولت آمریکا تضمین کتبی به روســیه داده است تا همکاری تجاری، سرمایه 
گذاری یا نظامی مســکو با ایران مشمول تحریم ها نشود پاسخ داد که آمریکا 
چنین تضمینی به روسیه نداده است.با این حال، هنگامی که تاد یانگ، سناتور 
جمهوری خواه از ایالت ایندیانا  از وی پرسید که آیا » در نتیجه تهاجم روسیه به 
اوکراین، تغییراتی در مورد مذاکرات آمریکا  با روسیه ایجاد شده است«، نوالند 
پاســخ داد: من باید اعالم کنم  که روسیه سعی دارد  خواسته های خود را در 
رابطه با برجام گسترش و افزایش دهد و ما بازی »بیایید معامله کنیم« را انجام 
نمی دهیم.نوالند گفت که آمریکا با روسیه »در مقابل« ایران مذاکره نمی کند. 
وی با تکرار اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت که روسیه و امریکا 
هدف راهبردی مشابه و یکســانی در مورد تالش برای نجات توافق هسته ای 
ایران دارند و این هدف اطمینان از عدم دستیابی ایران به سالح هسته ای است.

در ادامه تقویت بال شرقی ناتو؛
آمریکا برای لهستان پاتریوت می فرستد

وزارت دفاع آمریکا دو فروند ســامانه پاتریوت را با ادعای حمایت از اوکراین و 
شرکای ناتو در لهستان مستقر می کند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی 
ان ان، ستاد فرماندهی اروپایی ارتش آمریکا، از اعزام دو فروند سامانه پدافندی 
پاتریوت به لهســتان خبر داد.ادعا می شــود که این اقدام در راستای مقابله با 
هرگونه تهدید روسیه علیه واشگتن و متحدان ناتو انجام می شود.پاتریوت توان 
مقابله با موشک های کوتاه برد، هواپیماهای پیشرفته و موشک های کروز را دارد.

ارسال پاتریوت به لهستان در حالی است که پنتاگون پیشنهاد ورشو برای ارسال 
جنگنده به اوکراین را رد کرده است.وزیر امور خارجه لهستان پیش تر گفته بود 
که آماده اســت همه جنگنده های میگ ۲۹ این کشور را به طور رایگان در این 
طرح مشــارکت دهد.اما پنتاگون این طرح را توجیه ناپذیر توصیف کرد و گفت 
پــرواز جنگنده ها در حریم هوایی اوکرایــن نگرانی های جدی برای ناتو در پی 
خواهد داشت.ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز بارها خواستار اعالم 
منطقه پرواز ممنوع برفراز کشورش شده است. اما آمریکا و ناتو تا کنون با این 

درخواست مخالفت کرده اند.

اذعان آمریکا: 
ایران فعالیت های تولید سالح هسته ای 

انجام نمی دهد
نیویورک-ایرنا- دفتر مدیر اطالعات 
ملی آمریــکا در گــزارش »ارزیابی 
ســاالنه تهدیدها« برای سال ۲۰۲۲ 
به رغم همه ادعاها و لفاظی ها علیه 
برنامــه صلح آمیز هســته ای ایران، 
اذعان کرد که بر اساس ارزیابی های 
واشنگتن، تهران فعالیت های تولید 
سالح هســته ای انجام نمی دهد.به 
گزارش روز سه شــنبه ایرنا، در این 
گزارش آمده اســت: ارزیابی ما همچنان اینگونه اســت که ایران درحال 
حاضر مشــغول انجام اقدامات الزم و اساسی برای تولید سالح هسته ای 
نیســت.دفتر مدیر اطالعات ملی آمریکا ادامه داد: در ماه جوالی ۲۰۱۹ و 
پس از خروج آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸، ایران اقداماتی را از ســر 
گرفت که از محدودیت های درنظر گرفته شــده در برجام فراتر می رفت. 
اگر تهران، معافیت های تحریمــی دریافت نکند، مقامات ایرانی احتماال 
ادامه غنی ســازی اورانیوم تا ســطح ۹۰ درصد را در نظر خواهند گرفت.

در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت که ایران همیشه اعالم کرده 
احیای فعالیت های هسته ای آن یک پاسخ قابل بازگشت )بازگشت پذیر( 
به خروج آمریکا از برجام اســت و در پیام های خود گفته اســت که اگر 
آمریکا تحریم ها را رفع و به تعهدات برجامی خود عمل کند، تهران نیز به 
پایبندی کامل به برجام بازخواهد گشت.این اذعان جامعه اطالعاتی آمریکا 
خط بطالنی بر اظهارات مقامات غربی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی 
است که با طرح ادعاهایی درباره فعالیت های صلح آمیز برنامه هسته ای 
ایران ، همواره جمهوری اسالمی ایران را متهم به تالش برای داشتن برنامه 
غیرصلح آمیز کرده اند و تهران نیز این اتهامات را همواره رد کرده اســت.

غربی ها مفهوم ابداعی کاهش زمان »گریز هســته ای« را درباره ایران به 
عنوان پشتوانه تعیین ضرب االجل های ساختگی خود مطرح کرده اند که 
اشاره به بازه زمان الزم جهت انباشت مواد هسته ای مورد نیاز برای ساخت 
یک سالح هســته ای اســت. آن ها ادعا می کردند  که با محدودیت های 
اعمال شــده در برجام، این زمان به یک ســال رسیده بود و پس از آن به 
چند ماه و اکنون به چند هفته رســیده بود.وال استریت ژورنال اخیرا به 
نقــل از مقامات آگاه آمریکایی ادعا کرده بود  که دولت بایدن انتظار دارد 
توافق هسته ای احیا شــده، ایران را قادر به جمع آوری سوخت هسته ای 
برای تولید سالح هسته ای در کمتر از یک سال کند.این روزنامه آمریکایی 
ادعا کرده بود مقامات دولتی سال گذشته به این نتیجه رسیدند که برنامه 
هســته ای ایران بسیار پیشرفته تر از آن است تا بتوان یک گریز هسته ای 
۱۲ ماهــه برای آن درنظر گرفت.به گزارش ایرنا، این در حالی اســت که 
جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه در دکترین دفاعی خود، ساخت سالح 
هسته ای را مشروع ندانسته و تاکید دارد که به عنوان یکی از امضاکنندگان 
پیمان منع گسترش ســالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، از حق دستیابی به فناوری هسته ای برای مقاصد صلح 
آمیز برخوردار اســت.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاکنون بارها از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی 
که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد 

نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

بیانیه کشورهای اروپایی در شورای حکام : 

لغو تحریم ها بخش مهمی از توافق برجام است
تهــران- ایرنا- بیانیــه اتحادیه اروپــا درباره راســتی آزمایی و 
نظارت بر فعالیت های اتمی جمهوری اســالمی ایران با توجه به 
قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت سازمان ملل متحد )۲۰۱۵( در 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی )IAEA( صادر شد 
و کشــورهای اروپایی بر لغو تحریم ها به عنوان بخش مهمی از 
توافق تاکید کردند.به گزارش ایرنا، در بیانیه اتحادیه اروپایی که 
روز سه شنبه از سوی اعضای این اتحادیه و همچنین کشورهای 
جمهوری مقدونیه، مونته نگرو، صربســتان، آلبانی، بوســنی و 
هرزگوین، ایســلند، لیختن اشــتاین، نروژ، اوکراین، جمهوری 
مولداوی، گرجستان و ســن مارینو نیز حمایت شد، آمده است: 
اتحادیــه اروپا بــر تعهد قاطع خود و حمایت مســتمر از اجرای 
کامــل و موثر برجام تاکید می کند و مصمم اســت به همکاری 
بــا جامعه بین المللی برای حفظ این توافقنامه که دارای اهمیت 
استراتژیک است، ادامه دهد.در این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا 
از همه کشــورها می خواهد که از اجرای آن در راستای قطعنامه 
۲۲۳۱ )۲۰۱۵( شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کنند.

به گزارش ایرنا ، قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شــورای امنیت پس از ۱۲ سال 
گفت و گو در مورد فعالیت های هســته ای ایران با اعضای گروه 
۱+۵ در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴  در  ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴ در شورای امنیت 
سازمان ملل به رأی گذاشته شد که با تصویب آن هر ۶ قطعنامهٔ 
در ایــن بیانیه تاکید شــده اســت: اتحادیه اروپــا از تالش های در رابطه با موضوع هسته ای علیه این کشور شده بود، ملغی کرد.پیشین را که علیه ایران صادر شده و منجر به تحریم های وسیع 

دیپلماتیک فشرده در کمیسیون مشــترک برجام و تماس های 
نماینده عالی این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده برجام با همه 
شرکای مربوطه برای تسهیل بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و 
ازسرگیری اجرای کامل همه تعهدات برجام توسط آمریکا و ایران 
حمایت می کند. اجرای کامل و راستی آزمایی شده تعهدات مرتبط 
با هسته ای ایران، جامعه بین المللی را قادر می سازد تا تضمین های 
الزم را درباره عدم اشــاعه دریافت کند.اتحادیه اروپا با اشــاره به 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، تصریح 
کرد: در کنار اجرای کامل تایید شده تعهدات هسته ای ایران، لغو 
تحریم های مرتبط با هسته ای بخش مهمی از توافق است.در این 
بیانیه ادعا شده که اتحادیه اروپا به طور کامل به تعهدات خود از 
جمله لغو تحریم ها بر اساس برجام پایبند بوده است.اتحادیه اروپا 
از مدیرکل و دبیرخانه به دلیل کار حرفه ای، عینی و بی طرفانه 
آنها قدردانی می کنــد و به طور کامل از تالش های آژانس بین 
المللی انرژی اتمی برای ادامه اجرای ماموریت بلندمدت راســتی 
آزمایی و نظارت مســتمر در ایران حمایت می کند. ما از حمایت 
بودجه اضافی کشورهای عضو از مأموریت آژانس در ایران استقبال 
می کنیم.این بیانیه می افزاید : اتحادیه اروپا حمایت قاطع خود 
را از تالش های خستگی ناپذیر مدیرکل آژانس بین المللی اتمی 
در پیگیری تعامل ســازنده با ایران ابراز می کند. ما از ایران می 

خواهیم که بیشتر با آژانس تعامل سازنده داشته باشد.

ســازمان ملل: بیــش از دو میلیون 
اوکراینی کشور خود را ترک کرده اند

نیویورک-ایرنا- سازمان ملل اعالم کرد 
تاکنون بیــش از دو میلیون اوکراینی 
مجبور به ترک خانه های خود شــده 
اند و ۴۷۴ غیرنظامی در جنگ اوکراین 
کشــته شــده اند.آژانس پناهندگان 
سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود 
درباره جنگ اوکراین اعالم کرد که تا 
امروز بیش از دو میلیــون  اوکراینی 
از مرزهای این کشــور خارج شده اند.

همچنین بر اساس گزارش دفتر حقوق 
بشر ســازمان ملل، تلفات غیر نظامی 
جنــگ در اوکراین در دوره ۲۴ فوریه 
تا ۷ مارس به یک هــزار و ۳۳۵ غیر 
نظامی از جمله ۴۷۴ کشــته رسیده 
اســت.به گفتــه اســتفان دوجاریک 

سخنگوی ســازمان ملل، وضعیت در 
شرق و شمال شرق اوکراین همچنان 
متشنج است و  تیم های سازمان ملل 
و منابع  مستقل خبر از درگیری های 
ســنگین در ماریوپــول، چوهوئیف، 
خارکف، ایزیوم، چرنیهف، ســومی و 
سیویرودونتســک خبر می دهند.وی 
تصریح کرد در شمال اوکراین، منابع 
مســتقل  و تیم های سازمان ملل  از 
درگیری های خشونت آمیز  در حومه 
کی یف، از جمله بوچا، هوســتومل و 
ایرپین خبر می دهنــد و اعالم کرده 
اند کــه غیرنظامیان گرفتــار در این 
مناطق، بــه تجهیزات و خدمات اولیه 
دسترسی ندارند.دوجاریک تاکید کرد 
باید از غیر نظامیان در هر شــرایطی 

محافظت شود.

سازمان ملل:
 بیش از دو میلیون اوکراینی 
کشور خود را ترک کرده اند

تهران-ایرنا- نخست وزیر سوئد با درخواست اپوزیسیون 
برای در نظر گرفتن تقاضا برای عضویت این کشــور در 
سازمان پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( مخالفت کرد و 
گفــت این امر باعث بی ثابتی در امنیت اروپای شــمالی 
خواهد شــد.به گزارش ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشــت: 
ماگدالینا اندرســون روز سه شنبه بعد از دیدار با رهبران 

حزب اپوزیسیون سوئد با این درخواست مخالفت کرد.
این دیدار به منظور بررسی وخامت اوضاع در شرق اروپا 
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین انجام شد.اندرسون گفت: 
ملحق شدن سوئد به ناتو تنش ها را افزایش خواهد داد.

سوئد از ســال ۱۸۱۴ طرف هیچ درگیری نظامی نبوده 
است و سیاست خارجی این کشور بر خودداری از شرکت 
در ائتالفات نظامی بین المللی اســتوار بوده اســت.در 
بحبوحه حمله روســیه به اوکراین رهبران احزاب راست 
میانه در این کشــور بر عضویت در ناتو تاکید کرده اند.

نخست وزیر ســوئد که یک سوســیال دموکرات است 
درخواســت آنها برای مذاکره در ایــن زمینه را رد کرده 
و می گوید این امر فقط به پیچیده شــدن بیشتر جنگ 
منجر خواهد شــد.  وی گفت: من همواره به طور شفاف 
گفته ام که چه چیزی به نفع امنیت سوئد است و امنیت 

منطقه اروپا سیاســت طوالنی مدت، پایدار و قابل پیش 
بینی دولت بوده اســت و همچنان این بــاور من ادامه 
دارد.احزاب اپوزیســیون سوئد در حالی موضوع عضویت 
کشورشان در ناتو را مطرح کرده اند که روسیه به فنالند 
و ســوئد درباره ملحق شدن به سازمان پیمان آتالنتیک 
شمالی هشدار داده و تهدید کرده که این تصمیم کشورها 

تبعات سیاسی و نظامی خواهد داشت.
سانا مارین نخست وزیر چپ میانه فنالند بر خالف سوئد، 
از مذاکــرات جامع میان رهبران حزبــی برای تقاضای 
عضویت در ناتو استقبال کرده است.فنالند و سوئد تنها 
دو کشور منطقه نوردیک- بالتیک هستند که عضو ناتو 
نیستند. این دو کشور روابط نزدیکی با این ائتالف دارند 
و هر گونه اقدامی از سوی یکی از این کشورها در رابطه 
با ناتو می تواند بر روی کشور دیگر نیز تاثیر داشته باشد.

مخالفت نخست وزیر سوئد با عضویت این کشور در ناتو

یک روزنامه آمریکایی فاش کرد عربستان و امارات درخواست رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو درباره بحران اوکراین را رد کردند.
به گزارش ایسنا، روزنامه آمریکایی »وال استریت ژورنال« در این باره نوشت: رهبران عربستان و امارات از برقراری تماس تلفنی 
با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای گفتگو در مورد بحران اوکراین و بحران قیمت نفت خودداری کردند.این روزنامه به نقل از منابع خود نوشــت که محمد بن 
سلمان، ولیعهد عربستان، درخواست های مکرر برای برقراری ارتباط با بایدن را که در تالش برای بسیج حمایت بین المللی در مورد اوکراین و مهار افزایش قیمت نفت 
است، رد کرد.روزنامه مذکور همچنین عنوان داشت که محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی هم در هفته های اخیر درخواست های آمریکا برای صحبت با بایدن را رد کرد و 
به این ترتیب تالش های کاخ سفید برای برقرایر تماس  تلفنی بین رئیس جمهور آمریکا با رهبران عربستان و امارات بی نتیجه ماند.یک مقام آمریکایی به این روزنامه 
گفت: انتظار می رفت یک تماس تلفنی بین ولیعهد عربستان و بایدن برقرار شود اما این اتفاق نیفتاد.این روزنامه با اشاره به اینکه دولت بایدن به رغم خشم عربستان 
و امارات از دولت وی به دلیل برخی مواضع آمریکا در قبال ایران و یمن، برای ترمیم روابط با دو طرف تالش کرد.وی توضیح داد که عربستان و امارات می توانند به 

آرامش بازار نفت کمک کنند.

رئیس ســیا می گوید که همزمان با جنگ اوکراین، »حســاب چین« در مورد تایوان تغییر کرده است و نمی توان رئیس جمهور چین را 
دســت کم گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چندین آمریکایی، از جمله »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور سابق این 

کشــور ادعا کرده اند که چین به طور بالقوه می تواند همزمان با جنگ روســیه در اوکراین، به تایوان حمله کند.همچنین به تازگی »ویلیام برنز«، رئیس سیا نیز روز سه شنبه 
در جلســه کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان آمریکا هشــدار داد که »پکن از جنگ روســیه در اوکراین درس می گیرد و آنها را در برنامه های خود برای تایوان به کار خواهد 
گرفت.«رئیس سیا گفت که احساس می کند »فضای کمی برای گفتگو با چین در مورد تایوان وجود دارد.«برنز در جلسه ای با موضوع تهدیدات جهانی به قانونگذاران کنگره 
آمریکا گفت: »من فقط به صورت تحلیلی می گویم که عزم شیء جی پینگ، رئیس جمهور چین در قبال تایوان را دست کم نمی گیرم.«برنز خاطرنشان کرد: »من فکر می کنم 
که آن ها تا حدودی از آنچه در ۱۲ روز گذشته در اوکراین دیده اند شگفت زده و ناآرام شده اند، همه چیز از قدرت واکنش غرب گرفته تا نحوه مقاومت شدید اوکراینی ها.«وی 
افزود که تحوالت اوکراین تأثیری بر محاسبات چین در رابطه با تایوان داشته است و بدیهی است که ما به دقت به آن توجه خواهیم کرد.»آوریل هاینس«، مدیر اطالعات ملی 

ایاالت متحده نیز در این جلسه گفت: »به نظر می رسد که آنها ]چین[ به طور بالقوه بهایی را برای انتقاد نکردن از روسیه می پردازند.

وال استریت ژورنال:

 عربستان و امارات درخواست بایدن برای گفتگوی 
تلفنی را رد کردند

در کنگره آمریکا؛

سیا نسبت به اقدامات چین در تایوان همزمان با 
جنگ اوکراین هشدار داد

زلنسکی خواهان مذاکرات »شفاف« با روسیه شد
والدیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خواستار مذاکره بین کی یف و مسکو برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از روسیا الیوم، زلنسکی در یک سخنرانی ویدئویی که شامگاه سه شنبه توسط دفتر رئیس جمهور اوکراین در تلگرام منتشر شد، 
گفت: جنگ باید پایان یابد، ما باید دور میز مذاکره بنشــینیم به شــرطی که مذاکرات شفاف و حرفه ای و به نفع مردم باشد.زلنسکی 
همچنین از اقدام جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در ممنوعیت واردات نفت و گاز از روسیه به ایاالت متحده استقبال کرد و از اتحادیه 
اروپا هم خواست تصمیمات سخت علیه روسیه اتخاذ کند.این اظهار نظر رئیس جمهور اوکراین پس از آن مطرح شد که وی در مصاحبه 
با شبکه ABC اعالم کرد که اوکراین »آماده اولتیماتوم ها نیست« اما »راه حلی ممکن« در مورد مسائل اصلی مناقشه برانگیز با روسیه 
از جمله وضعیت کریمه و جمهوری های دونتسک و لوهانسک دارد.وی آرزو کرد که در نهایت این جنگ همانند فیلم های هالیوودی 
پایانی خوش داشته باشد.دولت روسیه که از ۲۴ فوریه حمله به اوکراین را آغاز کرده، مجموعه ای از خواسته های خود را برای توقف حمالت مطرح کرده که از جمله آن ها 

به رسمیت شناختن وابستگی کریمه به روسیه و همچنین استقالل جمهوری های دونتسک و لوهانسک است.
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پژوهشــگران آلمانی در بررسی جدید خود، به کشف غیرمنتظره ای در 
مورد ســرعت تکثیر سلول های بدن دســت یافته اند.به گزارش ایسنا و 
به نقل از ســایتک دیلی، سلول های بالغ بدن ما فقط می توانند یک نوع 
ســلول را ایجاد کنند. به عنوان مثال، ســلول پوســت نمی تواند سلول 
عضله را ایجاد کند، بلکه فقط سلول های پوست را تشکیل می دهد. این 
امر، استفاده بالقوه از ســلول های بالغ برای درمان را محدود می کند. با 
وجود این، ســلول های جنین طی رشد ابتدایی خود، توانایی تولید انواع 
ســلول های بدن ما، از جمله ســلول های بنیادی را دارند. این ظرفیت 
موســوم به »همه توانی«)Totipotency(، به عنوان یک گزینه الهام بخش 
برای پژوهشــگران عمل کرده است تا از طریق برنامه ریزی مجدد سلول 
در آزمایشگاه، به یافتن راه های جدیدی برای جمع بندی مجدد همه توانی 
بپردازند.»ســلول های همه توان«)Totipotent cells(، دارای خواص زیادی 
هستند اما ما هنوز همه آنها را نمی شناسیم. پژوهشگران مرکز تحقیقاتی 
»هلمهولتز مونیخ«)Helmholtz Munich( اکنون به کشف جدیدی دست 
یافته اند.»سونتوشی ناکاتانی«)Tsunetoshi Nakatani(، پژوهشگر ارشد این 
پروژه گفت: ما متوجه شدیم در سلول های همه توان که سلول های مادر 
سلول های بنیادی هستند، تکثیر DNA با سرعت متفاوتی نسبت به سایر 
ســلول ها رخ می دهد. این سرعت، بسیار کمتر از سرعت هر نوع سلول 
دیگری است که ما بررســی کردیم.همانندسازی DNA در واقع یکی از 
مهم ترین فرآیندهای بیولوژیکی اســت. طی دوره زندگی ما، هر بار که 
سلولی تقسیم می شــود، یک کپی دقیق از DNA خود تولید می کند تا 
سلول های دختر حاصل از این فرآیند، حامل مواد ژنتیکی یکسانی باشند. 

موش های بدون پدر در آزمایشــگاه با استفاده از تخمک های بارور نشده 
موش ایجاد شدند، این دســتاورد روزی می تواند راه را برای ایجاد نوزادان 
تک والد هموار کند.به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل،  بکرزایی به طور 
طبیعی در پرندگان، مارمولک ها، مارها، کوسه ها و سایر ماهی ها دیده شده 
است. اما اکنون دانشــمندان چینی می گویند که به بکرزایی در موش ها 
 Yanchang(»بدون استفاده از دی ان ای موش نر دست یافته اند.»یانچانگ وی
 )Shanghai Jiao Tong(»و همکارانش در دانشگاه »شانگهای جیائو تانگ )Wei

نشان دادند که بکرزایی در پستانداران از طریق روش هدفمندی که در آن 
نشانه های متیالسیون دی ان ای ویرایش می شود، امکان پذیر است. دی ان ای 
متیالسیون یک فرایند بیوشیمیایی است که در آن فعالیت ژن بدون تغییر 
توالی دی ان ای زمینه ای تغییر داده می شود.نویسندگان این مقاله رویکرد 
بازنویســی اپی ژنتیک را بر روی هفت ناحیه کنترل در تخمک موش به 
کار بردند و با موفقیت فرآیند متیالســیون دی ان ای را در یک نســخه از 
ژن اصالح کردند.به گفته ی محققان، انتقال تخمک های اصالح شــده به 
موش های ماده باعث ایجاد فرزندان کامل شد.با این وجود تنها یک فرزند تا 
بزرگسالی زنده ماند و بنابراین باید تحقیقات بیشتری برای بهبود این فرآیند 
انجام شود.نتایج به دست آمده نشان می دهد که از طریق تغییر شیمیایی 
دی ان ای می توان به بکرزایی در پستانداران دست یافت.بکرزایی نوعی تولید 
مثل اســت که در آن، یک موجود زنده کامــل از تخمک لقاح  نیافته به 
وجود می آید. این پدیده در تعداد زیادی از بی مهرگان و مهره داران شامل 
گونه هایی نظیر کرم های لوله ای،  شکم پایان،  سخت پوستان،  حشرات به 
خصوص زنبور عسل و زنبور بی عسل،  ماهی ها،  دوزیستان و خزندگان نظیر 

بعضی مارها دیده می شود.

کشف غیرمنتظره ای در مورد 
سرعت تکثیر سلول های بدن

چینی ها موش ها را وادار به 
بکرزایی کردند!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مسابقات اسب سواری دانشجویی در شهر موگادیشو سومالی/ رویترز

اینکاس از مرسدس بنز کالس S زره پوش رونمایی کرد
اگر ممکن است سفرهای روزمره تان شامل حمله گروه های تروریستی باشد که از تفنگ های متنوع و بمب های دستی استفاده می کنند، باید 
از معرفی خودروی جدید »INKAS« خوشنود باشید. این شرکت یک نسخه جدید زره پوش از آخرین نسل بنز کالس S را رونمایی کرده است.

این خودرو که به منظور ترکیب تجربه ای لوکس و الیه های زیاد ایمنی طراحی شده، از مدل 4Matic S580 به عنوان خودروی پایه استفاده کرده 
است. اینکاس به لطف شیشه های چندالیه ضدگلوله از »سرنشینان و فضای کابین« به طور کامل حفاظت و نگهداری می کند.به روزرسانی ها به 
اینجا ختم نمی شوند؛ سازنده این خودروی لوکس را به فنربندی تقویت شده مجهز ساخته و تمام اجزای حیاتی آن را تحت محافظت قرار داده 
است. در کنار این ها، تایرهای پنچررو نیز به این مرسدس زره پوش اضافه شده اند تا خودرو بهترین عملکرد را در لحظات حیاتی داشته باشد؛ 
به این ترتیب، راننده می تواند با فرار، جان سرنشینان را درحین حمالت نجات دهد.همه مواردی که تا اینجا گفته شد نقطه شروع بهبودهای 
اینکاس برای مرسدس کالس S بوده است؛ این شرکت خودروی مجلل بنز را سیستم های امنیتی متعددی مانند سیستم سرکوب آتش، منبع 
اکسیژن داخلی برای مقابله با حمالت شیمیایی و سیستم دیددرشب گرمایی مجهز کرده است. سیستم دیددرشب این نسخه از کالس S، دید 
راننده را در شب ها 4 برابر حالت عادی بیشتر می کند و به راننده اطمینان می دهد که با خیال راحت می تواند از میان هرگونه گردوخاک، دود 
یا مه عبور کند. خریداران می توانند بنز خود را به نورافکن، آژیر خطر و سیستم آدرس دهی عمومی نیز مجهز کنند؛ مورد آخر به سرنشینان 

اجازه می دهد تا بدون نیاز به پایین آوردن شیشه ماشین، با مردم بیرون از خودرو ارتباط برقرار کنند.

کلوپ: از اینتر تشکر می کنم که ما را به زحمت انداخت
سرمربی لیورپول از صعود تیمش به دور بعد ابراز خوشحالی کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، در حساس ترین دیدار دیشب دور 
برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان، لیورپول در آنفیلد میزبان اینتر بود که با یک گل مغلوب این تیم شد. در این دیدار که 
بازی رفت آن با نتیجه ۲ بر صفر به ســود لیورپول به پایان رســیده بود در نهایت با برتری دو بر یک تیم انگلیسی در مجموع دو دیدار 
رفت و برگشــت به پایان رسید. یورگن کلوپ بعد از این دیدار گفت: در بیشتر موارد، انتظار مشکالتی را داشتم که با آن مواجه شدیم. 
اینتر تیم بسیار بسیار خوبی است که آماده بازی در این سطح است. حتی در شرایطی که بازی درخشان نداشتیم، موقعیت های گلزنی 
واضحی داشتیم. با توجه به نتایج دو دیدار می توان گفت کامال طبیعی است که حریف در یکی از آنها پیروز شد و ما صعود کردیم. اما 
می توانستیم بهتر عمل کنیم. انتظار شکست در بازی خانگی را نداشتیم. باید از حریف قدردانی کنیم که مشکالت زیادی برای ما ایجاد 
کرد. اگر شانس هایمان را به گل تبدیل می کردیم، پیروزی از آن ما بود. این اتفاق نیفتاد اما در نهایت به چیزی که می خواستیم یعنی 
صعود از گروه رسیدیم. او در ادامه صحبت های خود گفت:  در مسابقات با حریفانی مانند اینتر، باید دائما در حرکت باشید و پاس های 

زیادی بدهید. ما این کار را انجام دادیم، اما شاید کافی نبود. ما به اندازه کافی زیرکانه عمل نکردیم و در موقعیت های ساده باختیم.

چیست آن شهریار رد رپده؟
شور رد شهر و یار رد رپده

کان بار ردرپدهره زمان بار می دهد، لیکن نیست ام
همچنان روی کار رد رپدهرپده از روی ربگرفت آن ماه

همه گلها ازو شکفته و باز
گل او غنچه وار رد رپده

و آنگه آن رپده دار رد رپدهرپده داری بدوستان دادست چیست این نقش گوهن گون؟ ار نیست
نقشبندی سوار رد رپده

پیشنهاد

چهره روز

گفتگو در کاتدرال
دنبال کردن زمان و خط داستان در این رمان کار ساده ای 
نیست. خواننده باید در سراسر کتاب جزئیات کوچک را 
کنــار هم بچیند تا به یک تصویر کلی برســد. تصویری 
کــه در آن برای خواننده روشــن می کند اتفاقات کتاب 
در دوران دیکتاتوری ژنرال مانوئل اودریا و حاکمیت وی 
بر پرو، بین ســال های ۱۹48 تا ۱۹5۶ در جریان است.

هدف کتاب و شاید بتوان گفت هدف نویسنده از نوشتن 
کتاب در همان جمالت ابتدایی مشخص است. شخصیت 
اصلی کتاب، ســانتیاگو زاواال، که یک روزنامه نگار است 
و در روزنامــه »ال کرونیکا« فعالیــت دارد با بی میلی و 
بــدون هیچ گونه عشــقی روزگار می گذرانــد. او درباره 
هاری ســگ های شهر می نویســد که به اعتقاد خودش 
»دردسرش به اندازۀ نوشتن دربارۀ کوبا و ویتنام نیست.«هاری مسئله ای مهم است و شهرداری نیز در 
ســطح شهر مشغول جمع آوری سگ هاست تا در نهایت آن ها را از بین ببرد. در همین لحظه است که 
همسر سانتیاگو خبر می دهد که »رودی« را از چنگ او درآورده اند تا با دیگر سگ ها ترتیبش را بدهند. 
سانتیاگو عالوه بر عذاب وجدان، به سرعت دست به کار می شود تا شاید رودی را نجات دهد. )این ماجرا 
از زندگی خود نویسنده نشأت گرفته است.( سانتیاگو به سگدانی مراجعه می کند و تا به هر طریق شده، 
سگش را نجات دهد.یکی از افرادی که در سگدانی کار می کند و مشغول پاکسازی آن هاست، آمبروسیو 
پرادو است. آمبروسیو قباًل برای پدر سانتیاگو کار می کرد و در واقع راننده ی او بود. برخورد سانتیاگو با 
آمبروسیو باعث می شود گذشته ها به سرعت زنده شود.سانتیاگو می گوید: »این ماجرا پاک تشنه ام کرده، 
بیا، برویم چیزکی بنویشــم. این طرفها جایی را می شناسی؟«آمبروســیو می گوید: »همانجایی که غذا 
می خورم. ال کاتدرال، جای فقیر فقراست. نمی دانم می پسندیش یا نه.«بنابراین آن دو به ال کاتدرال وارد 
می شود تا ضمن نوشیدن، یادی از گذشته کنند. عبداهلل کوثری، مترجم کتاب، در مقدمه خود درباره 
این دیدار و به طور کلی درباره کتاب می نویسد: »این گفتگو در فصل اول کتاب آغاز نمی شود و به پایان 

نمی رسد، بلکه در سراسر کتاب ادامه دارد و همچون رشته ای ماجراهای پراکنده....

ماریو بارگاس یوسا
 Jorge :خورخه ماریو پدرو بارگاس یوســا )به اسپانیایی
Mario Pedro Vargas Llosa( )زادهٔ ۲8 مــارس ۱۹۳۶( 
داستان نویس، مقاله نویس، سیاست مدار و روزنامه نگار پرو 
است. یوسا یکی از مهم ترین رمان نویسان و مقاله نویسان 
معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل 
خود است. وی هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینستون به 
عنوان استاد مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول 
اســت. ماریو بارگاس یوسا، در ۲8 مارس سال ۱۹۳۶ در 
آرکیپای پرو بــه دنیا آمد، وی تنها فرزند پدر و مادرش 
بود، والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱0 
سال اول زندگیش را در بولیوی و با مادرش گذراند. پس 
از آن که پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به دست 
آورد، همراه مادرش در ســال ۱۹4۶ به سرزمینش بازگشت. دوران کودکی او با سختی سپری شد.در 
۱4 ســالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام فرســتاد که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین 
رمانش را در ذهنش پروراند. نگرش داروینگرایانه او نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. 
بارگاس یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما فارغ التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته 
ادبیات درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹5۹ به پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار 
خبرگزاری فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد. وی سال ها در اروپا، به ویژه در 
پاریس و لندن و مادرید زیست و به کارهای گوناگون پرداخت. مترجمی، روزنامه نگاری و تدریس از آن 
جمله اند.وی در نوزده سالگی با خولیا اورکیدی، که یکی از نزدیکانش و هیجده سال از او بزرگ تر بود، 
ازدواج کرد. در رمان برجستهٔ »عمه خولیا و میرزابنویس« )۱۹۷۷( از شخصیت این زن الهام گرفته است. 

اما این ازدواج دیری نپایید و در ۱۹۶4 به طالق انجامید.

فرهنگ

جشــنواره بین المللی فیلم »باف« در کشــور سوئد 
میزبان دو فیلم از ســینمای ایــران در دوره جدید 
خواهد بود.به گزارش ایسنا، فیلم »بچه گرگ های دره 
سیب« به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه کنندگی 
مجید برزگر و »سیارک« از مهدی حسینوند علیپور 
در بخش پانورامای کودک ســی و نهمین جشنواره 
فیلم باف درمالموی ســوئد به نمایــش درمی آیند. 
»بچه گرگ های دره ســیب« که در منطقه کوهرنگ 
و لوکیشــن های چهار محال و بختیاری فیلمبرداری 
شــده است داستان آشــو، پســر بچه یازده ساله ی 
بختیاری اســت که پدرش به جرم قتل فراری ست، 
برای نجات جانش از تهدید طایفه و خانواده مقتول، 
مجبور می شود با ترک روستای خود و با پوشیدن لباس دخترانه، سفر پرماجرایی را آغاز کند. او 
در  انتهای این سفر با حقایق جدیدی درباره مادرش-که گفته شده بود مرده است-  و بی گناهی 
پدرش رو به رو می شود.در خالصه داستان فیلم »سیارک« نیز  آمده است:  »ابراهیم دوازده سال 
دارد. او با مادر و پنج برادر و خواهِر قد و نیم قَدش در دو اتاق کوچِک تو در تو، در منطقه ای کویری 
و دور از روستا زندگی می کند. مادرِ ابراهیم دلش روشن است که روزی پسِر بزرگ و شوهرش که 
دو سال پیش برای کار رفته اند و هرگز برنگشته اند، برمی گردند و بار سنگیِن زندگی از روی دوِش 
ابراهیم برداشته می شود...«سی و نهمین جشنواره فیلم باف  از تاریخ ۱۹ تا ۲5 مارس ۲0۲۲ )۲8 

اسفند ۱400 تا 5 فروردین۱40۱( در شهر مالمو کشور سوئد برگزار خواهد شد.

2 فیلم ایرانی در جشنواره سوئدی
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