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شرایط شکننده اُمیکرون در کشور
یک اپیدمیولوژیست با بیان اینکه باتوجه به روند کاهشی ابتال و مرگ 
ناشی از کرونا در کشور، امیدواریم تا اواخر اسفند ماه به نقطه پایینی 
پیک ششم برسیم، گفت: اگر کنترل های نوروزی به خوبی انجام نشود 
و قواعد و مقررات تدوین شــده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به 
خوبی اجرا، پایش و نظارت نشود، احتمال اینکه در اواخر فروردین و 
اوایل اردیبهشــت گرفتار پیک هفتم شویم، وجود دارد.دکتر حمید 
سوری در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت کرونای اُمیکرون در کشور 
و وضعیت پیک ششــم، گفت: خوشبختانه روند ابتال در اکثر مناطق 
کشور کاهشی شــده و روند مرگ ومیر ناشی از بیماری هم کاهشی 
شده است؛ به طوری که امیدواریم تا اواخر اسفند ماه به نقطه پایینی 

پیک ششم برسیم.

شرایط شکننده کرونا در کشور
وی با بیان اینکه البته هنوز شــرایط کرونا در کشور شکننده است و 
تعداد افراد حساس برای ابتال نسبتا باال هستند، افزود: به طوری که اگر 
کنترل های نوروزی به خوبی انجام نشود و قواعد و مقررات تدوین شده 
از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به خوبی اجرا، پایش و نظارت نشود، 
احتمال اینکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت گرفتار پیک هفتم 
شــویم، وجود دارد. همانطور که ســال گذشته، با فاصله کمی بعد از 
فروکش پیک چهارم، پیک پنجم را داشتیم.سوری تاکید کرد: بنابراین 
نمی توان خیلی به شرایط موجود دل خوش کرد و تصو کرد که کرونا 
تمام شده اســت. تصوراتی مبنی بر اینکه فکر می کنند که اُمیکرون 
نسبتا ضعیف بود یا ارتفاع قله پیک ششم کمتر از پیک های دیگر بود 
یا اینکه مرگ و میر از بین می رود و ... تصورات باطل و اشتباهی است.

خطرات یک ویروس هوشمند
وی با بیان اینکه ویروس کرونا بسیار هوشمند است و مشخص نیست 
که جهش بعدی که اتفاق می افتد، از جهش قبلی شــدیدتر است یا 
خیــر، گفت: بنابراین تا زمانیکه به مرحله حذف اپیدمی نرســیدیم، 
طبیعتا باید همچنان آماده باش داشــته و همچنان جامعه باید برای 

سالمتش تالش کند.

چه زمانی پیک بیماری شروع می شود و پایان می یابد؟
این اپیدمیولوژیســت درباره امکان بروز قله دیگری در پیک ششم، 
گفت: باید ابتدا تعریف پیک را به درســتی مشــخص کنیم؛ معموال 
وقتیکه طی دو هفته به طور مســتمر روند کاهشــی در ابتال داشته 
باشیم و این روند کاهشی تا دو هفته بعد هم ادامه یابد، می توان پیک 
را تمام شــده تلقی کرد. البته از آنجایی که در کشور بیماریابی فعال 
نداریــم، نمی توانیم خیلی درباره ابتال قضــاوت کنیم. زیرا مانند کوه 
یخی می ماند که فقط نوک آن را می بینیم. بنابراین بیشتر باید روی 
میزان مرگ و بســتری تاکید کنیم، آن هم نه فقط مرگ های تست 
مثبت تایید شــده، بلکه همه مرگ های با عالمت کرونا.سوری ادامه 
داد: حال اگر طی دو هفته روند کاهشی در بستری و مرگ ادامه یابد، 
می توانیم اعالم کنیم که پیک در حال پایان است. وقتی روند کاهشی 
تا دو هفته دیگر هم باید ادامه یابد، در این زمان می توان پیک را تمام 
شــده تلقی کرد، اما اگر نوساناتی وجود داشته باشد، به این معناست 
که در همان پیک هســتیم، اما نوسان داریم.وی گفت: در عین حال 
اگر بعد از دو هفته روند افزایشی شکل گیرد و دو هفته هم این روند 
افزایشــی ادامه یابد، در آن زمان می گوییم که پیک بعدی آغاز شده 
اســت. حال فاصله دو پیک می تواند بســیار نزدیک باشد و بالفاصله 
بعد از تمام شــدن یک پیک، پیک بعدی بیماری آغاز شود یا اینکه 
با فاصله باشــد. به عنوان مثال پیک ســوم و چهارم کرونا در کشور 
که بین آذر ماه ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ بود و بیشــترین فاصله دو 
پیک را در این دو پیک در کشــور داشتیم و این نشان داد که تداوم 
مداخالت توانســت موثر باشد، اما سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ باعث شد 
کــه بالفاصله بعد از تعطیالت، پیک چهارم و بعد هم پنجم را تجربه 
کنیم. االن هم این نگرانی وجود دارد که  بالفاصله بعد از پیک ششم، 

دچار پیک هفتم شویم.

۵ واریانت هشداردهنده کرونا
سوری با بیان اینکه اخیرا واریانت هشداردهنده جدیدی در دنیا مطرح 
نشده است، گفت: تاکنون پنج واریانت هشداردهنده داشتیم که شامل 
آلفا، بتا، گاما، دلتا و اُمیکرون بوده اند که گاما به ایران نیامد. بنابراین 
اگر قرار باشــد واریانت دیگری ایجاد شود، سازمان جهانی بهداشت 
باید آن را تایید کند. شواهد نشان نمی دهد که واریانت هشداردهنده  
دیگری آمده باشــد، هرچند که جهش هایی به صورت ساب واریانت 
اتفاق می افتد. با این حال اخیرا واریانت هشداردهنده ای مطرح نشده، 
امــا برای عدم ایجــاد آن هیچ تضمینی وجود نــدارد. در عین حال 
اگر هم پیک هفتمی در کشــور داشته باشیم، مشخص نیست که با 
واریانت های موجود خواهد بود یا با واریانت های جدید. البته باید توجه 
کرد که الزاما رخداد یک پیک جدید، تابع یک واریانت جدید نیست.

چرایی نوسان در مرگ های کرونایی
وی درباره چرایی ســه رقمی بودن مرگ هــای کرونایی و همچنین 
زمان کاهش آن گفت: در زمینه مرگ ها در چند روز اخیر نوســاناتی 
داشتیم، اما برآیند آمارها نشان می دهد که روند کاهشی مرگ بسیار 
کند اســت. این موضوع هم نشان می دهد که مداخله موثر آنی برای 
مقابله با اپیدمی در سطح ابتال و بستری نداریم و مداخالت مان خیلی 
تاثیری نداشته است. وقتی شیب کاهشی یک پیک آرام باشد، نگران 
کننده است و به این معنا است که دیر می توانیم پیک را جمع کنیم. 
هرچقدر پیک سریع تر کاهش یابد، نشان می دهد که مداخالت موثر 
بوده است. مانند کاری که در طرح شهید سلیمانی در پیک سوم اتفاق 
افتاد.سوری با تاکید بر اینکه باید مبتنی بر شواهد علمی تصمیم گیری 
کنیم، گفت: در عین حال نباید تصور کرد که واکسن تنها کلید کنترل 
اپیدمی است و همه مشکالت را حل می کند. زیرا اصال اینطور نیست. 
در عین حال باید بیماریابی فعال داشته و تست انبوه بگیریم که جنبه 

اپیدمیولوژیستی دارد. 

تهران - ایرنا - رهبر معظم انقالب، کوتاه آمدن در مقابل آمریکا یا هر قدرت 
دیگر برای مصون ماندن از تحریم را خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاسی 
دانســتند و فرمودند: ساده لوحانه تر و ناشیانه تر و ناشیانه تر از پیشنهاد کسی 
که می گوید قدرت دفاعی را برای حساس نشدن دشمن کاهش دهیم وجود 
ندارد.به گزارش گروه سیاســی  ایرنا از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل  خامنه ای روز )پنج شــنبه( در دیدار رئیس و اعضای 
مجلس خبرگان، با بیان عناصر مجموعه ی به هم پیوســته قدرت و قوت ملی، 
مسأله معیشت و روان بودن مسائل مرتبط با مردم را مهم خواندند و با اشاره 
به جنگ نرِم سخت و سنگین دشمنان برای اغوا و اثرگذاری بر مردم و خواص 
افزودند: عالج این جنگ پیچیده، جهاد تبیین با »روش های نوین نرم افزاری 
و متکی بر معارف و مفاهیم عمیق و عالیه اسالم« است.ایشان با تبریک اعیاد 
شعبانیه به خصوص نیمه شعبان، این عید ســعید را روز شکوفایی آرزوهای 
تاریخی بشــر برشمردند و با اشــاره به عظمت معنوی ماه شعبان و مضامین 
عالی مناجات شعبانیه افزودند: امام خمینی)رض( به دعای کمیل و مناجات 
شــعبانیه عالقه و انس بیشتری داشتند و امیدواریم خداوند، به همه ظرفیت 
روحی استفاده هر چه بیشتر از برکات این ماه را عنایت فرماید.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای، مجلس خبــرگان را دارای نقش آفرینی مهم در اســتحکام نظام 
اســالمی خواندند و افزودند: شرط تأثیرگذاری همه نهادهای قانونی از جمله 
مجلس خبرگان، عمل بر اســاس وظایف و حدودی اســت که قانون اساسی 
برای آنها مشخص کرده است.ایشان در همین زمینه افزودند: مجلس خبرگان 
باید ضوابط دقیق قانونی را در قبال کســی که اکنون در جایگاه رهبری است 
و کسی که بعدها با رأی نمایندگان همین مجلس به رهبری انتخاب می شود، 
اعمال کند.رهبر انقالب سایر دستگاهها از جمله دولت و مجلس را نیز موظف 
به عمل به ضوابط قانونی دانستند و گفتند: دولت باید از قوانین مجلس تبعیت 
کنــد و مجلس نیز مطلقاً در کار اجرا وارد نشــود.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
اســتحکام نظام را منجر به قدرت و قوت ملی دانستند و گفتند: قدرت ملی 
برای هر کشوری حیاتی اســت و هر ملتی اگر استقالل، سرافرازی، استفاده 
از منابــع حیاتی بر مبنای اراده خود، و ایســتادگی در مقابل خواســت های 
دیگــران را می خواهد، باید قوی باشــد و گرنه در حال ضعف و ذلت و ترس، 
مدام نگران طمع ورزی بیگانگان خواهد بود.رهبر انقالب، قدرت ملی را امری 
مرکب و مجموعه ای به هم پیوسته خواندند و در بیان ارکان آن افزودند: »علم 
و فناوری« و »تفکر و اندیشه ورزی و آزاد فکری« جزو ارکان قوت ملی است 
و اگر آزاد فکری و پیشرفت فکری نباشد، علم و فناوری، راهگشا نیست.ایشان، 
»امنیت و قدرت دفاعی«، »اقتصاد و رفاه عمومی و آسودگی معیشتی مردم«، 
»قدرت سیاســت ورزی و چانه زنی برای تأمین منافع ملی در عرصه منطقه و 
جهان«، »فرهنگ و ســبک زندگی«، و »منطق جذاب و تأثیر گذار بر دیگر 
ملت ها« را از دیگر بازوهای قدرت ملی خواندند و گفتند: جذب ملت ها برای 
هر کشــور عمق راهبردی ایجاد می کند که بسیار مهم است.حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای با بیان نکته ای مهم افزودند: هیچ یک از این بازوهای قدرت ملی 
نباید به نفع یک رکن و بازوی دیگر قطع شود.ایشــان با ذکر چند مصداق در 
این زمینه، پیشنهادهایی نظیر صرف نظر کردن از حضور منطقه ای برای ندادن 
بهانه به دســت دشــمن و یا انصراف از پیشرفت علمی در زمینه هسته ای را، 
ضربه به قدرت ملی خواندند و افزودند: حضور منطقه ای، به ما عمق راهبردی 
و قوت بیشتر ملی می دهد چرا از آن صرف نظر کنیم؟ پیشرفت علمی هسته ای 
هم به تأمین نیازهای کشور در آینده نزدیک مربوط می شود و اگر صرف نظر 
کنیم، چند سال بعد پیش چه کسی و به کجا دست دراز کنیم؟رهبر انقالب، 
کوتاه آمدن در مقابل امریکا یا هر قدرت دیگر را برای مصون ماندن از تحریم، 
خطایی بزرگ و ضربه به قدرت سیاســی دانســتند و در بیان مصداقی دیگر 
افزودند: ساده لوحانه تر و ناشیانه تر از پیشنهاد کسی که می گوید قدرت دفاعی 
را برای حساس نشدن دشمن، کاهش دهیم وجود ندارد.ایشان تأکید کردند: 
در طول زمان، از این پیشــنهادهای سســت و پر ایراد مطرح شده که همه 
آنها ابطال پذیر بود و ابطال هم شــد و اگر به کســانی که می خواستند برخی 
بازوهــای قدرت ملی را قطع کنند، اجازه این کار داده می شــد، ایران، امروز 
با خطرات بزرگی مواجه بود که با اراده و عنایت خداوند، امکان عملی شــدن 

این پیشــنهادها به وجود نیامد.رهبر انقالب، در پرداخت بیشتر ارکان اقتدار 
ملی، افزودند: مسائلی که به طور مستقیم به توده های مردم باز می گردد مانند 
»اتحاد ملی، اعتماد ملی، امید عمومی، اعتماد به نفس ملی، حفظ ایمان ملی، 
مسئله معیشت عمومی و روان بودن و آسان بودن مسائل اجتماعی مرتبط با 
مردم« در افزایش قدرت ملی بسیار مهم است.ایشان تأمین اینگونه مسائل را 
منجر به حضور صددرصدی مردم در صحنه خواندند و افزودند: البته با وجود 
مشــکالت مختلف، مردم همیشه در صحنه بوده اند اما اگر این مسائل تأمین 
شــود، ملت یکپارچه در صحنه خواهد بود و دیگر هیچ غم و هراســی برای 
کشور وجود نخواهد داشــت.حضرت آیت اهلل خامنه ای، تأثیر بی بدیل حضور 
مردم در صحنه را علت تالش شــیاطین برای اغوای مردم دانستند و گفتند: 
شــیاطین با ابزار رسانه دائماً در حال ترویج دروغ و تزیین حرف های بی مبنا 
هســتند تا با کاهش ایمان و اعتماد به نفس عمومی، ملت را مأیوس و ناامید 
کنند.ایشــان، اغوای خواص را با هدف نهایی اغوای مردم، دســتور کار مهم 
دشمنان برشمردند و گفتند: مســتکبران جهان، در سنگین ترین جنگ نرم 
تاریخ با ملت ایران، درصددند کســانی را که عنوان، امکان و احیاناً ســوادی 
دارنــد اغوا کنند تا آنهــا، توده های مردم را بفریبنــد و از حقیقت و واقعیت 
دور ســازند.رهبر انقالب، »مزدورپروری، حرام خوارسازی، تهدید و تطمیع« 
را جزو روشهای مختلف دشــمن خواندند و افزودند: این جنگ نرم سنگین، 
البته نشــان دهنده قوی شدن زیرســاخت ها و امکانات جبهه حق است که 
چالش با جبهه حق را دشــوار کرده و دشــمن را به جنگ نرم برای تخریب 
ذهنیات مردم کشانده است.ایشان، شمار زیادی از خواص و پرورش یافتگان با 
بصیرت، پر انگیزه و مؤمِن حوزه و دانشگاه بویژه مجموعه های متعدد جوانان 
را اســتوانه های واقعی در مقابل تقاّلهای دشمن دانستند و تأکید کردند: راه 
مقابله با جنگ نرم پیچیده دشمن همچنانکه بارها گفته ایم جهاد تبیین است 
یعنی همان چیزی که امیرالمؤمنین در نامه به حســنین علیهم السالم از آن 
به »جهاد با زبان ها« یــاد کرده اند.رهبر انقالب قبل از بیان چند نکته درباره 
الزامات جهاد تبیین، تصویب بودجه ای ســنگین در مجلس شورای اسالمی 
برای جهاد تبیین را غلط و بی نتیجه خواندند و گفتند: من با این شیوه برخورد 
با مسائل موافق نیستم و تجربه گذشته نیز نشان می دهد این بودجه ها غالباً 
هدر می رود.ایشــان افزودند: البته مسئوالنی که این بودجه ها در وزارت ارشاد 
و سازمان تبلیغات به دســت آنها می رسد افراد مؤمن، سالم و قابل اعتمادی 
هســتند ولی طبیعت این کار غلط است و امیدواریم مسئوالن به این موضوع 
توجه کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس الزمه موفقیت در جهاد تبیین را 
»به روزرسانی ابزارها در جنگ نرم« دانستند و خاطرنشان کردند: همچنانکه 
دیگر نمی توان در جنگ های سخت از ابزارهای قدیمی استفاده کرد، در جنگ 
نرم نیز باید ابزارهای خود را به روز کنیم البته بعضی شیوه های قدیمی مانند 
منبر و مداحی همچنان اثرگذار و بدون جایگزین هستند.رهبر انقالب، وضعیت 
کشــور در بخش ســخت افزارِی جنگ نرم و فضای مجازی را نسبتاً خوب و 
البته نیازمند بهبود و همت رئیس جمهور و همکاران برشــمردند و گفتند: اما 
بخش نرم افزاری یعنی بیان ســخن نو با شــیوه های جذاب نیازمند تقویت و 
نوآوری است.ایشان، بهترین و مؤثرترین سالح در جنگ نرم را »تبیین مفاهیم 
عالی اسالمی« دانســتند و افزودند: در زمینه مسائل معرفتی، سبک زندگی 
اسالمی و بیان آیین های حکمرانی اســالمی همچون مردمی بودن، دینی و 
اعتقادی بودن، اَشرافی و ُمسرف نبودن، و ظالم نبودن و مورد ظلم واقع نشدن، 
حرفهای ناگفته، جّذاب و شیرینی برای دنیا وجود دارد که باید به خوبی تبیین 
شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای وجه دیگری از جهاد تبیین را »جدا کردن راه 
پیشــرفت و تعالی مادی ملت از بیراهه ها و کج راهه ها« خواندند و گفتند: این 
تفکیک به معنی جداسازی بر مبنای منافع خویشاوندی و حزبی نیست بلکه 
باید بر اساس اعتقاد به اسالم و قرآن و حرکت عظیم نظام اسالمی، راه صحیح 
از بیراهه ها جدا و روشــن شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان، کوتاهی در 
جهاد تبیین را موجب سوءاســتفاده دنیاطلبان حتی از ابزار دین دانستند و 
تأکید کردند: اگر جهاد تبیین به درســتی صورت نگیرد، دنیامداران، دین را 
نیز وسیله هوسرانی و شهوترانی خود قرار می دهند همچنانکه حتی در صدر 

اسالم، گروههایی مانند بنی امیه اینگونه عمل می کردند.

مذاکره تجاری با ۷ کشور ر ۷ ماه

 عبور صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دالر
نرخ رشد اقتصادی ایران اعالم شد

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۵.۱ درصد رسید

وزیر اقتصاد:

 ناچاریم به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم

طبق گزارش های رســمی، رشــد اقتصادی ایران با نفت به ۵.۱ و بدون نفت به ۳.۸ درصد رسیده است.به 
گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران  اعالم کرد که محصول ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در  
۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۴۹ هزار میلیارد تومان با نفت و ۴٧٢هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت 
رســیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵٢۳هزار میلیارد تومان و بدون نفت 
۴۵۴هزار میلیارد تومان بوده است.بر این اساس در این دوره  ۵.۱  درصد رشد محصول ناخالص داخلی با 
نفت و ۳.۸ درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده اســت.بر اساس این گزارش، در ۹ ماهه امسال 
رشته فعالیت های گروه کشاورزی رشد منفی ۳,۹، گروه صنایع و معادن ٧.۱ درصد )شامل : استخراج نفت 
خام و گازطبیعی ۱۳.۴، سایر معادن ٢.۵-، صنعت ۳.۴، انرژی ۵.۱ و ساختمان ٦.۳ درصد( و گروه خدمات 

۵.۱ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۱۳۹۹، رشد داشته است.

حذف یکباره ارز ترجیحی سیاستی 
اشتباه تر از برقراری آن

پایان ۱۵ ساعت مذاکره سخت و فشرده

افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد
همچنان که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دســتمزد کارگران خبرهای خوشــی در راه است، 
این وعده سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام 
کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.به گزارش ایسنا، با توجه به تصویب افزایش ۵٧.۴ درصدی 
حداقل دســتمزد در نشست شورای عالی کار و رسیدن آن به چهار میلیون و ۱٧۹ هم هزار تومان مبلغ 
دســتمزد روزانه و حق اوالد کارگران مشــخص شد.از ابتدای ســال آینده حداقل مزد روزانه برای کلیه 
کارگران مشــمول قانون کار اعم از قرارداد دایم یا موقت، ۱۳۹ هزار و ٢۹۹ تومان تعیین شد. این میزان 
قباًل ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود.پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند، 
٢۱۰ هزار تومان تعیین شد.میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این ٢٦ درصد مزد مبنا یا مزد 
ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به ۳۸ درصد افزایش رسید که می توان از آن به عنوان مصوبه مهم 
شورا یاد کرد. این بند مختص کارگرانی است که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند.همچنین حق 
اوالد برای کارگران دارای یک فرزند ۴۱٧ هزار و ۹۰۰ تومان و برای دو فرزند  ۸۳۵ هزار و ٧۹۵ تومان شد. 
مبلغ حق اوالد، سه برابر مزد روزانه است.مبلغ کمک هزینه مسکن که پیش از این ۴۵۰ هزار تومان بود با 
مصوبه شورای عالی کار به ٦۵۰  هزار تومان و بن خواربار از ٦۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش 
پیدا کرد.الزم به ذکر است که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می رود که برای اجرا باید 
به تصویب هیأت وزیران برســد.حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست 
دســتمزد شورای عالی کار اظهار کرد: جلســه بیش از ۱۴ ساعت به طول انجامید که نمایندگان جامعه 
کارگری و کارفرمایی به جمع بندی رسیدند و حداقل مزد ماهانه ۵٧.۴ افزایش پیدا کرد و رشد خوبی را 
در دستمزد کارگران برای سال آینده داشتیم.وی با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش 
از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری 
کارگران اتفاق خوبی افتاد.به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران  دو اتفاق در بخش تولید خواهد 
افتاد: یکی بهره وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و 
دیگری، با افزایش قدرت، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد 
کرد.با توجه به تعیین حداقل حقوق و دستمزد و مزایای جانبی و سایر سطوح مزدی در نشست، پرونده 
مزد ۱۴۰۱ در نهایت دقت و با جمع بندی کامل پیش از پایان سال بسته شد و همچنان که وزیر کار وعده 
داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این اتفاق افتاد تا کام کارگران در واپسین 
روزهای سال شیرین شود.دریافتی کارگران در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵٧.۴ درصدی حداقل مزد و محاسبه 
مبلغ حق مســکن، بن خواربار، حق اوالد و سایر سطوح مزدی و سنوات به ٦ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
رسید.به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با افزایش ۳۹ 

درصدی به دو میلیون و ٦۵۵ هزار تومان افزایش داده بود.

مقام معظم رهبری:

ساده لوحانه تر از پیشنهاد کاهش قدرت دفاعی برای 
حساس نشدن دشمن وجود ندارد
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 طرح تغییر ساعت رسمی کشور احتماالً هفته آینده 
در مجلس بررسی شود

عضو کمیســیون شــوراهای مجلس گفت: تاکنون مصوبه ای درباره تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس 
نداشته ایم و این موضوع احتماال هفته آینده در نوبت دستورکار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.به گزارش 
خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای 
اســالمی با اشاره به مطلب منتشر شــده به نقل از وی مبنی بر اینکه در سال ۱۴۰۱ تغییر ساعت رسمی 
کشور را نخواهیم داشت و این موضوع لغو شده، گفت: این موضوع صحیح نیست.عضو کمیسیون شوراهای 
مجلس بیان کرد: تا کنون مصوبه ای در این زمینه در مجلس نداشــته ایم و این موضوع احتماال هفته آینده 
در نوبت دســتورکار جلسه علنی مجلس قرار می گیرد.بر اساس این گزارش، طبق گزارش اعالمی رسیدگی 
به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح تغییر ساعت رسمی کشور در دستورکار جلسات علنی مجلس 
شورای اسالمی در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه )اول تا پنجم اسفند( قرار داشت که به دلیل ورود مجلس 
به فصل بررسی بودجه رسیدگی به این طرح به بعد از اتمام بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ موکول شد.ابوالفضل 
ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس درباره این طرح، گفت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال 
۱۳۸٦ بر اساس طرح فرانسوی ها در قرن هجدهم توسط مجلس هشتم تصویب شد.وی افزود: در آن زمان 
فرانسوی ها با تغییر ساعت رسمی کشورشان قصد صرفه جویی در  مصرف شمع و به حداقل رساندن کاهش 
اتالف انرژی داشتند اما برخی از کشورهای اروپایی به واسطه مسائل اقتصادی معتقد بودند که زود خوابیدن 
و ســرکار رفتن موجب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
ادامه داد: اوایل قرن بیســتم که بحث انرژی الکتریســیته به وسط آمد و تصمیم بر این شد با تغییر ساعت 
رسمی کشورها، کاهش ســاعت فعالیت های اداری و استفاده کمتر از وسایل انرژی گرمایشی و سرمایشی 

این امر مهم را محقق کنند.
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گزیده خبر

سرلشکر باقری در جمع خبرنگاران اعالم کرد؛
آمادگی همه دستگاه ها برای پذیرش 

کاروان های راهیان نور
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: امسال با کاهش 
کرونا و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، امکان انجام 
ســفر از جمله راهیان نور با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی میسر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، 
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
صبح )پنج شــنبه( در حاشــیه یکصد و دومین جلسه شــورای سیاست گذاری 
راهیان نور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال با کاهش کرونا و با تصویب 
ســتاد ملی مقابله با کرونا، امکان انجام ســفر از جمله اردوهــای راهیان نور با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی میسر شــده است؛ لذا در این جلسه توسط 
دستگاه های مربوطه گزارش هایی ارائه شد و دستگاه ها برای پذیرش راهیان نور 
در هفت استان مرزی اعالم آمادگی کردند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: 
در خصوص سفر ایمن و نحوه اسکان مناسب مردم و برگزاری تمام مراسم های 
مرتبط در یادمان هــا و برگزاری رزمایش و نمایش های رزمی گزارش هایی ارائه 
و در این زمینه تصمیمات الزم اتخاذ شــد.وی تأکیــد کرد: امیدواریم با کمک 
خداوند و رعایت دستورالعمل های مربوطه، سفرهای راهیان نور با سالمت کامل 
همــه زائران اتفاق بیفتد و به عنوان خاطره ای ماندگار در ذهن و دل همه زائران 

باقی بماند.

خطیب زاده:
بیانیه وزرای اتحادیه عرب مانعی برتقویت 

روابط ایران باهمسایگان است
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان بیانیه های 
تکراری وزرای خارجه اتحادیه عرب را مانعی بر تقویت 
روابط ایران با همسایگان دانست.به گزارش خبرگزاری 
مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با 
رد اتهامات سخیف نشست ۱۵۷ وزرای خارجه اتحادیه 
عرب و بیانیه کمیته خودخوانده ۴ جانبه در حاشــیه این نشســت از ادامه دور 
باطل اتهام زنی علیه جمهوری اسالمی ایران و تغییر نکردن شیوه رفتاری، شدیداً 
ابراز تاســف کرد و این گونه اقدامات بی ثمر را مغایر تحرکات این کشورها برای 
تعامل و دیپلماســی منطقه ای با جمهوری اسالمی ایران طی چند ماه گذشته 
خواند.ســخنگوی وزارت امور خارجه ایراد اتهامات تکراری و بی اساس دخالت 
ایران در امور داخلی دیگران از سوی کشورهای مداخله گری که سابقه طوالنی 
از تنش آفرینی و جنگ افروزی به ویژه در یمن و مناطق درگیر غرب آســیا و 
شمال آفریقا دارند را مردود شمرد. خطیب زاده صدور این نوع بیانیه های تکراری 
را مانعی بر تقویت روابط ایران با همســایگان عنــوان کرد و بار دیگر بر موضع 
همیشگی جمهوری اسالمی ایران در دعوت از همسایگان برای گفتگو و حل سو 
تفاهمات از طریق مسیرهای دیپلماتیک را مورد تاکید قرار داد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه در خصوص جزایر ســه گانه ایرانی، با مردود شمردن بیانیه، تمامی 
اقدامات جمهوری اسالمی ایران را در چارچوب اعمال حاکمیت و تمامیت ارضی 
کشــور دانست و مداخله دیگران در این زمینه را محکوم کرد.خطیب زاده حفظ 
و تثبیت دستاوردهای هسته ای و توانمندی های دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
را از جمله سیاست های راهبردی کشور خواند و بر بی اثر بودن این بیانیه ها در 

مسیر توسعه صنعت صلح آمیر هسته ای کشور تاکید کرد.

طحان نظیف اعالم کرد؛
آغاز بررسی الیحه بودجه در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه بررسی بودجه 
آغاز شده است، گفت: قانون بودجه برای ابالغ به ابتدای 
سال آینده نخواهد رسید.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از صدا و ســیما، هادی طحان نظیف ســخنگوی 
شــورای نگهبان، با اشاره به آغاز بررسی الیحه بودجه 
در شورای نگهبان، گفت: دقایقی قبل از ظهر امروز، پنجشنبه ۱۹ اسفند، شورای 
نگهبان متن رســمی مصوبات مجلس درباره ماده واحــده و تبصره های الیحه 
بودجه ســال ۱۴۰۱ را از مجلس دریافت کرد. البتــه هنوز مصوبات مربوط به 
جداول به شــورا ارسال نشده اســت.وی افزود: بر اساس قانون، شورای نگهبان 
۱۰ روز مهلــت اظهار نظر دارد، اما اگر ما از تمام مهلت قانونی اســتفاده کنیم، 
مشــکالتی پیش خواهد آمد، چرا که ممکن است ابهامات و اشکاالتی نسبت به 
مصوبات وجود داشته و نیاز به رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان باشد، 
در نتیجه قانون بودجه برای ابالغ به ابتدای سال آینده نخواهد رسید. لذا ما در 
تالشیم تا با برگزاری جلسات فشرده ۲ یا ۳ نوبته حتی در روزهای تعطیل هر چه 
زودتر گزارش نتیجه بررسی های شورای نگهبان را به مجلس اعالم کنیم. طحان 
نظیف اضافه کرد: ما در شورای نگهبان طبق رویه هر سال برای تسریع در فرایند 
بررسی الیحه بودجه تاکنون چندین جلسه برای بررسی ابتدایی متن غیر رسمی 
و غیرن هایــی الیحه بودجه برگزار کرده ایم، اما تالش خواهیم کرد تا با برگزاری 
جلسات فشرده و فوق العاده، بررسی الیحه بودجه در شورای نگهبان سریع تر به 
سرانجام برسد و موارد ابهام یا اشکال نیز در هفته آینده به مجلس منعکس شوند 
تا پس از اصالح نمایندگان بار دیگر در دســتور کار قرار گیرد.سخنگوی شورای 
نگهبان گفت: شورای نگهبان جداول الیحه بودجه را هم بررسی می کند؛ اگرچه 
هنوز این جداول از ســوی مجلس به شورا ارسال نشده است و تنها متن مصوبه 

یعنی ماده واحده و تبصره های آن را دریافت کرده ایم،.

امیرعبداللهیان در گفتگو با بورل:
 توافق جمعی نتیجه مذاکرات وین 

را تعیین می کند
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
ایــران در گفتگــو با مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
تاکید کــرد که نتیجه مذاکرات 
ویــن را توافق جمعــی تعیین 
می کند و نه رویکرد یک جانبه.

به گزارش ســرویس بین الملل خبرگزاری فارس، »حســین 
امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
بامداد جمعه از تماس تلفنی خود با »جوزپ بورل« مســئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا خبــر داد.امیرعبداللهیان در 
صفحه توئیتر خود نوشت: »امروز با آقای جوزف بورل گفتگوی 
مفید و سازنده ای داشتم. تالش ها برای رسیدن به یک توافق 
خوب و پایدار در جریان اســت. توافق در دسترس است اگر 
طــرف آمریکایی واقع بینانه و همراه با تــداوم و با ثبات قدم 
رفتار کند«.وی همچنین افزود: »نتیجه مذاکرات وین را توافق 
جمعی تعیین می کند و نه رویکرد یک جانبه! تالش مشترک 
نیاز اســت. این منطق و عقالنیت اســت که باید غلبه داشته 
باشد«.کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در ســال های گذشــته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در 
برنامه هســته ای این کشــور متهم کرده اند. ایران قویاً این 
ادعاها را رد کرده اســت.ایران تأکید می کند به عنوان یکی از 
امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( 
و عضــوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی 
به فناوری هســته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر 
این، بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از 
تاسیســات هســته ای ایران بازدید کرده اند اما هرگز مدرکی 
که نشــان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به 
سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.ایران 
عالوه بر این در سال ۲۰۱۵ به توافقی با کشورهای موسوم به 
گروه ۱+۵ برای حل و فصل تنش ها بر ســر برنامه هسته ای 
خود دست پیدا کرد. علی رغم اذعان آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی به پایبندی ایران به تمامی تعهداتش، دولت آمریکا در 
اردیبهشت ماه ســال ۱۳۹۷ به صورت یکجانبه از این توافق 
خارج شــد.بامداد جمعه نیز »ند پرایس« ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا با بیان اینکه مســائل باقی مانده در مذاکرات 
وین، کم تعداد ولی دشــوار هستند، گفت از همه طرف ها از 

جمله روسیه می خواهیم که بر توافق تمرکز کنند. 

سرلشکر سالمی:

سپاه در برابر توطئه  ها و خباثت  دشمنان ایستاده است
فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه سپاه در برابر توطئه  ها و خباثت  
دشــمنان ایســتاده اســت، تاکید کرد: ما هیچگاه مردم را تنها 
نمیگذاریم و به عنوان خادمان ملت در تمامی شــرایط کنار آنها 
خواهیــم بود.به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی فرماندهان و 
پیشکســوتان جهاد و شــهادت با حضور فرماندهان ادوار سپاه و 
جمعی از فرماندهان و پیشکســوتان این نهاد انقالبی، در ســتاد 
فرماندهی کل سپاه برگزار شد.سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
کل ســپاه در این نشست صمیمی با تبریک اعیاد شعبانیه و روز 
پاسدار، از پیشکسوتان ســال های باشکوه دفاع مقدس به عنوان 
منادیان عزت، همنشــینان شــهدا، مجاهدان ایثارگر و شجاع و 
معماران تاریخ پرافتخار این ســرزمین یاد کرد و گفت: حماسه 
آفرینی های ســال های دفاع مقدس نه تنها محدود به آن دوران، 
بلکــه ماندگار و درس آموز برای آینــدگان در تمامی ادوار تاریخ 
است.وی با بیان اینکه جهاد زیباترین عمل صالح است و هیچگاه 
فراموش نخواهد شد گفت: با مشاهده وضعیت ناامنی های منطقه 
و جهــان امروز آحاد ملــت ایران با هر نوع تفکر و گرایشــی، با 
زیباترین و دلنشــین ترین تعابیر از حماســه های فرزندان نسل 
دوران دفاع مقدس یاد کرده و آنان را می ستایند.سرلشکر سالمی 
در ادامه خطاب به فرماندهان و پیشکســوتان ســپاه اظهار کرد: 
اگر امروز سپاه پاســداران انقالب اسالمی به عنوان شجره طیبه 
و تناور می درخشد، توسط شــما عزیزان تکوین یافته و مرهون 
مجاهدت هــای طالیه داران ایثار و جهاد اســت و به فضل الهی 
امروز در مرحله تکامل این بنای عظیم هستیم.وی با بیان اینکه 
ایران اسالمی امروز در میدان مرکزی همه مخاطرات و تهدیدات 
دشمنان قرار دارد و هیچ ظرفیتی از دشمن برابر انقالب اسالمی 
بیکار نیست، گفت: حتی به نظر می رسد رخدادها و تحوالت اخیر 
اروپا، ایران را از اولویت خارج نکرده است و دشمن از تمام مسیرها 
و جهات اعم از تحریم اقتصــادی، ارعاب نظامی، عملیات روانی، 
جنگ اطالعاتی و عملیــات برای قطع نفوذ منطقه ای، به میدان 

آمده است تا امتداد این تهدیدات را به آسیب های درونی متصل 
کند اما سپاه محکم و استوار برابر توطئه ها و خباثت های دشمنان 
ایستاده است.فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه امروز دشمن در 
جبهه ای وسیع و در فواصل دور درگیر است، اظهار کرد: دشمنان 
سردار عزیز ما حاج قاسم ســلیمانی را به شهادت رساندند تا به 
گمان باطل خود قائمه مقاومت را بیاندازند اما جوشش خون حاج 
قاســم بسیاری از ظرفیت ها و صحنه ها را فعال تر کرد و دشمنان 
ما امروز در تمامی صحنه ها شکست خورده و مستأصل هستند.

سرلشــکر ســالمی مقاومت را تنها راه عزت و سعادت دانست و 

با بیان اینکه امروز برابر دشــمنان دســت برتــر را داریم، گفت: 
دستاوردهای شکوهمند امروز ما ثمره تبعیت از رهبری و همراهی 
و همدلی مردم اســت؛ ما هیچگاه مردم را تنها نمی گذاریم و به 
عنوان خادمان ملت، در تمامی شرایط کنار آنها خواهیم بود.حجت 
االســالم حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه نیز در این 
مراســم با بیان اینکه سپاه همواره خار چشم دشمنان بوده است 
گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری دلیل حمله دشمنان به 
سپاه کارآمدی و اثرگذاری این نهاد انقالبی و مردمی است و امروز 
برای توسعه و گسترش این فرهنگ عاشورایی همراهی و کمک 

پیشکسوتان جهاد و شهادت بسیار مؤثر خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه همچنین خاطرنشان کرد: امروز نظام 
والیی ما به برکت برخورداری از ولی فقیه آگاه و دوراندیش، ملت 
و امتی بصیر و قهرمان و نیروهای مســلح مقتدر و شجاع، مسیر 

اعتال و پیشرفت را با اقتدار طی می کند.
حجت االســالم حاجی صادقی با تاکید بر اینکه امت والیت مدار 
شکســت ناپذیر است گفت: تمامی توفیقات ارزشمندی که امروز 
نظام اســالمی ما از آن برخوردار است به برکت پیوند عمیق امت 
و والیت حاصل شده است.همچنین در این مراسم دکتر محسن 
رضایی فرمانده ســپاه در دوران دفاع مقدس پاسداری از انقالب 
اســالمی را افتخاری بزرگ دانست و با بیان اینکه خداوند متعال 
را شــاکریم که در زمره ســربازان والیت قرار گرفتیم از سپاه و 
بســیج به عنوان ظرفیت های مهم و تعیین کننده نظام اسالمی 
برای پیشرفت و رفع مشکالت مردم نام برد.سرلشکر دکتر سید 
یحیی صفوی فرمانده اســبق سپاه هم در این مراسم با اشاره به 
تأثیرگذاری حوادث بزرگ بین المللی در جغرافیایی فراتر از نقطه 
وقوع و ضرورت هوشــمندی در مواجهه با آنها تصریح کرد: ما و 
جبهه مقاومت باید راهبرد دشمنان جهانی مانند رژیم مافیایی و 
بحران ساز آمریکا و دشــمنان منطقه ای مانند صهیونیست ها و 
هم پیمانان آن را بــه ویژه در حوزه جنگ های نیابتی، اقتصادی 
و فرهنگــی در آینده را به خوبی بشناســیم و با رصد رویدادها و 
روندها، راهبرد آنان را درســت تشخیص بدهیم و در یک اجماع 
و فهم مشــترک در سطوح راهبردی، به مقابله مناسب و موفق با 
آنها بپردازیم.سرلشکر جعفری فرمانده سابق سپاه نیز در سخنانی 
نقش مردم را در تمامی صحنه های اساسی فراروی انقالب تعیین 
کننده برشمرد و اظهار کرد: همان گونه که در دوران دفاع مقدس 
حضور و نقش آفرینی مردم جنگ تحمیلی را به دورانی سراســر 
شکوه و افتخار مبدل کرد؛ در گام دوم انقالب اسالمی نیز حضور 

و همراهی مردم می تواند ایفاگر نقش تعیین کننده و مهم باشد.

رئیس جمهور در پیامی به کنگره بین المللی 
»گام دوم انقالب اســالمی از منظر قرآن و 
حدیث« تاکید کــرد: بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی، ســند راهبردی و چشم انداز نسل 
های آینده ایران است.به گزارش خبرگزاری 
مهر، حجت االسالم رئیســی رئیس جمهور 
کشورمان در پیامی به کنگره بین المللی گام 
دوم انقالب اســالمی از منظر قرآن و حدیث 
اظهار داشت: بیانیه گام دوم برآمده از مبانی 
اسالم ناب محمدی )ص( و غایت و تصویر آن 
رسیدن به تمدن نوین اسالمی جهت اتصال 
به انقالب جهانی حضــرت بقیه اهلل االعظم 

)ارواحنا فداء( است.
متن پیام رئیس جمهور به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
لقد ارســلنا رســلنا بالبینات و انزلنا معهم 

الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
توجه به مســائل اجتماعی، جامعه سازی و 
تمدن ســازی ناشی از جامعیت اسالم است. 
قرآن حکیم، قیام مردم به عدالت را مهمترین 
هدف رســالت انبیا و نزول کتب آسمانی و 
احکام الهی برشمرده است.ملت های فراوانی 
در طول تاریخ برای رهایی از ظلم و ســلطه 
گری ها تــالش کرده اند، اما تاریخ، کارنامه ی 
چندان موفقی از این تالش ها ارائه نمی کند 

و معدود انقالب های بــه ظاهر موفق نیز به 
جز تغییــر حکومت ها، آرمان های خود را در 
پای منافع قدرت های ســلطه گر و دســت 
نشــاندگان داخلی آنها ذبح شده دیده اند.اما 
انقالب شکوهمند ملت ایران، بیش از چهل 
ســال پرافتخار را بدون خیانت به اهداف و 
آرمان های خود ســپری کرده است و تحت 
مدیریــت والیت فقیه جامع الشــرایط و با 
هدایت رهبری فرزانه و دانشــمند، آماده ی 
ورود به مرحله ی اصالح ساختارهای درونی، 
جامعه پردازی و تمدن سازی می شود.سالم 
و صلــوات خداوند بر بنیانگــذار جمهوری 
اســالی ایران، حضرت امام خمینی )قدس 
سره الشریف( و شهدا و جانبازان و مجاهدان 
صادقی که زمینه ساز انقالبی عظیم شدند و 
عرصه های قیام و مجاهدت و کمال انسانی را 
در عرصه های مختلف زندگی در برابر چشم 
جهانیان به تصویر کشیده و الگوی تمام عیار 
استقالل خواهی و مواجهه با استکبار و سلطه 
گــری را نمایان نمودند.و درود بر رهبر عزیز 
انقالب که با تدبیر، این راه را با صالبت ادامه 
داده و زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسالمی 
در مرحله دوم انقــالب گردیدند و اهداف و 
مؤلفه های اساســی انقالب را با صدور بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی تبیین کرده و چشم 

انداز آینده ی انقالب را روشن نمودند.بیانیه 
گام دوم انقالب اســالمی، ســند راهبردی 
و چشم انداز نســل های آینده ایران و الهام 
بخش ملت های مســلمان اســت. بیانیه ای 
که برآمــده از مبانی اســالم ناب محمدی 
)ص( و غایت و تصویر آن رســیدن به تمدن 
نوین اسالمی جهت اتصال به انقالب جهانی 
حضرت بقیه اهلل االعظم )ارواحنا فداء( است 
و نگارنده ی روشنفکر و فرهیخته ی آن، طی 
طریق انقالب اسالمی را بر مبنای عقالنیت، 
علم و پژوهــش، معنویت و اخالق، عدالت و 
مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی، 
ســبک زندگی اســالمی و اقتصاد مقاومتی 
ترســیم نموده اســت.محورها و موضوعات 
این بیانیه، بر مبنای شــناخت ظرفیت های 
انسانی و مادی و بر اساس تجربیات گام اول 
انقالب مردم مسلمان ایران در محیط ملی، 
منطقه ای و جهانی و با الهــام از آموزه های 
قرآن و اهل بیت )ع(، ســامان یافته اســت؛ 
از این رو ضروری اســت که پژوهشــگران 
عرصه ی قرآن و حدیث همت کرده و مبانی 
و مســتندات ابعاد مختلف ایــن بیانیه را بر 
مبنای آیات و روایات اســتخراج نمایند؛ تا 
چراغ راه آیندگان در عرصه های پیش روی 
انقالب اســالمی باشد و زمینه ساز عملیاتی 

شــدن این بیانیه گردد.اینــک که مجتمع 
قــرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه با 
همکاری چهل مرکز علمی به این امر بزرگ 
همت کرده اند و بیــش از هزار نفر اهل قلم 
از حوزه و دانشــگاه در لبیک به رهبر معظم 
انقــالب )مدظله العالی( آن را تبیین کرده و 
از این طریق، جریان سازی علمی نموده اند، 
ضمن تشکر از این جمع فرهیخته و به ویژه 
تقدیر از خدمتگــزاران نهاد پربرکت جامعه 
المصطفی العالمیه، به همه مدیران و مراکز 
علمی توصیــه می کنم از تولیدات مفید این 
کنگره برای تبیین و عملیاتی نمودن بیانیه، 
اســتفاده نمایند.از خداوند متعال انسجام و 
نصرت مؤمنین در سراسر جهان و توفیقات 
روزافزون برای همه پژوهشــگران و دســت 

اندرکاران این کنگره را خواستارم.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ایران

رئیسی:

بیانیه گام دوم انقالب چشم انداز نسل های آینده ایران است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: ایران بارها به آژانس تذکر داده که رویکرد حرفه ای 
خود را حفظ کند و تحت تاثیر ادعاهای جریان های صهیونیستی قرار نگیرد.ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با گفتگوهای اخیر ایران با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گفت: آن چیزی که میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و »رافائل گروسی« شکل گرفت، یک نقشه راه برای حل موضوعات 
باقی مانده پادمانی بین ایران و آژانس بود. واقعیت این است که ایران بارها به آژانس تذکر داده که رویکرد حرفه ای خود را حفظ کند و تحت تاثیر ادعاهای جریان های 
صهیونیستی قرار نگیرد.وی با بیان اینکه ما همواره تاکید کرده ایم که اگر ابهاماتی برای آژانس وجود دارد آنها را از طریق گفتگوهای فنی با ما برطرف کند، تصریح 
کرد: این انتقاد به آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلسه ای که با آقای گروسی انجام گرفت، مطرح شد و ما بار دیگر بر ضرورت رفع آن تاکید کردیم. ایران خواستار 
این است که راه حلی برای حل این مشکل اتخاذ شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ایران یک نقشه راه را پذیرفته 
است که بر اساس آن توضیحاتی را درباره ابهامات آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه خواهد داد. طبیعتاً این توضیحات باید منجر به خاتمه پرونده ایران در آژانس شود.

عمویی گفت: مطالبه مجلس شورای اسالمی این است که اوالً: چارچوب برنامه هسته ای ایران و محرمانه بودن آن از طرف آژانس بین المللی انرژی اتمی حفظ شود؛ 
ثانیا: آژانس باید رویکردی غیرسیاسی در حل این موضوعات اتخاذ کند و به صورت کاماًل حرفه ای مسائل فعلی را دنبال کند.

فرمانده فضایی نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به پرتاب موفق ماهواره »نور۲« گفت: ان شاءاهلل اگر مسئوالن و 
فرماندهان عالی کشور حمایت کنند ۵سال آینده ارتفاع ۳۶۰۰۰ کیلومتر را مالقات خواهیم کرد.به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم، 

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی جعفرآبادی فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفت وگوی ویژه خبری درباره پرتاب موفق ماهواره »نور۲« و اهمیت 
این موضوع گفت: پرتاب ماهواره نور۲ در پاســخ به این ســؤال بود که آیا پرتاب ماهواره »نور۱« اتفاقی نبوده و آیا تکرارپذیر است و آیا قابلیت اعتماد و محصوالت ما به حدی 
رسیده است که این کارها را مجدداً انجام دهیم که پاسخ به این سال ها خوشبختانه امروز مثبت است.وی افزود: بهینه سازی هایی که روی موتورهای فضایی و روی تجهیزات 
ماهواره در دو ســال اخیر انجام شــده بود امروز به منصه ظهور رسید.فرمانده فضایی نیروی هوافضای سپاه ادامه داد: مأموریت ماهواره نور۲ همچون ماهواره نور۱ شناسایی و 
سنجشی است. ماهواره های ما به گونه ای طراحی شده است که از قطبین گذر ندارد اما بیشترین گذر را از کشور خودمان و غرب آسیا دارد.سردار جعفرآبادی تأکید کرد: ماهواره 
در ارتفاع ۵۰۰کیلومتری دیدی بسیار وسیع دارد و می تواند عوامل محیطی و پدیده ها را شناسایی کند که این می تواند کاربردهای مختلفی در حوزه بالهای طبیعی، میزان 

آبگرفتگی سیالب ها، در حوزه سنجش محصوالت زیر کشت کشاورزی و در حوزه دفاعی هم در حوزه شناسایی اهداف می تواند کمک کند.

مطالبه ایران از شورای حکام

آژانس رویکرد حرفه ای خود را حفظ کند
سردار جعفرآبادی: 

ماهواره های ایران ۵ سال آینده به ارتفاع ۳۶هزار 
کیلومتر می رسند

امیر حمید واحدی:
نیروی هوایی به دنبال حرکت به سمت نوآوری و پیشرفت روز افزون است

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: ما در نیروی هوایی به دنبال حرکت به سمت نوآوری و پیشرفت روز افزون هستیم، که بی شک با وجود جوانانی متخصص و متعهد این اهداف دست یافتنی است.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش در شورای عالی فرماندهان این نیرو که با حضور جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی 
از فرماندهان نهاجا برگزار شد، ضمن تبریک ایام شعبانیه با اشاره به رشد و پیشرفت نیروی هوایی پس از پیروزی انقالب اسالمی گفت: ما در نیروی هوایی به دنبال حرکت به سمت نوآوری و پیشرفت 
روز افزون هستیم، که بی شک با وجود جوانانی متخصص و متعهد این اهداف دست یافتنی است.امیر واحدی افزود: امروز وظیفه حفاظت و صیانت از میهن عزیزمان ایران است. بی شک این هدف واال 
و الهی نیاز به پشتکار و کار جهادی دارد. آنچه ما پیش روی خود داریم و تنها به آن فکر می کنیم، پیشرفت و ترقی کشور عزیزمان ایران به خصوص در صنعت هوایی است. در این راه جوانانی متعهد و 
متخصص در نیروی هوایی الهی با گام هایی استوار آماده خلق حماسه ای دیگر هستند.وی تصریح کرد: پیشرفت های نیروی هوایی پس از پیروزی انقالب اسالمی هیچگاه متوقف نشده است، بلکه کارکنان 
این نیرو با عزمی مضاعف و با روحیه ای انقالبی و جهادی تا به امروز دستاوردهای بسیاری را برای کشور به دست آورده اند. از این رو با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حرکت به سمت 

جهاد تبیین و با توجه به اهتمام ویژه نسبت به این موضوع، وظیفه ما تبیین دستاوردها و عملکرد این نیرو در تمامی حوزه هاست. 
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گزیده خبر

حذف یکباره ارز ترجیحی سیاستی اشتباه تر 
از برقراری آن

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و چین اظهار 
داشت: اگر ما امروز ارز 4200 تومانی را حذف کنیم، 
معیشــت مردم به شــدت تحت تاثیر قرار می گیرد. 
برآوردی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام داده 
نشــان می دهد اگر همه اقدامات جبرانی که تعریف 

شــده مثل کوپن الکترونیک، کمک به بیمه ها و ... به درســتی انجام شود، 
بازهم ۷ درصد به تورم موجود اضافه می کند. به گزارش ایلنا، در ســال های 
اخیــر وجود یا عدم وجود ارز ترجیحــی و پیامدهای احتمالی آن به یکی از 
موارد بحث برانگیز اقتصادسیاسی کشــور تبدیل شده که به نوعی سیاست 
گذار را نســبت به آن در موضع تردید قرار داده اســت. طرفداران حذف ارز 
ترجیحی باور دارند که این سیاســت به اهداف مــورد نظر که تامین ارزان 
کاالهای اساسی اســت، اثبات نکرده و حتی باعث بهره مندی بیشتر اقشار 
برخوردار شده، همچنین موجب فساد و رانت برای عده ای خاص شده است. 
یا این گروه قاچاق کاالهای اساسی به کشورهای همسایه به دلیل ارزانی آن 
را دلیلی برای عدم تداوم این سیاســت بیــان می کنند.در مقابل، طرفداران 
ادامه ارز ترجیحی معتقد هستند که اتفاقا این سیاست تاثیر باالیی بر اقشار 
فرودست جامعه داشته و حتی توانست در زمان تحریم های شدید اقتصادی 
ســدی بزرگ در برابر آن باشد بطوریکه گزارش مرکز آمار نیز این موضوع را 
تایید می کند. این گروه فساد و رانت ارز 4200 تومانی را انکار نکرده اما میزان 
آن را در مقابل تاثیرات مثبت آن اندک می دانند و بیان می کنند اگر فسادی 
هم در این جریان وجود داشته باشد به جای پاک کردن صورت مسئله باید 
راهکار اساسی برای مقابله با فساد اندیشید نه اینکه در شرایط تورمی کشور 
اقــدام به حذف ارز ترجیحی کنیم.همچنین طرفــداران تداوم ارز ترجیحی 
معتقدنــد که در برخی از اقالم مانند روغن خام کــه ۹0 درصد آن وارداتی 
یا گوشــت مرغ و قرمز که نهاده های آن با این ارز تامین می شود، باعث رشد 
سریع و جهشی قیمت شده که تامین آن برای اقشار فردوست را امکان ناپذیر 
می کند. بنابراین الزم اســت با وجود نقص های آن تا بهبود شــرایط نسبی 
اقتصاد کشور این سیاست ادامه داشته باشد.در این رابطه؛ مجیدرضا حریری 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آثار حذف ارز 4200 تومانی 
اظهار کرد: اختصاص ارز ارزان قیمت در طول چهار دهه گذشته را به عناوین 
مختلف داشتیم. اوایل دهه ۹0 یک ارز ۱22۶ تومانی، یک ارز 2400 تومانی 
و یک ارز بازار آزاد که نزدیک به 4 هزار تومان بود؛ وجود داشت. هرکسی که 
می توانســت از ارز ۱22۶ یا 2400 تومانی استفاده کند از یک رانت بهره مند 
بود، بعد گفته شد که این سیاست غلط است و آن ارزها را حذف کردند. بعد 
از مدتی دوباره درگیر تحریم شــدیم و کسانی که در زمان ارز ۱22۶ تومانی 
منتقد بودند به دولت راه یافتند و دوباره ارز 4200 تومانی را اختصاص دادند.
وی افزود: این سیاست غلط است اما حذف آن در هر زمانی ربطی به بهبود 
تولید یا بهبود صادرات ندارد، موضوع اصلی این است که به عده ای رانت تعلق 
می گیرد. سیاست گذار ارز ارزان را برای این تعریف می کند که کاال ارزان تر به 
دست مصرف کننده برسد که این اتفاق در عمل رخ نمی دهد اما برداشتن یک 
سیاست غلط هم نیاز به مقدماتی دارد. بنای ارز تک نرخی را می توان در یک 
شب خراب کرد اما برای ساختن آن نمی شود یک شبه پیش رفت بلکه نیاز به 
نقشه و برنامه دارد که زمان بر است.حریری ادامه داد: همان قدر که تخصیص 
ارز 4200 تومان به اقتصاد کشــور زیان زد و تبعات منفی داشت، برداشتن 
یکباره و بدون برنامه آن می تواند آسیب داشته باشد. باید برنامه ریزی داشت 
تــا پس از حذف ارز ترجیحی، تبعات منفی آن از تبعات منفی تخصیص ارز 
4200 تومانی بیشتر نشود.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح 
کرد: اگر ما امروز ارز 4200 تومانی را حذف کنیم، معیشــت مردم به شدت 
تحت تاثیر قرار می گیرد. برآوردی کــه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام 
داده نشــان می دهد اگر همه اقدامات جبرانی که تعریف شــده مثل کوپن 
الکترونیک، کمک به بیمه ها و ... به درستی انجام شود -که قطعا همه اینها 
نمی تواند انجام شــود- بازهم ۷ درصد به تورم موجود اضافه می کند. باید به 
همه تبعات توجه کنیم و پیامدهای آن را بســنجیم تا تاثیرات منفی حذف 
ارز 4200 از تبعات منفی تخصیص آن بیشــتر نشود.وی افزود: آخرین مورد 
تخصیص ارز 4200 تومانی ۹ میلیارد دالر بود، هرچند که سال هایی شد که 
میزان آن بیشــتر بوده است. اگر در همین میزان هم در نظر بگیریم معادل 
ریالی مابالتفاوت ارز تخصیصی با ارز آزاد 200 هزار میلیارد تومان می شــود. 
واردکننده می تواند بیش اظهاری کند، بخشی از کاال را نیاورد، اصال وارد نکند 
و یا کاال را در بازار آزاد بفروشد و ...، این اتفاقات افتاده است. در بازار هم که 
توزیع کننده، عمده فروش و شــرکت پخش و ... وجود دارد نمی شود برای هر 
یک از آنها پاسبان گذاشت و حتی نگران این بود که خود پاسبان هم درگیر 
فساد نشود. چراکه به هرحال مابه التفاوت بسیار زیاد است و در همه مراحل 
توزیع احتمال ایــن اتفاق وجود دارد. بنابرایــن روش »بگیر و ببند« روش 
موثری نبوده است. ما هنوز پرونده های باز داریم از کسانی که چندصد میلیون 
یورو ارز گرفتند و کاال وارد نکرده اند.حریری خاطرنشــان ساخت: برای این 
موضوع باید روش های جبرانی کامال تضمین شده برای معیشت مردم تعیین 
شود. در سطح حرف می شود گفت که دولت پول به بیمه ها بدهد یا ۶۶ هزار 
میلیارد تومان کوپن توزیع کند اما خود آن نیز فسادزا است و سابقه آن را هم 
داشتیم. ۶۶ هزار میلیارد تومان برای یک سال اگر به ۷ دهک هم داده شود 
رقم زیادی نیست و نمی تواند جبران ۷ درصد تورم را داشته باشد.وی افزود: 
در عین حال که جهت گیری ما حذف ارز 4200 تومانی باشــد اما نباید این 
اتفاق به یکباره رخ دهد. برای چند ســال اول که این ارز حذف می شود باید 
بیشتر از ارز حذف شده به مردم کمک شود. البته نباید این کمک به صورت 

نقدی باشد چراکه خود تورم زا خواهد بود.

برای خانه سازی در ایران
اژدها وارد نشد!

به روزهای پایانی ســال رسیدیم اما بجز یک شرکت ترک که از قبل در ایران 
بوده خبری از وعده حضور شرکت های چینی و ترکیه ای در پروژه نهضت ملی 
مسکن نیست؛ اخیرا نیز وزیر راه و شهرسازی بر فعال کردن انبوه سازان داخلی 
در اجرای طرح نهضت ملی مســکن تاکید کرد.به گزارش ایســنا، مســئوالن 
دولتی از جمله وزیر راه و شهرســازی بارها بر استفاده از توان بخش خصوصی 
در طرح جهش تولید و تامین مســکن )نهضت ملی مســکن( تاکید کرده اند. 
از ســوی دیگر برنامه حضور شــرکتهای چینی و ترکیــه ای در این پروژه به 
منظور ارتقای تکنولوژی ســاخت، روی میز قرار دارد اما بجز یک شرکت ترک 
که از قبل در پروژه مســکن مهر شــهرهای جدید پردیس و پرند فعال بود و 
هم اکنون در طرح نهضت ملی مســکن شــهر جدید بهارستان مشغول به کار 
اســت، ماههاســت که خبری از حضور دیگر شرکتهای خارجی نیست. به نظر 
می رســد وزارت راه و شهرســازی، نگاه خود را به داخل معطوف کرده است.

دولت بر مبنای نظام فنی و اجرایی کشــور در اواخر سال جاری هزینه ساخت 
واحدهای نهضت ملی مســکن را متری 4.۵ میلیون تومان اعالم کرد اما برخی 
از انبوه ســازان داخلی بر متری ۵.۵ میلیون تومــان تاکید دارند. البته بعضی 
دیگر نیز هزینه های ساخت را باالی ۷ میلیون تومان در هر متر مربع تخمین 
می زنند. بر این اســاس استفاده از شرکتهای خارجی برای کاهش قیمت مورد 
بررســی قرار گرفت. ارتقای فناوری ســاخت، کاهش قیمت تمام شده و تهاتر 
نفت در شرایط تحریم از جمله اهداف دولت برای استفاده از شرکتهای خارجی 
بود. حدود سه ماه قبل یک عضو شورای عالی مسکن گفته بود که در مذاکره با 
شرکتهای خارجی به عدد کمتر از متری ۳ میلیون تومان رسیده ایم.با این حال 
پس از آن دیگر خبری از شــرکتهای خارجی به میان نیامد و به نظر می رسد 
طی پنج ماه گذشته رایزنی ها به نتیجه نرسیده است. در جلسه ای هم که اوایل 
آذرماه بین رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ با انبوه سازان داخلی برگزار 
شــد، قاسمی از سازندگان ایرانی خواســت در بحث ورود تکنولوژی و فناوری 
به کشــور اقدامات الزم را انجام دهند. او اواخر آبان ماه از مذاکره با شرکتهای 
چینی برای ورود فناوریهای نوین ســاخت و ساز مســکن به کشور خبر داده 
بود.روز ۱۸ اســفندماه ۱400 اما وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی روند 
تامین زمین و اجرای طرح نهضت ملی مســکن، بر فعال کردن انبوه سازان در 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن و بهره مندی از توان بخش خصوصی در تولید 
مسکن در تمامی استان های کشور تاکید کرد.موضوع مذاکره با چینی ها برای 
ورود به ســاخت مسکن در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن، اولین بار 
۱۹ مهرماه از ســوی اقبال شــاکری ـ نماینده مجلس ـ مطرح شد. هرچند او 
بعدا اظهارات منتســب به خود را تکذیب کرد و گفت »انشاءاهلل با توان داخلی 
موفق می شــویم...« اما چند روز قبل موضوع مذاکره با چین از ســوی وزارت 
راه و شهرســازی تایید شــد.با این حال مســئوالن وزارت راه و شهرسازی از 
جمله قاســمی وزیر و محمودزاده معاون او ضمن اشــاره به اســتفاده از توان 
شرکتهای خارجی به منظور ارتقای تکنولوژی ساخت در ایران گفته بودند که 
قرار نیست خارجی ها مسکن بسازند بلکه فناوری وارد می کنند. محمودزاده در 
این خصوص به ایســنا گفته بود که اگر مذاکره با خارجی ها به نتیجه نرسد با 
توان بخش داخلی کارها را جلو می بریم.احداث 4 میلیون واحد مسکونی ظرف 
4 ســال یکی از مهمترین دغدغه های دولت است و قرار است از سال آینده با 
قدرت پیگیری شــود. تا کنون بیش از ۵ میلیون و 200 هزار نفر در این طرح 
ثبت نام کرده اند و معاون وزیر راه و شهرســازی گفته است: »انشاءاهلل از اوایل 
سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و ساز در کشور خواهیم داشت«؛ نهضتی 
که به نظر می رسد اتکای اصلی آن بر ۵000 شرکت انبوه سازی داخلی و بیش 

از ۵00 هزار مهندس ایرانی است.

وزیر اقتصاد:

 ناچاریم به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم
وزیر اقتصاد گفت: ناچاریم به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم 
و اگر می خواهیم به ســمت اقتصاد تحریــم ناپذیر برویم باید 
به سمت هوشمند ســازی حرکت کنیم.به گزارش خبرگزاری 
تسنیم به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی عصر پنج شنبه در 
ششمین گردهمایی مدیران مؤسسات و شرکت های بنیاد بهره 
وری موقوفات آستان قدس رضوی،که با حضور آیت اهلل مروی 
تولیت این آستان برگزار شد، اظهار داشت: آستان قدس رضوی 
بازیگری ملی اســت؛ این بازیگری اگر بدون تقسیم کار برنامه 
ریزی شده باشد لزوماً برآیند آن نمی تواند منافع اقتصادی در 
حوزه ملــی را افزایش دهد و باید یک نوع همگرایی بین قوای 
ســه گانه و اضالع بخش عمومی کشور بوجود آید.وزیر اقتصاد 
افــزود: ما اگر از برنامه های نهادهای عمومی مطلع شــویم، با 
حرکت در مسیر هم افزایی، می توانیم ادعا کنیم در مجموعه 
جبهه اقتصاد نظام با حرکت هم گام و هماهنگ به سمت اهداف 
پیش رفته ایم.وزیر اقتصاد بیان کرد: برنامه ستاد اقتصادی دولت 
برای ســال ۱40۱ مبتنی بر این نگاشــته شده است که ما در 
سناریوهای بدبینانه نیز بتوانیم به ثبات اقتصادی کالن برسیم و 
با هدف احیاء و زنده کردن اقتصاد شاهد رشد عادالنه اقتصادی  
باشــیم.خاندوزی اضافه کرد: سال ۱400 دوره انتقال دو دولت 

بــود از همین رو بخش زیادی از فرصت ها از دســت رفت اما 
اقداماتی شروع شده که در ماه های آینده به ثمر خواهد نشست؛ 
همچنین در ۵ ماه گذشته تمام شاخص های سطح عمومی در 
اقتصاد به درجه قابل توجهی رشــد داشته و امیدواریم همین 

روند در ســال ۱40۱ پیش برود.وی افزود: در حوزه های تولید 
ملی که درگیر آن هســتیم، مقدماتی از جمله سیاســت های 
قیمتی، مالیاتی، تشویق وتسهیل برای صدور محوزهای کسب 
و کار و... لحاظ شــده اســت که  ارزان شدن تولیدات و رقابت 

در عرصه تولید و رقابت در نــوآوری و فناوری در اقتصاد ملی 
را در پی خواهد داشــت.وزیر اقتصاد گفت: باید الگوی افزایش 
درآمد و رونق در اقتصاد ملی مبتنی بر نظارت های ســامانه ای 
بر خط و هوشمند باشد و به سمت اقتصاد تحریم ناپذیر برویم.

خاندوی ادامه داد: ما ناچاریم اگر می خواهیم به سمت اقتصاد 
تحریم ناپذیر برویم باید به ســمت هوشــمند سازی حرکت 
کنیم. همچنین باید مدل و الگوی رشــد اقتصادی را در کنار 
هوشمندسازی ســامانه ها پی بگیریم و عاملیت و عنصر پایدار 
رشد اقتصادی برخاسته از مســیرهای پایین به باالی اقتصاد 
شــکل گیرد.وی گفت: اگر بتوانیم روش های تأمین مالی که 
مردم در آن مشــارکت می کنند را فراهم کنیم بودجه دولت 
ســقف حرکت ما نخواهد بود اگر مشــارکت مردم را در اداره 
بنگاههای اقتصــادی و نظارت مــردم را در نظارت بنگاههای 
اقتصادی بیاوریم فقط رشد اقتصادی چند درصدی نداریم بلکه 
شکل متفاوتی خواهد بود.وزیر اقتصاد عنوان کرد: ما چاره ای جز 
اینکه مردم را عنصر اصلی نظارت بر شرکت های دولتی انتخاب 
کنیم نداریم و باید هزینه های آن را بپردازیم اگر این الگوها بین 
دولت و بازیگران بخش عمومی مورد توافق قرار گیرد و حرکت 

هماهنگی داشته باشیم خروجی های خوبی داریم.

مرکز آمار، گزارشــی در رابطه با رشــد اقتصادی در نه ماهه  اول 
امسال منتشر کرده است. در این گزارش رشد اقتصادی را برای نه 
ماه با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۸ درصد محاسبه شده است. 
همچنین بیشترین رشــد مربوط به بخش استخراج نفت و گاز و 
بدترین نتایج برای بخش کشاورزی به دست آمده است. این گزارش ایران را در حال خروج از رکود ناشی 
از کرونا و تالش برای توســعه تجارت نشان می دهد.اقتصاد آنالین- علی مسعودی؛ بنابر گزارش منتشر 
شــده از مرکز آمار در نه ماهه ابتدایی امســال رشد ۵.۱ درصدی با نفت و رشد ۳.۸ درصدی بدون نفت 
ثبت شــده است. این در حالی اســت که برای مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ با نفت رشد 0.۸- درصدی و 
بدون نفت رشــد ۱- درصدی را تجربه شده بود.در بین بخش های مختلف بدترین وضع مربوط به گروه 
کشاورزی است که ۳.۹ درصد کاهش یافته و بهترین وضعیت به گروه استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد 
۱۳.4 درصد تعلق دارد. این رقم رشد برای گروه نفت و گاز در حالی ثبت شده است که در سال ۱۳۹۹ 

افزایش ۵.۶ درصد و در نه ماهه اول آن کاهش 2.4 درصدی را داشته است. گروه صنایع و معادن)بدون 
نفت( رشد 4 درصدی و به طور خاص بخش صنعت رشد ۳.4 درصدی تجربه کرده است همچنین گروه 
ساختمان و خدمات به ترتیب با رشد ۶.۳ و ۵.۱ مواجه شدند که  این موضوع نشان دهنده شروع رونق 
در این بخش ها است. در بین گروه های مختلف خدماتی کمترین رشد مربوط به واسطه گری مالی بوده 
است.طرف دیگر تولید ناخالص داخلی، هزینه ها قرار دارند که شامل چهار بخش، هزینه خصوصی، هزینه 
دولتی، تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص صادرات می شود، بنابر آمار منتشر شده، بیشترین رشد 
مربوط به بخش صادرات کاال و خدمات بوده که ۱4.۸ درصد رشد داشته است. بعد از آن مصرف خصوصی 
حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است و دو بخش هزینه ی مصرف دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 
ترتیب ۵.۳ درصد و 4.۹ درصد رشد داشته اند. این اعداد نشان می دهد از طرفی تاثیر کرونا کاهش یافته 
و از رکود حاصل از آن فاصله گرفته ایم و از روی دیگر اوضاع تجارت خارجی کشور نیز بهبود پیدا کرده 
اســت. رقم ثبت شده برای رشــد بخش صادرات و واردات در حالی است این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود 
۳۵- درصد بود.بنابراین، آمارها نشــان می دهد که با گسترش واکسیناسیون و کاهش آمار کرونا، کشور 
در حال خروج از رکود حاصل از کرونا است، همچنین با توجه تعامل بهتر ایران و چین و رسیدن فروش 
روزانه ۶00 هزار بشکه در نه ماهه اول امسال رشد ۱۳.۶ درصدی در بخش نفت و گاز ثبت شده است و 

این بخش هم رونق پیدا کرده است.

علی رغم پایان مهلت دستگاه های مرجع صدور مجوز برای بارگذاری مجوزها، دستگاه های 
کمی توانسته اند درگاه های تخصصی شان را به درگاه ملی مجوزها وصل کنند و در صورت 
عدم تمکین باید منتظر توبیخ باشــند.به گزارش اقتصــاد آنالین به نقل از مهر، به اعتقاد 

کارشناســان و به گواهی آمار و ارقام، تعدد و دســت و پاگیر بودن مراحل و شرایط صدور مجوزهای کسب و کار طی سال های 
گذشــته اثرات نامطلوبی بر محیط کســب و کار، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشــته است.هرچند در ماده ۷ قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل 44 قانون اساســی )مصوب بهمن ۱۳۸۷( وزارت اقتصاد مکلف شده بود که شرایط صدور مجوز برای 
همه کسب و کارها را شفاف و تسهیل نماید ولی تا مدتی پیش اقدام عملی ازین جهت مشاهده نشد تا اینکه بهمن ماه سال 
گذشته، قانون اصالح ماده )۱( و )۷( اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید و تکالیف دستگاه ها را برای تسهیل و شفاف سازی 
نظام مجوزدهی در کشور یادآوری کرد.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. 

بر اساس گزارش مرکز آمار؛

آخرین وضعیت اتصال دستگاه ها به عبور اقتصاد ایران از کرونا 
درگاه مجوز ها
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گزیده خبر

کاهش ماهانه صادرات گاز مایع ایران
منابع کشــتیرانی به پالتس اعالم کردند صادرات LPG ایران برای بارگیری 
در فوریه ۳۸۲ هزار تن در مقایسه با ۴۵۱ هزار و ۵۰۰ تن در ژانویه تخمین 
زده شــد.به گزارش ایسنا، منابع آگاه به پالتس گفتند: حجم محموله های 
بارگیری شده در دسامبر به ۵۳۱ هزار تن رسید در حالی که حجم محموله 

ها در نوامبر ۵۳۹ هزار و ۵۰۰ تن و در اکتبر ۳۶۳ هزار و ۵۰۰ تن بود.
»اس اند پی گلوبال کامادیتی اینسایتس« پیشتر گزارش کرده بود صادرات 
LPG ایران در سال ۲۰۲۱ در سپتامبر به اوج خود رسید و ۵۵۶ هزار تن بود.

محموله های بارگیری شــده در ژانویه شامل هفت محموله متشکل از ۳۳ 
هــزار تن پروپان، ۱۱ هزار تن بوتــان و دو محموله ۴۴ هزار تنی از پروپان 
و بوتان و یک محموله شــامل ۱۵ هزار تن پروپان و هشت هزار تن بوتان، 
یک محموله شامل ۱۰ هزار تن پروپان و ۱۲ هزار تن بوتان و یک محموله 
چهار هزار تنی به نسبت مساوی بوتان و پروپان بودند.محموله های بارگیری 
شده در فوریه شش محموله شامل ۳۳ هزار تن پروپان، ۱۱ هزار تن بوتان، 
دو محموله ۴۴ هزار تنی به نســبت مســاوی پروپان و بوتان، یک محموله 
۲۲ هــزار تنی پروپان یا بوتان و یک محموله ســه هزار تنی بودند.به گفته 
منابع بازرگانی و کشتیرانی، صادرات ماهانه LPG ایران عمدتا به مقصد چین 
اســت که با وجود تحریمهای آمریکا با اقدام چینی ها در ساخت ناوگانی از 
کشتیهای بسیار بزرگ حمل گاز، تسهیل شــده است.صادرات LPG ایران 
بدون تحریمهای کشــتیرانی و تجاری بین المللی می تواند باالتر باشــد و 
 VLGC بــه صادرکنندگان ایرانــی اجازه دهد از ناوگان جهانی کشــتیهای
 LPG دوباره اســتفاده کنند. تحلیلگران می گویند ایران می تواند صادرات
را در ســال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۹ میلیون تن افزایش دهد.بر اساس گزارش 
پالتس، قیمت LPG فوب خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ تحت تاثیر افزایش قیمت 
معامالت نفت برنت و بهبود تقاضا از ســوی بخش پتروشیمی، افزایش پیدا 
کرده اســت. میانگین قیمت فوب پروپان در فوریه به ۸۹۱ دالر و ۵۵ سنت 
در هر تن رســید که باالتر از ۷۴۶ دالر و ۵۲ سنت در ژانویه و ۶۹۲ دالر و 
هفت سنت در دسامبر بود. قیمت فوب بوتان در فوریه ۸۱۲ دالر و ۶۱ سنت 
در هر تن بود که باالتر از ۷۳۷ دالر و ۶۷ سنت در ژانویه و ۶۶۴ دالر و ۱۶ 

سنت در دسامبر بود.

اروپا به تدریج اتکا به انرژی روسیه را 
قطع خواهد کرد

رهبران اتحادیه اروپا خرید نفت، گاز و زغال سنگ روسیه را به تدریج متوقف 
خواهند کرد اما بعید اســت به اوکراین اجازه عضویت ســریع را بدهند.به 
گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزرای رویترز، قرار اســت رهبران ۲۷ کشور 
اتحادیه اروپا در روز پنج شنبه و جمعه )۱۹ و ۲۰ اسفند( در شهر »ورسای« 
فرانسه با یکدیگر دیدار کنند تا به بررسی حمله روسیه به اوکراین بپردازند.

در پیش نویس بیانیه ۲۷ رهبر اتحادیه اروپا که برای این اجالس آماده شده، 
آمده است: جنگ تجاوزکارانه روسیه یک تغییر بنیادین در تاریخ اروپاست.

در این بیانیه آمده است: در مواجهه با بی ثباتی فزاینده، رقابت استراتژیک و 
تهدیدات امنیتی، ما تصمیم گرفتیم که مسئولیت بیشتری در قبال امنیت 
خود پذیرفته و گام های قاطع بیشــتری در جهت ایجاد حاکمیت اروپایی 
خود، کاهش وابســتگی هایمان و طراحی یک مدل رشــد و سرمایه گذاری 
جدید برای سال ۲۰۳۰ برداریم.این یک نقطه عطف برای اتحادیه اروپا است، 
زیرا روسیه بزرگترین تامین کننده انرژی آن است که بیش از ۴۰ درصد گاز، 
بیش از یک چهارم واردات نفت و تقریبا نیمی از زغال ســنگ خود را تامین 
می کند.رهبران اتحادیه اروپا یک ضرب االجل کلی برای قطع واردات انرژی 
روسیه تعیین نخواهند کرد چراکه میزان وابستگی کشورهای عضو با یکدیگر 
متفاوتاز کشــوری به کشور دیگر متفاوت است، آلمان، ایتالیا، مجارستان و 
اتریش از جمله کشورهایی هستند که عمیقاً به منابع مسکو متکی هستند.

اما کمیسیون اروپا معتقد است که اتحادیه اروپا به عنوان یک کل می تواند 
واردات گاز خــود از روســیه را در ســال جاری به میزان دو ســوم کاهش 
دهد اما این در صورتی ممکن اســت که تامین کننــدگان خود را متنوع و 
در انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کند، اروپا همچنین باید بهره وری 
انرژی ساختمان هایش را بهبود بخشد.همچنین در این بیانیه آمده، اروپا - 
که چندین دهه آمریکا را پشتوانه نهایی امنیتی خود می دانست - اکنون به 
دنبال این است که بودجه دفاعی خود را به طریق چشم گیری افزایش داده و 

در زمینه تولید میکروپردازنده ها، دارو یا مواد غذایی مستقل تر شود.

ترکیه از خرید نفت ایران استقبال می کند
آلپ ارسالن بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد این کشور به خرید نفت 
روســیه ادامه می دهد و امیدوار اســت تحریمها علیه صادرات نفت ایران 
لغو شــوند.به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه 
ممنوعیت واردات نفت خام و فرآورده های نفتی روســیه را به تالفی حمله 
مسکو به اوکراین اعالم کرد. انگلیس اندکی بعد از اظهارات بایدن، اعالم کرد 
واردات نفت و فرآورده های نفتی روسیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف می 
کند.وزیر انرژی ترکیه در حاشــیه کنفرانس انرژی ســراویک در هیوستون 
آمریکا گفت: جهان به نفت بیشــتری نیاز دارد و این نفت باید از جایی، از 
آمریکا، از ونزوئال، از ایران، عربستان سعودی یا هر جایی که الزم باشد، تامین 
شود.بایراکتار گفت: ترکیه به راحتی نفت کشورهای دیگر را جایگزین نفت 
روسیه نمی کند و روسها تامین کنندگان قدیمی و مورد اطمینان بوده اند. 
ترکیه برای ۴۵ درصد از گاز، ۱۷ درصد نفت و ۴۰ درصد بنزین مورد نیازش 

به روسیه متکی است.

از سوی آسوشیتدپرس صورت گرفت؛
انتشار گزارش توقیف محموله نفت ایران 

از سوی آمریکا
محموله دو نفتکش که مظنون به انتقال نفت ایران بوده اند، چند ماه پیش 
از سوی آمریکا توقیف شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس 
گزارشی منتشر کرده و در آن گفته است که محموله دو نفتکش که مظنون 
به انتقال نفت ایران بوده اند، چند ماه پیش از سوی آمریکا توقیف شده است.

اگرچه این گزارش روز پنجشــنبه منتشــر شــده، اما جزئیات توقیف این 
محموله ها یک ماه پیش در یک پرونده فدرال در آمریکا و پس از آن که دو 
نفت کش تحت مدیریت شرکت های یونانی به دستور نهادهای قضائی آمریکا 
بار خود به ارزش ۳۸ میلیون دالر را در باهاماس و هیوستون تخلیه کردند، 
ثبت شده بود.در این گزارش گفته شده که کشتی اول در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰ 
وارد پایانه جزیره خارک ایران برای بارگیری نفت شده بود و چهار روز بعد از 
آن، بخشی از نفت خود در دریا را به نفتکش دیگری به نام آرینا منتقل کرد.

به ادعای آسوشیتدپرس این دو نفتکش در نهایت نتوانستد برای نفت خود 
مشتری پیدا کنند و هر دو کشتی - آرینا و نوستوس - سپس سعی کردند 
نفــت را در یک انبار در ترکیه تخلیه کنند. اما مقامات ایاالت متحده آنها را 
شناســایی کردند و به آنها دستور دادند محموله خود را تخلیه کنند، کاری 
که نفتکش نوستوس در هیوستون در سال گذشته و آرینا اخیراً در ژانویه در 
باهاماس انجام دادند.با وجود آن که این رویداد به چند ماه پیش باز می گردد، 
گفته نشده که چرا انتشار خبر آن از سوی رسانه های غربی پس از چند ماه 

سکوت اکنون صورت گرفته است.

قیمت گاز اروپا از افزایش بازماند
قیمت گاز طبیعی اروپا پس از نوسانات شدیدی که در بازار تحت تاثیر جنگ 
در اوکراین و تحریمها علیه روســیه ایجاد شد، کاهش پیدا کرد.به گزارش 
ایســنا، بهای معامالت گاز هلند که قیمت پایه گاز اروپاست، پس از این که 
روز سه شنبه بین افزایش و کاهش در نوسان بود، حداکثر ۱۴ درصد کاهش 
پیدا کرد. قیمت گاز در روزهای اخیر که نگرانیهای پیرامون عرضه بر فضای 
بازار غالب شــده و ممنوعیت واردات نفت روسیه به آمریکا بازارهای کاال را 
دچار شــوک کرده، مکررا رکوردهای جدیدی را شکســته است.گاز روسیه 
حدود یک ســوم از تقاضای اروپا را تامین می کند. صادرات گاز روســیه از 
طریق خط لوله شــامل مسیر اوکراین، فعال هدف تحریمها قرار نگرفته و به 
شکل عادی جریان دارد و حتی از زمان حمله روسیه به اوکراین، افزایش پیدا 
کرده است. با این حال اروپا سرگرم طراحی برنامه ای برای کاهش وابستگی 

به واردات روسیه و کاهش دو سوم وارداتش در سال میالدی جاری است.
روسیه هفته جاری تهدید کرده بود در واکنش به تحریمها، بزرگترین مسیر 
گاز به اروپا را قطع خواهد کرد. هر چند چنین تصمیمی هنوز گرفته نشده 
است اما چنین اقدامی به نفع هیچ کس نخواهد بود. والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه فرمانی را امضا کرده است که شامل ممنوعیت یا محدودیت 
صادرات بعضی از کاالها به خارج روسیه است. فهرست محصوالت، کاالها و 
مواد خام قرار اســت از سوی دولت روسیه اعالم شود. تحریمها علیه روسیه 
رو به افزایش است و دولت آمریکا واردات سوختهای فسیلی روسیه از جمله 
نفت را ممنوع اعالم کرده اســت. انگلیس هم اعالم کرده است خرید نفت 
روســیه را تا پایان امسال متوقف می کند.بهای معامالت گاز ماه آتی هلند 
ســاعت هشت و ۲۶ دقیقه صبح چهارشنبه به وقت محلی در آمستردام، با 
۹.۱ درصد کاهش، به ۱۹۵ یورو به ازای هر مگاوات ســاعت رسید. قیمتها 
هفته جاری ۱۶۰ یورو نوسان داشته و روز دوشنبه به مرز ۳۴۵ یورو صعود 
کرده بودند.بر اساس گزارش بلومبرگ، گروه مالی سیتی گروپ در سناریوی 
پایه خود پیش بینی کرد واردات گاز روسیه از خط لوله به میزان ۳۴ درصد 
در مقایســه با سطح سال گذشته کاهش پیدا می کند و این خال با افزایش 
واردات گاز طبیعــی مایع )LNG( جبران می شــود. امــا وقایع اروپا قیمت 

معامالت نقدی LNG را باال برده است.

ریزش قیمت نفت در واکنش به سیگنال تولیدکنندگان بزرگ اوپک
قیمــت نفت در پی حمایت امارات متحــده عربی و عراق از 
افزایش تولید که بخشی از عرضه مختل شده روسیه را جبران 
می کند، حداکثر ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا، 
بهای معامالت نفت برنت در جریان ریزش شــدید، بیش از 
۱۷ درصــد معادل ۲۲ دالر کاهش یافــت و تا رکورد اندک 
۱۰۵ دالر و ۶۰ سنت عقب نشینی کرد. این شاخص بخشی 
از ضــرر خود را در ادامه معامالت جبران کرد و آخرین بار با 
۱۷ دالر و ۱۶ ســنت معادل ۱۳.۴ درصد کاهش، ۱۱۰ دالر 
و ۸۲ سنت در هر بشــکه بود. بهای معامالت نفت آمریکا با 
۱۵ دالر و ۴۴ سنت معادل ۱۲.۵ درصد کاهش، به ۱۰۸ دالر 
و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید.قیمتها پس از این که معامله 
گران به گزارشهای رســانه ای در خصوص ادعای وزیر نفت 
عراق برای آمادگی این کشــور برای افزایش تولید در صورت 
موافقت اوپک پالس واکنش نشان دادند، به رکورد پایینی در 
معامالت روز چهارشنبه سقوط کرد.روزنامه فایننشیال تایمز 
پیشتر گزارش کرده بود یوسف العتیبه، سفیر امارات متحده 
عربی در واشنگتن اعالم کرده است کشورش موافق افزایش 
سریعتر تولید نفت است.باب یاوگر، مدیر معامالت انرژی در 
شرکت میزوهو گفت: این چیزی نیست. آنها می توانند ۸۰۰ 

هزار بشکه در روز را سریعا به بازار برگردانند و جایگزین یک 
هفتم از عرضه روســیه کنند.در این بین، آمار اداره اطالعات 
انرژی آمریکا نشــان داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی 
بــه چهارم مارس، به میزان ۱.۹ میلیون بشــکه کاهش پیدا 
کرده و به ۴۱۱.۶ میلیون بشــکه رســیده است که باالتر از 
پیش بینی تحلیلگران در نظرســنجی رویترز از کاهش این 
ذخایر به میزان ۶۵۷ هزار بشکه بود. ذخایر نفت در کاشینگ 
اوکالهاما که هاب تحویل معامالت نفت است، به میزان ۵۸۵ 
هزار بشکه کاهش پیدا کرد و به پایینترین سطح از اوت سال 
۲۰۱۸ رسید. حجم نفت در ذخایر نفت استراتژیک آمریکا به 
۵۷۷.۵ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد که پایینترین میزان از 
ژوییه سال ۲۰۰۲ بود. هفته گذشته جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا با توجه به ادامه جنگ در اوکراین، با آزادســازی ۳۰ 
میلیون بشــکه نفت از این ذخایر موافقت کرده بود.بر اساس 
گزارش رویتــرز، ذخایر بنزین آمریــکا در همین مدت ۱.۴ 
میلیون بشکه کاهش یافت و به ۲۴۴.۶ میلیون بشکه رسید 
در حالی که ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و نفت کوره 
به میزان ۵.۲ میلیون بشکه کاهش یافت و به ۱۱۳.۹ میلیون 

بشکه رسید.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: تنها 
منبع گازی قابل اعتماد غیر از روسیه؛ 
ایران اســت که بکر هم اســت، یعنی 
درســت که از تولیدکننــدگان بزرگ 
گاز دنیا هســتیم اما از صادرکنندگان 
نیســتیم، یعنی نت باالنــس ما منفی 
اســت.بهروز نامــداری در گفت وگــو 
بــا خبرنگار اقتصــادی ایلنــا، درباره 
چشــم انداز صــادرات نفت ایــران در 
شــرایط امروز اظهار داشــت: قبل از 
قضایایی روسیه و اوکراین ایران تاحدی 
توانسته بود برای نفت خود بخصوص 
در مارکت چین جا بــاز کند و تصور 
این اســت که پیچ تحریم ها شل شده 
و اجازه داده شــود که ایــران نفت را 
بفروشــد. اما اکنون شرایط بازار انرژی 
دچار تغییرات بنیادین شــده و روسیه 
نه خود برای خریداران تحریمی اعمال 
کرده و نه خریداران نفت و گاز روسیه 
تغییــری داده اند اما به نظر می رســد 
خواه ناخــواه چه موضوع روســیه حل 
شــود یا خیر، آرام آرام نفت روسیه در 
پروسه ۲ تا ۳ ساله از بازار جهانی حذف 
و یا کمرنگ شود، از این منظر  می توان 
گفت جا برای نفت ایران باز می شــود. 
بنابراین اگر توافق شود به سرعت تولید 
ایران را باال مــی رود و هم نفتی را که 
روی آب دارد به سرعت به بازار تزریق 
می کند. وی افزود: موضوع مهم تر اینکه 
به نظر می رســد اگــر در وین توافق 
شود ســرمایه هایی که از منابع نفت و 

گاز روســیه دور می شوند به میادین و 
تاسیسات نفتی ایران سرازیر شوند، در 
حال حاضر ایــران حدود ۱.۲ میلیون 
بشکه روانه بازار می کند که این رقم به 
سرعت می تواند به ۲.۵ میلیون بشکه 
در روز برســد. در هر حــال ما باید به 
این سمت برویم که هم سرمایه و هم 
تکنولــوژی را برای بخــش گاز جذب 
و در بــازار انرژی دنیا توســعه دهیم.
این کارشــناس حوزه انرژی گفت: از 
ایــن پس قطعا نقش روســیه در بازار 
انرژی دنیا کمرنگ خواهد شــد. البته 
پیش از این امریکا فشــار وارد می کرد 
که ال ان جی تولیدی خــود را به اروپا 
برســانند اما تاحدی با مشکل مواجه 
شــدند چون گاز ال ان جی امریکا قابل 
رقابت با خط لوله روســیه نبوده است 
یعنی این زمینه وجود داشت که امریکا 
به اروپای غربی فشار وارد کند که گاز 
روســیه را حذف کنــد. وی ادامه داد: 
امریکا هم در دوره ترامپ و هم بایدن 

از مخالفین سرســخت نورداستریم ۲ 
بوده و به آلمان فشار زیادی وارد کرده 
است، البته آلمان هم زیربار نرفت، اما 
سبب شد اروپای غربی مجبور شود گاز 
روسیه را کم کند. بنابراین این حوادث 
اخیر شــاید در آن قضایا هم ریشــه 

داشته باشد.
نامداری بیان داشــت: انــرژی که از 
روســیه به اروپا مــی رود در دو حوزه 
جایگزین می شــود که یکــی از آنها 
انرژی هــای تجدیدپذیر اســت، یعنی 
در راســتای سیاست های حذف کربن 
جایگزیــن بخشــی از انــرژی مورد 
نیاز اروپا می شــود ولــی این انرژی ها 
ظرفیــت چندانــی ندارنــد، بنابراین 
ممکن اســت اروپا ســمت انرژی های 
جدید شــامل نفت و گاز شیل امریکا 
و کانادا باضافه اســترالیا برود. دنیای 
غرب تمایــل دارد که از منابع خودش 
بتوانــد انرژی را تامین کند اما با توجه 
به هزینه بــاالی این بخش از انرژی یا 

بایــد هزینه تولید انــرژی در کل دنیا 
را باال ببرند و یا اینکه به طور نســبی 
از ســایر منابع انرژی هم تامین کنند. 
وی تاکید کرد: واقعیت این اســت که 
قطر جای مانور نــدارد چون منابعش 
محدود است، عربستان هم اخیرا چند 
میدان گازی کشف کرده که حتما به 
مصرف داخلی می رســد، فقط ممکن 
اســت تا حدی نفت بیشــتری برای 
صادرات آزاد شــود بنابراین تنها منبع 
گازی قابل اعتماد غیر از روسیه؛ ایران 
اســت که بکر هم است، یعنی درست 
که از تولیدکنندگان بــزرگ گاز دنیا 
از صادرکنندگان نیستیم،  اما  هستیم 
یعنی نت باالنس ما منفی است، بعبارت 
دیگر تنها شانس منبع بکر ایران است.

این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان 
کرد: ایران ۵ طــرح ال ان جی دارد که 
ساالنه حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت 
دارد و مطالعات اولیه آن انجام شــده 
اســت، یعنی اگر قرار باشد به سمت 
ایران بیایند این پتانسیل وجود دارد که 
ظرف ۳ تا ۵ سال آینده ۵۰ میلیون تن 
ال ان جــی را وارد بازار کنیم و بخش 
عمــده ای از انرژی روســیه که از بازار 
خارج می شــود توسط ایران جایگزین 
شود، این منهای پروژه هایی است که 
امکان اجرا و انتقال از مسیر خط لوله 
داریم، تمام اینها منوط به این اســت 
که به تصمیمات حوزه انرژی ســرعت 

بخشیده شود.

ماه عسل طالی سیاه ایران

 همه مسیرهای اروپا به تهران ختم می شود

امارات متحده عربی در یک چرخش ۱۸۰ درجه ای از مواضع قبلی خود، اعالم کرد از اعضای اوپک پالس خواهد خواست تولید 
نفت را سریع تر افزایش دهند.به گزارش ایسنا، در بیانیه ای که روزنامه فایننشیال منتشر کرد یوسف العتیبه، سفیر امارات متحده 
عربی در واشنگتن اعالم کرد موافق افزایش بیشتر تولید نفت هستیم و اوپک را برای بررسی سطح تولید باالتر تشویق می کنیم.

معلوم نیست آیا امارات متحده عربی با سایر اعضای اوپک پالس مشورت کرده است و فعال هیچ اظهارنظری از سوی وزارت نفت 
عربســتان سعودی وجود نداشته است. اوپک و متحدانش شامل روسیه تاکنون در برابر درخواست های کاخ سفید و سایر مصرف 
کنندگان بزرگ نفت برای افزایش سریع تر تولید ایستادگی و استدالل کرده اند افزایش اخیر قیمتها به مرز ۱۴۰ دالر در هر بشکه تحت تاثیر تنش های ژئوپلیتیکی 
بوده و ارتباطی با کمبود عرضه ندارد.بهای معامالت نفت برنت پس از انتشار این خبر ۶.۴ درصد کاهش یافت و به ۱۱۹ دالر و ۷۶ سنت در هر بشکه رسید.اوپک پالس 
در آخرین دیدار وزیرانش برای بررسی وضعیت بازار پیش از تصمیم گیری برای پایبندی به برنامه افزایش تدریجی تولید، تنها ۱۳ دقیقه زمان صرف کرد. هیچ بحثی 
درباره دلیل اصلی افزایش قیمتها که حمله نظامی روســیه به اوکراین بود، وجود نداشــت. هرگونه پیشنهاد برای افزایش تولید به خصوص اگر به کشورهای غربی در 
تالش هایشان برای کاهش وابستگی به نفت روسیه کمک کند، تنشهایی را در داخل اوپک  پالس ایجاد خواهد کرد. در تماس تلفنی هفته گذشته با محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هرگونه اقدام برای سیاسی سازی عرضه انرژی جهانی را محکوم کرد.کرملین از آن زمان تهدید کرده 

است به تالفی تحریمها، صادرات انرژی به اروپا را محدود خواهد کرد.

شرکت مشاوره ریستاد انرژی هشدار داد اگر کشورهای غربی به تحریم صادرات نفت روسیه ادامه دهند، بهای معامالت نفت 
برنت ممکن است تابستان امسال به ۲۴۰ دالر در هر بشکه صعود کند.به گزارش ایسنا، بیورنار تونهاگن، مدیر بازارهای نفت 
ریستاد انرژی در یادداشتی نوشت: تحریم های گسترده علیه نفت روسیه یک شکاف ۴.۳ میلیون بشکه در روز در عرضه ایجاد 
می کند که به راحتی با منبع عرضه دیگری قابل جایگزینی نیست. این فروپاشی عرضه بزرگترین کمبود احتمالی عرضه از 
زمان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰ خواهد بود که قیمتهای نفت را دو برابر کرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، وی هشدار 

داد: هر چه قیمتها باالتر باشــد، احتمال این که اقتصاد جهانی در ســه ماهه چهارم وارد رکود شود، بیشتر می شود. نفت در قیمت ۲۴۰ دالر در هر بشکه، رکود 
جهانی و نابودی تقاضا ظرف مدت چند ماه را به دنبال خواهد داشت و پس از آن قیمتها به شدت کاهش پیدا می کند.ریستاد هفته گذشته پیش بینی کرده 
بود که نفت برنت به دلیل کاهش یک میلیون بشکه در روز از صادرات روسیه در نتیجه عواقب تحریمهای مالی و اقدامات خودخواسته شرکتهای انرژی، به باالی 
۱۳۰ دالر در هر بشکه صعود خواهد کرد.جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه ممنوعیت واردات نفت خام و فرآورده های نفتی روسیه را به تالفی حمله 
مســکو به اوکراین اعالم کرد. انگلیس اندکی بعد از اظهارات بایدن، اعالم کرد واردات نفت و فرآورده های نفتی روســیه را تا پایان سال ۲۰۲۲ متوقف می کند.

قیمتهای نفت از زمان حمله روسیه به اوکراین، بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده اند. به گفته تحلیلگران، نگرانیها نسبت به اختالل عرضه نفت در بحبوحه 
تشدید تحریمها علیه مسکو، خرید نفت را افزایش داده است.

هشدار ریستاد درباره عواقب نفت ۲۴۰ دالریحمایت امارات از افزایش تولید نفت اوپک پالس

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران از سفارش ساخت 
یک فروند کشتی نفتکش افرامکس به شرکت های داخلی 
در راســتای برنامه های جدید این شرکت در حمایت از 
توان داخل خبر داد.به گزارش ایســنا، حسین شیوا به 
دور جدید حمایت و پشتیبانی های شرکت ملی نفتکش 
ایران از صنایع و شرکت های داخلی اشاره کرد و گفت: 
در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و تحقق حمایت 
از داخل، پس از ســالها و در سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها« سفارش ساخت یک فروند کشتی نفتکش 
افراماکس به مجتمع کشتی ســازی و صنایع فراساحل 
ایران )ایزوایکو( در بندرعباس در دستور کار و اجرا قرار 
گرفته اســت که قرارداد آن به زودی امضاء خواهد شد.  
عضو هیات مدیره شــرکت ملی نفتکش ایران، ظرفیت 
این کشــتی نفتکش را ۱۱۳ هزار تن اعالم کرد و گفت: 
طبق سفارش شرکت ملی نفتکش، این کشتی نفتکش، 

اولین کشتی دوگانه ســوز ساخت داخل خواهد بود که 
با ســوخت LNG  و نفت کوره با ســولفور کم )زیر نیم 
درصــد( فعالیت خواهد کرد. وی ادامه داد: این نفتکش 
افرامکس که سازگار با محیط زیست و براساس آخرین 
 )IMO( بین المللی دریانوردی استانداردهای ســازمان 

طراحی و ساخته می شــود، با فاز سه شاخص طراحی 
راندمان انرژی )EEDI( مطابقت خواهد داشت.مدیرعامل 
شــرکت ملی نفتکش ایران با بیان اینکه با ســفارش و 
ساخت این کشتی نفتکش شاهد اشتغالزایی چند هزار 
نفری در مجموعه صنایع کشتی ســازی و رونق صنایع 
جانبی و وابســته بــه این صنعت خواهیم بــود، افزود: 
امیدواریم با سفارش ساخت و همچنین تحویل به موقع 
این کشــتی نفتکش، شاهد سفارشات ساخت بیشتری 
به شــرکت های داخلی باشیم.شیوا همچنین از جدیت 
شرکت ملی نفتکش ایران در انجام تعمیرات کشتی های 
ناوگان این شــرکت در داخل خبر داد و گفت: تاکنون 
تعمیر ۲۴ کشــتی نفتکش و شناور به یاردهای داخلی 
واسپاری شــده اســت که این روند باهدف حمایت از 
صنایع داخلی و ایجاد اشتغال در کشور، با قوت و جدیت 

بیشتری دنبال خواهد شد.

سفارش ساخت کشتی ۱۱۳ هزارتنی توسط شرکت ملی نفتکش
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گزیده خبر
رییس اتاق ایران و افغانستان در گفت وگو با ایلنا:

چین، ترکیه و پاکستان در کابل از ایران 
پیشی گرفتند

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و افغانســتان اظهار داشت: چین، ترکیه و 
پاکستان در ارتباطات سیاسی و اقتصادی با افغانستان از ایران پیشی گرفته اند. 
بطوریکه ترکیه حتی برای ســاخت فرودگاه تعهد داده است.حسین سلیمی در 
گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی ایلنا در مورد آخرین وضعیــت تجارت ایران و 
افغانســتان اظهار کرد: برای کامال عادی شدن روابط تجاری با افغانستان زمان 
الزم است. وقتی یک حکومت جدید که چندان هم در کارهای فنی و مدیریتی 
نبوده اند روی کار می آیند، تا زیرمجموعه ها را سامان دهند زمان می گیرد. با این 
حال ارتباط سیاسی آنها با دولت ایران برقرار و نشست هم گذاشتند و هیئتی هم 
از ایران به افغانســتان رفت. اینها مقدمه اتفاقاتی است که در آینده رخ می دهد 
اما هنوز تغییرات کالنی در تجارت دو کشــور رخ نداده است.وی افزود: ارتباط 
کاالیی بین دو کشــور برقرار شده اما افغانســتان در گذشته 4 میلیارد دالر از 
آمریکا کمک می گرفت که االن قطع شــده است. امکانات مالی این کشور قوی 
نیســت تا مثل سابق عمل کند، باید زمان بدهیم و منتظر باشیم تا سال آینده 
چه اتفاقاتی رخ می دهد.سلیمی تصریح کرد: میزان 2.7 میلیارد دالری که برای 
حجم تجاری ایران و افغانســتان پیش بینی کرده بودیم قطعا در ســال 1400 
محقق نشــده و تنها در سطح 6 ماه امســال که دولت قبل افغانستان روی کار 
بود تجارت قابل توجهی داشــتیم، امســال جمع حجم تجاری دو کشور حدود 
2.1 میلیارد دالر بوده اســت.وی متذکر شد: کشورهای چین، ترکیه و پاکستان 
با ســرعت زیادی به بازار افغانستان ورود کردند و ارتباطات سیاسی و اقتصادی 
خود را با این کشــور برقرار کردند. کل واردات افغانستان حدود 7 میلیارد دالر 
بــوده آن هم زمانی که 4 میلیــارد دالر کمک مالی می گرفت. از این 7 میلیارد 
دالر واردات هم 40 درصد توســط ایران تامین می شد. االن عمال این سه کشور 
هم ورود کردند و یک رقابت به وجود آمده است. ما باید از نظر سیاسی و تجاری 
فعالیت خود را افزایش دهیم وگرنه این ســه کشــور با امتیازات و اعتباراتی که 
می دهند جایگاه ایران را می گیرند. اگر ما فعالیت خود را افزایش ندهیم به رقم 
تجاری 2.6 میلیارد دالر نخواهیم رســید.رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
افغانستان ادامه داد: چین، ترکیه و پاکستان در ارتباطات سیاسی و اقتصادی با 
افغانســتان از ایران پیشی گرفته اند، بطوریکه ترکیه حتی برای ساخت فرودگاه 
تعهد داده است. افغانستان همسایه، هم زبان،هم فرهنگ ما است ولی این کشورها 
پیشی گرفته اند به خصوص پاکستان که اولین کشوری بود که با طالبان ارتباط 
گرفت. این کشورها تحریم نیستند اما ایران تحریم هم است. ما توصیه کردیم که 
ارتباطات سیاسی را پیش ببرند که ما بتوانیم ارتباطات تجاری را با این پشتوانه 
پیش بگیریم.وی اضافه کرد:  با توجه به اینکه دیگر نفوذ کشورهایی مانند آمریکا 
و عربستان در افغانستان وجود ندارد، شانس ایران افزایش می یابد اما کشورهای 
دیگر ورود کرده اند. چین یک کشور بسیار بزرگ اقتصادی است و پاکستان نیز 
همســایه افغانستان بوده و اولین کشوری بودند که با طالبان کنار آمدند. ترکیه 
هم روال همیشگی اش این است که با حکومت جدید تعامل کند و روابط تجاری 
را پیش بگیرد.سلیمی در ادامه بیان کرد: مشکالت داخلی ما نیز در این موضوع 
تاثیرگذار است. برای مثال تحریم ها و رفت و آمدها برای توافق وین باقی موارد 
را تحت الشعاع قرار داده و کمتر توجه شده است. امیدواریم این توافق هم حل 
شود تا شاید فرصت کنند به موارد هم رسیدگی کنند.وی در پاسخ به سوالی در 
مورد همکاری های معدنی بین دو کشور، گفت: بخش خصوصی امکانات و  دانش 
اســتخراجی معادن را دارد اما از آنجا که در افغانستان معادن برای دولت است، 
باید همکاری ها در این زمینه با روابط دولتی پیش گرفته شــود تا بتواند کار را 

بگیرد و بخش خصوصی وارد عمل شود.

روسیه صادرات ۲۰۰ محصول خود را 
متوقف کرد

دولت روســیه در تالفی اعمال تحریم های گســترده غربی و با هدف ایجاد 
ثبات در بــازار داخل، صادرات بیش از 200 محصول خود به جز نفت و گاز 
را متوقف می کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، روسیه 
اعالم کرد تا پایان ســال جاری میالدی صادرات بیش از 200 محصول خود 
از جمله تجهیزات پزشــکی و فناوری، خودرو و ماشــین آالت کشاورزی را 
معلق می کند. اما نفت، گاز و زغال سنگ که اصلی ترین راه درآمد دولت این 
کشور هستند، از این لیست مستثنی می شوند.طبق بیانیه دولت روسیه، این 
اقدام که همچنین شــامل ممنوعیت صادرات تجهیزات برقی، خودروهای 
ریلی و لکوموتیوها، کانتینرها، توربین ها، ماشین آالت برش فلزات و سنگ، 
صفحه های ویدئویی، پروژکتورها، کنسول ها و تابلو برق ها هم می شود، برای 
حفظ ثبات در بازار این کشــور الزم است.در این بیانیه همچنین آمده است 
دولت صادرات انواع الوار و محصوالت مرتبط با آن را به کشورهایی که موضع 

خصمانه در برابر روسیه گرفته اند ممنوع می کند.

طبق تاکید و هشدار سازمان حمایت
برای خرید خودرو ابتدا از وجاهت قانونی 

اطالعیه ها مطمئن شوید
در پــی انعکاس حجم بــاالی آگهی های فروش خــودرو در فضای مجازی، 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطالعیه ای به متقاضیان 
خرید خودرو تاکید کرد که مردم از وجاهت قانونی اطالعیه های فروش خودرو 
در فضای مجازی مطمئن شوند به به آن توجه کنند.به گزارش ایسنا، سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خطاب به مشــتریان و متقاضیان 
خرید خودرو از شبکات مجازی اعالم کرده است:نظر به اینکه اخیرا در فضای 
مجازی، شــاهد انعکاس حجم باالی درج آگهی های فــروش خودرو تحت 
روش های مختلف هســتیم، لذا به منظور تنویــر افکار عمومی و جلوگیری 
از بروز مشــکالت احتمالی آتی و متضرر نشدن هموطنان محترم در مراحل 

ثبت نام، خرید و تحویل خودرو موارد ذیل مورد تاکید است:
1- متقاضیان خرید خودرو بایســتی صرفا از طریق اطالعیه های موجود در 
سایت های رســمی شــرکت های تولیدکننده و در چارچوب بخشنامه های 
رسمی صادره که شماره و تاریخ مجوزهای اخذ شده در آن درج شده باشد، 

اقدام به ثبت نام کنند. 
2- هرگونــه آگهی و اطالعیه صادره در فضای مجازی که همزمان از طریق 

شرکت های اصلی اطالع رسانی نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.  
٣- تمامی شــرکت های تولیدکننده خودرو مکلف به اطالع رســانی سریع و 
جامع بخشــنامه های فروش از طریق سایت رسمی شرکت و با درج شماره و 

تاریخ مجوز اخذ شده از وزارت صمت هستند.
4-  تمامی روش هــای فروش با موعد تحویل بیش از یک ماه، نیازمند اخذ 

مجوز است.
۵-  برای آن دسته از خودروهایی که برای اولین بار مقرر شده تا وارد چرخه ی 
عرضه در کشــور شوند، پیش از اعالم شــرایط فروش صرفا از طریق سایت 
رســمی شرکت، دریافت هرگونه وجه از طریق شرکت اصلی یا نمایندگی ها 

با عناوین فروش حواله، دریافت وجه علی الحساب و ... ممنوع خواهد بود.
6- بــا توجه به ممنوعیت واردات خودرو به کشــور، صدور هرگونه اطالعیه 

پیش فروش خودروهای وارداتی در فضای مجازی فاقد وجاهت است.
الزم به ذکر اســت که در رابطه با مورد ششــم فوق الذکر، با توجه به بحث 
و بررســی های اخیر پیرامون آزادســازی واردات خودرو و اخبار منتشره از 
سوی مجلس شــورای اسالمی، شــورای نگهبان و... و. در این رابطه، اخیراً 
آگهی های فروش بســیاری در فضای مجازی برای پیش فروش خودروهای 
وارداتی که موعد تحویل آن ها ســال آتی و پس از آزادســازی واردات، دیده 
می شود؛ براساس هشدار ســازمان حمایت این اطالعیه ها هیچ یک وجاهت 

قانونی ندارند.

مذاکره تجاری با ۷ کشور ر ۷ ماه

 عبور صادرات از مرز ۴۵ میلیارد دالر
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در چند ماهه اخیر 
روی بهبود محیط کســب وکار، تأمیــن مواداولیه و منابع مالی 
تمرکز کرده ایم، گفت: در بازار مواد اولیه ثبات نسبی ایجاد شده 
و گفت وگوهــا برای ارتقای روابط تجاری با 7 کشــور در 7 ماه 
اخیر انجام شده اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از 
شاتا، سیدرضا فاطمی امین در مراسم بهره برداری از 100 واحد 
راکد و نیمه فعال احیا شده توسط صندوق کارآفرینی امید که با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، افزود: هدف گذاری 
برای رســیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده انجام 
شده اســت که با توجه به رشد منفی ســال های گذشته، رقم 

باالیی است.

هدف گذاری برای رسیدن به رشد12.۷ در بخش صمت
وی با بیان این که برای رســیدن به این رشــد، باید رشد 12.7 
درصدی در بخش صنعت محقق شــود، تصریح کرد: در حوزه 
معدن نیز باید به رشــد 10 درصد و در حوزه کشاورزی به رشد 

9 درصدی برسیم.

ظرفیت الزم برای رسیدن به رشد 8 درصدی را داریم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که اگر رشد 8 درصدی 
ســال 1401 رقم بخــورد به تولید ســال های 1٣96 و 1٣97 
باز می گردیم، ادامــه داد: پس یعنی ظرفیت های موجود برای 
بازگرداندن سطح تولید به دو سال پیش کافی است و باید این 

ظرفیت ها و سرمایه ها را فعال کنیم.

ارتقای سرمایه گذاری ها برای تداوم رشد 8 درصدی
فاطمی امین، احیــای واحدهای راکــد و نیمه فعال و تکمیل 
طرح های نیمه تمام را در راستای بهره گیری از همین ظرفیت ها 
عنوان کــرد و گفت: اگر بخواهیم رشــد 8 درصــدی را برای 
ســال های 1402 و 140٣ تداوم و ارتقاء بخشیم، باید به سمت 

ارتقا سرمایه گذاری ها برویم.

رونمایــی از 48 پروژه بزرگ ســرمایه گذاری با حضور 
رئیس جمهوری

وی با اشــاره به رونمایی از 48 پروژه بزرگ ســرمایه گذاری در 
امســال با حضور رئیس جمهوری، تصریح کــرد: این پروژه های 
سرمایه گذاری و پروژه هایی که سال آینده رقم خواهد خورد اثر 

خود را در سال 1402 نشان خواهد داد.

باید فضای با ثبات برای کسب و کار مهیا شود
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود، مشکالت محیط 
کســب وکار و درون بنگاه ها را از عوامل راکد و نیمه فعال ماندن 
واحد ها دانســت و اضافه کرد: در فضای کسب وکار ثبات بسیار 
مهم است؛ ثبات در نرخ ارز، تأمین منابع مالی، مواداولیه و بازار 
مؤلفه های مهمی هستند که باید برای یک کسب وکار و مدیران 
آن، مهیا شــود.فاطمی امین با بیان این که وزارت صمت در این 
حوزه بر ســه محور تمرکز دارد، اضافه کرد: این محورها شامل 
بهبود محیط کســب وکار، تأمین مواداولیه و منابع مالی است و 

تالش کرده ایم اقدامات مؤثری در این حوزه ها انجام دهیم.
در بازار مواد اولیه ثبات نسبی ایجاد شده است

وی با بیــان این که در ایــن چندماه در بــازار مواد اولیه ثبات 
نســبی را ایجاد کرده ایم، گفت: با اجرای پروژه اصالح ساختار 
بــازار کاالهای پایه، اکنون برای بســیاری از اقــالم مواداولیه، 
ســهمیه بندی برداشته شده اســت و در بازار پتروشیمی نیز با 
همکاری معــاون اول رئیس جمهوری در چند ماه آینده به یک 

ثبات خواهیم رسید.

ارتقای بیــش از 30 درصدی منابع موجود با تأمین مالی 
زنجیره ای

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تأمین مالی به عنوان 
یکی از این محورها، بیان کرد: طرح تأمین مالی زنجیره ای را با 
همکاری و هم افزایی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی 
شــروع کرده ایم، با این روش کارایی منابع موجود بیش از ٣0 

درصد ارتقا خواهد یافت.

جلوگیری از انحراف منابع با پرداخت تسهیالت مبتنی 
بر صورت حساب

فاطمــی امیــن همچنین بــه پرداخت تســهیالت مبتنی بر 
صورت حساب های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: این 
موضوع کار ما را در حوزه تخصیص منابع به شــدت تســهیل 
می بخشــد، زیرا جلوی بســیاری از انحرافات در منابع مالی را 
خواهد گرفت.وی همچنین با بیان این که به طور تقریبی از نیمه 
دوم سال آینده سهمیه بندی اعتباری نخواهیم داشت، تصریح 
کرد: با تکیه بر پرداخت تسهیالت مبتنی بر صورت حساب های 
مالــی و تأمین مالی زنجیــره ای، این موضوع محقق شــده و 

هزینه های مالی کاهش خواهد یافت.

صادرات تا اول اسفند از مرز 45 میلیارد دالر عبور کرده 
است

وزیر صمت با اشــاره بــه انجام کار گســترده در حوزه تجارت 
خارجی نیز اضافه کرد: یکــی از موضوعات مهم برای تحریک 
تقاضا، موضوع صادرات است که خوشبختانه صادرات امسال تا 
اول اســفندماه از مرز 4۵ میلیارد دالر عبور کرده در حالی که 

این رقم سال گذشته بدون نفت، ٣۵ میلیارد دالر بوده است.

گفت وگوها برای ارتقای روابط تجاری با ۷ کشــور در ۷ 
ماه اخیر

فاطمــی امین با بیان این که در 7 مــاه اخیر گفت وگوها برای 
ارتقای روابط تجاری با 7 کشــور انجام شده است، گفت: همه 
این کشــورها بر ظرفیت ارتقــاء مراودات تجــاری میان ایران 
و کشورشــان تا دو برابر، تأکید داشــته اند.وی در بخش پایانی 
سخنان خود با بیان این که شاید بیش از ٣0 درصد از مشکالت 
واحدها اهلیت مدیران و ســرمایه گذاران آن ها باشد، افزود: در 
ساختار جدید وزارت صمت، دفتر خدمات کسب وکار ایجاد شده 
است، زیرا به بخش خدمات کسب وکار نیاز داریم و این دفتر به 

کسب وکارها خدمات مختلفی ارائه می دهد.

یزد- قائــم مقام وزیر صنعت، معــدن و تجارت گفت: 
برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم 
و این مهم رویکرد اصلی دولت در ســال آینده است.به 
گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح، پنجشنبه شب 
در مراســم تجلیل از برگزیدگان صنعت و معدن استان 
یزد با ابراز خرسندی از حضور در جمع تولیدکنندگان و 
صنعتگران استان زرخیز یزد اظهار داشت: محور اقتصاد 
کشور در سال آینده در دست صنعتگران و معدنکاران 
اســت و دولت حساب بسیاری در مسیر گشایش تولید 
باز کرده است.وی با اشــاره به اینکه خانه های صنعت، 
معدن و تجارت بعــد از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و 
صنایع در ســال 91 تشکیل شد، افزود: جای یک نهاد 
در دولت خالی بود کــه کارهای اجرایی که دولت قرار 
است انجام دهد، به دست خود صنعتگران سپرده شود و 
خانه صنعت با همین رویکرد ایجاد شد.مفتح بیان کرد: 
وزارت صمــت اعتقاد دارد امور مربوط به برنامه ریزی و 
اجرا باید در خانه های صنعت و معدن انجام شــود که 
البته اکنون خانه های صنعت و معدن با صفر ریال هزینه 
اداره می شود اما در صددیم که یک جریان مالی در این 
خانه ها شــکل بگیرد.قائم مقام وزیر صمت یادآور شد: 
تاکنون بالغ بر 80 تفاهمنامه در این راســتا امضا شده 
اما هنوز اول کار هســتیم و باید آن را توســعه دهیم و 
خانه صنعت و معدن می تواند الگویی در مسیر واگذاری 

امور به بخش خصوصی باشــد.وی در بخش دیگری از 
ســخنان خود با بیان اینکه در 40 ساله انقالب، سه بار 
قله هایی از تورم را در کشــور تجربــه کرده ایم، عنوان 
کرد: یکی در ســال 74 که تورم باالی ۵0 درصد، یکی 
در ســال 8٣ و دیگری هم در چهار سال اخیر که چهار 
ســال متوالی تورم باالی ٣۵ درصد را تجربه می کنیم 
که در تاریخ اقتصاد کشــور بی سابقه است.مفتح اظهار 
داشت: در این چهار سال تجمیعی از گرانی ها و افزایش 
قیمت ها پشــت سر هم شــکل گرفت و دولت ها موفق 
نشدند این موضوع را ساماندهی کنند و این فشار را بر 
مردم مضاعف کرده اســت.وی تصریح کرد: هیچ راهی 
غیر از افزایش تولید نداریم و اگر حجم تولید را افزایش 
ندهیم، این روال باز هم ادامه خواهد یافت بنابراین یکی 
از جهت گیری های اصلی دولت، افزایش تولید ناخالص 
ملی است.مفتح ادامه داد: بر اساس تقسیم بندی که در 

دولت شــده، به بخش صنعت و معدن و تجارت هشت 
درصد رســیده و این بخش باید هشت درصد افزایش 
تولید ناخالص ملی داشته باشد.وی تاکید کرد: رسیدن 
به این میزان افزایش، مســتلزم حل دو مشــکل جدی 
است؛ یکی نقدینگی و دیگری تأمین مواد اولیه که برای 
هر دو برنامه ریزی هایی در دست تدوین است.قائم مقام 
وزیر صمت تصریح کرد: در مقطعی نقدینگی و سرمایه 
گذاری از بخش تولید خارج شد و به سایر بخش ها رفت 
که این رقم باید با بهره وری باال به بخش تولید بازگردد 
و این به معنای هدایت و سوق نقدینگی به سمت است.
وی در مورد تأمیــن 100 درصدی مواد اولیه نیز بیان 
کرد: دولت در زمینه تأمین مواد اولیه تغییر رویکرد دارد 
به این معنا که اکنون یکســری تولیدکننده و یکسری 
مصرف کننده مــواد اولیه داریم؛ اگــر تولیدکنندگان 
مــواد اولیه نتوانند همه مواد اولیــه مورد نیاز را تأمین 
کنند، بقیه آن با اولویت خودش از خارج از کشــور وارد 
می شود و اگر نتوانست، کمبودها توسط یک تضمین گر 
بازار وارد و در نظام بورس عرضه می شــود.مفتح ادامه 
داد: این تغییر رویکرد اساســی و اصولی است که دولت 
آن را پیگیری می کند زیرا دولت معتقد اســت که هیچ 
تولیدکننده ای نباید معطل مواد اولیه باشد و نباید برای 
مواد اولیه وارد نظام حواله نویســی شــود زیرا این امر 

سرمنشأ امضای طالیی و فساد اداری است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت:

برای مهار تورم و گرانی راهی جز افزایش تولید نداریم

تا پایان دی

بیش از ۶۰۰۰ واحد صنعتی به 
بهره برداری رسید

جدیدترین آمار منتشر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشــان می دهد که در 10 ماهه امســال برای 
6179 بنگاه پروانه بهره برداری صادر شده که در نتیجه آن بیش 

از 1٣4 هزار اشتغال صنعتی ایجاد شده است.به گزارش ایسنا، بر 
اساس این آمار در 10 ماهه امسال برای ٣2 هزار و 798  بنگاه 
جواز تاســیس و برای 6179 بنگاه پروانه بهره برداری ایجادی 
و توســعه ای صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
ترتیب 2.6 و ۵.٣ درصد افزایش داشته است.سرمایه پیش بینی 
شده در این مدت برای جوازهای تاسیس معادل 1047 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 99 درصد 
افزایش داشته است. میزان سرمایه پروانه های بهره برداری صادر 

شــده در 10 ماهه امسال نیز 218 دهزار و 749 میلیارد تومان 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 22.۵ درصد افزایش 
داشــته است.همچنین بر اســاس این آمار، پیش بینی شده با 
اجرای پروژه هایی که جواز تاســیس آن ها در 10 ماهه امسال 
صادر شــده، برای 814 هزار و 646 نفر شــغل ایجاد شود که 
نسبت به این رقم در مدت مشابه پارسال با افزایش 1٣ درصدی 
مواجه بوده است. پروانه های بهره برداری صادر شده در این مدت 
نیز زمینه اشتغال 1٣4 هزار و 290 نفر را فراهم کرده که نسبت 

به 10 ماهه پارسال حدود 18.7 درصد افزایش داشته است.
در این میان جزئیات این آمار که برای مدت 9 ماهه اول امسال 
منتشر شده، نشان می دهد بیشــترین تعداد جواز تاسیس در 
اســتان های یزد، آذربایجان شــرقی و سمنان و کمترین تعداد 
جواز تاسیس نیز در ایالم، کهگیلویه و بویر احمد و گیالن صادر 
شده است. بیشــترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین 
استان های کشور نیز مربوط به اصفهان، خراسان رضوی و تهران 

بوده و خراسان شمالی نیز کمترین پروانه را داشته است.

طــی رایزنی های صــورت گرفته و با موافقــت وزارت صمت و 
ابالغ گمرک ایران، الزام ثبت ســفارش برای ورود و انتقال کاال 
از مرزهای زمینی برداشــته شــد، این به نوعــی مغایر مصوبه 
هیــات دولت در رابطه بــا واردات کاال بوده و تا پیش از این در 
مرزهای غیرزمینی نیز رعایت نمی شد. با این دستور ورود کاال 
بــه گمرک و بنادر از تمامی مرزها، نیاز به ارائه ثبت ســفارش 

نخواهد داشت.بررسی های ایسنا نشان می دهد که اخیرا گمرک 
ایران در ابالغیه ای به کلیه گمرک های اجرایی کشــور از لغو 
یک دســتورالعمل که به استناد مصوبه هیات وزیران بوده خبر 
داده است، بر این اساس به بخشنامه اردیبهشت گمرک در سال 
1٣97 در مورد ممنوعیت واردات کلیه کاالها به صورت تجاری 
به کشــور اعم از مناطق آزاد و ویژه و همچنین ســایر مبادی 
ورودی بدون ثبت ســفارش اشاره  و اعالم شــده که »با ابالغ 
دفتــر مقررات صادرات و واردات، امــکان انتقال کاال از گمرک 
های مرزی به گمرک های مقصد بدون مطالبه ثبت ســفارش 
و پیگیری مجوزهای مربوطه در گمرک های مقصد و با رعایت 

پلمپ بودن محموله ها فراهم شده است.«

الزام ثبت سفارش کاال در تمامی مبادی ورودی لغو شد!
این دســتور زمانی قابل تامل است که براساس مصوبه هیات 
وزیران در ســال 1٣97 که در رابطه با واردات کاال به صورت 
تجاری به کشــور و صادر شــد در بند یک تاکید شده بود که 
»واردات کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و ســایر مبادی ورودی 
بدون ثبت ســفارش ممنوع اســت. » با وجود این مصوبه، در 
موارد بســیاری کاال بــدون الزام و مطالبه  ثبت ســفارش در 
مرزهای غیرزمینی به ویژه از طریق دریایی وارد بنادر و گمرک  
می شود و بعد از آن صاحب کاال جهت دریافت مجوزهای الزم 
از جمله ثبت ســفارش و طی فرایند تشریفات گمرکی جهت 

ترخیص کاال اقــدام می کند. با این حال ورود و انتقال کاال از 
مرزهای زمینی بدون ثبت ســفارش امکان نداشت و گمرک 
مجوز خروج کاال و انتقال آن به سایر گمرک ها جهت نگهداری 
و دریافت مجوز برای ترخیص را صادر نمی کرد که از جمله آن 
گمرک بازرگان بود و بارها در مورد حواشــی آن گزارش هایی 
منتشر شد.اما بعد از ابالغ گمرک در 14 اسفندماه، بخشنامه ای 
از ســوی هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
ایران  ابالغ شده که تا حدودی جریان را مشخص می کند؛ به 
طوری که در آن اعالم شــده است » از ابالغ مصوبه دولت در 
ســال 1٣97 در رابطه با ورود کاال بدون ارائه ثبت سفارش به 
کشور به گمرک، بدون توجه به تبعات اجرای آن،  ورود کاال به 
کشور را مرز عبور تلقی کرده و به بهانه اجرای بند یک مصوبه 
هیات دولت،  مجوز ثبت ســفارش در مرزهای زمینی کشور 
به مقاصد گمرکات داخلــی، مناطق آزاد تجاری -صنعتی که 
هیچ گونه ارتباطی با حمل و نقل بین المللی نداشته و ندارند، 

مطالبه کرده اند. »همچنین با اشاره به مشکالتی که در حوزه 
حمل و نقل در نتیجه این ممنوعیت وجود داشته، اعالم شده 
که » این انجمن طی این چند ســال پیگیری های الزم جهت 
لغو آن را در دســتور کار قرار داده تا اینکه بعد از گذشت چهار 
سال با مکاتبات و طرح مشکل بوجود آمده در جلسه حضوری 
با مسئوالن مربوطه، در نهایت وزارت صمت متقاعد به لغو این 
دستورالعمل شــده است. »ورود کاال بدون ثبت سفارش برای 
تمامی مبادی ورودی در حالی آزاد شــده اســت که در حال 
حاضر ورود کاال به گمرک و بنادر بدون ثبت سفارش از ایرادات 
چرخه تجاری و واردات محســوب و از عوامل رســوب کاال به 
شــمار می رود ، از سویی اکنون مســئوالن مربوطه که خود 
به این موضوع اذعان داشــته و بر اهمیــت جلوگیری از ورود 
کاالی بدون ثبت ســفارش به گمرک و بنادر تاکید می کنند، 
این الزام را از مرزهای زمینی هم  لغو کرده اند که جای تامل و 

پاسخگویی از سوی دستگاه های ذیربط دارد.

با یک دستور عجیب در واردات

الزام ثبت سفارش کاال در تمامی مبادی ورودی لغو شد!
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گزیده خبر

سود سهام عدالت هفته آینده واریز می شود
مدیر ناشــران سازمان بورس از پرداخت سود سهام عدالت در روزهای نخستین 
هفته آینده خبر داد و گفت: مشــموالنی که ارزش اولیه سهام آن ها ۵۳۲ هزار 
تومان است بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان سود دریافت می کنند.انصاری در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه ۳۶ شرکت سرمایه پذیر سهام عدالت وجود دارد، اظهار کرد: 
از این تعداد ۳۲ شــرکت سودده بودند که حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
پول باید وصول می شــد که ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شــده است.
وی با بیان اینکه ۶۱۶ میلیارد تومان به حســاب افزایش سرمایه ها رفته است، 
گفت: دو ناشر مخابرات و سیمان دشتستان به تعهد واریز سود خود عمل نکرده 
اند که ســازمان بورس پرونده حقوقی این شرکت ها را به مراجع قضایی ارسال 
کرده است.مدیر ناشران سازمان بورس بیان کرد: بر این اساس سود سهام عدالت 
۴۹ میلیون و ۱۸۸ هزار مشمول سهام عدالت ظرف سه تا چهار روز آینده واریز 
خواهد شــد.انصاری در مورد باقی مانده سود سهام عدالت سال ۹۸ نیز توضیح 
داد: مقدار باقی مانده ســود سال ۹۸ نیز هم زمان با سود سال ۹۹ واریز خواهد 
شد. البته یکی از شرکت هایی که سود سهام عدالت سال ۹۸ را واریز نکرده بود 
مخابرات بود که پرونده سال قبل این شرکت به مراجع قضایی ارسال شده است.

چراغ های بورس یکی پس از دیگری سبز 
شدند!

بــازار بورس در هفته ای که گذشــت برخالف هفته هــای پیش از این روندی 
صعودی داشت و چراغ های سبز بورس یکی پس از دیگری روشن شدند.

به گزارش ایسنا، بررســی آمار معامالت نشان می دهد که ارزش کل معامالت 
بورس در هفته ای که گذشــت با ۱۲۵.۹ درصد افزایــش از ۱۳۳ هزار و ۱۳۵ 
میلیارد ریال در هفته گذشته به ۲۹۹ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال در هفته جاری 
رســید.حجم کل معامالت نیز رشــدی ۱۱۸.۱۹ درصدی را تجربه کرد و از ۲۰ 
هزار و ۵۹۶ ســهم در هفته گذشــته به ۴۴ هزار و ۹۳۹ میلیون سهم در هفته 

جاری رسید.

بازار مشتقه عقب نشینی کرد
معامــالت به تفکیک بازارها نشــان می دهد که فقــط ارزش معامالت در بازار 
مشــتقه نزولی بود و با ۳۸.۰۲ کاهش از ۴۷۳ میلیارد ریال در هفته گذشته به 
۲۹۳ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.این در حالی است که ارزش معامالت در 
بازار اول سهام با ۱۷۹.۸۸ درصد رشد از ۳۵ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال در هفته 
گذشــته به ۹۸ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.همچنین ارزش 
معامالت در بازار دوم سهام رشدی ۱۰۰.۵۴ درصدی را تجربه کرد و از ۵۲ هزار 
و ۹۸۱ میلیارد ریال به ۱۰۶ هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال رسید. ارزش معامالت در 
بازار بدهی با افزایشی ۳۶۶.۶۴ درصدی از ۲۳۷۹ میلیارد ریال در هفته گذشته 
به ۱۱ هزار و ۱۰۳ میلیارد ریال در هفته جاری رسید.همچنین ارزش معامالت 
در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ۹۸.۲۱ درصد افزایش یافت و از ۴۲ 

هزار و ۵۸ میلیارد ریال به ۸۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال رسید.

شاخص باالخره از یک میلیون و 200 هزار واحد گذر کرد
شــاخص کل بورس در هفته جاری توانســت ۶۷.۱۵۸ واحــد افزایش یابد و از 
یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد در هفته گذشــته به یــک میلیون و ۳۴۸ هزار 
واحد رسید.شــاخص کل با معیار هم وزن هــم بیش از ۸ واحد افزایش یافت و 
از ۳۳۴ هزار و ۱۶۳ واحد در هفته گذشــته به ۳۴۲ هزار و ۶۹۱ واحد در هفته 

جاری رسید.

معاون وزیر اقتصاد؛
بانک ها با فروش اموال مازاد کفایت سرمایه 

خود را تقویت کنند
معــاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: بانک ها باید 
از ابزارهای مختلف به ویژه فروش امالک مازاد برای تقویت 
کفایت ســرمایه خود اســتفاده کنند.به گزارش ایِبنا، سید 
عباس حسینی که به منظور پیگیری اجرای دستورات ویژه 
رئیس جمهور در حوزه بانکداری و ارزیابی عملکرد بانک سپه 
در جمع مدیران  بانک سپه سخن می گفت، انجام فرآیندهای ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مسلح در بانک سپه را در صنعت بانکداری کشور بی نظیر خواند و افزود: 
به سرانجام رساندن بدون حاشیه و کم چالش این طرح ملی توسط مجموعه مدیران 
و کارکنان بانک سپه هم زمان با انجام امور جاری بانک ستودنی است.وی به ضرورت 
حمایت مراجع باالدســتی از بانک سپه اشاره کرد و افزود: به دلیل شرایط حاکم بر 
بانک سپه بعد از ادغام، باید طی چند سال آینده طبق توافق ۳۱ بندی ادغام به این 
بانک خط اعتباری بدون سود اعطا شود و در دادن تسهیالت تکلیفی توجه ویژه ای 

به این بانک شود.

اجرای دستورات رئیس جمهور
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن 
اشاره به دســتورات ویژه رئیس جمهور برای اصالح رویه بانک ها، تصریح کرد: طی 
چند دهه اخیر بی ســابقه بوده است که دســتور رئیس جمهور در یک حوزه ظرف 
کمتر از سه ماه در یک وزارتخانه در سراسر کشور با این سرعت عملیاتی شود.سید 
عباس حســینی یادآور شد: سخت گیری بر بدحســاب های حرفه ای بانکی و اعالم 
اســامی آنها، تسهیل و تسریع پرداخت تســهیالت خرد، رعایت مقررات به ویژه در 
زمینه نرخ های مصوبات شــورای پول و اعتبار، رعایت اصل شــفافیت و تسلیم یک 
نســخه از هر قرارداد به مشتریان به صورت الکترونیکی، اصالح نظام بانکی و تعیین 
تکلیف اموال مازاد مفاد دســتورات رئیس دولت در حوزه صنعت بانکداری است که 

با جدیت دنبال می شود.

انتظارت وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سیاست ها و انتظارت وزارت امور 
اقتصادی و دارایی از نظام بانکی کشــور، اظهار داشــت قانون مداری و رعایت تمام 
مقررات، پاکدستی و سالمت اداری، تحول نظام بانکی به نفع مردم و تحقق بانکداری 
دیجیتال، مهم ترین سیاست های مورد تأکید این وزارت خانه است.وی افزود: با اینکه 
دولت سیزدهم دنبال تحقق دولت پاکدست با محور عدالت است، گفت: هر تحولی 
که به نفع مردم باشــد و اســتفاده فناوری های  نوین در صنعــت بانکداری که به 
خدمت رسانی ارزان، سریع و آسان به مشتریان منجر شود، موردحمایت وزارت امور 
اقتصادی و دارایی است.حســینی به برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت 
بانکداری کشور اشاره کرد و افزود: در زمینه استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیل 
امور کســب و کارها و همچنین تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق ابزارهای 
مختلف مالی نظیر برات الکترونیکی با پشتیبانی امضای دیجیتال، اقدامات مطلوبی 

انجام شده است که بانک ها باید در استفاده از این ابزارها تالش بیشتر کنند.

تقویت کفایت سرمایه بانک ها
معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی ضمن تأکید بر ضرورت کفایت ســرمایه بانک ها، 
خاطرنشــان کرد: بانک ها باید از ابزارهای مختلف علی الخصوص فروش امالک مازاد 
برای تقویت کفایت سرمایه خود استفاده کنند.وی افزود: با فراهم شدن امکان اضافه 
شــدن مبلغ حاصل از فروش اموال مازاد بر ســرمایه بانک ها، آن ها باید با انگیزه و 

سرعت باالتر در واگذاری اموال مازاد عمل کنند.

جهت ارائه راهکار موثر در تصمیمات اقتصادی؛

»سامانهپیشبینیتورمانتظاری«دربانکمرکزیراهاندازیمیشود
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تالش 
و تأکید دارد با استفاده از ظرفیت  روش های داده محوری، امکانات 
بیشتری در اختیار نهادهای حاکمیتی برای افزایش شفافیت قرار 
دهد.به گزارش ایِبنا، مهران محرمیان که به عنوان سخنران ویژه 
در کنفرانس ملی سیستم های پیچیده با محوریت علم شبکه در 
دانشگاه تهران حاضر شــد، با تاکید بر اهمیت موضوع داده ها در 
توسعه و تحول بانکداری در کشــور اظهار داشت: امروزه »داده« 
در محوریت اقدامات بانک های مرکزی دنیا و همچنین بســیاری 
از ســازمان ها و کســب و کارها قرار گرفته و بانک مرکزی ایران 
نیز با همین رویکــرد، اقدامات و پروژه های موثری در راســتای 
توســعه شفافیت و بهبود فضای کســب و کار انجام داده و یا در 
دســت اقدام دارد. معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی تاکید 
کرد: پروژه های فراوانی در حوزه هــای ارزی، نظارتی، بانکداری و 
پرداخت در بانک مرکزی تعریف شده که بسیاری از آنها عملیاتی 
شده یا در حال پیاده ســازی است. در تمام این پروژه ها به دنبال 
استفاده از ظرفیت های فراوان تحلیل دیتا هستیم تا با استفاده از 
این تحلیل ها، به افزایش شفافیت کمک شود.وی با تاکید بر اینکه 
اجرای داده محوری در بانک مرکزی پیچیدگی های متعددی دارد 
و همین چالش های چندوجهی، دشواری های عمده ای در تحقق 
این امر به وجود آورده، گفت: البته با دیدگاه مثبت و اشراف بسیار 
خوبی که رییس کل محترم بر این موضوع دارند، اجرای این دست 

از پروژه ها در بانک مرکزی با ســرعت و اهتمام بیشتری در حال 
پیگیری و انجام است.این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: 
در حال حاضر ۹۲ ســامانه در بانک مرکزی در حال اجرا است و 
هدف از اجرای همه این ســامانه ها، تقویت و افزایش شفافیت در 
نظام اقتصادی و تحقق اهداف حاکمیت کالن کشور است.وی ادامه 
داد: خوشبختانه این درک ارزشمند در تمام بخش های حاکمیت 
بــه وجود آمده که با روش هــای داده محور می توانیم فضا را برای 
تصمیم سازی ها شفاف کنیم و این امکان برای نهادهای تصمیم ساز 
فراهم شــود تا به پیامدهای تصمیمات اتخاذ شده پیش از اجرای 
آنها واقف شوند.معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در تشریح 
برخی از این پروژه ها با اشاره به پروژه »نهاب« در نظام بانکی گفت: 
پروژه نهاب نمونه کامل تحقق داده محوری در شبکه بانکی است، 
شــاید در ابتدا به نظر ارتباط کمتری با داده پردازی و فرآیندهای 
هوش مصنوعی داشــته باشــد اما این یکی از مهم ترین گام ها در 
مسیر تحقق رویکرد داده محور در نظام بانکی بود که بدون اجرای 
این گام مهم، دستیابی و اجرای بسیاری از پروژه های دیگر در این 
مسیر میسر نبود. وی گفت: با وجود همه پیچیدگی هایی که برای 
هماهنگی بین سازمانی و نهادهای مختلف برای تخصیص یک کد 
یکتا برای هر فرد در کشــور وجود داشت، در حال حاضر تحقق و 
فراگیری نهاب در نظام بانکی کشور به بیش از ۹۹.۹ درصد رسیده 
بیش از ۵۰ ســال است که اجرایی و عملیاتی شده و خوشبختانه کرده و افزود: اجرا و تحقق اعتبارسنجی در کشورهای توسعه یافته اســت.وی در ادامه به اجرای اعتبارسنجی در شبکه بانکی اشاره 

ما نیز در کشور انجام این پروژه را در دستور کار داشته و به زودی 
همه ارکان و بخش های آن عملیاتی خواهد شد.معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی در بخش دیگری از مرور فعالیت های این بانک 
در توســعه شفافیت در نظام اقتصادی با بهره گیری از داده، گفت: 
ســامانه سمات یکی دیگر از پروژه هایی است که در بانک مرکزی 
آن را محقق ساخته ایم. این سامانه به عنوان یک ابزار مهم نظارت 
بانک مرکزی، در پایش میزان رشــد تسهیالت اعطایی هر بانک و 
همچنین جلوگیری از انحراف در تسهیالت عمل می کند. معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه به سامانه پیچک یا همان 
صیاد اشــاره کرد و گفت: با پیاده سازی این سامانه نظارت خوبی 
بر گردش پول در اقتصاد با استفاده از ابزار چک بوجود امده است 
که یکی از مهم ترین فوائد آن اشــراف مالیاتی و جلوگیری از فرار 
مالیاتی اســت. وی افزود: در آینده نزدیک نیز با عملیاتی شــدن 
ســامانه چکاد یا همان چک امن الکترونیکــی، ضرورت گردش 
چک های کاغذی برطرف می شــود و این ابزار کامال الکترونیکی 
مورد اســتفاده قرار خواهــد گرفت.به گفته محرمیان »ســامانه 
پیش بینی تورم انتظاری« یکی دیگر از ســامانه هایی است که در 
بانک مرکزی به دنبال پیاده ســازی آن هستیم؛ این سامانه کمک 
می کند با پایش شبکه های اجتماعی، جهت گیری انتظارات تورمی 
را در جامعه رصد کنیم تا با استفاده از نتایج این رصدها، تصمیمات 

مناسبی اتخاذ شود

بر اساس بیانیه کاخ سفید، جو بایدن، رئیس جمهور ایاالت متحده، فرمان اجرایی در مورد دارایی های دیجیتال که به آژانس های 
فدرال دستور می دهد تا در بررسی خطرات و مزایای دارایی های دیجیتالی همکاری کنند را صادر کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
بیزینس نیوز، در این بیانیه آمده است: »افزایش دارایی های دیجیتال فرصتی برای تقویت رهبری آمریکا در سیستم مالی جهانی 
و در مرزهای فناوری است همچنین پیامدهای مهمی برای حمایت از مصرف کننده، ثبات مالی، امنیت ملی و خطرات آب وهوایی 
دارد«.در این بیانیه ذکر شده است که ایاالت متحده باید رهبری فناوری در این فضای به سرعت در حال رشد را حفظ و از نوآوری 
حمایت کند و در عین حال خطرات برای مصرف کنندگان، مشاغل، سیستم مالی گسترده تر و آب وهوا را کاهش دهد.به طور خاص، این دستور رویکرد دولت بایدن 
را به سمت مقابله با خطرات و استفاده از مزایای بالقوه دارایی های دیجیتال و فناوری زیربنایی آنها تشریح می کند.این دستور شش حوزه کلیدی را شناسایی می کند 
که شامل حمایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، کاهش خطر دارایی غیرقانونی و امنیت ملی ناشی از سوءاستفاده و تقویت ایاالت متحده در رهبری سیستم مالی 
جهانی و رقابت فنی و اقتصادی است.در حالی که این دستور هیچ مقررات جدیدی را برای صنعت ارزهای دیجیتال مشخص نمی کند، به آژانس ها و بخش های فدرال 
دستور می دهد تا خطرات و مزایای ناشی از این فناوری را بررسی کنند همچنین از آژانس ها و بخش های فدرال مربوطه درخواست می کند تا گزارشی در مورد پذیرش 
ارز دیجیتال بانک مرکزی ایاالت متحده ارائه کنند.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۸۰ تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت 

به روز قبل ۱.۴۵ درصد بیشتر شده است.

طال پس از ثبت بزرگ ترین افزایش در ۱۴ ماه گذشــته به دلیل بهبود احساســات ریسک به دنبال نشانه هایی مبنی بر آمادگی 
اوکراین برای راه حل دیپلماتیک با روسیه، کاهش یافت.به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ۸ درصد کاهش 
یافت و در ۱۹۸۳ دالر و ۳۰ سنت ایستاد. بهای معامالت این بازار روز گذشته تا مرز ۲۰۵۳ دالر و ۹۹ سنت پیش رفته بود. در 
بازار معامالت آتی آمریکا، بهای هر اونس طال با  ۴۰ درصد کاهش، به ۱۹۸۴ دالر و ۸۰ سنت رسید. بهای معامالت این بازار روز 
چهار شــنبه در ۲۰۶۱ دالر و ۴۰  ســنت بسته شده بود.طال و پاالدیوم روز چهارشنبه در حالی که دارایی های پرریسک تر تالش 

می کردند به بازار بازگردند، ترمز کشیدند و تحلیلگران پیش بینی کردند که در صورت تشدید بیشتر بحران اوکراین، قیمت فلزات گرانبها دوباره افزایش یابد.
تا ساعت ۱۰:۴۷ به وقت گرینویچ، طال با ۱.۹ درصد کاهش به ۲۰۱۳.۷۹ دالر در هر اونس رسید و باالترین سطح در آگوست ۲۰۲۰ را شکست. قیمت طالی آمریکا 
با ۱.۱ درصد کاهش به ۲۰۲۱ دالر و ۲۰ سنت رسید.کریگ ارالم، تحلیلگر ارشد بازار در OANDA گفت: آنچه اکنون ممکن است شاهد آن باشیم، تنها یک اصالح 
کوچک پس از چنین حرکت بزرگی در یک دوره زمانی طوالنی )در طال و پاالدیوم( اســت.مایکل مک کارتی، مدیر ارشــد استراتژی Tiger Brokers استرالیا گفت که 
می توان مقاومت قوی در قیمت طال را در نزدیک به این سطوح باال انتظار داشت البته احتمال عقب نشینی تا نزدیک به ۱۹۳۰ دالر وجود دارد. مک کارتی افزود: »اگر 
بی ثباتی کنونی از نظر ژئوپلیتیک ادامه یابد، به احتمال بسیار زیاد ما به دنبال باالترین رکوردهای جدید برای فلزات گرانبها خواهیم بود«.پاالدیوم پس از رسیدن به 

رکورد ۳۴۴۰.۷۶ دالر در روز دوشنبه، ۳.۷ درصد کاهش یافت و به ۳۰۶۳.۱۹ دالر در هر اونس رسید.

بازگشت طال از مسیر صعودبازگشت بیت کوین به باالی 40 هزار دالر
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گزیده خبر

روسیه از شورای اروپا خارج شد
وزارت خارجه روســیه امروز )پنج شــنبه(اعالم 
کرد، مســکو از این پس در جلســات شــورای 
اروپا شــرکت نخواهد کرد.به گزارش ایســنا، به 
نقل از خبرگزاری اســپوتنیک، ایــن وزارتخانه 
امــروز در بیانیه ای اعالم کرد: کشــورهایی که 
با روســیه دوســت نیســتند، مانند کشورهای 

عضو اتحادیه اروپــا و ناتو از اکثریت مطلق خود در کمیته وزرای شــورای 
اروپا)CMCE( سوء استفاده می کنند و به تخریب شورا ادامه می دهند.وزارت 
خارجه روسیه با اشاره به »سیر غیرقابل بازگشت رویدادها« تصریح کرد که 
روسیه نمی خواهد این اقدامات خرابکارانه دسته جمعی غرب را تحمل کند.بر 
اساس این بیانیه، مسکو در پیمان ناتو و اتحادیه اروپا شرکت نخواهد کرد تا 
»قدیمی ترین سازمان اروپایی به تریبون دیگری برای شعارهای برتری طلبی 
و خودشیفتگی غرب تبدیل شود«.این وزارتخانه افزود، بگذارید آنها از ارتباط 
با یکدیگر بدون روسیه لذت ببرند.این بیانیه پس از آن منتشر شد که ماریا 
زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در اواخر فوریه شورای اروپا را به 
دلیل تصمیم آن برای تعلیق عضویت روسیه به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین 
مورد انتقاد قرار داد.زاخارووا این اقدام را در آن زمان »سیاسی » توصیف کرد 
و گفت، بیانگر این اســت که شورای اروپا اساسا به »ابزار مطیع بلوک غرب 
و طرفداران آن« تبدیل شــده است.در این رابطه کرملین توضیح داد، خروج 

روسیه از شورای اروپا به معنای خروج از همه سازوکارهای آن است.

بورل: 
ایجاد منطقه پرواز ممنوع در اوکراین منجر 

به جنگ جهانی سوم می شود
مســؤول سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا در 
اظهاراتــی گفت، اتحادیــه اروپــا نمی تواند با 
درخواســت اعمال پرواز ممنوع بر فراز اوکراین 
موافقــت کند، زیــرا این امر منجــر به جنگ 
جهانی سوم خواهد شد.به گزارش ایسنا، جوزپ 
بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 

مصاحبه اختصاصی بــا« CNBC-TV۱۸ » با تاکید بر اینکه ناتو در اوکراین 
مداخله نخواهد کرد زیرا عضو آن نیســت، گفــت، اتحادیه اروپا نفت و گاز 
روســیه را به دلیل وابستگی شــدید تحریم نخواهد کرد.بورل تصریح کرد، 
آمریکا واردات نفت و انرژی از روسیه را ممنوع کرده و انگلیس نیز گفته است 
که تا پایان ســال واردات خود را به تدریــج متوقف خواهد کرد؛ اما اتحادیه 
اروپا به دلیل وابســتگی شــدید به نفت و گاز روسیه به این جریان نخواهد 
پیوست.وی تاکید کرد، واردات نفت روسیه برای ایاالت متحده بخش کوچکی 
به شــمار می رود و تقریبا نیازی به آن ندارد؛ امــا این موضوع برای اتحادیه 
اروپا صدق نمی کند، زیرا روسیه تامین کننده بزرگ انرژی آن است.مسؤول 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا در تالش است تا 
از واردات گاز روسیه به میزان قابل توجهی بکاهد و مصرف انرژی این کشور 
را تا پایان سال به میزان دو سوم کاهش خواهد داد.بورل بار دیگر تاکید کرد، 
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی »ناتو« تا زمانی که به یک کشور عضو حمله 

نشود مداخله نخواهد کرد.
وی گفت: ناتو از هر وجب از خاک خود دفاع خواهد کرد و به همین دلیل در 
اوکراین مداخله نخواهد کرد، زیرا عضوی از آن نیســت.جوزپ بورل بمباران 
بیمارستان کودکان در شهر محاصره شــده ماریوپل را یک »جنایت جنگی 

نفرت انگیز« خواند و آن را محکوم کرد.

چاووش اوغلو: 
اوکراین برای نشستی در سطح عالی رتبه با 

روسیه آماده است
وزیر امور خارجه ترکیه دیروز )پنج شــنبه( اعالم 
کرد، اوکراین آمادگی خود را برای نشســتی در 
سطح مقامات عالی رتبه با روسیه ابراز کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، 
مولــود چاووش اوغلو، دمیترو کولبا و ســرگئی 
الوروف، وزرای امورخارجــه ترکیــه، اوکرایــن 

و روســیه امروز نشستی ســه جانبه در آنتالیا برگزار کردند.چاووش اوغلو در 
کنفرانســی خبری که پس از این نشســت برگزار شد، گفت: طرفین اساسا 
مخالف برگزاری نشســتی در ســطح مقامات عالی رتبه نیستند. حتی کولبا 
آمادگی کشورش را برای چنین نشســتی ابراز کرد.وی افزود: ترکیه انتظار 
ندارد که تمامی اختالفات تنها پس از یک نشست حل شوند و آماده است تا 
مجددا میزبان مذاکرات میان روسیه و اوکراین باشد.این دیپلمات ارشد ترکیه 
تصریح کرد: ما آمادگــی خودمان را برای میزبانی دور بعدی مذاکرات میان 
روسیه و اوکراین ابراز کردیم؛ اما اصلی ترین موضوع محل نشست نیست، بلکه 
مذاکرات اســت.وزیر امور خارجه ترکیه در پایان نشست احتمال دیدار میان 
والدیمیر پوتین و ولودیمیر زلنســکی را مطرح کرد.چاووش اوغلو همچنین 
گفت که در کنار مباحث مطرح شده در نشست روز پنج شنبه موضوع دیدار 
احتمالی میان روسای جمهوری روسیه و اوکراین نیز مورد بحث قرار گرفت.
وی سپس یادآور شــد که در این نشست موضع کشورش مبنی بر لزوم باز 
ماندن داالن های انسانی برای تخلیه غیرنظامیان و کمک رسانی به آنها را مورد 

تاکید قرار داده است. 

تهران – ایرنا –پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( مدعی اســت 
بدنبال رصد هوایی صورت گرفته در نزدیکی مرزهای اوکراین، 
روسیه برای انجام عملیات هوایی خود از خاک بالروس استفاده 
کرده است.به گزارش روز جمعه ایرنا، شکبه خبری سی ان ان 
گزارش داد: رصد صورت گرفته از سوی هواپیماهای تجسسی 
ناتو که بر فراز لهســتان در نزدیکی با مرزهای اوکراین صورت 
گرفته و دیگر داده های راداری، حاکی از آن اســت که روسیه 
از خاک بالروس برای انجام بســیاری از عملیات هوایی علیه 

اوکراین اســتفاده می کند.ســی ان ان درادامــه گزارش داد:  
مسئوالن ناتو به این شبکه خبری گفته اند که بخش عمده ای 
از  جنگنده های روسیه که وارد حریم هوایی اوکراین شده اند، 
از زمان آغاز حمالت روسیه به این کشور، از مبدا بالروس بوده 
است.»دنیس گئالئوم« )Denis Guillaume( مدیر فنی ماموریت 
ناتو دراین باره به ســی ان ان گفت: رصدهایی که توسط رادار 
هواپیماهای آواکس صورت گرفته، نشــان می دهد که ده ها 
فروند جنگنده روسی در مرزهای جنوبی بالروس و در نزدیکی 

نیروگاه هســته ای چرنوبیل قرار دارند و ساعاتی بعد حدود ۹ 
فروند جنگنده از مبدا بالروس وارد آسمان اوکراین و به سمت 
کی یف به پرواز در آمدند، همچنین در یک مورد دیگر حدود 
۲۰ فروند جنگنده روســیه از بالروس عازم کی یف شدند.سی 
ان ان افزود: یک مسئول هوایی ناتو به این شبکه خبری گفت؛   
جنگنــده هایی که از خاک بالروس برخاســته و وارد  حریم 
هوایی اوکراین شــده اند  درحمایت از عملیات نظامی روسیه 

در اوکراین بوده است.

سنای آمریکا ۱۳.۶ میلیارد دالر کمک به 
اوکراین را تصویب کرد

ســنای آمریکا یک الیحه بزرگ بودجه را برای دولت تصویب کرد که شــامل 
کمک ۱۳.۶ میلیارد دالری به اوکراین نیز می شــود.به گزارش ایسنا، به نقل از 
شبکه خبری هیل، این الیحه ۲۷۴۱ صفحه ای برای امضا به دفتر کار جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا ارسال شــده است.سناتورها با ۶۸ رای موافق در مقابل 
۳۱ رای منفی این الیحه را تصویب کردند که شــامل ۱.۵ تریلیون دالر بودجه 
دولت از جمله ۱۳.۶ میلیارد دالر کمک مرتبط به اوکراین می شود.توافق بر سر 
تامین مالی اوکراین شــامل ۶.۵ میلیارد دالر برای وزارت دفاع از جمله بیش از 
ســه میلیارد دالر برای تقویت فرماندهی آمریکا در اروپا و ۳.۵ میلیارد دالر هم 
برای تامین تجهیزاتی اســت که آمریکا به اوکراین ارسال کرده است. همچنین 
این بودجه شــامل چهار میلیارد دالر برای وزارت دفاع و قریب به ۲.۸ میلیارد 
دالر برای آژانس توسعه بین الملل آمریکا شامل هزینه برای برنامه های کمک های 
بشردوستانه می شــود.این الیحه پس از تصویب کمتر از ۲۴ ساعت در مجلس 
نمایندگان آمریکا به کنگره ارســال شــد و رای آورد. همچنین رای گیری در 
ســنا کمتر از دو روز پس از ارائه این الیحه صورت گرفت.ســناتور چارلز شومر، 
رئیس اکثریت ســنای آمریکا گفت: این یک هفته دو حزبی و سازنده در سنا به 
شــمار می رود. این بسته مالی دو حزبی یک پیروزی مهم و گسترده برای مردم 
آمریکاســت و خوشحالم که سنا امروز به همان ســرعتی که من امیدوار بودم، 
اقدام کرد. به همکارانم در هر دو طرف می گویم براوو! کار به خوبی انجام شــده 
است.این الیحه پس از چند ماه مذاکره بین کمیته های تخصیص بودجه مجلس 
نمایندگان،  سنا و رهبران کنگره ارائه شده است. سال مالی ۲۰۲۲ در اول اکتبر 
۲۰۲۱ آغاز شد، اما قانونگذاران با تصویب یک راه چاره چند ساعت پیش از مهلت 

۳۰ سپتامبر برای تامین مالی، از تعطیلی دولت جلوگیری کردند.

کاخ سفید: 
پایان مذاکرات چالش انگیز است

ســخنگوی کاخ ســفید در نشست خبری روزانه مدعی شــد که مذاکرات رفع 
تحریم هــا در وین به نقطه توافق نزدیک شــده اما پایــان گفت وگوها معموالً 
چالش انگیز اســت.به گزارش ســرویس بین الملل خبرگــزاری فارس، »جنیفر 
ساکی«، سخنگوی کاخ سفید شامگاه پنجشنبه گفته طرف ها در مذاکرات رفع 
تحریم ها در وین به توافق نزدیک هستند اما پایان گفت وگوها معموالً چالش انگیز 
اســت.جنیفر ساکی در پاســخ به ســوال یک خبرنگار درباره آخرین وضعیت 
مذاکرات وین گفت: »نظر ما این است که ]به توافق[ نزدیک هستیم. االن چند 
وقتی است که ]به توافق[ نزدیک هستیم. پایان مذاکرات، همیشه هنگامی است 

که مسائل دشوار و چالش  انگیز پیش کشیده می شوند.«

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:

 به توافق احتمالی با ایران نزدیک هستیم
نیویورک - ایرنا - ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کرد که پیشــرفت قابل توجهی در مذاکرات وین بدست 
آمده است، همچنان به یک توافق احتمالی نزدیک هستیم و 
به تعداد کمی از مسائل حل نشده رسیده ایم.سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا عصر پنجشــنبه به وقت محلی در نشســتی با 
خبرنگاران در واشــنگتن افزود، پیشــرفت قابــل توجهی در 
مذاکرات وین بدســت آمده اســت، ما همچنان به یک توافق 
احتمالی نزدیک هستیم و به تعداد کمی از مسائل حل نشده 
رسیده ایم. دلیل وجود این مسائل حل نشده، این است که آنها 
سخت ترین مســائل هستند.ند پرایس با تاکید بر اینکه اینها 
مسائل سختی هستند و به همین دلیل تاکنون حل نشده اند، 
گفت: همه طرف ها اکنون باید از خود جدیت نشــان دهند. 
ما همچنــان معتقدیم در چند روز آینــده می توانیم به یک 
بازگشت مشــترک به پایبندی برجام برسیم.این مقام وزارت 
خارجه دولت بایدن بار دیگر با توسل به تاکتیک ضرب االجل 
های ســاختگی غرب و در راستای سیاست هراس از پیشرفت 
های برنامه صلح آمیز هســته ای ایران اضافه کرد با این حال 
زمان کمی باقی مانده اســت و آن هم به دلیل پیشرفت های 
هسته ای ایران در چند ماه و چند سال گذشته است.ند پرایس 
ادامه داد ما در مراحل پایانی مذاکرات ۱۱ ماهه هستیم، زمان 
بسیار کمی برای محک پیشنهاد بازگشت مشترک به پایبندی 
به برجام باقــی مانده است.ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا 

تصریح کرد ما از همه طرف ها از جمله روســیه خواسته ایم  
تا بر حل مســایل باقی مانده تمرکز کنند تا بتوانیم به هدف 

مشــترک خود دست یابیم.وی در تداوم ادعاها و اتهام پراکنی 
های واشنگتن علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران برغم رد 

اَن از سوی جامعه اطالعاتی کشــورش مدعی شد این هدف 
مشــترک عدم دستیابی ایران به ســالح هسته ای به صورت 
دائمی و قابل تایید اســت. این تنها هدف آمریکا نیست بلکه 
روســیه یکی از اعضای امضا کننده برجام است.ند پرایس در 
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آمریکا با روسیه در خصوص 
درخواست های اخیر مســکو گفتگو کرده است یا خیر گفت 
که  رابرت مالی با نمایندگان ۱+۵ دیدار کرده است.سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا ادامه داد کامال واضح اعالم کرده ایم که 
تحریم های جدید روســیه هیچ ربطی به برجام ندارند و نباید 
هیچ تاثیری بر بازگشت احتمالی مشترک به پایبندی یا اجرای 
این توافق داشته باشند.وی تصریح کرد هیچ قصدی برای ارائه 
پیشنهادات جدید به روسیه در مورد تحریم ها نداریم و نیازی 
برای پیشــنهادات جدید برای رسیدن به بازگشت مشترک به 
پایبندی به برجام نیست.جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز 
روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مدتی است 
به توافق نزدیک شــده ایم، گفت که پایان مذاکرات همیشــه 
ســخت و چالش برانگیز اســت.این مقام دولت دموکرات جو 
بایدن افزود، ما مدتی و چند هفته ای اســت به توافق نزدیک 
شده ایم. پایان مذاکرات همیشه سخت و چالش برانگیز است. 
بنابراین من این ارزیابی را انجام نمی دهم. ما بهاین گفتگوهای 
دیپلماتیک ادامه می دهیم و به نفع همه ما اســت که در پای 

میز مذاکره باقی بمانیم.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل خواســتار اجرای کامل، موثر و 
بدون تبعیض کنوانسیون منع سالح 
های شیمیایی شــد و گفت: سوریه 
به تعهدات خود براساس کنوانسیون 
عمل کرده اســت.به گــزارش گروه 
سیاســت خارجی خبرگزاری فارس، 
»مجیــد تخــت روانچی« ســفیر و 
نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ملل در نشست پنجشنبه 
۱۰ مارس/۱۹ اســفند شورای امنیت 
در مورد سوریه اظهار داشت: سیاسی 
کردن اجرای کنوانســیون منع سالح 
هــای شــیمیایی و بهره بــرداری از 
سازمان منع ســالح های شیمیایی 
برای اهداف سیاسی، پیامدهای منفی 
عمده ای بر اقتدار و اعتبار کنوانسیون 
و ســازمان مذکور به همراه دارد.وی 
در این نشست خوستار اجرای کامل، 
موثر و بدون تبعیض کنوانسیون منع 

سالح های شیمیایی و همچنین حفظ 
اقتدار و صالحیت سازمان شد. نماینده 
کشورمان در ادامه به اجرای تعهدات 
سوریه اشــاره کرد و گفت: سوریه به 
تعهدات خود تحت کنوانسیون عمل 
کرده و به همکاری با ســازمان منع 
سالح های شــیمیایی ادامه می دهد 
و نود و هشــتمین گزارش خود را در 
مورد امحای سالح های شیمیایی در 
خاک خــود در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲ ارائه 
کرده اســت. عالوه بر این، سوریه به 

طور مرتب اطالعاتــی را در مورد در 
اختیار داشــتن و اســتفاده از  سالح 
های شیمیایی توسط برخی سازمان 
های تروریســتی بــه دبیرخانه فنی 
سازمان منع ســالح های شیمیایی 
و دبیرخانه ســازمان ملل ارائه کرده 
است.سفیر کشورمان گفت: با توجه به 
پیامدهای فاجعه بار و هولناک استفاده 
سیستماتیک از سالح های شیمیایی 
توســط صدام، دیکتاتور سابق عراق 
در جریــان تجاوزات خــود به ایران، 

جمهوری اسالمی ایران مخالفت خود 
را با اســتفاده از سالح های شیمیایی 
توســط هر کســی، در هر مکان، در 
هر زمان و تحت عنوان هر شــرایطی 
ابراز مــی دارد و  تنها انهدام و از بین 
بردن کامل همه سالح های شیمیایی 
در مقیاس جهانی و همچنین اجرای 
تمام اقدامات ضروری برای جلوگیری 
از تولید آنها می تواند تضمین کند که 
هرگز دوباره از ســالح های شیمیایی 
استفاده نمی شود.وی در پایان ضمن 
انتقــاد از برگزاری جلســات ماهانه 
و تکراری شــورای امنیــت در مورد 
ســوریه، افزود: ما بار دیگر درخواست 
خود را از شورای امنیت برای استفاده 
از نشســت های خود در مورد سوریه 
تکرار می کنیم. اختصاص یک جلسه 
ماهانه شورا و تکرار مواضع و ادعاهای 
بی اســاس علیه دولت سوریه، برای 
کارآمدی شورای امنیت مفید نیست.

تخت روانچی: 

کنوانسیون منع سالح های شیمیایی کامل، موثر و بدون تبعیض اجرا شود

رئیس جمهــوری اوکرایــن بمباران یک بیمارســتان 
کودکان در این کشور را محکوم کرد.به گزارش ایسنا، 
به نقل از وبسایت روزنامه گاردین، ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس جمهوری اوکراین، در پیامی به زبان روسی گفت: 
یک بیمارستان کودکان، یک زایشگاه. این ها چه تهدیدی 
برای روسیه داشــتند؟ روسیه چه کشوری است که از 
بیمارستان و زایشگاه می ترسد و آن را نابود می کند؟ آیا 
زنان باردار می خواستند به روستوف )شهری در روسیه( 
حمله کنند؟ آیا کســی در این زایشگاه روسی زبانان را 
تحقیر کرده بود؟ یا )این حمله موشکی( نازی زدایی از 

یک بیمارســتان بود؟زلنسکی سپس به زبان اوکراینی 
در تلگرام ادامه داد: اروپایی ها، اوکراینی ها، شــهروندان 
ماریوپل، ما باید با هم روســیه را به  خاطر این جنایت 
محکوم کنیم، اقدامی که نمایانگر تمامی شــری است 
کــه متجاوزان بر ما و همه شــهرهای مخروبه تحمیل 
کرده اند... مدارس و بیمارستان ها نابود شده اند. کلیساها 
و ساختمان های معمولی تخریب شده اند. مردم کشته 
می شوند و کودکان کشته می شوند. بمباران هوایی یک 
بیمارستان کودکان، گواه نهایی این است که نسل کشی 

اوکراینی ها در حال وقوع است.

زلنسکی بمباران بیمارستان کودکان را محکوم کرد

تهران - ایرنا- خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور نوشت: آمریکایی ها حاضر شده اند بخاطر بحران انرژی، به هر قیمت با ایران 
و ونزوئال به توافق برسند.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنانی درباره بحران انرژی در جهان و تالش 
برخی کشورهای غربی برای کاهش یا قطع واردات انرژی خود از  روسیه گفت: آمریکا سعی دارد با فریب دادن مردم خود، روسیه را عامل افزایش بهای انرژی معرفی کند. آمریکا در شرایط کنونی در تکاپو 
است تا با ایران و ونزوئال قراردادهایی در حوزه انرژی امضا کند.به گزارش اسپوتنیک، پوتین گفت: آنها )آمریکایی ها( در تکاپو هستند تا به هر قیمت با این کشورها )ایران و ونزوئال( به توافق برسند؛ کشورهایی 
که خود آمریکایی ها در گذشته علیه شان تحریم های غیر قانونی وضع کردند.رئیس جمهور روسیه افزود: آنها حاضرند تا با ایران به صلح برسند و فورا تمام اسناد را امضا کنند و همچنین با ونزوئال. آمریکایی 
ها به ونزوئال رفتند تا با آنها مذاکره کنند. پوتین در بخشی دیگر از سخنانش تصریح کرد که کشورش به تعهدات خود در زمینه تامین انرژی پایبند است و افزود: به صادرات انرژی ادامه می دهیم.وی یادآور 
شد: به کشورهای غیر دوست می گویم که ما به تعهدات خود در زمینه انرژی پایبند هستیم.رئیس جمهور روسیه افزود: غرب تالش می کند که مسئولیت افزایش قیمت انرژی را به گردن روسیه بیاندازد.

پوتین درخصوص تصمیم آمریکا برای ممنوعیت واردات انرژی از روسیه گفت: نفت صادراتی روسیه به آمریکا بیش از ۳ درصد نیست.رئیس جمهوری روسیه گفت: ما به صادرات انرژی از جمله از طریق خاک 
اوکراین ادامه می دهیم.وی با بیان اینکه کشورهای غربی مردم خود را می فریبند و تحریم ها علیه روسیه نامشروع است، هشدار داد که تحریم ها علیه روسیه باعث افزایش جهانی بهای مواد غذایی خواهد شد.

دونالد ترامپ در برنامه »شان هانیتی« فاکس نیوز اعالم کرد که حمله روسیه به اوکراین 
»یک جنایت واقعی علیه بشریت« است و باید »فورا« متوقف شود.به گزارش ایسنا، به 
نقل از پایگاه آکسیوس، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در این برنامه عنوان 
داشت: مشکل والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه این است که فکر می کند »خیلی 

باهوش و مهم« است.وی افزود: اگر او اکنون جنگ را تمام کند، به نظر می رسد شکست بزرگی برایش محسوب شود؛ حتی 
اگر ذره ای کوچک از خاک اوکراین را تصاحب کند.شــان هانیتی در این برنامه خطاب به ترامپ گفت: چندی پیش شما به 
خاطر تمجید از پوتین و استفاده از کلمه »باهوش« انتقادات زیادی را دریافت کردید، من فکر می کنم شما نیز او را به عنوان 
یک »شیطان« می شناسید. این طور نیست؟دونالد ترامپ بدون اشاره به سوال هانتی که آیا پوتین را به عنوان یک »شیطان« 
می شناســد یا خیر، پاســخ داد: خب، منظورم این بود که او گفت این یک »ملت مستقل« است که درباره اوکراین صحبت 
می کند.رئیس جمهوری سابق آمریکا خاطرنشان کرد که این اظهارات را قبل از حمله روسیه به اوکراین عنوان داشته است.

پوتین:

  آمریکا بخاطر بحران انرژی، حاضر به توافق با ایران 
به هرقیمت است

ترامپ حمله روسیه به اوکراین را 
»جنایت علیه بشریت« خواند

ناتو:
 روسیه از بالروس برای 
عملیات هوایی علیه اوکراین 
استفاده کرده است
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بررسی جدید پژوهشگران فرانسوی نشان می دهد که گونه ای از مورچه 
می تواند سلول های سرطانی را با بو کشیدن شناسایی کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از دیلی میل، یک پژوهش جدید نشان داده است که مورچه ها 
توانایی بو کشیدن سلول های سرطانی انسان را دارند. بدین ترتیب، شاید 
در آینده بتوان از آنها برای تشــخیص سرطان استفاده کرد.پژوهشگران 
»مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه«)CNRS( دریافتند که یک گونه 
مورچه موسوم به »فورمیکا فوسکا«)Formica fusca(، حس بویایی خوبی 
دارد. آزمایش ها نشان داد که این گونه مورچه به لطف حس بویایی خود 
می تواند سلول های سرطانی را از سلول های سالم انسان تشخیص دهد. 
به گفته این گروه پژوهشی، پیش از به کار بردن مورچه ها در محیط های 
بالینی مانند بیمارستان ها، باید آزمایش های بالینی بیشتری انجام شود.

شاید در آینده مشــخص شود که مورچه ها در تعیین مکان سلول های 
سرطانی انسان، بهتر از ســگ ها عمل می کنند.پژوهشگران برای انجام 
دادن تحقیقات خود، آزمایشاتی را با ۳۶ مورچه انجام دادند که سلول ها 
را در محیط آزمایشگاهی بو می کردند. آنها ابتدا، مورچه ها را در معرض 
بوی نمونه ای از ســلول های سرطانی انسان قرار دادند. سپس، این بو با 
پاداش محلول قند همراه شد.پژوهشــگران در مرحله دوم، مورچه ها را 
در معرض دو بوی متفاوت قــرار دادند. یکی از آنها بوی جدید و دومی 
بوی سلول های ســرطانی بود. پس از موفقیت آمیز بودن این آزمایش، 
پژوهشگران مورچه ها را در معرض سلول های سرطانی گوناگون قرار دادند.

بدین ترتیب، پژوهشگران دریافتند که مورچه ها بین سلول های سرطانی و 
سالم و همچنین بین دو نوع سرطان تمایز قائل می شوند.

پژوهشــگران آلمانی، نوعی بالش ابداع کرده اند که در آغوش گرفتن 
آن می توانــد اضطراب را کاهش دهد.به گزارش ایســنا و به نقل از 
نیوساینتیســت، در آغــوش گرفتن یک بالش کــه تنفس را تقلید 
می کند، طی یک آزمایش توانســت به اندازه مدیتیشن، اضطراب را 
کاهش دهد.پیشتر مشخص شده است که دستگاه های لمسی تعاملی 
مانند ربات هایی کــه قابلیت نوازش کردن دارند، با کاهش اضطراب 
مرتبط هستند و می توانند به تسکین  فوری بدون نیاز به دارو کمک 
 Alice(»کنند. برای درک بهتر پتانسیل این دستگاه ها، »آلیس هاینز
Haynes(، پژوهشگر »دانشگاه زارالند«)Saarland University( آلمان و 

همکارانش، نمونه ابتدایی یک بالش را ارائه داده اند که مانند ریه های 
انسان منبسط و خالی می شود.آنها گروهی متشکل از ۱۲۹ داوطلب 
را مورد بررسی قرار دادند و از آنها خواستند تا پرسشنامه ای را تکمیل 
کنند که سطح اضطراب آنها را ارزیابی می کرد.پس از این مرحله، ۴۵ 
نفــر از داوطلبان، بالش را در آغوش گرفتند و کمی بیش از هشــت 
دقیقه آن را به قفسه سینه خود چسباندند. ۴۰ نفر از شرکت کنندگان 
به مدیتیشــن گوش دادند و ۴۴ داوطلب باقیمانده نشستند و هیچ 
کاری انجام ندادند و به عنوان گروه کنترل شده آزمایش عمل کردند. 
سپس، سطح اضطراب داوطلبان دوباره اندازه گیری شد.نتایج نشان 
داد که در آغوش گرفتن بالش، اضطراب پیش از آزمایش را به اندازه 
مدیتیشــن کاهش داده اســت. این در حالی بود که اضطراب گروه 
کنترل شده نسبت به پیش از آزمایش افزایش یافت.هاینز گفت: من 
فکر می کنم در نهایت، خوب اســت که راه های گوناگونی را به افراد 

مبتال به اضطراب ارائه دهیم. 

 مورچه ها می توانند سرطان
 را بو بکشند!

کاهش اضطراب با بغل کردن یک 
بالش مخصوص

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

از عکس های برگزیده مسابقات بین المللی عکاسی طبیعت / گاردین

 GT500 فورد موستانگ 1978 بازسازی شده با قیمتی بیشتر از
دنیای خودرو به طورکلی دوست دارد فورد موستانگ II سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸ را نادیده بگیرد. در حال حاضر این رویه بیشتر از هر 
زمان دیگری به چشم می خورد و اما نمی خواهیم همان کلیشه های قدیمی را برای شما بازگو کنیم. ما به هر فردی که درباره نسل دوم 
موســتانگ نظر منفی دارد می گوییم این خودرو یکی از پرفروش ترین نســل های موستانگ بوده است. در واقع این خودرو دقیقاً همان 
چیزی بود که مردم در آن زمان می خواستند. همین خودرو باعث شد که موستانگ تا زمان بازگشت پرقدرتش زنده بماند.بنابراین زمانی 
که یک موستانگ نسل دوم زیبا می بینیم توجهمان به آن جلب می شود. این موضوع به ویژه زمانی جلوه می کند که یک پروژه بازسازی 
جذاب با رنگ بدنه آبی و ابهتی دو چندان را تماشا کنیم. همین خودرو را دقیقاً می توانید مشاهده کنید که اخیراً توسط شرکت ولوسیتی 
موتورکارز برای فروش آماده شده است؛ اما در نظر داشته باشید که این خودرو می تواند گران ترین موستانگ نسل دوم تاریخ باشد!این 
فورد موستانگ II مدل ۱۹۷۸ است اما اگر صادقانه باشیم باید بگوییم چیزی از سال ۱۹۷۸ در آن باقی نمانده است. اگرچه این خودرو 
برچسب شماره شاسی خودش را دارد اما زیر بدنه آبی رنگش می توانید فریم لوله ای با سیستم تعلیق مستقل و فاصله بیشتر بین چرخ 
های روبرویی را ببینید. همین تغییرات باعث ایجاد فضا به منظور نصب الستیک های سری ۳۲۵ در عقب و سری ۲۷۵ در جلو شده اند. 

اعتراف مورینیو بعد از پیروزی تیمش در لیگ کنفرانس اروپا
ژوزه مورینیو اعتراف کرد که رم خوش شانس بود که مقابل ویتسه پیش افتاد و توانست برنده این دیدار شود.به گزارش ایسنا و 
به نقل از فوتبال ایتالیا، در شروع مرحله یک هشتم نهایی لیگ فوتبال کنفرانس اروپا و از دور رفت رقابت ها رم ایتالیا در هلند به 
دیدار ویتسه آرنهم رفت و با یک گل به برتری رسید. سرخیو اولیویرا پرتغالی در واپسین ثانیه های نیمه نخست برای جالوروسی 
گلزنی کرد. این بازیکن در نیمه دوم و در دقیقه ۷۸ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شــد تا بازی برگشــت دو تیم 
را که هفته بعد در المپیکو برگزار می شــود از دست دهد.به این ترتیب این دیدار با برتری یک ُگله رم به پایان رسید. شاگردان 
مورینیو قبل از دیدار هفته بعد برابر ویتسه باید در سری A ایتالیا برابر اودینزه قرار گیرد.مورینیو به اسکای اسپورت ایتالیا گفت: 
اعتراف می کنم، ما مستحق برنده شدن در نیمه نخست بازی نبودیم. ما کاری برای زدن آن گل انجام ندادیم، مشکالتی داشتیم 
و خوش شانس بودیم که گل نخوردیم، اما در نیمه دوم خیلی بهتر عمل کردیم. از نظر دفاعی به خوبی بازی را کنترل کردیم، 
بازی واقعاً بازی ســختی بود. ورتوت و ســرجیو امروز به خوبی خط هافبک را کنترل نکردند، اما نیمه دوم متفاوت بود. من نمی 

گویم کریستانته بهتر از ورتوت است، فقط این که تیم بهتر کار کرد.

 ساقی بیا هک یار ز رخ رپده ربرگفت
کار رچاغ خلوتیان باز ردرگفت

آن شمع رسرگفته درگ چهره ربرفوخت
وین ریپ سالخورده جوانی ز رس رگفت

آن عشوه داد عشق هک مفتی ز ره ربفت
وان لطف رکد دوست هک دشمن حذر رگفت

زنهار از آن عبارت شیرین دلفریب
گویی هک پسته تو سخن رد شکر رگفت

بار غمی هک خارط ما خسته رکده بود
عیسی دمی خدا بفرستاد و ربرگفت

ره رسوقد هک رب هم و خور حسن می رفوخت
چون تو ردآدمی پی کاری درگ رگفت

پیشنهاد

چهره روز

باغ همسایه
 The Garden کتاب باغ همســایه با عنوان انگلیســی
Next Door اولین اثری از خوســه دونوسو، نویسنده 

شیلیایی اســت که به فارسی منتشر می شود. رمانی 
که می توان گفت با ادبیات آمریکای التین و آن سبک 
مشهور – رئالیسم جادویی – متفاوت است. نویسنده 
در این کتاب یک روایت ســادۀ واقع گرایانه از زندگی 
رمان نویســی ســرخورده و تبعیدی به نــام »خولیو 
مندس« ارائه می کند. ادبیات آمریکای التین و رمان 
دوره شــکوفایی معموال با تاریخ کشورهای آمریکای 
التین گره خورده اســت. حال اگر شــما اهل شیلی 
باشــید این موضوع با شدت بیشــتری خود را نشان 
می دهد چرا که کودتای »ژنرال پینوشــه« در تاریخ 
۱۱ ســپتامبر ۱۹۷۳ بر علیه رئیس جمهور قانونی یعنی »ســالوادور آلنده« یکی از خونین ترین 
وقایع شــیلی به شمار می رود.شــخصیت اصلی کتاب باغ همسایه نیز، خولیو مندس، نویسنده و 
روشنفکری میان مایه ی شیلیایی است که شاهد این کودتا بوده و حتی چند روزی هم طعم زندان 
رژیم را چشــیده اســت. او از اعضای »اتحاد مردمی« بود که آلنده را به قدرت رساند و حال که از 
شــیلی خارج شده می خواهد براساس تجربه اش از این وقایع رمانی بنویسد که گوی سبقت را از 
همه نویسندگان دوره شکوفایی برباید. امتیاز خولیو تجربه ای بود که هیچ کدام از نویسندگان دوره 
شکوفایی از آن بهره نداشتند.بعد از ۱۱ سپتامبر پنج روز به زندان افتاده بودم؛ درست است که نه 
شکنجه ام دادند و نه حتی ازم بازجویی کردند، اما همه واقعه یک گنجینۀ عذابی برای من شده بود 
که احتیاجی به استعاره نداشت، کافی بود واقعیت را رک وبی پرده تعریف کنم. )رمان باغ همسایه 
اثر خوســه دونوسو – صفحه ۴۲(این رمان قرار است ادای دین به شیلی و مایه رستگاری خودش 
هم باشد. در واقع این رمان قرار است از همه لحاظ زندگی او را متحول و حتی رابطه زناشویی اش 
را هم نجات دهد. اما اول باید دســت به کار نوشتن شد چرا که این تجربه حماسی کم کم داشت 
رنگ می باخت. از همین رو، وقتی دوست ثروتمندش پیشنهاد می کند که به آپارتمان او در اسپانیا 
برود و در آن جا رسالتش را انجام دهد پس از مدتی قبول می کند.اما زندگی مالل آور و خفت بار در 
این تبعید خودخواسته و همچنین ذهنی پریشان که درگیر مسائل مختلفی – مانند دلبستگی به 
وطن، مادر محتضر و درمانده در شیلی، پسری سرگش و بیگانه که در مراکش است، همسری که 
مدام در حال دعوا با اوست و همچنین ویراستار و ناشری که رمان او را برای بار اول رد کرده – است 

مانع او می شود که بازنویسی رمانش را انجام دهد.

خوسه دونوسو
خوسه دونوسو )انگلیسی: José Donoso; ۵ اکتبر ۱۹۲۴ – 
۷ دسامبر ۱۹۹۶( یک نویسنده اهل شیلی بود. دونوسو از 
نویسندگان مهم دوره شکوفایی ادبیات آمریکای التین به 
شمار می رود. وی در اعتراض به دیکتاتوری پینوشه تن 
به تبعیدی خودخواسته داد و چندین سال را در مکزیک، 
آمریکا و اســپانیا زندگی کرد. دونوسو در سال ۱۹۸۱ به 
شیلی بازگشــت و تا زمان مرگش در ســال ۱۹۹۶ در 
زادگاهش بود. وی پس از بازگشــت به شیلی، اقدام به 
راه اندازی کارگاه داستان نویسی کرد که این کارگاه نقش 
مهمی در پرورش نسل جدیدی از نویسندگان شیلیایی 
داشــت. آثار او با مضامینی چون سکشــوالیته، بحران 
هویت، روانشناسی و طنزی تلخ گره خورده است.پس از 
مرگ دونوسو، دست نوشته هایش در دانشگاه آیووا از تمایالت همجنسگرایانه وی پرده برداشت، مسئله ای 
که جنجال بسیاری را در شیلی به دنبال داشت. او در نوامبر ۱۹۹۹۰ برنده جایزه ملی ادبیات شیلی شد، 
وقتی نظر و احساسش را دربارهٔ دریافت این جایزه پرسیدند، گفت: »انگار کسی میخی به دیوار کوبیده 
تا تصویر بعد از مرگ مرا از آن آویزان کند!« خوسه دونوسو در سال ۱۹۲۴ در شهر سانتیاگو در شیلی 
به دنیا آمد. پدرش پزشک بود ولی وضع مالی بی ثبات آن ها باعث شد خوسه برای پی گیری تحصیالت 
عالی محروم بماند. اما او با تالش توانست بورس تحصیلی دانشگاه پرینستن در ایاالت متحده را کسب 
کند و از این دانشگاه مدرک لیسانس بگیرد. سپس به شیلی بازمی گردد و در دانشگاه به تدریس زبان و 
ادبیات انگلیسی مشغول می شود. در کنار تدریس به روزنامه نگاری هم می کند. دونوسو در سال ۱۹۶۴ 
برای گریز از فضای سیاسی شیلی به خارج سفر کرد و زمانی در مکزیکوسیتی، سپس در ایاالت متحده 

و سرانجام در اسپانیا اقامت گزید. 

فرهنگ

علیرضــا غفاری مجری و گوینــده رادیو و تلویزیون 
پنجشنبه )۱۹ اسفند ماه( بر اثر سکته قلبی درگذشت.
به گزارش ایسنا، احمدرضا صدرـ  مدیر روابط عمومی 
معاونت صدا ـ خبر درگذشت علیرضا غفاری را اعالم 
کرد.وی گفت: علیرضا غفاری از مجریان خوبی بود که 
با عشــق و عالقه در رادیو و در تلویزیون فعالیت می 
کرد.به گفته صدر علیرضا غفاری سال ۶۲ به استخدام 
صداوسیما درآمد. او منتقد سینمایی، نویسنده و شاعر 
هم بود.علیرضا غفاری سال ها برنامه های مختلفی را 
اجرا می کرد و مدیر روابط عمومی نهادهای مختلفی 
بوده اســت.به گفته ی صدر مرحــوم غفاری گوینده 
شیفت پنج شنبه های رادیو پیام بود و گفت و گویی 
در روزهای گذشته از او ضبط شده است.این گوینده و مجری متولد سال ۱۳۳۴ و فارغ التحصیل 
رشته کارگردانی تئاتر در مقطع کارشناسی ارشد بود. او در سال ۱۳۹۱ عنوان برترین مجری برنامه 

های رمضانی تلویزیون را از آن خود کرده بود.

علیرضا غفاری مجری و گوینده درگذشت
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