امیرعبداللیهان:

انتخاب قطعی جمهوری اسالمی ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

امیرعبداللهیان در رایزنی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که انتخاب قطعی جمهوری اسالمی ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده ارشد مذاکرات وین و حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه
کشورمان در خصوص ِآخرین وضعیت گفتگوها در وین بحث و تبادل نظر کردند .بورل ضمن مرور آخرین تحوالت مذاکرات وین ،بحران در اوکراین را دارای عواقب
جدی برای سیاست جهانی و اروپا توصیف کرد .مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،با مرور تالشهای فراوان همه طرفها تاکید کرد که مذاکرات وین به مرحله
حساسی رسیده و نیازمند تصمیمات جدی از سوی همه است....
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شروط پنجگانه هیأت مدیره فرابورس برای درج سرخابیها

واگذاری سرخابی ها متوقف شد!؟

جزئیات مدیریت هوشمند کرونا در نوروز

جریمه میلیونی واکسن نزدهها
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علیرغم وعده و وعیدهای مسووالن

تولید خودرو در  ۱۰ماهه امسال به
 ۸۰۰هزار دستگاه هم نرسید
در حالیکه مدت زمان زیادی تا پایان ســال باقی نمانده و خودروســازان و وزیر صمت قول افزایش تولید
و عرضه داده بودند ،اما آمار تولید خودروهای ســواری طی  ۱۰ماهه امســال نشان میدهد که آمار تولید
این خودروهای پرتقاضا به  ۸۰۰هزار دستگاه هم نرسیده و تولید یک میلیون دستگاه شاید بعید باشد.به
گزارش ایسنا ،طبق آمارهای وزارت صمت ،در  ۱۰ماهه سال جاری ،خودروسازان داخلی  ۷۴۸هزار و ۵۰۰
دســتگاه خودرو سواری تولید کردهاند که در مقایسه با  ۷۴۰هزار و  ۶۰۰دستگاه خودرو سواری تولیدی
 ۱۰ماهه ابتدایی سال  ،۱۳۹۹تنها  ۷۹۰۰دستگاه بیشتر شده و رشد  ۱.۱درصدی داشتهاند.بیشترین رشد
تولید در بین خودروها در این مقایسه....
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رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد:

ضرورت اصالح قراردادهای صندوق توسعه ملی با بانکها
6
رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس؛

عمال ارز  ۴۲۰۰تومانی در بودجه حذف شده است
3

کدام استانها باالترین و پایینترین تورم را دارند

نوسانگیران سوار بر بورس

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال :فقط یکسوم کاالهای قاچاق کشف میشود
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بیش از  ۶۰درصد مرگهای کرونایی در واکسن نزده ها
دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا گفت :پس از بازدید میدانی گروه مراقبت های ویژه کمیته
علمی کشــوری کرونا از شــهرهای قم ،اراک و همدان از بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها
مشخص شد که میزان مرگ و میر و بستری در افرادی که واکسن تزریق نکرده اند بیشتر بوده و بیش
از  ۶۰درصد مرگ و میر مربوط به این افراد بوده است.به گزارش ایسنا ،دکتر حمیدرضا جماعتی در
حاشیه شصت و دومین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا که در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران
برگزار شد با بیان این مطلب ،اظهار داشت :در گزارش کمیته علمی مشخص شده افرادی که یک ُدز
واکسن کرونا تزریق کرده بودند ،مرگ و میرشان بیشتر از افرادی بوده که دو ُدز واکسن را تزریق کرده
اند؛ بنابراین حتما باید واکسیناسیون تکمیل شود تا بدن ما ایمنی و حمایت بیشتری در برابر اُمیکرون
داشته باشد و در صورت ابتال ،منجر به بستری در بخش های مراقبت های ویژه و مرگ و میر نشود.
وی افزود :گزارشی از سازمان غذا و دارو در جلسه دیروز ارائه شد که در ماه اخیر میزان مصرف داروی
فاویپراویر به شدت افزایش پیدا کرده و  ۷برابر ماه های گذشته شده که این هشدار بود .در مطالعات
انجام شده و پروتکل درمان کشور که توسط کمیته علمی کشوری کرونا تهیه شده به تایید معاونت
درمان وزارت بهداشت رسیده ،این دارو هیچ جایگاهی در درمان کووید ۱۹و سویه اُمیکرون ندارد.
جماعتی تاکید کرد :توصیه ما این است که باتوجه به اینکه هیچ یافته ای مبنی بر اثربخشی فاویپراویر
در درمان اُمیکرون وجود ندارد ،این دارو برای بیماران کرونایی به ویژه در بخش سرپایی تجویز نشود.
پروتکل درمانی در موارد عالئم خفیف بیماری ،بر درمان های حمایتی ،استراحت در منزل و مصرف
مایعات به مقدار فراوان تاکید دارد و هیچ دارویی برای بیماران سرپایی تا کنون توصیه نشده است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان کرد :در جلسه دیروز پروفسور ویسنته که رییس موسسه
فینالی و سازنده واکسن پاستوکووک است و همکاری بسیار خوب و مستمری با انستیتو پاستور در
این واکســن داشته ،گزارشــی ارائه کرد .در این گزارش عنوان شد که حدود سه میلیون کودک  ۲تا
 ۱۰سال کوبایی ،واکسن سوبرانا تزریق کرده اند .وی ادامه داد :واکسیناسیون کودکان  ۲تا  ۱۰سال
کوبایی با واکسن سوبرانا باعث مهار بیماری و ایجاد ایمنی در آنها شده و نسبت به بالغین و نوجوانان،
در این گروه ســنی حدود  ۹۹درصد حمایت و تقویت سیســتم ایمنی در برابر ویروس کرونا ایجاد و
همین باعث شده که میزان درگیری و مرگ و میر در موج اُمیکرون در کوبا به شدت کاهش یابد و این
نشان از اثر واکسیناسیون در کودکان به ویژه  ۲تا  ۱۰سال است.جماعتی خاطرنشان کرد :در جلسه
دیروز پرسش و پاسخ هایی با پروفسور ویسنته از سوی اعضای کمیته علمی کشوری کرونا در مورد
پلتفرم های مختلف و عوارض واکسن مطرح و عنوان شد که هیچ عارضه جدی با واکسن سوبرانا در
 ۳میلیون کودک  ۲تا  ۱۰سال در کوبا دیده نشده و این واکسن کارایی  ۹۹درصد در این گروه سنی
داشته است .دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت :در جلسه دیروز همچنین در خصوص پیش بینی
موج اُمیکرون در کشور گزارشی ارائه شد .در روزهای اخیر میزان بستری در بیمارستانها و مرگ و میر
بیماران کرونایی در حال کاهش است و پیش بینی می شود که در چند هفته آینده ،از قله پیک ششم
عبور کنیم و در سیر نزولی پیک اُمیکرون قرار بگیریم.
شناسایی  ۹۵۲۴بیمار جدید کرونا در کشور

 ۲۴۱تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشــت ،طی  ۲۴ساعت گذشته  ۹۵۲۴بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی
شــدند ومتاسفانه در این بازه زمانی  ۲۴۱بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا ،از
دیروز تا دیروز  ۸اســفندماه  ۱۴۰۰و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی ۹ ،هزار و  ۵۲۴بیمار
جدید مبتال به کووید ۱۹در کشــور شناسایی شــد که یک هزار و  ۶۸۲نفر از آنها بستری شدند.
مجموع بیماران کووید ۱۹در کشــور به  ۷میلیون و  ۴۰هزار و  ۴۶۷نفر رسید.متاســفانه در طول
 ۲۴ساعت گذشته ۲۴۱ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این
بیماری به  ۱۳۶هزار و  ۶۳۱نفر رســید .خوشــبختانه تا کنون  ۶میلیون و  ۶۳۴هزار و  ۱۲۶نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارســتانها ترخیص شــده اند ۴.هزار و  ۴۹نفر از بیماران مبتال به
کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۴۷میلیون
و  ۱۶۸هزار و  ۹۸۹آزمایش تشــخیص کووید ۱۹در کشــور انجام شده است.در حال حاضر ۱۸۴
شهرستان در وضعیت قرمز ۱۸۷ ،شهرستان در وضعیت نارنجی ۷۶ ،شهرستان در وضعیت زرد و
 ۱شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار ۱۲.۵میلیارددالری قاچاق کاال در کشور

رئیس ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه ۱۲ونیم میلیارد دالر آمار
قاچاق کاال در کشور است گفت :یکسوم از این کاالها کشف میشود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم ،علی مؤیدی خرمآبادی در برنامه نگاه یک ابراز
کرد :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال  81بهفرمان مقام معظم رهبری
تشــکیل شد .در این ســتاد نمایندهای از هر ســه قوه وجود دارد ،این ستاد،
سیاســتگذار و برنامهریز اســت و هماهنگی میان دستگاهها را بهعهده دارد.
او ادامه داد :تجارت کشــورمان ،تجارتی مطابق با همه قوانین بینالملل انجام
نمیگیرد و دلیل آن هم شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان است به این دلیل
بخشــی از تجارت ورودی و خروجی از مسیر قاچاق صورت میپذیرد.مؤیدی
خرمآبادی تصریح کرد :امروز مسئوالن نظام در بحث چگونگی برخورد با مقوله
قاچاق بهخوبی رفتار میکنند ،رؤسای قوا هرکدام در این راستا فرامینی دارند و
سیاستهایی تعیین کردهاند که در رأس همه آنها مقام معظم رهبری قرار دارد
که تأکید ایشــان این است که اگر به امر قاچاق با تخصص و آگاهانه و عالمانه
و بــا فناوری روز برخورد کنیم میتوانیم آســیبهایی را که متوجه تجارت و
اقتصاد و تولیدمان میشود به حداقل برسانیم.او افزود :بعد از ابالغ فرمایشات
رهبری در ســال  81تاکنون ،ابالغیهای که آقای رئیس جمهور رئیسی صادر
کرد از نادرترین ابالغات موجود در این زمینه محسوب میشود .رئیسی پیشتر
در قوه قضائیه هم نگاهی خاص به مقوله مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشت حال
در مقام ریاســتجمهوری با تجارب قبلی ،تأکیدات مقام معظم رهبری را در
قالب این ابالغیه اعالم کرد .این ابالغیه قوت قلبی برای ســربازان و کارکنانی
است که در این عرصه فعالیت میکنند .او ادامه داد :با اقدامات صورتگرفته،
در آینده ،مبارزه با قاچاق کاال و ارز جزء اولویتهای دولت سیزدهم قرار دارد.
مؤیدی خرمآبادی گفت :در اوایل دهه  90( 90تا  )92حدود  25میلیارد دالر
قاچاق ورودی و خروجی کشــورمان بود .این رقم تقریباً یکسوم کل تجارت
کشور را شامل میشد .این موضوع بسیار نگرانکننده و اساس تجارت کشور را
هدف قرار داده بود اما با تالشهای همهجانبه سه قوه توانستیم این عدد را در
آخرین آمار به نصف برسانیم و معتقدیم در بحث ورود قاچاق ،بهشدت آماری
کاهشی داشتهایم اما بهلحاظ اینکه بسیاری از کاالهای اساسی و تولیدی کشور
در داخل از قیمت و ارزش پایینی برخوردارند تخصیص یارانه و نگاه حاکمیتی
سبب ایجاد مشکالتی میشود.در زمان حاضر در مقایسه با کشورهای همجوار
شــاهد ارزانی یکچهارمی ارزش کاالهای خودمان نسبت به کاالهای وارداتی
هســتیم این اتفاق سبب خروج ارز از کشــور میشود.او تصریح کرد :در سال
 97که شــرایط اقتصادی و سیاسی کشور خیلی هم بحرانی نبود و در جنگ
اقتصادی و تجاری نبودیم ،خروجی ما نسبت به حاال کمتر بود یعنی در زمان
حاضر خروجی ما نسبت به آن زمان افزایش پیدا کرده است.مؤیدی گفت :در
زمان حاضر میل به خروج ارز از کشورمان بیشتر شده زیرا قیمتها در داخل
کشور متناسب با منطقه نیســت ،در اقتصاد نمیشود جزیرهای فکر کرد ،در
اقتصاد یک منطقه باید پیوستگی وجود داشته باشد و متأسفانه این بیتناسبی
قیمتهای کاال در کشورمان نسبت به منطقه برایمان مشکل ایجاد کرده است
اما بهلحاظ قوانین و مقررات خوبی که وضع شده است کاالهایمان از تولید تا
مصرف رصد میشــود ،با صدور کد رهگیری و ســاماندهی کردن محصوالت
توانستهایم از خروج ســرمایه ملت جلوگیری کنیم آن مقداری هم که خارج
میشود چندان قابل توجه نیست اما در سیستان و بلوچستان دیده میشود که
حدود یکهزار تن روغن بهصورت قاچاق در مسیر خروج قرار میگیرد و البته
عزیزان ما در ناجا و ســپاه زحمت میکشند و جلوگیری میکنند ،این نشان
میدهد که در منطقه نســبت به کاالهای ما عطش وجود دارد.مؤیدی گفت:

پدیده قاچاق محصول قوانین کهنه است ،قوانینی که بهروز و کارشناسی نباشد
سبب قاچاق خواهد شد.او با اشاره به اینکه از سال  94تاکنون ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز میان مجلس و شــورای نگهبان معطل بود اضافه کرد :قانونی
که در دولت ســیزدهم وضع شد جامع و کامل است ،از سال  94تاکنون ما و
همکارانمان در مجلس در تکاپوی تصویب و وضع این قانون مانده بودیم ،اگر
میخواهیم تجارتمان از آسیب قاچاق در امان بماند باید هوشمندانه به گوش
باشیم و هرگاه دستورالعمل و مقرراتی وضع شد و احساس کردیم فرصتطلبان
امکان فعالیت هوشــمندانه داشتند و جلوتر از ما حرکت خواهند کرد ،ما باید
اورژانسی عمل و قانون را اصالح کنیم.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با
بیان اینکه  12و نیم میلیارد دالر آمار قاچاق کاال در کشور است گفت :یکسوم
از این کاالها کشــف میشود.علی مؤیدی خرمآبادی در برنامه نگاه یک شبکه
یک سیما افزود :مرجع مشخص کردن آمار قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز است که با همکاری همه دستگاهها و همخوانی آن با اقتصاد کشور و شکاف
بین عرضه و تقاضا به دســت میآید.وی گفت :کاالهای کشفشده در اختیار
ســازمان جمعآموری اموال تملیکی قرار میگیرد و این شــرکت با نگهداری،
پاالیش ،توزیع و حفظ ســرمایههای مردم عمل میکند البته با توجه به اینکه
میزان حجم قاچاق با ساختار این سازمان متناسب نیست سازمان جمعآوری
اموال تملیکی در وظایف خود موفق نبود.مؤیدی گفت :به هر نیروگاه ســاالنه
میلیونها لیتر ســوخت اختصاص مییابد اما در شبکه انتقال و نگهداری این
سوخت آسیبهایی وجود دارد و بیشترین قاچاق سوخت در این بخش اتفاق
میافتد.وی تصریح کرد :در گذشته از نیروگاهی ساالنه چند میلیون لیتر قاچاق
سوخت کشف میشد.مؤیدی گفت :اگر سامانهها تکمیل شود از قاچاق سوخت
جلوگیری میشــود.وی اضافه کرد :در سوخت اختصاصیافته به ماشینآالت
کشاورزی مشکالتی داشتیم اما اکنون  90درصد این ماشینآالت ساماندهی
شدهاند و سوخت آنها بهصورت مشخص توزیع میشود.مؤیدی گفت :بهعنوان
نمونه اگر  10تراکتور در یک روســتا وجود داشــته باشد میزان سوخت آنها
مشخص میشود و بر اساس آن سهمیه سوخت تعلق میگیرد ،میزان سوخت
ماشینآالت راهسازی نیز ساماندهی شده است.مؤیدی گفت :نیمی از سوخت
مصرفی ناوگان حملونقل شهری نیز ساماندهی شده است و تالش میکنیم
بقیه مصرف ســوخت این ناوگان را نیز بهوسیله شهرداریها ساماندهی کنیم.
وی اعالم کرد :بر اساس این کارها در دو سال گذشته حدود  14میلیارد لیتر
ســوخت صرفهجویی داشتیم که فکر میکنم تا  15میلیارد لیتر قابل افزایش
باشد.مؤیدی گفت :با توجه به تمدید زمان ساماندهی ماشینآالت کشاورزی در
برخی استانها دیگر این زمان تمدید نمیشود زیرا این مسئله فرصتی را برای
قاچاقچیان سوخت فراهم خواهد کرد.وی افزود :قاچاقچیان ،روغن سوخته را
به محصوالتی تبدیل میکنند که قابل انتقال به کشــورهای همسایه است و
آنها از این محصول اســتقبال میکنند اما چون به روغن یارانه تعلق میگیرد
مشمول قاچاق کاال میشود بنابراین سازوکاری تعریف کردهایم که محصوالتی
مانند روغن ســیاه در قالب طرحی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و آنها
بهطور رسمی محصوالت بهدستآمده از این ماده را به کشورهای همجوار صادر
کنند.مؤیدی گفت :در مبارزه با قاچاق دارو ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تنها
نیســت و اکنون دغدغه مسئوالن دیگر نیز این مسئله است.وی تصریح کرد:
مافیای دارو که در گذشــته وجود داشت در هیچ جای دیگری نبود زیرا تضاد
منافع در این بخش وجود داشت و مواد اولیه که با ارز ترجیحی تأمین شده بود
به جای واقعی خودش نمیرفت.مؤیدی گفت :اکنون تضاد منافع در بخش دارو
به حداقل رسیده است و نیازمند جهاد در تولید دارو هستیم.
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دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا گفت :کدملی
صاحب خودرو بررســی میشــود ،اگر که آن فرد واکسیناسیون انجام
نداده باشــد در هر  ۲۴ســاعت ،یک میلیون تومان جریمه می شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،حسین قاســمی ،در هفتاد و سومین جلسه
کمیته هماهنگی اجرای طرحهای ترافیکی در ســتاد پلیس راهور با
اشــاره به شکلگیری سامانه سکوی مدیریت تبادل اطالعات در حوزه
مدیریت هوشــمند بیماری کرونا با استفاده از ظرفیت معاونت علمی
ریاســت جمهوری و شــرکتهای دانشبنیان ،اظهار کرد :امروز اکثر
دســتگاههای خدماتدهنده یا خدماتگیرنده در این ســامانه تبادل
اطالعات انجام میدهند و مبنای این تبادل اطالعات نیز کد ملی است.
همچنین مســتند به این کد ملی ،بحث واکسیناســیون استعالم و از
منظر آزمایشگاهی نیز وضعیت مثبت یا منفی بودن کووید افراد بررسی
میشود ،در نهایت افراد متناسب با انجام واکسیناسیون و عدم بیماری،
خدمات دریافت میکنند.
دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی کرونا افزود :بر
اساس طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا ،مصوب شده در ستاد ملی
مقابله با کرونا ،در حوزه ترددها مانند گذشــته دیگر بحث ممنوعیت
تردد به شــهرهای قرمز ،نارنجی ،زرد و سفید نداشته باشیم و ترددها
به دو موضوع واکسیناسیون و عدم بیماری مشروط شد.وی خاطرنشان
کرد :طرح بر مبنای دو دوز واکســن مصوب شده اما در جلسه دیروز
ســتاد ملی ،الزام به ســه دوز مصوب شــد و  ۲۰روزی هم پیشبینی
شــده افرادی که ســه ماه از دوز دوم آنها گذشته ،دوز سوم را تزریق
و مستند به اطالعات سامانه ،خدمات را دریافت کنند.قاسمی تصریح
کرد :آنچه برای راهنمایی و رانندگی پیشبینی کردیم ،قرار شد در فاز
نخســت بر اساس اطالعات ارائه شده توسط دوستان سازمان راهداری
و حمل و نقل جادهای ،هزار و  ۷۰۰دوربین بینشهری و  ۱۲۷دوربین
شــهری ،مالک عمل قرار گیرد.وی ادامه داد :بر اساس آمار کنونی ۹۱
درصد جمعیت هدف ما دوز اول و بیش از  ۸۵درصد دوز دوم را تزریق
کردهاند ،مالک ما نیز در مدیریت هوشــمند ،پالک خودرو اســت و با
سرنشینان خودرو کاری نداریم.دبیر کمیته امنیتی ،اجتماعی و انتظامی
ستاد ملی کرونا تصریح کرد :در مدیریت هوشمند پالک خودرویی که
به کد ملی صاحب خودرو است ،بررسی میشود ،اگر دوربینها احصاء
کنند که آن پالک واکسیناسیون انجام نداده ،قرار است به ازای هر ۲۴
ساعت ،یک میلیون تومان جریمه برای آن اعمال شود.وی متذکر شد:
حدود  ۶تا هشت میلیون نفر واکسینه نشدهاند البته بخش عمدهای از
آنها شامل دانشآموزان میشوند و فکر میکنیم حدود یک میلیون و
 ۵۰۰هزار تا دو میلیون پالک خودرو (صاحب خودرو) ،واکسینه نشده
باشند و قرار است با تبادل اطالعات در بستر سامانه ،کنترلها صورت
گیرد ،پالکهایی که واکسیناســیون آنها تأیید نشود یا انجام نشده
باشد ،جریمه شوند و مابقی مشکلی برای تردد نخواهند داشت.قاسمی
یادآور شــد :شرایط ما ،شــرایط کرونایی است اما به چند دلیل امکان
ایجاد محدودیت مانند گذشته وجود ندارد ،نخست اینکه تابآوری در
حدی نیســت که بخواهیم محدودیتی را مانند سال  ۹۹یا  ۹۸اعمال
کنیم ،نکته مهمتری این است که  ۸۵درصد جمعیت ما واکسن زدند و
انتظار دارند که بتوانند فعالیت داشته باشند.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران
از  ۱۵اسفند

سرپرست معاونت بهره برداری از سیستمهای حمل و نقل و محدوده
های ترافیکی ســازمان حمل و نقل و ترافیک جزئیات ثبت نام طرح
ترافیک سال  ۱۴۰۱خبرنگاران را تشریح کرد.به گزارش ایسنا عمار
ســعیدیانفر با اعالم خبر آغاز ثبت نــام از خبرنگاران برای دریافت
سهمیه طرح ترافیک سال  ۱۴۰۱گفت :از روز  ۱۵اسفند ماه فرآیند
ثبت نام آرم طــرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری ســال ۱۴۰۱
خبرنگاران آغاز میشــود و تا  ۳۰فروردیــن ماه  ۱۴۰۱ادامه خواهد
داشــت.وی با بیان اینکه اصحاب رسانه مطابق هر سال میتوانند با
مراجعه به ســامانه «تهران من» نســبت به ثبت نام طرح ترافیک و
کارت بلیــت خبرنگاری اقدام کنند ،گفــت :خبرنگاران محترم می
بایســت پس از ورود به ســامانه تهران من و کلیــک روی نام و نام
خانوادگی خود وارد قســمت «خبرنگار هســتم» شوند و پس از آن
مدارک خود اعم از مدارک هویتی ،معرفی نامه ،بیمه خبرنگاری و یا
 ۱۰اثر خود را در این قســمت بارگذاری کنند.به گفته سعیدیانفر،
به منظور تسریع تخصیص فرآیند کارت بلیت خبرنگاری ،خبرنگاران
فقــط میتوانند صرفاً در طرح ترافیــک و یا کارت بلیت خبرنگاری
ثبت نام کنند.وی تاکید کرد :بــه افرادی که ثبت نام طرح ترافیک
انجام میدهند اما ســهمیه طرح ترافیک خبرنگاری از سوی رسانه
مربــوط به آنهــا تخصیص نیابد ،بــه صورت خــودکار کارت بلیت
خبرنگاری تخصیص خواهد یافت.سرپرســت معاونت بهره برداری از
سیســتمهای حمل و نقل و محدوده های ترافیکی با تاکید بر اینکه
عمده خبرنگاران ،سال گذشته در این سامانه ثبت نام کردند اما با این
حال میبایست مدارک خود را مجددا ً بارگذاری و بروزرسانی کنند.
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری
تهران ،وی خاطر نشــان کرد :سهمیههای طرح ترافیک خبرنگاری
سال  ۱۴۰۰تا زمان پایان تخصیص سهمیه های سال  ۱۴۰۱اعتبار
خواهد داشت.
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نیروهای فرامنطقهای به دنبال ناتوان نشان دادن
کشورهای منطقه هستند

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :نیروهای فرا منطقهای نه تنها امنیت مطلوب کشورهای منطقه را تأمین نکردهاند و نخواهند کرد بلکه باعث ناامن جلوه دادن منطقه و
ناتوان نشان دادن کشورهای منطقه هستند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ارتش ،امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در جمع
اساتید و دانشجویان دانشگاه جنگ دریایی الهور و دانشگاه فرماندهی و جنگ ستاد ارتش با تبریک مبعث پیامبر بزرگ اسالم حضرت محمد (ص) ،گفت :در قرآن کریم خداوند به دریا قسم یاد میکند و هفت
بار به حرکت کشتیها روی آب اشاره شده است.وی با اشاره به نقش  ۹۰درصدی دریا در تجارت جهانی ،افزود :دریا در همه ابعاد زندگی مردم کشورهای ساحلی همچون اقتصاد ،آرامش ،فرهنگ ،سیاست
و غیره اثرگذار است.فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر اهمیت دریاها در حفظ منافع ملی ،گفت :ایران و پاکستان به خاطر ارتباطشان با دریا ،کشورهایی دریایی
محسوب میشوند .با توجه به این شرایط هر دو کشور نیازمند نیروهای دریایی براساس وزن ژئوپولتیکشان و شأن ملتهایشان هستند.دریادار ایرانی در ادامه خطاب به دانشجویان گفت :شما حافظ امنیت و
آرامش دریاها هستید .اگر شما حضور نداشته باشید و یا ایفای نقشتان ناکافی باشد ،عرصه برای جوالن بازیگران غیرمجاز فرا منطقهای مهیا خواهد شد.وی خاطرنشان کرد :نیروهای فرا منطقهای نه تنها امنیت
مطلوب کشورهای منطقه را تأمین نکردهاند و نخواهند کرد که باعث ناامن جلوه دادن منطقه و ناتوان نشان دادن کشورهای منطقه نیز هستند.فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت :مسلم است هیچ کشوری
به تنهایی قادر به تأمین امنیت گستره وسیع دریاها نیست و الزم است کشورهای منطقه از اشتراکات گوناگون خود حداکثر بهره را برده و با هم افزایی هر چه بیشتر سرنوشت خودشان را در دست بگیرند.

هنوز برخی خطوط قرمز ایران در مذاکرات
الینحل مانده است
عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس
شــورای اســامی با بیان اینکه چند
موضوع که جزو خطــوط قرمز ایران
اســت هنوز الینحل مانده و نظرات
ایــران تأمین نشــده اســت ،گفت:
بازگشــت آمریــکا به توافــق بدون
تضمین ،واردشــدن بــه یک فضای
ناپایدار و موقتی است.به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ،ابوالفضل
عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در
جمــع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت مذاکرات ایران و چهار عضو برجام
درخصوص احیای توافق و بازگشــت آمریکا ،گفت :گفتوگوها مقدار زیادی جلو
رفته و یک متن اولیه آماده شده ،این متن به توافق نزدیک است؛ اما هنوز چند
مسئله باقی مانده است که تا زمانی که این مسائل حل نشود نباید انتظار داشته
باشیم توافق انجام شــود.وی ادامه داد :یعنی موضوعات زیادی تا اآلن در توافق
مطرح بوده اســت که به یک راهحلهایی درمورد آن رسیده شده است اما چند
موضوع که جزو خطوط قرمز ایران است هنوز الینحل مانده و نظرات ایران تأمین
نشده است و بنای جمهوری اســامی ایرانی این است که بر خطوط قرمز خود
استوار باشد.عمویی اضافه کرد :موضوعات چند دسته اصلی دارند؛ یک بحث این
اســت که طرف مقابل هنوز برای حفظ بخشی از تحریمهایی که در دوره ترامپ
گذاشته است ،مقاومت میکند .برای ما مهمترین نکته این است که هر اقدامی که
ذیل کمپین فشار حداکثری صورت گرفته و بنای آن بر این بوده است که ایران
تحت فشار مسیر حرکت خود را تغییر دهد ،عناصر این کمپین یعنی تحریمهایی
که ذیل آن انجام شــده است باید برداشته شــود.وی افزود :این خواسته اساسی
بود که به تیم مذاکرهکننده ابالغ شــده و در قانون اقــدام راهبری هم در مورد
آن صحبت شــده است و یکی از موضوعات بحث تحریم است.نماینده تهران در
مجلس همچنین خاطرنشان کرد :موضوع دیگر مسئله تضمین است ،من اشاره
کردم یکی از تجربیات ما در دوره برجام این بود که طرف مقابل علیرغم تعهداتی
که میدهد آنها را اجرا نمیکند و از این جهت یک خواســته منطقی این است
که ما از طرف مقابل تضمین بگیریم .در گفتوگوها هم طرفهای حاضر بر اصل
«منطقی بودن خواسته ایران برای گرفتن تضمین» اذعان دارند ،اما وقتی که وارد
مکانیزم میشوند طرف آمریکایی بهعنوان طرف خطاکاری که از توافق خارج شده
اســت و اکنون میخواهد به توافق برگردد و باید تضمین بدهد ،برای اجرای این
تضمینها مقاومت میکند.عمویی در رابطه با انعطاف ایران در حوزه تضمین برای
پیشبرد مذاکرات ،عنوان کرد :ما برای این مسئله راهکارهای مختلفی ارائه کردیم
یعنی هم تضمین سیاسی ،هم تضمین حقوقی ،هم تضمین اقتصادی و هم حوزه
فنی انواع راهکارهای تضمینی بود که ما ارائه کردیم .همه این پیشنهادها از طریق
کانالهایی که وجود دارد به طرف مقابل ابالغ شــده اســت اما آنها هنوز ابتکار
عملی برای پذیرش این پیشنهادات ندارند .ما هم فکر میکنیم بازگشت آمریکا
به توافق بدون تضمین واردشــدن به یک فضای ناپایدار و موقتی است.وی اضافه
کرد :برای راســتیآزمایی مکانیزمهایی پیشنهاد شده است و فکر میکنم که در
این مسئله راهکارها شفافتر است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
در تشــریح نگرانیهای ایران در مذاکرات ،گفت :موضوع دیگری که در مذاکرات
باقی مانده بحث عواملی است که ممکن است این توافق را ناپایدار کند .از دید ما
هدف این مذاکرات این است که روند تجارت خارجی ایران عادی شود ،یعنی ایران
مانند هر کشور دیگری در دنیا بتواند کاال خرید کند یا بفروشد چه این کاال نفت
باشد ،چه بشردوستانه باشد و چه تولیدات داخل باشد.این عضو کمیسیون امنیت
ملی گفت :موضوعاتی که ممکن است این توافق را دچار چالش کند و ادعاهای
سیاسی که ممکن است درباره همکاریهای ما با آژانس مطرح شود ،باید بهنحوی
مورد حلوفصل قرار گیرد ،البته بهدلیل فشارهای سیاسی که طرف مقابل بهشکل
مرســوم در عرصه مذاکرات اعمال میکند تاکنون پاسخهایی که در رابطه با این
ادعاها از ســوی ایران داده شده ،نادیده گرفته شده است اما بههرحال در نهایت
این مسئله باید بهنحوی در مذاکرات حلوفصل شود.عمویی در پاسخ به این سؤال
کــه «چهمیزان این احتمال وجود دارد که ما لغو همه تحریمها بدون تضمین را
بپذیریم؟» تصریح کرد :مسئلهای که هست این است که چه تحریم اساسی باقی
بماند و یا تضمینی در قبال تعهدات طرف مقابل گرفته نشود موجب ناپایدار شدن
این توافق خواهد شــد.عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این سؤال که در
ارتباط با خطوط قرمز ایران آیا اساساً نرمشی از طرف مقابل صورت گرفته یا خیر،
گفت :مطالبات ما تاکنون در موضوعات مختلف ارائه شده است و در همین رابطه
بخش زیادی از تحریمها رفع خواهد شــد اما هنوز درباره بخشی دیگر از آنها که
طرف مقابل ارادهای برای برداشتن آنها نشان نداده است ،مقاومت صورت میگیرد.
وی ادامه داد :ما در داخل برجام  6دســته تحریم موضوعی و  745تحریم فرد،
شــرکت یا نهاد داشتیم که باید همه اینها رفع شود ،اما در دوره ترامپ دو دسته
تحریم موضوعی دیگر در حوزه فلزات ،همکاریهای مالی و بانکی و حوزه انرژی
اضافه شد که شامل حدودا ً  800مورد تحریم جدید ذیل کمپین فشار حداکثری
میشود.عمویی خاطرنشان کرد :در زمان حاضر درباره تحریمهای برجامی بهنظر
میآید که طرف مقابل آمادگی رفع آن را دارد ولی در ارتباط با تحریمهای دوره
ترامپ بهانه میآورند و مدعی هســتند که این تحریمها مرتبط با برجام نیست،
بااینحال ما تاکنون توانستیم طرف مقابل را مجاب به رفع بخش قابلتوجهی از
تحریمها کنیم.این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره علل لغو جلسه مجلس با
امیرعبداللهیــان گفت :مجلس بهصورت خاص روند مذاکرات را رصد میکند .ما
جلسات مختلفی را چه با کارشناسان و چه با افراد مطلع که در مذاکرات حضور
دارند ،برگزار کردهایم و این روند ادامه خواهد داشت ،بااینحال رئیس مجلس عضو
شورای امنیت ملی و کمیته هستهای است و اطالعات الزم را به مجلس شورای
اسالمی منتقل میکند.
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دریادار ایرانی:

گزیده خبر
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احتمال برگزاری جلسه فوقالعاده
مجلس برای بررسی مذاکرات وین

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :در صورت موافقت نمایندگان میتوان در روز سهشنبه که
تعطیلی رســمی است ،جلسهای برای بررسی مذاکرات وین برگزار کرد.به گزارش خبرنگار مهر ،سید
غنی نظری در جلسه علنی دیروز (یکشنبه  ۸اسفند ماه) مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی اظهار داشت :الزم است جلسه غیرعلنی
برگزار شــود و آخرین وضعیت مذاکرات وین مورد بحث و بررسی قرار گیرد.عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را بر عهده داشت ،در پاسخ
به این تذکر گفت :قرار است کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی از حسین امیرعبداللهیان برای بررسی آخرین
نتایج مذاکرات دعوت به عمل آورد.وی متذکر شد :طبق اظهارات رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه غیرعلنی صبح امروز هنوز مذاکرات
ادامه دارد و در این باره تصمیمگیری نشده است .رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی به نمایندگان توضیح داد که با توجه به بررسی بودجه
در صحن مجلس ،در صورتی که نمایندگان موافقت کنند ،میتوان در روز سهشنبه هفته جاری که به مناسبت مبعث پیامبر (ص) تعطیلی
رسمی است ،نشستی در این جهت تشکیل داد.

امیرعبداللیهان:

انتخاب قطعی جمهوری اسالمی ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است
جمهوری اســامی ایران برای حصول یک توافق خوب ،بر لزوم
اخذ تصمیم سیاسی توسط طرف مقابل تاکید کرد و افزود ایران
به دنبال یک توافق خوب ،اما در چارچوب منافع ملی و با رعایت
خطوط قرمز خود در مذاکرات اســت.وزیر خارجه کشورمان در
مورد بحران اوکراین نیز خواستار حل و فصل آن از طریق سیاسی
شــد .امیرعبداللهیان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و
هماهنگکننده ارشد مذاکرات وین تاکید کردند که مذاکرات به
مرحله حساس و مهمی رسیده و همه طرفها بخش عمده مسیر
را بخوبی طی کرده اند.وی در پایان افزود ،برخی موضوعات مهم
باقیمانــده در صورت رویکرد واقع بینانه طرف غربی قابل حل و
رسیدن به توافق نهایی است.وزیر خارجه سپس در صفحه توئیتر
خود نوشت :ما با جدیت در حال بررسی متن توافق هستیم .امروز
با آقای بورل تلفنی گفتگو داشتم .همکارم آقای باقری نیز با مورا
در تماس و مشــورت است .همه برای رسیدن به توافق خوب در
تالشیم .خطوط قرمز خود را به طرف غربی منعکس کرده ایم .در
صورت وجود اراده واقعی آنها ،آماده توافق خوب و فوری هستیم.

امیرعبداللهیان در رایزنی تلفنی با مســئول سیاســت خارجی
اتحادیــه اروپا تاکید کرد که انتخاب قطعی جمهوری اســامی
ایران عدم عبور از خطوط قرمز خود است.به گزارش خبرگزاری
تسنیم ،جوزپ بورل مسئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و
هماهنگکننده ارشــد مذاکرات وین و حسین امیرعبداللهیان
وزیــر امور خارجــه کشــورمان در خصــوص ِآخرین وضعیت
گفتگوهــا در وین بحث و تبادل نظر کردنــد .بورل ضمن مرور
آخریــن تحوالت مذاکرات ویــن ،بحران در اوکرایــن را دارای
عواقب جدی برای سیاست جهانی و اروپا توصیف کرد .مسئول
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا ،با مرور تالشهای فراوان همه
طرفها تاکید کرد که مذاکرات وین به مرحله حساسی رسیده
و نیازمند تصمیمات جدی از ســوی همه است .امیرعبداللهیان
توگوی تلفنی ضمن تشــکر از تالشهای آقایان
نیز در این گف 
بورل ،مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگکننده
مذاکرات و انریکه مورا مذاکرهکننده ارشد اتحادیه اروپا تاکید کرد
که انتخاب قطعی جمهوری اســامی ایران عدم عبور از خطوط
قرمز خود اســت .وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به آمادگی
مخبر:

سیاستهای غلط در سالهای اخیر مشکالتی در بورس بوجود آورده است
معاون اول رئیس جمهور گفت :متأسفانه به دلیل برخی سیاستهای غلط در سال های اخیر ،شاهد مشکالتی در بورس هستیم در حالی که بازار
سرمایه باید یکی از امن ترین بخشها برای سرمایه گذاری در کشور باشد.به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح
دیروز (یکشنبه) در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی با تسلیت شهادت امام موسی کاظم (ع) با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت احیای
واحدهای اقتصادی ،اظهار داشت :یکی از مهمترین موضوعات برای راه اندازی نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی طراحی مدلهای تأمین
مالی اســت که میتوان با اســتفاده از مدلهای موجود و نیز مدلهای جدید در این زمینه فعالیت کرد.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیتهای بازار سرمایه و بورس ،اظهار داشت:
متأسفانه به دلیل برخی سیاستهای غلط اعمال شده در سالهای اخیر ،شاهد مشکالتی در بورس هستیم و این در حالی است که بورس و بازار سرمایه باید یکی از امن ترین بخشها برای
سرمایه گذاری در کشور باشد.وی با تاکید بر اینکه باید تحوالتی در بورس ایجاد شود تا بتوان از این بازار مهم برای نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی استفاده کرد ،افزود :مشارکت
صندوقهای بین المللی ،فاینانس خارجی و استفاده از سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز میتواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای نهضت احیا ایفا کند.مخبر با تاکید بر لزوم اولویت
بندی دقیق در برنامههای نهضت احیای واحدهای اقتصادی خاطر نشان کرد :باید بنگاههایی در اولویت قرار گیرند که هم ارزش افزوده برای سرمایه گذاران و هم توسعه صادرات به همراه
داشته باشند.وی با اشاره به ظرفیت گسترده نخبگان و شرکتهای دانش بنیان ،به بازدیدهای اخیر خود از برخی نمایشگاههای تولیدات دانش بنیان اشاره و تصریح کرد :در این نمایشگاهها
طرحها و برنامههایی ارائه شــده بود که هر یک از آنها میتواند زمینه ایجاد تحوالت اساســی در اقتصاد کشــور را فراهم کند.معاون اول رئیس جمهور گفت :دست اندرکاران نهضت احیای
واحدهای اقتصادی هدف گذاری مشخصی را در تدوین برنامههای نهضت احیا دنبال کنند و از هم اکنون برنامه نهضت احیا برای سال  ۱۴۰۱شامل تعداد واحدهای قابل احیا و میزان سرمایه
گذاری مورد نیاز را مشخص کنند.مخبر افزود :اگر برنامههای نهضت احیا بتواند به اهداف مورد نظر منتهی شود ،الگوی مناسبی برای تکمیل طرحهای نیمه تمام کشور نیز ایجاد خواهد شد
و میتوان با اتکا به تجربیات این موضوع ،طرحهای نیمه تمام کشور را نیز با استفاده از مدلهای سرمایه گذاری مختلف به اتمام رساند.وی افزود :شخصاً آمادگی دارم برای راه اندازی هر
یک از این واحدها ،در نقاط مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریعتر شاهد تحول اساسی در شاخصهای کالن اقتصاد باشیم.در این جلسه سید امیر حسین مدنی نماینده معاون اول
رئیس جمهور در راه اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی گزارشی از تدوین برنامههای نهضت احیا ارائه کرد و گفت :این برنامهها در سه بخش جبهههای عملیاتی،
نظام پشتیبانی و الزامات نیازها تدوین شده است.وی در ادامه به تشریح و تبیین هر یک از این بخشها پرداخت و گفت :در بخش جبهههای عملیاتی روشهایی برای تأمین منابع مالی در
نظر گرفته شده که توسعه و متنوع سازی ابزارهای تأمین مالی شرکتها ،احیا از طریق تفاهم نامه سازمانها و نهادهای احیاگر ،احیا از طریق دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری و احیا از
طریق توسعه مدلهای همکاری با احیاگران از جمله این روشها است.نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی همچنین به تشریح جزئیات نظام پشتیبانی و
الزامات اجرای برنامههای نهضت احیا پرداخت و پیشنهاداتی را نیز جهت سرعت بخشیدن به روند اجرای برنامهها و نیز رفع موانع پیش رو ارائه کرد.

امیر سیاری:

جنگهای سراسر دنیا را رصد
میکنیم

تهران -ایرنا -معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسالمی ایران
گفت :جنگها یا درگیریهایی که در سراسر دنیا رخ میدهد را رصد
میکنیم.به گــزارش حوزه دفاعی ایرنا از روابط عمومی ارتش ،امیر
دریادار حبیباهلل ســیاری ،معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری
اســامی ایران در آیین افتتاح «نمایشگاه نخبگان ،ذوالفقار علمی
والیت» ضمن گرامیداشت یاد  2شهید حادثه اخیر هواپیمای نیروی
هوایی ارتش گفت :به روح بلند همه شهدا خصوصا  2شهید عزیزی
که تازه به این درجه نائل شــدند و هموطن عزیز درگذشته در این
سانحه درود میفرستیم .حقیقتا این  2شهید بزرگوار شعار «ارتش
فدای ملت» را به منصه ظهور رساندند و نشان دادند که هرکجا الزم
باشد ارتش آماده است تا خود را فدای ملت کند.وی افزود :مأموریت
ارتش جمهوری اسالمی ایران حفظ تمامیت ارضی ،استقالل و نظام
اســامی است .برای انجام این ماموریت بدون شک ارتش باید خود
را از هر نظر آماده و از تجربیات گذشــته نیز به خوبی استفاده کند.
البته تهدیدات آینده با گذشــته متفاوت است .در اتفاقات مختلف
ســالهای اخیر که در سراسر جهان رخ داده میبینیم که جنگها
با گذشــته تفاوت پیدا کرده و نبردهای امروز متکی به فناوری روز
اســت.معاون هماهنگ کننده ارتش تصریح کــرد :برای آمادگی و
غافلگیرنشــدن همواره باید همراه با حفظ مولفههای اقتدار آفرین،
با فناوری روز حرکت کنیم .مقــام معظم رهبری و فرماندهی کل
قوا(مدظله العالی) هم فرمودهاند که در درگیریهایی که در دنیا رخ
میدهد شما مثل یک تماشاگر که کنار تشک ُکشتی ایستاده باشید
و فنونهای مختلفی که آنها علیه هم اســتفاده میکنند را بررسی
کنید و بعد براساس آن ببینید چگونه میتوانیم خودمان را در برابر
آنها قویتر کنیم .بنابراین ما جنگها یا درگیریهایی که در سراسر
دنیا رخ میدهد را رصد میکنیم.امیر دریادار سیاری تاکید کرد :ما
بایــد با تکیه به توانمندی داخلی خود ،هر روز نســبت به روز قبل
پیشرفت داشــته باشیم و قویتر شویم و براساس نیاز روز و آینده،
نیروهایمان را آموزش دهیم ،ســطح علمی نیروی انســانی هم باال
برود و از ظرفیتهای موجود در کشور برای استمرار حرکت در مسیر
بهرهمندی از علوم اســتفاده کنیم .معاون هماهنگ کننده ارتش
ادامه داد :امروز میبینیم که معاونت علوم ،تحقیقات و فناوری ارتش
نمایشگاهی از توانمندی نخبگان وظیفه را به نمایش گذاشته است.
در سطح کارکنان پایور هم ما چنین مواردی داشتهایم .فرماندهان
باید بسترســازی ،حمایت و هدایت این نخبگان عزیز سرباز و پایور
را همانند گذشته ،به خوبی انجام دهند تا با تقویت روحیه نوآوری
و ابتــکار ،نخبگان بتوانند در جهت حل مســائل روز و تامین نیاز
مندیها حرکت کنند.امیر دریادار ســیاری خاطرنشان کرد :ما امروز
خوشبختانه به جایی رســیدهایم که وقتی برمیگردیم و گذشته و
دســتاوردهایمان را میبینیم از آن لــذت میبریم .امروز بحمدهلل
نخبگان ،مراکز دانش بنیان ،دانشگاهها همچون گذشته برای طی
این مسیر امیدآفرین پای کارند.
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اقتصاد کالن

 ۲روز تا پایان مهلت پرداخت مالیات خانه های خالی

با توجه به اینکه تاکنون برای  ۵۶۸هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر شــده اســت ،سازمان امور مالیاتی به صاحبان این خانهها اخطار داده که
تا پایان  ۱۰اســفندماه امســال برای پرداخت مالیات فرصت دارند و در غیر اینصورت ،نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد کرد.به گزارش اقتصاد
آنالین به نقل از ایسنا ،براساس اعالم سازمان امور مالیاتی تعداد  ۵۶۸هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده که بالغ بر  ۴۸۸هزار واحد از آنها در
شهرهای باالتر از صد هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شده است.آنطور که سازمان مالیاتی میگوید ،مالیات این واحدها محاسبه
و در درگاه خدمات الکترونیک ســازمان به نشــانی  My.Tax.gov.irاطالعرسانی شده است و طبق بند ( )۹دستورالعمل فوقالذکر مالک یا مالکان
واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت مالیات حداکثر یک ماه پس از اعالم سازمان هستند.عالوه بر این ،مشموالن این مالیات طبق قانون تا پایان بهمن ماه امسال برای پرداخت
مالیات متعلقه فرصت داشتند و در پایان این مهلت سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام خواهد کرد .اما اعالم برخی از صاحبان خانههای خالی بیانگر این است که
سازمان امور مالیاتی مجدد به آنها اخطار داده و در پیامکی به صاحبان واحدهای مسکونی خالی از سکنه اعالم کرده که برای پرداخت مالیات متعلقه تا  ۱۰اسفند ماه فرصت دارند و
در غیر اینصورت ،نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد کرد .بنابراین ،صاحبان خانههای خالی فقط دو روز دیگر فرصت دارند تا به درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه
و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند .طبق این گزارش ،بر اساس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه سال گذشته ،اگر واحد مسکونی در شهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر
بیش از  ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد ،مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول
معادل شش برابر مالیات متعلقه ،سال دوم معادل  ۱۲برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
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درخواست مسکنی وزیر راه از دستگاههای دولتی

وزیر راه و شهرسازی خواستار استفاده از توان سایر دستگاهها در پروژههای انبوه سازی طرح نهضت ملی مسکن شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی ،رســتم قاسمی وزیر راه و شهرسازی امروز ۸
اسفند در نشست هماهنگی برنامههای حوزه مسکن ،ضمن مروری بر بخشی از برنامههای وزارتخانه در بخش مسکن بر
اجرای به موقع و به هنگام طرح نهضت ملی مسکن در تمامی شهرهای کشور تاکید کرد.وزیر راه و شهرسازی با تاکید
بر اینکه تعهد وزارتخانه اجرای  ۴میلیون واحد مســکونی طی چهار ســال دولت سیزدهم است ،گفت :تعهد وزارتخانه
ساخت حدود  ۳میلیون واحد مسکن شهری و ساخت یک میلیون واحد مسکونی دیگر در روستاها و شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت است که مقرر است
تا طی دولت سیزدهم احداث و تکمیل شود.عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد :شیوه کار و اجرای طرح نهضت ملی مسکن بدین نحو نیست که هر سال
یک میلیون واحد مسکونی احداث شود .بلکه برنامهریزی شده تعداد بیشتری از واحدها شروع شود تا بتوانیم تعهد خود را در پایان دولت سیزدهم که احداث
 ۴میلیون واحد مسکونی است به انجام برسانیم.قاسمی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تسهیالت بخش مسکن اشاره کرد و توضیح داد :تسهیالتی
که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده ،تسهیالت مناسبی است که بانکها ملزم به پرداخت آن تسهیالت به متقاضیان واجد شرایط
هستند.وی گفت :ساخت بیش از  ۳میلیون واحد مسکن شهری جزو تعهدات وزارتخانه در سراسر کشور است که در این خصوص در مناطقی که زمین و
متقاضی وجود دارد وزارتخانه مسئول ساخت است.

شروط پنجگانه هیأت مدیره فرابورس برای درج سرخابیها

واگذاری سرخابی ها متوقف شد!؟

درحالی که شــمارش معکوس برای عرضه ســهام دو باشــگاه
اســتقالل و پرســپولیس در بازار سرمایه آغاز شــده بود ،حاال
مدیرعامل فرابورس از لزوم رعایت پنج شــرط برای پذیرش این
دو باشگاه خبر داده است.به گزارش ایسنا ،به نظر میرسید داستان
طویل بورسی شــدن ســرخابی ها به پایان خود نزدیک است،
چراکه ارزشگذاری دو باشگاه انجام شد که البته انتقادات زیادی
را هم در پی داشــت ،دو باشگاه نزد ســازمان بورس ثبت شدند
و برخی اخبار غیررســمی نیز از عرضه ســهام این دو باشگاه در
روز  ۱۵اسفندماه در بازار پایه فرابورس حکایت داشت .اما ظاهرا
فعال این واگذاری مشــروط شده است.بر این اساس میثم فدایی،
مدیرعامل فرابورس ایران با برشــمردن  ۵پیش شرط برای درج
نماد ســرخابیها در بازار پایه این بورس گفت :فرابورس بابت هر
ریال این واگذاری در راستای حفظ منافع مردم حساس است و تا
این  ۵شرط رعایت نشود امکان واگذاری سرخابی ها وجود ندارد.
بحث ارزشــگذاری این دو باشگاه توسط کارشناسان دادگستری
انجــام و به تایید هیات واگذاری شــامل وزاری اقتصاد ،ورزش و
دادگستری نیز رسیده اســت .بعد از این مرحله ،این دو شرکت
با توجه به مصوبه شــورای عالی بورس در سازمان بورس و اوراق
بهادار ثبت و این سازمان این دو باشگاه را برای درج در بازار پایه

به فرابوس ارجــاع داد.وی ادامه داد :هیات مدیره فرابورس ایران
هم با بررسی گزارشات کارشناسی و مستندات این دو باشگاه یک

سری شرایط مربوط به مباحث مالی و حقوقی را به عنوان پیش
شــرط پذیرش ســرخابیها در فرابوس اعالم و مصوب کرد بعد

اعتراض تولیدکننده بزرگ فوالد به قیمت گذاری بیلت
و میلگرد  ۵۰۰تومان زیر قیمت تمام شده!
بهمن قاسمی ،مدیرعامل آریان فوالد در پیامی نوشت:
شمش فوالد در بورس  ۱۳۵۱۱تومن قیمت خورده و میلگرد  ۱۴۶۰۰تومان و نورد کار باید  ۳۵۰الی  ۴۰۰تومان کرایه حمل بدهد،
هزینه اکسید و ضایعات حداقل  ۴درصد که بیش از  ۵۰۰تومان است و  ۳۰۰تومان هم هزینه بهره بانکی که جمع این سه فقره
حدودا برابر  ۱۲۰۰تومان میشود.
با این حساب بقیه هزینه ها از قبیل بیمه ،مالیات ،برق ،گاز ،آب و پرسنل را تولید کننده از کجا بیاورد؟ چرا کسی نمی بیند؟
چرا کسی توجه نمیکند؟ چرا رحم نمیکنید؟ ما به کجا پناه ببریم؟
من به عنوان یک تولید کننده از مدیران بورس کاال خواهش میکنم جانب انصاف را در نظر بگیرند و مراعات حال نورد کاران را
بنمایند تا در این شرایط پیچیده تولیدکنندگان بتوانند با حداقل ها به تالش ادامه دهند و اگر که این محاسبات درست نباشد
محاسبات درست خود را اعالم فرمایند تا ما نیز یاد گرفته و دعاگو باشیم!
ضمنا رفتار فوالد خوزســتان هم که علیرغم دریافت کل مبلغ ،کاال را سلف تحویل میدهد درخور شماتت و تقبیح است و
شایسته است مسئوالن اصالح نمایند.
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از رفع این  ۵شــرط با درج این دو باشــگاه در فرابورس موافقت
میشــود.فدایی در مورد این پیششرطها گفت :تکمیل اعضای
هیات مدیره دو باشگاه و تعیین تکلیف وضعیت ثبتی آنها ،تعیین
تکلیف برند دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس که باید مالکیت
برند هر دو باشگاه به خودشان منتقل شود و تعیین تکلیف کمپ
ناصر حجازی و مرغوبکار از جمله این شــروط اســت .همچنین
ارزشگذاری این دو باشگاه توسط کارشناسان رسمی انجام شده
که طبق دستورالعمل سازمان بورس به فرابورس ارزشگذاری باید
توسط مشاوران سرمایه گذاری و تامین سرمایه انجام شود .ضمن
این که بحث تایید حسابرسی مطلب توسط کمیتههای حاکمیت
شرکتی باید انجام شود تا از این طریق منافع سهامداران رعایت
شود.بر اساس این گزارش و به نقل از فرابورس ایران ،وی با اشاره
به این که پذیره نویسی سهام این دوباشگاه  ۷۰۰میلیارد تومان
برآورد می شــود ،تایید کرد :فرابورس بابت هر ریال این واگذاری
در راســتای حفظ منافع مردم حســاس است و تا این  ۵شرکت
رعایت نشود امکان واگذاری سرخابی ها وجود ندارد.باید منتظر
ماند و دید آیا دو تیم پایتخت محبوب میتوانند شروط الزم برای
ورود به تاالر شیشــه ای را رعایت کنند یا خیر تا باالخره پرونده
این اتفاق به سبقه  24ساله در سال  1400بسته شود.

تقدیر و تجلیل همراه اول از برگزیدگان
نخستین جایزه پایاننامه سال مهندسی کامپیوتر
و فناوری اطالعات
بیســتوهفتمین کنفرانس بینالمللــی کامپیوتر با حمایت همــراه اول برگزار و از
برگزیدگان نخســتین جایزه پایاننامه سال مهندســی کامپیوتر و فناوری اطالعات،
تقدیر و تجلیل شد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،حمید
بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول در اختتامیه بیست و هفتمین کنفرانس بین
المللی کامپیوتر که در هشت محور علمی تحقیقاتی مختلف علوم کامپیوتری امروز
پنجشنبه  ۵اسفند  1400در دانشگاه صنعتی شریف تهران برگزار شد ،طی سخنانی
بــا محوریت «تحول دیجیتال در همــراه اول» اظهار کرد :تحول دیجیتال به صورت
کلی حداقل دارای دو مولفه «تحول در شــبکه ها و سیســتم هایی که از دیجیتالی
شــدن فرآیندهای کسب و کار حمایت می کنند» و «تحول در خود این فرآیندهای
کسب و کار» است.این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به مدل های
جدید کسب و کار اپراتورها نیز گفت :مؤسسه مکنزی اعالم کرده که تحول دیجیتال
اپراتورها به معنای پایان معماری بســته در اپراتور سنتی است .در مدل جدید کسب
و کار اپراتورها ،پلتفرم های باز و  APIهای ســهل الوصول هم برای حمایت از توسعه
خدمات خود برند اپراتور و هم توسعه خدمات طرف سوم نقش حیاتی دارند.وی ادامه
داد :تحول دیجیتال همچنین برای شرکت های مخابراتی موید این نکته است که آنها
باید سبد پورتفولیوی خدمات خود را برای ارائه مجموعه های جدید خدمات دیجیتال
باز کنند؛ این امر با ورود به بازارهای جدید عمودی که پتانســیل رشد درآمد باالیی
داشته باشند ،محقق می شود.قائم مقام مدیرعامل همراه اول تحول در تجربه مشتری،
ظهــور فرصت های جدید داده محور ،همکاری ها و هم افزایی های جدید در اپراتور،
چابکی و نوآوری بیشــتر ،تخصص گرایی و تقویت فرآیندها و عملیات ها را از فواید
تحــول دیجیتال برای اپراتورها دانســت.بهروزی مقاصد اپراتورها در تحول دیجیتال
را مبتنی بر دو نوع «زیرســاخت» و «خدمات» دانست و با اشاره به محتوای مجمع
 TeleManagementعنوان کرد :یک اپراتور بسته به نیازهای جامعه هدف ،توانمندی ها
و اســتراتژی های کالن خود ،می تواند به یکی از دو سمت این طیف در تحول خود
حرکت کند.

گزیده خبر
رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس؛

عمال ارز  ۴۲۰۰تومانی در بودجه
حذف شده است
محسن زنگنه با اشاره به اینکه عمال ،دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز  ۴۲۰۰تومانی
یا هر نرخ دیگری زیر قیمت ســامانه هــای درگاه اینترنتی وجود ندارد ،گفت:
قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است که آن هم با نرخ  ETSبه فروش می
رســد.اقتصادآنالین  -مهدی بیک؛ رییس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس
با اشــاره به سازوکاری که در کمیسیون تلفیق برای ارز ترجیحی در نظر گرفته
شده ،گفت :بودجه ای که دولت به مجلس ارائه کرد ،عمال ارزی با یک نرخ است
و هیچ اشــاره ای به دالر  ۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۱نشــده است .اما دولت
در همیــن بودجه مبلغی حول و حوش ۵۷۰هزار میلیارد تومان را برای جبران
تبعــات تورمی برآمده از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی و حمایت از تولید کنندگان و
مصرف کنندگان در نظر گرفته اســت.زنگنه ادامه داد :بعد از آغاز بررسی های
کمیسیون تلفیق ،مباحث دامنه داری در خصوص ارز  ۴۲۰۰تومانی مطرح شد و
نهایتا پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان ارائه شد که پایه تصمیم سازی های
بعدی را شکل داد .بر اساس این تصمیم قرار شد به دولت اجازه داده شود معادل
ریالی ۹میلیارد دالر برای حمایــت از تبعات برآمده از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
تخصیص دهد.نماینده مردم تربت حیدریه یادآور شد:بر اساس قانون دولت باید
منابــع ارزی صــادرات نفت ،میعانات گازی و فرآورده هــای نفتی را نزدیک به
قیمت ارز بازار به فروش برساند و معادل آن را به صورت ریالی در سرفصل های
منابع ثبت و استفاده کند .کمیسیون تلفیق اما به دولت و دستگاه های اجرایی
اجــازه داده تا ۹میلیارد دالر منابــع ارزی حاصل از صادرات نفت ،گاز ،میعانات
گازی  ،فرآورده های نفتی و گازی و ســایر منابع ارزی آن را با قیمت پایین تر
از ســامانه معامالت الکترونیکی یا همان  ETSبه فروش برســاند و از منابع آن
استفاده کند.این نماینده در پاسخ به پرسش اقتصادآنالین که با این توضیحات
آیا کمیســیون تلفیق به صورت زیرپوســتی و پنهان عمال ارز  ۴۲۰۰تومانی را
حذف کرده است؟گفت:عمال ،دیگر مفهومی ذیل عنوان ارز  ۴۲۰۰تومانی یا هر
قیمت دیگری ،زیر قیمت ســامانه های درگاه اینترنتی وجود خارجی ندارد .در
واقع قیمت ارز یک قیمت واحد در بودجه است ،آن هم با نرخ  ETSبه فروش می
رسد .منتها به دولت اجازه داده شده تا ۹میلیارد دالر معادل اختالف  ETSو ارز
ترجیحی را به مصرف کننده و یا وارد کننده پرداخت کند تا از نوسانات برآمده
از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی جلوگیری شــود.زنگنه در تشریح ساز و کار اجرایی
شدن این ایده افزود :به عنوان مثال وارد کننده ،ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد
خریــداری کرده و واردات مورد نظر را انجــام می دهد .در مرحله بعد دولت به
میزان اختالف ارز ترجیحی با ارز آزاد به صورت یارانه ریالی از وارد کننده مورد
نظر حمایت می کند .البته ،دولت هم می تواند از وارد کننده حمایت کند و هم
اینکه مستقیما این مبلغ را به مصرف کننده تخصیص دهد.او ادامه داد :سرجمع
این مبلغ با سایر مبالغ ،عددی حول و حوش ۲۵۰هزار میلیارد تومان را در بر می
گیرد .در واقع مجلس ۲۵۰هزار میلیارد تومان در تبصره  ۱۴در اختیار دولت قرار
داده تا صرف حمایت از اقشــار آسیب پذیر کند .دولت می تواند تصمیم بگیرد،
ایــن مبلغ را صرف حمایــت از وارد کننده کند یا اینکه در حلقه پایانی زنجیره
در قالــب یارانه نقدی و کاالیــی از مصرف کننده حمایت کند .دولت همچنین
می تواند این مبلغ را به میانه زنجیره پرداخت کند .یعنی به دامدار ،کشــاورز یا
مرغدار و...پرداختی داشته باشد.رییس کمیته اصالح ساختار بودجه گفت :این
مکانیســمی است که در شرایط فعلی در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و
دولت هم با این مصوبه موافق است  .باید منتظر باشیم تا موضوع در صحن علنی
در قالب تبصره ۱که مرتبط با ارز ترجیحی است ،مطرح و نمایندگان نظر نهایی
خود را اعالم کنند .نماینده تربت حیدریه با اشاره به اینکه مجلس در خصوص
برنامه ریزی نحوه حمایت از اقشــار کم برخوردار دست دولت را باز گذاشته به
اقتصادآنالین گفت :مصوبه نهایی مجلس باید به گونه ای انعطاف داشــته باشد
تــا مدیریت نحوه پرداخت یارانه ها در اختیار دولت قرار گیرد .البته تصمیمات
ســالهای قبل مجلس نیز با یک چنین ســاز وکاری برنامه ریزی شد .یعنی در
ســال  ۱۴۰۰نیز به دولت اجازه داده شد تا ۸میلیارد دالر با قیمت ارز ترجیحی
تخصیص داشته باشد.زنگنه افزود :نهایتا ممکن است ،دولت بخواهد ارز ترجیحی
را با قیمت ۱۰هزار۱۵ ،هزار و یا ۲۰هزار تومان محاسبه کند .نرخ  ۴۲۰۰تومانی
در بودجه  ،۱۴۰۱کف قیمت محسوب می شود و این اختیار به دولت داده شده
که مبتنی بر شرایط اقتصادی کشور و شاخص های معیشتی ،نرخ ارز مورد نظر
خود را عمال کند

ایرانسل برند پیشتاز ایران شد

ایرانســل بهعنوان تنها اپراتور تلفنهمراه ،لوح و تندیس برند پیشتاز بازار ایران
را دریافت کرد.به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،در چهاردهمین جشنواره ملی
قهرمانان صنعت ایران ،از اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران بهعنوان برند
پیشــتاز بازار ایران در ســال  ،۱۴۰۰با اهدای لوح و تندیس ،تجلیل شد.آیین
پایانی این جشنواره ،عصر شنبه هفتم اسفند  ،۱۴۰۰با حضور جمعی از فعاالن
اقتصادی و صنعتی ایران ،در مرکز همایشهای بینالمللی صداوســیما برگزار
شــد.در این مراسم ،لوح و تندیس برند پیشتاز ایران ،به دکتر بیژن عباسیآرند
مدیرعامل ایرانسل تعلق گرفت که دکتر حسن بولوردی معاون فنی و مهندسی
ایرانســل ،به نمایندگی ،آن را دریافت کرد.در ارزیابیهای انجام شــده در این
جشــنواره ۱۰۰ ،برند پیشــتاز بازار ایران در حوزههای مختلف شناسایی شدند
و در آییــن پایانی ،از  ۲۰برند برتر از میان ایــن  ۱۰۰برند ،به صورت ویژه و با
اهدای لوح و تندیس ،تقدیر شد.جشنواره ملی قهرمانان صنعت و اقتصاد ایران،
یکی از معتبرترین رخدادها و جوایز کشــور است که در عرصۀ تجلیل از برترین
و موفقترین شــرکتهای ایرانی برگزار میشود .این جشنواره فعالیت خود را از
ســال  ۱۳۸۴آغاز و تالش کرده تا احترام به صنعتگر ایرانی و ثروتآفرینی ملی
را سرلوحه کار خود قرار دهد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir
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قیمت گاز انگلیس و هلند پس از رشد چشمگیری که تحت تاثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین داشت ،در پی سودگیری و انتظارات
برای ازسرگیری جریان خط لوله یامال-یوروپ در مسیر غرب این خط لوله ،کاهش پیدا کرد.به گزارش ایسنا ،نمایندگان اتحادیه اروپا در
واکنش به حمله روسیه به همسایه خود ،با مسدود کردن داراییهای اروپایی والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه و سرگی الوروف ،وزیر
خارجه این کشور موافقت کردند اما عدم اعالم تحریمها علیه بخش انرژی روسیه ،به کاهش قیمتها منتهی شد.در بازار گاز هلند ،قیمت
قرارداد ماه آتی به میزان  ۴۵.۹۰یورو معادل  ۳۳.۸درصد کاهش پیدا کرد و به  ۹۰.۱۰یورو به ازای هر مگاوات ســاعت رســید در حالی
که روز پنج شنبه تا مرز  ۱۴۰یورو به ازای هر مگاوات ساعت صعود کرده بود .قیمت قرارداد آوریل  ۲۶.۴۰یورو معادل  ۲۲.۸درصد کاهش یافت و به  ۸۹.۶۰یورو به ازای هر
مگاوات ساعت رسید در حالی که قرارداد زمستان سال  ۲۰۲۲به میزان ۲۹.۴۳یورو معادل  ۳۷درصد کاهش یافت و به  ۸۸.۶۰یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید.در بازار
گاز انگلیس ،قیمت قرارداد تحویل مارس  ۹۶.۴۲پنس معادل  ۳۰درصد کاهش یافت و به ۲۲۵.۵۵پنس به ازای هر واحد حرارتی رسید در حالی که قیمت تابستان  ۲۰۲۲به
میزان  ۳۱.۸۲پنس کاهش یافت و به  ۲۲۵پنس به ازای هر واحد حرارتی رسید.معامله گران می گویند اصالح قیمت در اوایل معامالت روی داد و بعدها با نتایج فروش که نشان
داد بخش خط لوله یامال-یوروپ از لهستان به آلمان (که از اواخر دسامبر روند آن به سمت شرق تغییر کرده بود) ممکن است تا اواخر روز جریان در جهت غرب را ازسربگیرد،
تشدید شد.جریان گاز این خط لوله پس از این که مدت کوتاهی به سمت غرب جریان پیدا کرد ،روز شنبه دوباره عرضه از سمت آلمان به لهستان را ازسرگرفت .گاز در بخش
آلمانی-لهستانی این خط لوله از  ۲۱دسامبر به سمت شرق جریان پیدا کرده است.

گزیده خبر
برگزاری مانور اقدام فراگیر در حوزه شرکت
توزیع نیروی برق جنوب کرمان
به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق
جنوب اســتان کرمان؛ این مانور با رویکرد شناسایی و
رفع کانون های خطر و ایمن ســازی شبکه های توزیع
نیروی برق کشــور ،با شــعار تالش صادقانه ،خدمت
بیمنت برگزار شد.ســیدکمال موســوی ،نایب رییس
هیات مدیره و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق جنوب
اســتان کرمان در ارتباط مستقیم با توانیر گزارش مانور مذکور را ارائه داد.ایشان
ابتدا گزارشی از فعالیت های شرکت در رابطه با کنترل و اصالح شبکه ،جابجایی و
اصالح پایه های قرار گرفته در معابر پس از تعریض و تغییر مبلمان شهری ،مقاوم
سازی و تعویض پایه های معیوب ،اصالح فلش شبکه ،ترمیم دریچه های معیوب
پایه های روشنایی معابر ،جمع آوری اشیاء اضافه و تابلوهای تبلیغاتی از مجاورت
پایه های شبکه ،قفل و بست و ترمیم درب معیوب پست های زمینی ،تابلوهای
زیرترانس ،شــالترها و جعبه های تقسیم و اصالح کابل سرویس های بهم تنیده
مشــترکین روی پایه ها و جعبه تقسیم ،ارائه دادند.موسوی درخصوص برگزاری
مانور اقدام فراگیر در حوزه این شرکت از حضور  ۷۸اکیپ خبر داد و افزود :در این
مانور ۳۴ ،دستگاه باالبر بر خط گرم و سرد ۱۲ ،دستگاه جرثقیل و  ۳۲خودروی
سبک ۲۴۶ ،نیروی عملیاتی و  ۷۲نیروی نظارتی و سرپرست ،به صورت همزمان
در  ۱۶شهرستان حوزه شرکت توزیع جنوب استان ،شرکت داشتند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد

برگزاری مانور شناسایی و رفع کانونهای خطر
در شبکههای توزیع برق
همدان -محبوبه یادگاری :مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان همدان
از برگزاری اقدام فراگیر شناســایی و رفع کانونهای خطر در شــبکههای توزیع
با حضور  83اکیپ عملیاتی در اســتان همدان خبر داد.علی سهرابیبیدار اظهار
داشت :اقدام فراگیر شناسایی و رفع کانونهای خطر در شبکههای توزیع همزمان
با سراســر کشور در استان همدان اجرا میشــود.وی با اشاره به محورهای مانور
افزود :تعویض پایههای معیوب ،اصالح فلش و انجام تعمیرات در شبکههای فشار
متوسط ،جابجایی و اصالح حریم شبکههای فشار متوسط به منظور افزایش ایمنی
و رفع کانونهای خطر و ترمیم واصالح دریچههای معیوب پایههای روشــنایی
معابر از محورهای این مانور اســت.مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان
همدان ترمیم و اصالح درب معیوب پســتهای زمینی و تابلوهای پســتهای
هوایی عمومی ،جمعآوری اشیاء اضافی و تابلوهای تبلیغاتی از مجاورت پایههای
شبکه و آزادسازی محیط پایهها برای صعود و فرود ایمن سیمبانان و اصالح کابل
سرویسهای بهم تنیده مشترکین روی پایهها و جعبه تقسیم از دیگر محورهای
برگزاری این مانور برشمرد.

نیروگاه های ذوب آهن اصفهان برای تامین
برق در فصول گرم سال مهیاتر می شوند
در ادامه بازدید از بخش های مختلف شرکت با حضور
در نیروگاه ها و بخش آب رسانی ،با تالشگران این بخش
ها دیــدار و گفتگو کرد.رخصتــی در این دیدار ضمن
قدردانــی از همت و تالش پوالد مــردان ذوب آهن ،به
اهمیت نیروگاه های شــرکت و همچنین فعالیت های
مربوط بــه تامین آب مورد نیاز خط تولید با توجه به در پیش بودن فصول گرم
سال و مشکالت احتمالی در تامین آب و برق حاصل کمبود آب همچون سنوات
گذشته اشاره کرد و گفت  :در این راستا تعمیرات زودهنگام نیروگاه های شرکت
آغاز شده وجلسات بازدیدهای میدانی به طورمنظم انجام میگردد تا شرایط برای
فعالیت حداکثری آنها فراهم شــود و در نتیجه با مشــکالت ناشی از قطع برق
که در ســال جاری شــاهد آن بودیم  ،مواجه نشویم.شایان ذکر است ذوب آهن
اصفهان دارای۴واحدنیروگاه حرارتی با ظرفیت بیش از  ۲۲۰مگاوات اســت که
عمــده خوراک آن از گازهای فرایندی خط تولید بوده و به منظور دســتیابی به
راندمان باالتر که در نهایت منجر به وابستگی کمتر به شبکه برق سراسری خواهد
شد؛گازهای فرایندی با گازهای طبیعی ترکیب می گردد.

مانور اطفاء حریق دریایی در بندر چابهار
برگزار شد
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان سیســتان و بلوچســتان از
برگزاری مانور استانی اطفاء حریق دریایی در راستای هم افزایی و ارتقاء کیفیت
خدمات مقابله با حریق دریایی ،افزایش توان عملیاتی تیم واکنش سریع مقابله با
حریق در بندر چابهار خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان سیستان و بلوچستان ،سید احمد هاشمی؛ ارزیابی توان عملیاتی نیروهای
آتشنشــان ،آماده بکار بودن تجهیزات اطفاء حریق ،آمادگی الزم برای مقابله با
حوادث اضطراری قابلانتظار ولی پیشبینینشــده ،مشارکت و تعامل تیمهای
آتشنشــان شــرکتکننده در مانور و ارزیابی توان و دانش تخصصی فرماندهی
عملیــات را از اهداف برگزاری این مانور عنوان کرد.وی با بیان اینکه این مانور با
حضور تیم های اطفاء حریق دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران،
اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان و منطقه آزاد چابهار در محوطه
شــرقی بندر چابهار با موفقیت برگزار شد افزود :در این مانور برای اولین بار تیم
کنترل و ارزیابی صدمات به کار گرفته شد.

@sobheqtesad

نفت و انرژی

تطمیع بازار گاز اروپا با افزایش عرضه روسیه!
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قبض انرژی  ۱.۲تریلیون دالری برای اروپا

هزینه انرژی اروپا به دلیل افزایش قیمتهای کاال که پس از حمله روسیه به اوکراین ،جهش بیشتری پیدا کردند امسال به رکورد
 ۱.۲تریلیون دالر افزایش پیدا خواهد کرد.به گزارش ایسنا ،گروه مالی سیتی اکنون انتظار دارد اروپا برای انرژی  ۲۰۰میلیارد دالر
بیشتر از میزانی که ماه قبل برآورد کرده بود ،پرداخت کند و جدیدترین برآورد سیتی ،از رکورد قبلی هزینه انرژی اروپا در سال
 ۲۰۰۸فراتر می رود .طبق برآورد سیتی ،در سال  ۲۰۲۱هزینه انرژی اروپا تنها  ۳۰۰میلیارد دالر بود که چهار برابر کمتر از میزانی
است که پیش بینی می شود این قاره امسال برای انرژی پرداخت کند.تحلیلگران سیتی در گزارشی که در بلومبرگ منتشر شد،
نوشتند :اروپا اکنون با موانع بزرگی از ناحیه هزینه انرژی خود روبروست.روند صعودی اخیر قیمتهای انرژی و ذخایر اندک گاز طبیعی در اروپا ،قیمت کاالی انرژی و
برق را طی ماههای اخیر افزایش داده است .اروپا حتی پیش از حمله روسیه به اوکراین که قیمتهای نفت و گاز را روز پنج شنبه به رکورد باالیی رساند ،با هزینه باالی
انرژی دست و پنجه نرم می کرد .قیمت نفت برنت روز پنج شنبه برای نخستین بار از تابستان سال  ،۲۰۱۴به باالی  ۱۰۰دالر در هر بشکه صعود کرد در حالی که
قیمت پایه گاز اروپایی روز پنج شــنبه بیش از  ۶۰درصد افزایش یافته بود.واردات اروپا از روســیه بیش از یک سوم از نیازهای گاز طبیعی و بیش از یک چهارم نفت
مصرفی این منطقه را تامین می کند .آمار یورواستات نشان می دهد روسیه در حدود  ۲۶.۹درصد از واردات نفت و  ۴۱.۱درصد واردات گاز طبیعی به اتحادیه اروپا در
سال  - ۲۰۱۹آخرین سال پیش از شیوع پاندمی -سهم داشته است.بر اساس گزارش اویل پرایس ،جدیدترین تحریمهای غربی علیه روسیه در واکنش به حمله مسکو
به اوکراین شامل بخش انرژی و مبادالت بانکی مربوط به تجارت کاالهای انرژی در خارج از روسیه نشده است.

تاثیر حمله روسیه به اوکراین بر بازار انرژی چقدر است؟
مدیر پیشــین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
گفت :جنگ روســیه و اوکراین بر بازار انرژی تاثیرات مستیم
گذاشته و موجب رشد سریعتر قیمت ها بر بازار شده اما به نظر
می رسد که این تاثیرات طوالنی مدت نباشد و سیاست ها به
نحو دیگری تغییر کند.جواد یارجانی در گفت و گو با ایســنا،
با اشــاره به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار انرژی جهان
اظهــار کرد :بازار نفت به طور کلی متاثر از دو نوع عامل بوده،
یکی از این عوامل سطح تقاضا و عرضه است که معموال به طور
ســالیانه مشخص می شود که بازار تا چه میزان نیازمند نفت
است و تا چه میزان از اوپک انتظار می رود که در این باز نقش
ایفا کنــد.وی با بیان اینکه به جز این ،تحوالت ژئوپلتیک نیز
میتواند بر بازار نفت تاثیر بگذارد و در مجموع این عوامل سطح
قیمت ها را مشــخص می کند ،گفت :این مساله جز عواملی
اســت که در زمانی کوتاه می تواند جهت بازار نفت را تعیین
کند ،هرچند ممکن است تاثیر این عوامل طوالنی مدت نباشد.
مدیر پیشــین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
افزود :البته مســائلی نیز در گذشته وجود داشت که تاثیرات
همیشگی را در بازار نفت برجای گذاشت ،مانند افزایش چند
برابری قیمت در ســال  ۱۹۷۳که موجب شــد قیمت های
نفت چهار برابر شــود و دیگر سطح قیمت ها به حالت سابق
بازنگشت ،در نتیجه موضوعی که اکنون در بازار نفت شاهد آن
هستیم این است که عوامل ژئوپلتیک تاثیراتش بیشتر شده
است.یارجانی با بیان اینکه قبل از این مساله نیز بازار نفت به
دلیل اینکه عرضه به حد کافی وجود نداشــت ،دچار التهاب
شــده بود ،گفت :حتی کشورهای اوپک که تعهد کرده بودند
 ۴۰۰هزار بشــکه نفت را همراه اوپک پالس وارد بازار کنند،
توانایی انجام این کار را ندارند و همین موجب شــده به دلیل
اینکه رشــد تقاضا در دنیا رقم های مثبت را نشان می دهد
قیمت ها روند افزایشــی پیدا کنند.وی با تاکید بر اینکه این
تحوالت اخیری که شاهد آن هستیم متاسفانه جنگی نیز در

رئیس جمهور متوهمی مانند ترامپ شرایط سخت تری ایجاد
و موجب شــد که بازار نفت دنیا از یک منبع بســیار مهم که
ایران است بی بهره بماند.یارجانی با بیان اینکه گرچه سختی
های زیادی نیز بر ما تحمیل و این تحریم های ظالمانه باعث
شد که از میلیاردها دالر درآمد محروم شویم اما دنیا نیز ضرر
کرده است ،گفت :باتوجه به اینکه بازار انرژی بازار صلح است،
هرچه دخالت دولت های بزرگ در تجارت و ســرمایه گذاری
کمتر باشــد ،بازار انرژی می تواند راحت تر تامین انرژی دنیا
خصوصا گاز را برعهده بگیرد.وی با بیان اینکه گاز انرژی آینده
و انرژی پاک اســت و این شــرایط دنیا را محروم کرده است،
تاکید کرد :طبیعی اســت که از قبل تحوالت اخیر روسیه و
اوکراین و جنگی که حادث شــده ما به دنبال این بودیم که
تحریم ها برداشــته شود و هرچه زودتر به جایگاهی که واقعا
حق ما است ،با توجه به ذخایری که داریم دست یابیم.

کنار آن شــکل گرفته که موجب شده قیمت ها با یک شوک
جدید مواجه شوند و روند افزایشی سرعت بیشتری پیدا کند،
تصریح کرد :این مســاله ممکن است تاثیرات طوالنی مدتی
نداشــته باشد اما باید توجه داشت که این موضوع بستگی به
این دارد که تحریم های بیشــتری که گفته می شود در راه
اســت تا چه میزان تجارت نفت را تحت تاثیر بگذارد.به گفته
مدیر پیشــین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
این مســاله در مورد گاز نیز تا حد زیادی صدق می کند البته
نوع تاثیراتی که تغییرات ژئوپلتیک بر بازار گاز می گذارد ،به
خاطر نوع روابطی که بین خریداران و مصرف کنندگان وجود

دارد ،متفاوت اســت ،معموال انتقال بــا خط لوله و به صورت
بلندمدت بوده و تاثیرات آن ممکن است متفاوت باشد.
اوضاع ایران در بازار نفت چگونه است؟
یارجانی با اشــاره به وضعیت ایران در شــرایط فعلی در بازار
جهانی نفت ،گفت :ایران ســال های زیــادی با تحریم های
ظالمانــه رو به رو بوده ،هرچند که در زمان اوباما توانســتیم
بعد از تحمل تحریم های بســیار شــدید که از خوش بینی
بیش از حد برخی از سیاســتمداران کــه تحریم ها را بی اثر
می دانستند ،شرایط را تا حدودی بهتر پیش ببریم اما با آمدن

تولید برق نیروگاههای حرارتی  ۹درصد افزایش یافت
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه حدود  ۹۰درصد برق مورد نیاز کشور توسط نیروگاههای حرارتی تامین میشود ،گفت :میزان تولید برق این واحدها طی
 ۱۱ماهه امسال با افزایش  ۹درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز  ۳۰۰میلیارد کیلووات ساعت گذشته است.ب ه گزارش ایسنا ،ناصر اسکندری با تاکید بر اینکه قبل
از فرا رسیدن پیک مصرف برق تابستان سال آینده بیش از  ۱۰۰هزار مگاوات برنامه تعمیراتی در نیروگاههای سراسر کشور اجرا میشود ،گفت :تاکنون حدود  ۵۸درصد از برنامه
یاد شده برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شده است.معاون راهبری تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه داد :برای آمادگی نیروگاهها طی دوره اوج مصرف تابستان
سالآینده حدود  ۷۰۰پروژه تعمیرات اساسی واحدهای بخاری و گازی ،مسیر داغ و اتاق احتراق و تعمیرات دورهای در نیروگاههای خصوصی و دولتی اجرا خواهد شد.

تعطیلی دو میدان نفتی در عراق
عــراق تولید نفت در دو میدان جنوبی با مجموع ظرفیت نیم میلیون بشــکه در روز را
متوقف کرد.به گزارش ایسنا ،این تعطیلی ظرفیت تولید عراق را همزمان با حمله روسیه
به اوکراین و محدود شدن عرضه جهانی ،محدود خواهد کرد.گردانندگان میدانهای نفتی
نصیریــه و قرنه غربــی  ۲اعالم کردند میدانهای اطراف ایــن دو میدان می توانند نفت
بیشتری برای جبران افت تولید آنها تولید کنند.شرکت نفتی ذی قار اعالم کرد فعالیت
در نصیریه که حداکثر  ۸۰هزار بشــکه در روز نفت تولید می کند ،روز شــنبه به دلیل
اعتراضاتی که مانع دسترســی کارکنان به این پایگاه نفتی شد ،متوقف شد.تعطیلی این
میــدان پس از تعطیلی میدان نفتی عظیم قرنه غربی  ۲برای تعمیرات اتفاق افتاد .این
میدان که  ۴۰۰هزار بشــکه در روز تولید دارد ،قرار است فعالیتهای عادی خود را از ۱۴
مارس ازسربگیرد اما شرکتهای اداره کننده این میدان تالش می کنند تولید آن را زودتر
ازسربگیرند.شرکت دولتی نفت بصره اعالم کرد کار تعمیرات ،تولید میدان قرنه غربی ۲
را به  ۴۵۰هزار بشــکه در روز افزایش می دهد .شرکت لوک اویل روسیه در این میدان
ســهم دارد.اختالل فعالیت این دو میدان نفتــی در حالی روی داده که اعضای اوپک از
جمله عراق برای تولید طبق سهمیه های افزایش یافته ،به تقال افتاده اند و ناتوانی آنها
برای تولید باالتر باعث محدود شدن عرضه و ایجاد کمبود در بازار جهانی شده است.
مدیرعامل گاز گلستان در مراسم آغاز انبارگردانی

بر صحت و دقت در آماربرداری تجهیزات
موجود تأکید کرد
مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان و همراهان با حضور در انبار مرکزی شرکت در
مراسم آغاز عملیات انبارگردانی ،لزوم صحت و دقت در آماربرداری و شمارش تجهیزات
و وســایل موجود گازرسانی را مورد تاکید قرار دارد.علی طالبی در این رابطه با اشاره به
اینکه گروه انبارگردانی از میان نیروهای باسابقه و آشنا به فرآیند انبارگردانی انتخابشده
و کام ًال تجهیزات گازرسانی را می شناسند و به اهمیت موضوع وفرآیند آماربرداری دقیق
آنها واقفاند.وی افزود :طبق روال همهساله در ایام پایانی سال در راستای بهروزرسانی
موجودی انبار کاال و رفع مغایرتها و اختالفات با سیســتم یکنواخت کاال این شــرکت
اقدام به انبارگردانی میکند و این عمل با دقت خاصی انجام میشود.مدیرعامل شرکت
گاز اســتان گلستان با تقدیر از گروه منتخب انبارگردانی ،در ادامه رهنمودهای الزم در
خصوص انجام منظم شــمارش کاالهای موجود و ثبت دقیق آنها در سیستم مکانیزه
کاال ارائه نمود.

روسیه گاز اروپا را قطع می کند؟
مدیر پیشــین امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت
با اشــاره به احتمال قطع جریان گاز روســیه به سمت اروپا،
گفت :این مســاله بعید به نظر می رســد چراکه این موضوع
شمشیر دولبه است و روسیه  ۴۰درصد گاز اروپا را تامین می
کند ،ســرمایه گذاری های بسیاری صورت گرفته و خط لوله
نورد استریم  ۲نیز تنها منتظر اخذ مجوز است و به طور کلی
روس ها نقش مهمی در تامین انرژی اروپا دارند و با هوشیاری
این مساله را جلو خواهند برد.وی گفت :خیلی بعید است که
روسیه این کار را انجام دهد ،روس ها با آینده نگری که چند
سال بعد از فروپاشی داشتند ،وابستگی اروپا به گاز خود را بعد
از افزایش تولیدشــان با کمک گرفتن از شرکت ها متخصص
انرژی دنیا عمیق تر کنند و اخیرا نیز روابط نزدیک با چین را
نیز در دو حوزه نفت و گاز برقرار کردند ،بازار اروپا برای روسیه
هم اهمیت فراوانی دارد و بعید است که چنین اتفاقی بیفتد.
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کاالهای اساسی ،صدرنشین احتکار

روزهای خوش اقتصادی در راه است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید با اجرایی شدن دوباره برجام ،بخشی از فشار از دوش اقتصاد ایران برداشته میشود اما
نحوه استفاده از فرصتهای جدید بیشترین اهمیت را خواهد داشت.عباس آرگون در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در این تردیدی وجود
ندارد که تحریمها برای اقتصاد ایران مشکالت و محدودیتهایی ایجاد کرده که با به نتیجه رسیدن مذاکرات میتوان امید داشت الاقل
بخشی از آنها برداشته شود .در عین حال اما سیاستهای داخلی اقتصادی باید طوری تغییر کند که امکان استفاده از این فرصت فراهم
شود.وی با اشاره به افزایش هزینه تولید و صادرات برای فعاالن اقتصادی ایران ،تشریح کرد :در شرایط تحریم چه در حوزه تامین مواد اولیه برای تولید و چه در حوزه صادرات،
هزینه سرمایهگذاران افزایش پیدا میکند و از این رو کنار رفتن تحریمها میتواند چه در حوزه عرضه کاالهای ایرانی در بازارهای بین المللی و چه در فرایند بازگشت ارز حاصل
از آنها به کمک اقتصاد بیاید.عضو اتاق بازرگانی تهران به مشکالت دولت در تامین منابع مالی الزم نیز اشاره کرد و گفت :وقتی دولت برای تامین منابع خود با محدودیت مواجه
میشود ،استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی در دستور کار قرار میگیرد که این موضوع چه در حوزه منابع بانکی و چه در حوزه افزایش نقدینگی و تورم بر اقتصاد
تاثیــر منفــی میگذارد؛ از این رو احیای برجام در این حوزه نیز به کار ما خواهد آمد.آرگون به بررســی الیحه بودجه در مجلس نیز پرداخت و افزود :در این دوره ،نمایندگان
میتوانند با اتخاذ تصمیمات درست از افزایش بار مالی دولت در سال آینده جلوگیری کنند .اگر هزینهها بر اساس منابع موجود در نظر گرفته شود ،قطعا دولت نیازی به استفاده
از منابع ویژه بانکی پیدا نخواهد کرد و همین موضوع دست بانکها را در حمایت از تولید باز خواهد گذاشت.

ارزش کاالهای مکشــوفه احتکاری در دی ماه امســال شامل کاالهای اساسی ،تجهیزات پزشکی ،انواع شوینده و نظایر آن بیش از ۶۸۳
میلیون تومان بوده است.به گزارش ایسنا ،بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ،دی
ماه امسال  ۱۲هزار و  ۲۹۳بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال برای مقابله با احتکار در کشور انجام و منجر به تشکیل  ۷۶۱پرونده
برای واحدهای متخلف شده است.کاالهای مکشوفه شامل کاالهای اساسی از جمله برنج ،چای ،روغن نباتی ،شکر ،تخم مرغ ،تجهیزات
پزشکی ،انواع شوینده و غیره به ارزش بیش از  ۶۸۳میلیون تومان است.از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از  ۱۸۷هزار و  ۱۹۲مورد
بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کاال انجام شده که منجر به تشکیل  ۷۲۶۲فقره پرونده تخلف به ارزش نزدیک به  ۴.۵تومان شده است .مردم میتوانند با مراجعه به ستاد
خبری سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها و شهرستانهای تابع شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن ( ،)۱۲۴پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی
 ،www.cppo.irسایت ( )ir.۱۲۴و اپلیکیشن «آپ» شکایت خود را مطرح کنند.طبق قانون نظام صنفی ،گرانفروشی ،کمفروشی ،تقلب ،احتکار ،عرضه خارج از شبکه عدم اجرای
ضوابط قیمتگذاری و توزیع ،فروش اجباری،عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای
ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریزشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده ( )۴۴این
قانون بهطور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی ،اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرارگیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند که البته اتاق اصناف
بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گالیه کرده است.

علیرغم وعده و وعیدهای مسووالن

تولید خودرو در  ۱۰ماهه امسال به  ۸۰۰هزار دستگاه هم نرسید

در حالیکــه مدت زمان زیادی تا پایان ســال باقی نمانده و
خودروســازان و وزیر صمت قول افزایش تولید و عرضه داده
بودند ،اما آمار تولید خودروهای سواری طی  ۱۰ماهه امسال
نشان میدهد که آمار تولید این خودروهای پرتقاضا به ۸۰۰
هزار دســتگاه هم نرسیده و تولید یک میلیون دستگاه شاید
بعید باشد.به گزارش ایسنا ،طبق آمارهای وزارت صمت ،در
 ۱۰ماهه سال جاری ،خودروسازان داخلی  ۷۴۸هزار و ۵۰۰
دســتگاه خودرو سواری تولید کردهاند که در مقایسه با ۷۴۰
هزار و  ۶۰۰دستگاه خودرو سواری تولیدی  ۱۰ماهه ابتدایی
ســال  ،۱۳۹۹تنها  ۷۹۰۰دستگاه بیشــتر شده و رشد ۱.۱
درصدی داشتهاند.بیشــترین رشد تولید در بین خودروها در
این مقایسه آمار متعلق به کامیون ،کامیونت و کشندهها است
که رشــد  ۷۱.۸درصدی داشته است .تولید این خودروهای
باری ســنگین از  ۵۱۹۰دستگاه تولیدی در مجموع  ۱۰ماه
سال گذشــته به  ۸۹۱۴دستگاه در مدت مشابه سال جاری
رسیده اســت.پس از آن ،بیشترین رشــد تولید را اتوبوس،
مینیبوس و ونها داشــتهاند؛ تولیــد اتوبوس ،مینیبوس و
ون در  ۱۰ماهه امســال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
 ۲۹.۹درصد افزایش یافته و به  ۲۰۱۰دستگاه رسیده است؛

تجارت  ۱۶۲میلیون دالری ایران و
اوکراین طی  ۱۰ماهه امسال
عضو هیئــت مدیره اتــاق بازرگانی ایــران و اوکراین با اعالم
اینکــه در مجموع طی  ۱۰ماهه امســال تجارت خارجی ما با
اوکراین  ۱۶۲میلیون دالر بوده اســت ،گفــت :بروز جنگ در
کشور اوکراین باعث شده تا سرمایه گذاری ما در بخش کشت
فراسرزمینی دچاراختالل شود.سید رضا نورانی در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ،در رابطه تبادالت تجاری
ایران و اوکراین ،اظهارداشت :به دلیل غنی بودن خاک اوکراین
ایران سرمایه گذاری مختلفی در بخش کشت فراسرزمینی در
این کشور انجام داده است به نحوی که یکی از سیاست های ما
تولید محصوالت کشاورزی از جمله غالت در این کشور است.
وی با بیان اینکه بروز جنگ در کشــور اوکراین باعث شــده تا
ســرمایه گذاری ما در بخش کشت فراسرزمینی دچاراختالل
شــود ،گفت :ما امیدواریم این موضوع در اســرع وقت با پایان
مناقشــات برطرف گردد.این عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی
ایــران و اوکراین با اعالم اینکه ما تجــارت دوجانبه ای نیز با
اوکراین داریم ،افزود :در بخش صادرات ما محصوالت کشاورزی
پوشاک و اقالم دیگری به این کشور صادر و از اوکراین برخی از
محصوالت از جمله غالت وارد می کنیم.نورانی با تاکید براینکه
در ده ماهه امسال تبادالت تجاری ایران و اوکراین افزایش پیدا
کرده است ،گفت :در سال  99واردات ما از اوکراین حدود 198
هــزار تن به ارزش 56میلیون دالر بــود .این روند در  10ماهه
امســال به  174هزار تن معادل  111میلیون و  710هزار دالر
رسیده اســت.وی ادامه داد :در بخش صادارت نیز در ده ماهه
امســال ما با رشد  40درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو
شــده ایم به نحوی که در این مدت  76هزار تن به ارزش 50
میلیون دالر صادرات به این کشور داشته ایم .اقالم صادراتی ما
به این کشور شامل ماهی ،پسته ،انگور ،شیالت ،مواد غذایی و
اقالم شــیمیایی و معدنی است.نورانی تصریح کرد :در مجموع
طی  10ماهه امسال تجارت خارجی ما با اوکراین  257هزار تن
معادل  162میلیون دالر بوده است.

درج قیمت تولیدکننده روی کاالهای
اساسی سال آینده اجرایی می شود
مدیرکل نظــارت بر خدمات عمومی ،شــبکه های توزیع و
اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
گفــت :درج قیمــت تولید کننــده روی کاالهای اساســی
بســتهبندی شده ،از ســال آینده عملیاتی می شود.محسن
حســینلویی در گفتوگو با خبرنــگار اقتصادی خبرگزاری
فارس در رابطه با زمان اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده
بر روی کاالهای اساسی بسته بندی شده ،اظهار داشت :طرح
درج قیمــت تولید کننده بر روی انواع کاالها از اواخر آذرماه
امسال اجرا شــد و تاکنون چهار مرحله از این طرح اجرایی
شده است .وی با بیان اینکه مدیریت قیمت کاالهای اساسی
بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است ،افزود :در مورد اجرای
طرح درج قیمت تولید کننده بر روی این کاال مقرر شــده تا
پس از رفع مشکالت احتمالی و آسیب شناسی مراحل اجرا
شــده این طرح ،درج قیمت تولید کننــده بر روی کاالهای
اساسی بسته بندی شده اجرایی شود.

در مدت مشــابه سال  ۱۳۹۹آمار تولید این خودروها ۱۵۴۷
دستگاه ثبت شده اســت.تولید کمباین نیز از  ۵۱۹دستگاه
تولیدی در  ۱۰ماهه نخســت سال گذشته به  ۵۷۵دستگاه
در مدت مذکور ســال جاری افزایش یافته که معادل ۱۰.۸
درصد افزایش تولید است .کمترین رشد تولید را تراکتورها
در مقایســه آماری  ۱۰ماهه سال جاری و مدت مشابه سال
گذشته داشته اســت .تولید این خودروها از  ۱۷هزار و ۷۴۰
دستگاه تولیدی در  ۱۰ماه ابتدایی سال گذشته به  ۱۸هزار و
 ۶۳۷دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد ۵.۱
درصدی را تجربه کرده است.در مقابل اما تولید وانت در ۱۰
ماهه  ۱۴۰۰نســبت به مدت مشابه سال گذشته  ۴.۲درصد
کاهش داشــته است .از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه
 ۶۵هزار و  ۵۶۶دســتگاه وانت تولید شده است که نسبت به
وانتهای تولیدی در همین بازه زمانی در سال گذشته که ۶۸
هزار و  ۴۰۶دســتگاه بوده ۲۸۴۰ ،دستگاه کمتر شده است.
الزم به ذکر است عالوه بر اینها ،میزان تولید الستیک خودرو
نیز در  ۱۰ماهه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته
که  ۲۲۶هزار و ۸۰۰تن بوده ،به  ۲۱۷هزار تن رسیده و افت
 ۴.۳درصدی داشته است.

براســاس آمارها حرکت تدریجی کاهش
تورم ساالنه ،ماهانه و نقطهای شروع شده
و در این بین هنوز  24اســتان در بهمن
امسال تورمی باالتر از میانگین کشوری را
تجربه کردند.به گزارش خبرنگار اقتصادی
خبرگــزاری فارس ،حرکــت تدریجی اما
امیدوارکننده کاهش نرخ تورم از ماههای
قبل شــروع شده و همچنان ادامه دارد به
طوری که در بهمن ماه نرخ تورم ساالنه،
نقطه نســبت به دی ماه
ماهانه و نقطه به 
کاهش یافت .نرخ تورم دوازده ماهه منتهی
به بهمن ماه  ۱۴۰۰برای خانوارهای کشور
به عدد  ۴۱٫۴درصد رسید.
تورم کل کشور
در بهمــن ماه  ۱۴۰۰عدد شــاخص کل
برای خانوارهای کشور ( )۱۳۹۵=۱۰۰به
 ۳۹۶٫۴رســید که نسبت به ماه قبل ۲٫۱
درصد افزایش نشــان می دهــد .در این
ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای
کشور مربوط به اســتان مازندران با ۴٫۱
درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط
به اســتان بوشــهر با  ۱۰۰درصد است.
درصد تغییر شــاخص کل نسبت به ماه
مشــابه ســال قبل (تورم نقطه به نقطه)
برای خانوارهای کشور  ۳۵٫۴درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به
استان مازندران ( ۴۲٫۴درصد) و کمترین
آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان
( ۲۸,۷درصد) است.بیشــترین نرخ تورم
دوازده ماهه مربوط به اســتان کهگیلویه
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کدام استانها باالترین و
پایینترین تورم را دارند

و بویراحمد ( ۴۹٫۲درصد) و کمترین آن
مربوط به استان قم ( ۳۷٫۸درصد) است.
در حال حاضر نرخ تورم ساالنه  ۲۴استان
باالتر از نرخ میانگین کل کشور محسوب
میشود .باید توجه داشت که تورم کنونی
میــراث سیاســتهای نادرســت دولت
روحانی است که در دولت سیزدهم برنامه
ریزی برای کاهش آن و افزایش قدرت رفاه
عمومی جامعه در دستور کار قرار گرفت.
تورم خانوار شهری
در بهمن ماه  ۱۴۰۰عدد شاخص کل تورم
برای خانوارهای شهری ( )۱۳۹۵-۱۰۰به

 ۳۹۱٫۷رســید که نسبت به ماه قبل ۲٫۰
درصد افزایش نشــان میدهد .نرخ تورم
دوازده ماهــه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰
برای خانوارهای شــهری بــه عدد ۴۰٫۸
درصد رســید.در این ماه بیشــترین نرخ
تورم ماهانه خانوارهای شــهری مربوط به
اســتان مازندران با  ۴۰درصد و کمترین
نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان کرمان
با  ۰٫۸درصد اســت.درصد تغییر شاخص
کل نســبت به ماه مشابه سال قبل (تورم
نقطه به نقطه) برای خانوارهای شــهری
کشــور  ۳۵٫۳درصد است .بیشترین نرخ
تــورم نقطه به نقطه خانوارهای شــهری

مربوط به استان مازندران ( ۴۲٫۱درصد)
و کمترین آن مربوط به استان سیستان و
بلوچستان ( ۲۸٫۹درصد) است .بیشترین
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اســتان
های کهگیلویه و بویراحمد و ایالم (۴۷,۵
درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم
( ۳۷,۷درصد) است.
تورم خانوار روستایی
در بهمــن ماه  ۱۴۰۰عدد شــاخص کل
برای خانوارهای روستایی ()۱۳۹۵-۱۰۰
به  ۴۲۲٫۷رســید که نســبت به ماه قبل
 ۲٫۷درصد افزایش داشته است .نرخ تورم
دوازده ماهــه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰
برای خانوارهای روســتایی به عدد ۴۴٫۲
درصد رسید.
در این ماه بیشــترین نرخ تــورم ماهانه
خانوارهای روســتایی مربوط به اســتان
قم بــا  ۵٫۵درصد و کمتریــن نرخ تورم
ماهانه مربوط به اســتان خراسان شمالی
با  ۰٫۹درصد اســت.درصد تغییر شاخص
کل نســبت به ماه مشابه سال قبل (تورم
نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی
 ۳۵,۸درصد اســت .بیشــترین نرخ تورم
نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه
و بویراحمد ( ۴۴٫۱درصد) و کمترین آن
مربوط به اســتان همدان ( ۲۶٫۴درصد)
اســت .بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه
مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد
( ۵۲٫۸درصد) و کمتریــن آن مربوط به
استان همدان ( ۳۷٫۷درصد) است.

گزیده خبر
مدیر عامل چادرملو:

در زمینه اکتشافات معدنی بسیار عقب
مانده ایم
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتــی چادرملو گفت:
حوزه معدن کشــور در زمینه اکتشافات معدنی بسیار
عقب مانده است و بروکراسی اداری به روز نبودن دانش
و نبود سخت افزارهای الزم باعث عقب ماندگی ایران در
زمینه اکتشافات معدنی شده است .به گزارش خبرنگار
ما ،مهندس ناصر تقی زاده در اولین کنفرانس تخصصی تکنولوژی های پیشرفته
فرآوری سنگ آهن استیل پرایس افزود :پیشنهاد مشخص ما این است که شرکت
های بزرگ صنعتی و معدنی کشور کنسرسیوم بزرگی را تشکیل دهند تا بتوانند
در زمینه اکتشــاف معادن در کشــور کارهای بزرگی را انجام دهند .مدیرعامل
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو اظهار داشــت :به روز بودن دانش در زمینه
اکتشافات معدنی و زمین شناسی استفاده از سخت افزارهای جدید و تجهیزات
میتواند توسعه معادن را در کشور بیش از پیش تقویت کند.وی افزود :ما تاکنون
در زمینه اکتشافات کار اساسی انجام نداده ایم درحالی که در این بخش کارهای
بزرگی داریم و حتی بررسیهای ما نشان میدهد که فقط در یکی از معادن کشور
بیش از  ۲میلیارد متر مکعب ســنگ آهن ذخیره داریم .تقی زاده گفت :استفاده
از ماشین آالت مدل  ۲۰۰۵امسال در معادن جایگاه مناسبی ندارد چون سوخت
ارزان است ما میتوانیم از این ماشینآالت استفاده کنیم در حالی که با استفاده از
روشهای جدید باید به تدریج ماشینآالت قدیمی نیز از معادن کشور حذف شود.
معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعالم کرد:

مذاکرات اولیه برای مشارکت ایمیدرو و
ایدرو برای فعالیت در یک میدان گازی
معاون برنامه ریزی و توانمندســازی ایمیدرو اعالم کرد :مذاکرات اولیه بین این
ســازمان و سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران (ایدرو) برای مشارکت در
سرمایه گذاری در یک میدان گازی انجام شد.به گزارش روابط عمومی ایمیدرو،
امیر خرمی شاد در نشســت ویدیوکنفرانسی با مدیران ارشد ایدرو و مدیرعامل
فوالد مبارکه ضمن بیان این مطلب اظهار داشــت :بــا توجه به توانمندی های
مالی و فنی شــرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (وابسته به ایدرو) و تجربه
مناســب در اجرای برخی فازهای پارس جنوبی ،می توان از این ظرفیت ها بهره
برد.وی ادامه داد :امیدواریم با انجام مذاکرات بعدی بین شرکت های فوالد مبارکه
و شــرکت مدیریت طرح هــای صنعتی ایران و به مــوازات آن با وزارت نفت ،با
اختصاص یک میدان گازی و اجرای عملیات استخراج ،نسبت به تامین نیاز صنایع
معدنی به انرژی گاز ،اقدامی پایدار صورت گیرد.
معاون مالی و اقتصادی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح
کرد:

ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران با تکمیل
زیرساختها

به گــزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فــارس به نقل از فلزات
آنالیــن  ،عضو هیئــت مدیره منطقه ویژه صنایع معدنــی و فلزی خلیج فارس
گفــت :برای ایجاد جذابیت جهت ســرمایهگذاریهای جدیــد در منطقه ویژه
خلیج فارس ،تکمیل زیرســاختها را به ویژه در سایت توسعه در برنامه داریم و
با سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این منطقه حدود  ۱۵هزار فرصت شغلی
جدید به وجود خواهد آمد.عبدالعظیم نجیبی فینی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه
خبری و تحلیلی «فلزات آنالین» اظهار داشت :سال گذشته و سال جاری ،از نظر
جذب ســرمایهگذاری در منطقه ویژه خلیج فارس بســیار درخشان بودند .رشد
جذب سرمایهگذاری در این منطقه علیرغم همه تحریمها علیه کشور اتفاق افتاد.
همچنین جذب ســرمایهگذاریها در این منطقه به دلیل پتانسیلهای آن بوده
اســت.وی افزود :منطقه ویژه خلیج فارس ،به دلیل دارا بودن عنوان منطقه ویژه
اقتنصادی ،پتانســیلهایی را برای سرمایهگذاران ایجاد میکند که این مزیتها
هم از جغرافیایی یعنی دسترســی به آبهای آزاد و هم از نظر قانونی قابل توجه
هستند.
در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر مطرح شد؛

گهرزمین نمونه موفق در زمینه
مسوولیت های اجتماعی

در کارگروه اشــتغال و ســرمایه گذاری شهرســتان
بردســیر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار
شد ،از شــرکت گهرزمین بعنوان بارقه امید یاد شد.به
گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شــرکت سنگ
آهن گهرزمین ،در این دیــدار که در محل فرمانداری
بردسیر با حضور  ،امام جمعه بردسیر حجت االسالم والمسلمین کرمانی ،سید
حسن میرصادقی فرماندار بردسیر و محمد فالح مدیرعامل گهرزمین برگزار شد،
فرماندار بردسیر ضمن اشاره به اهمیت بحث اشتغال و دغدغه مقام معظم رهبری
در این زمینه ،از تالش های شــرکت سنگ آهن گهرزمین بخصوص مدیر عامل
این شــرکت در بحث اشتغالزایی قدردانی نمود و این اقدامات را بسیار ارزشمند
ارزیابی کرد .وی همچنین؛ به فعالیت های شرکت سنگ آهن گهرزمین در زمینه
مسوولیت های اجتماعی اشاره کرد و گهرزمین را نمونه موفق در زمینه مسئولیت
های اجتماعی دانست.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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در راستای ارزش آفرینی و توسعه اتحاد استراتژیک مالی آغاز شد:

همکاری مشترک بانک آینده با مدرسه
علمیه مروی
بانک آینده و موقوفات مدرســه علمیه مروی با انعقادتفاهمنامهای ،بر تقویت و
گسترش همکاریهای مشترک ،تأکید کردند.در چارچوب این تفاهمنامه که به
امضای نادر خواجه حقوردی ،معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و علیرضا
مقاری معاون اقتصادی موقوفات مروی رسید ،همکاریهای متقابل برای ایجاد
و گســترش بسترهای مناســب در زمینههای ارائه خدمات متقابل گردشگری،
بانکداری و بیمهای و ایجاد همافزایی الزم و پایهریزی یک اتحاد استراتژیک مالی
و اعتباری بهمنظور ارزشآفرینی برای مشتریان ،سهامداران ،کارکنان و مجموعه
ذینفعان طرفین انجام میشود.بر این اساس ،بانک آینده سبد متنوع محصوالت
و خدمات این بانک به موقوفات مروی را عرضه میکند.
مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شعبه گرگان:

ویژگی شاخص بانک سینا خوش نامی و
مشتری مداری است
مدیرعامل بانک ســینا در مراسم افتتاح شعبه جدید این بانک در شهر گرگان،
مشــتری مداری و خوش نامی را از ویژگی های شــاخص بانک سینا برشمرد و
تاکید کرد این رویکرد باید در بانک نهادینه شود.به گزارش روابط عمومی بانک
سینا؛ دکتر ایمانی شناخت نیازهای مشتریان و ارائه خدمات با کیفیت در کوتاه
ترین زمان ممکن را مهم قلمداد کرد و افزود :برای ایجاد ارزش افزوده در بانک
الزم است ارائه خدمات بر حسب نیازهای مشتریان طراحی و سازوکار مناسبی
در سطح شعب و ســتاد برای عملیاتی سازی آن به وجود آید.وی تصریح کرد:
عالوه بر طراحی خدمات مناســب ،باید ابزارها و فرایند های بانکی نیز در حوزه
بانکداری الکترونیک تقویت شود؛ زیرا که بانکداری در حال عبور از مرحله سنتی
است و اکنون ابزارهای پرداخت های الکترونیک وارد عرصه صنعت بانکی شده
اند.دکتر ایمانی در ادامه گفت :گسترش مفاهیم و ابزارهای بانکداری الکترونیک و
دیجیتال ،تاثیر بسزایی در سرعت اتصال ،سهولت استفاده و اعتماد به زیرساخت
ها و نرم افزارهای بانکی دارد و موجب رضایتمندی مشتریان می گردد.
رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران:

مطالبات بیشتر از سقف شعبه پیگیری
می شود
رئیس شعبه قم بانک توسعه صادرات ایران گفت:اختیارات این شعبه مانند سایر
شعب استانی است و در صورتی که سقف تسهیالت درخواستی مشتریان باالتر
از سقف شعبه باشد آن را به کمیته اعتباری مرکز ارجاع داده و پیگیر پرداخت
آن خواهیم بود.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،محمدحسن
حاجیان در نشست مجازی تخصصی مدیران بانک توسعه صادرات ایران با فعاالن
اقتصادی ،صادرکنندگان و مقامات استان قم ،اظهار داشت :هدف اصلی پرداخت
تسهیالت در اگزیمبانک ایران ،تامین مالی تولیدات صادرات محور است و بیشتر
تسهیالت پرداختی شعبه قم در خوشــه های صادراتی (تولید گرانول) ،فلزات
غیرآهنی (آلومینیو و سرب)،کفش ماشینی،لوازم خانگی ،محصوالت کشاورزی
(خرما) و مواد بهداشتی (صابون) اختصاص می یابد اما این به معنای آن نیست
که اگر شرکتی خواهان دریافت تســهیالت در سایر حوزهها بود ،مورد بررسی
قرار نگیرد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن خبر داد:

بانک مسکن در آستانه سوددهی
فاضلیان گفت :با روندی که بانک مســکن در پیش گرفته به احتمال فراوان از
وضعیت زیانده خارج شــده و در سال جدید وارد مرحله سوددهیمیشود.به
گزارش پایگاه خبری بانک مســکن  -هیبنا  ،سید محسن فاضلیان عضو هیات
مدیره بانک مسکن ،در تشریح عملکرد ساالنه بانک مسکن ،از روند رو به رشد و
بهبود وضعیت مالی و عملکرد بانک طی  2سال گذشته خبر داد.این عضو هیات
مدیره بانک مســکن با بیان اینکه عملکرد بانک در سال  1399نسبت به سال
 98در سطح مطلوب بوده ،اظهار داشت :کاهش زیان خالص از 10.5هزارمیلیارد
ریال ســال  1398به  8هزار میلیارد ریال زیان خالص در پایان ســال  1399از
جمله نقاط مثبتی است که روند صعودی عملکرد بانک مسکن را نشان می دهد.

ارائه دستاوردهای شش ماهه بانک توسعه
تعاون در وزارت مردم
ارائه دستاوردهای شش ماهه بانک توسعه تعاون در وزارت مردمدر نمایشگاهی
با حضور ســخنگوی دولت و وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛ مدیرعامل بانک
توســعه تعاون دســتاوردهای این بانک طی عملکرد شش ماهه وزارت مردم را
تشریح نمود.علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در آیین افتتاحیه نمایشگاه
دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :تدابیر و اقدامات
متنوعی از ســوی مجموعه وزارتخانه برای ارتقای سطح اشتغال و بهبود اوضاع
اقتصادی صورت گرفته اســت و وضعیت اشتغال سرمایه انسانی جوان کشور در
این وزارتخانه قابلیت ارتقا یافته است.وی افزود :برگزاری فعاالنه جلسات شورای
عالی اشــتغال با محوریت وزارتخانه نشان از عزم جدی مجموعه برای پیشبرد
مســائل اقتصادی و اجتماعی کشــور دارد و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
قابلیت تجمیع نیروی دستگاههای مسئول در حوزه کار و اشتغال را داراست.

قیمت بیت کوین و اتریوم افزایش یافت زیرا به نظر میرسد بازارها نوسانات اخیر را کاهش دادهاند .بیت کوین
لحظهای از کانال  ۴۰هزار دالر عبور کرد و اتریوم نیز به ســمت  ۲۸۰۰دالر حرکت کرد.به گزارش ایســنا،
بازارهای ارزهای دیجیتال بیش از سه درصد رشد کردند و معامالت بیت کوین برای شروع آخر هفته نزدیک
به یک درصد افزایش یافت .تد کروز ،سناتور آمریکایی عنوان کرد که نسبت به بیتکوین خوشبین است زیرا
غیرمتمرکز و غیرقابل کنترل است .او گفت :چین اخیرا بیت کوین را ممنوع کرده است زیرا نمیتواند آن را
کنترل کند و این دقیقا همان دلیلی است که الیزابت وارن ،سناتور آمریکایی اعالم کرده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال
حاضر  ۱.۷۵تریلیون دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۱.۳۱درصد کمتر شده است.
در حال حاضر  ۴۱.۸۸درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است .بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران
بر بستر بالکچین ایجاد شد و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت .حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  ۲۴ساعت گذشته ۶۷.۰۴
میلیارد دالر است که  ۳۸.۶۵درصد کاهش داشته است .حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر  ۱۱.۰۷میلیارد دالر است که ۱۶.۵۱
درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای پایدار اکنون  ۵۳.۰۹میلیارد دالر است که  ۷۹.۲۰درصد از کل
حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

کارشناس بانکی:

خسارت تسهیالت تکلیفی در نهایت به مردم میرسد
کارشــناس بانکــی گفت :تســهیالت
تکلیفی موجب خلق نقدینگی و رشــد
تورم و در نتیجه افزایش فشــار بر مردم
خواهد شد.یوســف کاووسی ،کارشناس
بانکــی در گفتوگــو با خبرنــگار ایبِنا
درباره تاثیر تســهیالت تکلیفی در قالب
الیحه بودجه برای بانکهــا ،گفت :ارائه
تسهیالت براســاس اهداف تعریف شده
بانــک مرکزی ،پروژههای بــزرگ را در
برنمیگیرد .برهمین پایه چنانچه تکلیف
مجلس خالف این موضوع باشد سیاست
فوق را خدشــهدار میســازد و یا تحت
تاثیر قــرار میدهد.وی افــزود :این کار
در واقع فشــار به سیستم بانکی است و
بر مطالبات مشــکوک الوصــول بانکها
میافزاید .اساسا همین مسئله باعث شد
که رئیس کل نامــهای را به رهبرانقالب
بنویسد و در آن نامه تاکید کند چنانچه
تکالیــف به بانکها در حوزه تســهیالت
خارج از امکانات نظام بانکی باشد موجب
افزایــش پایه پولی و خلل در کار بانکها
خواهد شد.این کارشناس بانکی در ادامه
یادآور شــد :تکالیف بانک نباید بیش از
حد باشــد و درصورتیکه بنا است کاری
در این زمینه صورت گیرد الزم اســت تا

توان و سیاست بانکها مورد توجه باشد،
تکالیف بیش از توان دردسرســاز خواهد
شــد .بانکها چنانچه درصدد برآیند تا
از ســر اجبار این تکالیف را اجرایی کنند
موجب خلق نقدینگی و فشــار بر مردم
خواهند شد.کاووســی ادامه داد :موضوع
فوق مســئله بسیار مهمی است که بانک
مرکــزی تا االن درباره آن مقاومت کرده،
مجلس هم بایــد دقت به خرج دهد زیرا
چنانچه غیر از این عمل شود سیاستهای

افزایش ساعت کاری شعبههای بانک دی در
روزهای پایانی سال 1400
با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی در روزهای پایانی سال ،ساعت کاری
شــعبههای بانک دی در سراسر کشور افزایش یافت.به گزارش روابطعمومی بانک دی؛ با
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در راستای تکریم و تسهیل دسترسی مشتریان به
خدمات بانکی ،تمامی شعبههای بانک دی در تهران و سایر استانها از روز شنبه چهاردهم
اسفند ماه لغایت روز شنبه بیست و هشتم اسفند ماه تا ساعت  16آماده خدمترسانی به
مشــتریان هستند.بر اساس این گزارش ،شعبه ها بانک دی در بازه زمانی تعیین شده در
روزهای شنبه الی چهارشــنبه از ساعت  07:30الی  16و در روزهای پنجشنبه از ساعت
 07:30الی  15آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به مشتریان هستند

پرداخت  ۴۱۹میلیارد ریال تسهیالت
ازدواج بانک کارآفرین
بانک کارآفرین دریازده ماهه ســال جاری ۴۱۹میلیارد ریالتســهیالت قرض الحسنه
ازدواجپرداخت کرده اســت.به گزارش روابط عمومــی بانک کارآفرین،این بانک بهمنظور
ترویج سنت حسنه ازدواج ،از ابتدای سال جاری  ۵۲۵فقره تسهیالت قرضالحسنه ازدواج
معادل  ۴۱۹میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده اســت.این در شرایطی است که تا
پایان دی ماه ســال جاری  ۴۶۲فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج پرداخت شده بود
.از نظر حجم تســهیالت پیش از این و تا پایــان دی ماه در بانک کارآفرین معادل ۳۶۶
میلیارد و نهصدمیلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده بود.بر اساس این گزارش ،تا کنون
کلیه متقاضیان تسهیالت قرضالحسنه ازدواج ،جهت اخذ تسهیالت به شعب عامل بانک
معرفیشــدند و در حال حاضر تعداد ۱۱۵نفر متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت
اخذ تسهیالت هستند.
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روزهای آفتابی بیت کوین در راه است؟

دیروز یکشنبه  ۸اسفندماه  ۱۴۰۰شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش  ۳۵۷۲واحدی به رقم یک میلیون و  ۲۷۹هزار واحد رسید.به گزارش
خبرنگار مهر ،دیروز یکشنبه  ۸اسفندماه  ۱۴۰۰شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش  ۳۵۷۲واحدی به رقم یک میلیون و  ۲۷۹هزار واحد
رسید.شاخص کل هم وزن نیز با افزایش  ۷۹۶واحدی عدد  ۲۰۷هزار و  ۲۰۲واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول اما با  ۵۰۷۲واحد کاهش به رقم ۹۷۳
هزار و  ۹۰۸واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با  ۴۰۸واحد افزایش ،عدد  ۲میلیون و  ۴۶۲هزار واحد را تجربه کرد.در بورس تهران دیروز  ۳میلیارد و
 ۸۱۴میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در  ۲۷۹هزار و  ۶۰نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر  ۳هزار و  ۸۱۶میلیارد تومان را در برداشت.در فرابورس
نیز شاخص کل این بازار با  ۷واحد افزایش به رقم  ۱۷هزار و  ۶۴۱واحد دست یافت .در این بازار ،طی روز جاری یک میلیارد و  ۹۵۶میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از  ۶هزار
و  ۱۴میلیارد تومان معامله شده که از این رقم مبلغ  ۴هزار و  ۲۸۲میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک مرکزی در بازار معامالت اوراق مالی اسالمی بوده است.اصلی ترین نمادهای تأثیر
گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران دیروز نمادهای پتروشیمی فناوران با  ۲۲۹واحد ،کشتیرانی ج .ا .ا با  ۹۹واحد و توسعه معادن و فلزات با  ۹۷واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای معامالتی
ملی صنایع مس ایران با  ۱۷۶۰واحد ،فوالد مبارکه با  ۱۲۸۹واحد و فوالد خوزستان با  ۲۳۳واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش
مهر ،حجم و ارزش معامالت در بازار دیروز در نازلترین سطح خود بود هر چند که جذابیت قیمتها برای معامله گران اغلب نوسانگیر از جذابیت خاصی برخوردار شده است.با این همه هنوز بازار
سهام برای اغلب معامله گران قابل اعتماد نیست و چشم انتظار نتایج سیاست گذاری ها و اخبار پیرامونی حوزه سیاست خارجی کشور بویژه درباره برجام هستند .اظهار نظرهای گوناگون درباره توافق
هستهای با قدرتهای غربی و از سویی تحوالت منطقهای و معادالت سیاسی در جامعه بین الملل برای ریسکهای سیستماتیک بازار بسیار وزن باالیی دارد.

گزیده خبر

@sobheqtesad

بازار مالی
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تامین ســرمایه در گردش و فعال کردن
واحدهای تولیدی با سرمایه کم به نتیجه
نخواهد رســید زیرا مبالغ مورد نیاز آنها
تحتالشعاع این مسئله قرار میگیرد .از
طرف دیگر نقدینگــی هم بیش از اندازه
تزریق خواهد شــد و در نهایت به بانک
مرکزی فشــار وارد میآیــد .وی درباره
تاثیر تسهیالت تکلیفی در اضافه برداشت
بانکها و افزایش تــورم بیان کرد :عالوه
بر موارد اشاره شده در باال باید این نکته

مــورد توجه قرار گیرد کــه درصورتیکه
تسهیالت تکلیفی به بانکها اجبار شود،
باید این پول از بازار بین بانکی تهیه شود
که درصورت عملیاتی نشدن آن نهایتا از
بانک مرکزی برداشت خواهد شد که در
کنارقرمز شــدن ترازنامه بانکها ،خلق
پول هم ایجاد میشود و در نهایت افزایش
نقدینگی در حد انفجــار قرار میگیرد.
تورم نیز در چنین شرایطی در وضعیتی
باالتر از شرایط فعلی قرار خواهد گرفت.
کاووســی ضمن تاکید بر ناترازی بانکها
در نتیجه چنیــن تکالیفی افزود :ناترازی
بیش از آنچه اکنــون وجود دارد ،خواهد
شد .بیشتر مشــکالت به ناترازی بانکها
ارتبــاط دارد و با اجرایی شــدن این کار
مجلس ،بر میزان ناترازی افزوده میشود
و زمانی که تراز مثبت نباشــد بانکهای
ایران نخواهند توانســت با استاندارهای
جهانی فعالیت داشــته باشند زیرا حتی
درصورتیکه بحث سیاسی برطرف شود،
ریســک کار با چنین بانکی باال است که
خســارت آن هم باز به مردم میرســد.
امیــد میرود پس از نامه رهبری مجلس
در مصوبات کمیسیون تلفیق که خالف
مصوبات دولت است ،تجدید نظر شود.

آغاز برنامه تحول راهبردی بانک سپه از سال 1401

دکتر ابراهیمی برنامه ویژه  ۱۰۰سالگی
بانک سپه را تشریح کرد
مدیرعامل بانک ســپه طی نامهای انجام مراحل پایانی تدوین برنامه تحول
راهبردی بانک سپه برای افق سال  1404را اعالم و تصریح کرد :بانک سپه
بر اســاس زمانبندیها ،فعالیتهای خود مبتنی بر راهبردها و برنامههای
تحولآفرین جدید را از ابتدای ســال  ۱۴۰۱آغاز می کند.به گزارش پایگاه
اطالعرســانی بانک ســپه ؛ دکتر آیتاله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه در
نامــه ای ضمن قدردانی از تالشها ،متانت و شــکیبایی آحاد کارکنان این
بانک در اجرای فرآیندهای ادغام تصریح کرده است :برنامه تحول راهبردی
بانک سپه بهمنظور بسترسازی برای رشد و تعالی سازمانی و ارتقای جایگاه
بانک در فضای رقابتی و همچنین ایجاد انسجامبخشی و یکپارچگی در تمام
بخشهای سازمانی این بانک تدوین شده است.

نمایندگان روابط عمومی بانک در استانها
تحول آفرین خواهند شد
مراســم اختتامیه دوره آموزشــی کوتاهمدت سواد رســانهای و مهارتهای
ارتباطی با حضور شخصیتهایی همچون مدیرعامل بانک ،سرپرست روابط
عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل انجمن ســواد رســانهای
برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران ،دوره
آموزشــی ســواد رســانهای و مهارتهای ارتباطی که با برگزاری  ۵کارگاه
آموزشــی و بازدید از خبرگزاری ایبِنا همراه بود ،به پایان رســید.در مراسم
اختتامیه این دوره دو روزه ،دکتر «روح اهلل قاسمیان» ،رئیس اداره کل روابط
عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران درباره ضرورت برگزاری این دوره گفت:
پیش از این فعالیتهای مناسبی در روابط عمومی بانک صورت گرفته بود.
مدیرعامل بانک پارسیان در بازدید از سومین نمایشگاه حمایت از ساخت
داخل در صنعت پتروشیمی مطرح کرد؛

نقش حمایتی بانک پارسیان در شکلگیری
پروژههای مهم صنعت پتروشیمی
دکتر کورش پرویزیان مدیرعامل به همراه دکتر مصطفی ضرغامی عضو هیات
مدیره بانک پارسیان چهارشنبه  4اسفندماه از سومین نمایشگاه حمایت از
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی بازدید کرده و در غرفه بانک پارسیان در
این نمایشگاه حاضر شدند.مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک پارسیان در
زمان حضور در نمایشگاه در غرفه بانک پارسیان میزبان تنی چند از مدیران
عامل شرکتهای صنعت پتروشیمی بودند و با ایشان به گفتوگو پرداختند.
دکتــر پرویزیان و دکتر ضرغامی همچنین از غرفه تعدادی از شــرکتهای
حاضر در نمایشگاه دیدن کردند و از نزدیک در جریان دستاوردهای صنعت
پتروشــیمی ،پاالیش ،پتروپاالیش و عملکرد شــرکتهای دانشبنیان قرار
گرفتند.مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اهمیت نقش بانکها در حمایت
از صنعت پتروشیمی بهویژه در دوران تحریم از نقش حمایتی بانک پارسیان
در شکلگیری پروژههای مهم این صنعت خبر داد.

ئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد:

ضرورت اصالح قراردادهای صندوق توسعه
ملی با بانکها
رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی گفت:
صندوق بایــد درقراردادهای جدیــد خود قادر
باشد بطور همزمان امکان بازپس گیری مطالبات
خود بصورت ارزی و یا امــکان تملک دارائی را
داشته باشد تا از رسوب منابع صندوق در تعداد
محدودی طرح جلوگیری کند.به گزارش ایبِنا،
یازدهمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی
به صورت مجازی با موضوع « نقش صندوق توسعه ملی در تحول تولید مبتنی
بر منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای دولت سیزدهم» با حضور مهدی
غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی ،احمد تشــکینی «رئیس
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی» به عنوان سخنران اصلی و مرتضی
هاشمپور»مدیرعامل شــرکت فوالد سترگ شرق و مدیرعامل اسبق شرکت
ملی فوالد ایران» به عنوان دبیر برگزار شد.مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل
صندوق توســعه ملی ،گفت :مهمترین چالش دولت و مجلس رفع مشکالت
تولید اســت و صندوق نیز به این موضوع اهتمام ویژه دارد .در عین حال نباید
فراموش کرد که موجودیت صندوق هم نباید دچار ریســک و خطر شــود ،به
همین دلیل باید بازگشــت تســهیالت ارزی بصورت ارزی به عنوان یک اصل
تغییر ناپذیر مدنظر باشد و ضمن حمایت از تولید ،صندوق نیز حمایت گردد.
غضنفری با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی در حاشیه امن باشد ،قادر
به کمک بیشتر به تولیدکنندگان خواهد بود ،افزود :حضور صندوق در فضای
اقتصادی باید موجب توسعه پایدار گردد.رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
با تأکید بر بازگشت ارز پرداخت شده به بخشهای مختلف تولیدی و نیروگاهی
تصریح کرد :عدم پرداخت ارز دریافتی به منزله حبس ســرمایه و جلوگیری از
سرمایه گذاری مجدد در بخش تولید و صادرات است که این امر با فلسفه راه
اندازی صندوق و توسعهی اقتصادی کشور تضاد دارد.وی حفظ منابع صندوق
را از اولویتهای هیأت عامل دانســت و بر تغییر مدلهای قرارداد صندوق تأکید
کرد و گفت :چنانچه صندوق درقراردادهای جدید خود در صورت اســتنکاف
بانک و یا تســهیالت گیرنده از بازپرداخت قــادر به تملک خودکار پروژه بوده
و بتواند در فروش ســهام آن نقش داشته باشــد تا حد زیادی از مشکالت باز
پسگیری مطالبات صندوق کاســته خواهد شــد.رئیس هیأت عامل صندوق
توسعه ملی ،مدیریت کاهش ریسک صندوق توسط شرکتهای بیمه ای را از
دیگر راهکارهای موجود عنوان و اظهار کرد :تضمین ریسک سرمایه گذاری و
تسهیالت صندوق توسط شرکتهای بیمهای نیز بسیار کارساز است.غضنفری با
تأکید بر لزوم دگرگونی در قراردادهای صندوق ،گفت :باید به دنبال تنوع بخشی
قراردادهای صندوق برای به حداقل رساندن ریسک منابع و مشارکت صندوق
در پروژهها باشیم.وی با تأکید بر نیاز تغییر نگاه مسئوالن و فعاالن اقتصادی به
صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای مصارف روزانه و حل مشکالت متعدد
به منبعی برای توســعه کشور و ثروت نسلهای آتی ،ادامه داد :جایگاه صندوق
توســعه ملی به عنوان ثروت بین نسلی و آیندگان نباید مغفول واقع شده و با
جایگاه بانک که وظیفه اصلی آن تسهیالت دهی است اشتباه گرفته شود.رئیس
هیأت عامل صندوق توسعه ملی ،با تأکید بر اصالح ساختار قراردادهای صندوق
بــا بانکهای عامل تاکید کرد :به طور قطع بانکی با  250میلیون دالر توانایی
و دارائــی قادر به ضمانت  4میلیارد دالر قرارداد نیســت و لذا نوع قراردادهای
پیشین صندوق با بانکها باید اصالح شود.غضنفری با تأکید بر انتفاع صندوق از
ارایه تسهیالت به طرحها ،تصریح کرد :صندوق باید موازات تسهیالت دهی ،به
طور مستقیم و یا غیر مستقیم درپروژه هایی که سود آوری الزم را دارد سرمایه
گذاری کند و این کاری است که همه صندوقهای ثروت ملی دنیا انجام میدهند.
مشکالت واحدهای تولیدی
همچنین احمد تشکینی رئیس مؤسســه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،
در این نشســت با بیان اینکه شرایط نا اطمینان بازار ،چالشهای جدی برای
تولید کنندگان ایجاد کرده است ،گفت :بسیاری از طرحها هم اکنون به مرحله
بهره برداری نرســیده و قادر به بازپرداخت تسهیالت خود نیستند.وی با اشاره
به مشــکالت نیروگاههای برق در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی در
ادامه افزود :به دلیل عدم تعهد دولت نسبت به خرید تضمینی برق ،بسیاری از
تولیدکنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیستند؛ همچنین
به دلیل شــرایط نامناسب بانک مرکزی در ســالهای  98و  ، 99برخی تولید
کنندگان با مراجعه به بانک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه شدند که این امر نیز
تولید کنندگان را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.رئیس مؤسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی ،تصریح کــرد :ایجاد برخی محدودیت های صادراتی
در ســال  97که با هدف تنظیم بازار روی داد نیز مشکالتی برای برخی تولید
کنندگان در بخش صادرات و به تبع آن بازپرداخت تسهیالت ارزی ایجاد کرد.
وی با اشاره به روند تأمین مالی طرحهایی از منابع ارزی ،اظهار کرد :بر اساس
قراردادهای عاملیت ارزی برای  329طرح ارزی اعالم مســدودی شــده است
که  147طرح به مرحله بهره برداری رســیده است.تشکینی اضافه کرد :طبق
بررسیهای به عمل آمده توســط تیمی متشکل از همکاران صندوق توسعه
ملی و بانک مرکزی مشــخص شــد از  147طرح به بهره برداری رسیده 116
طرح درآمد ارزی داشــته اند و  19طرح جزو طرحهایی بودند که دولت بهای
تضمینی کاالی خریداری شده را پرداخت نکرده و  12طرح نیز مشمول قیمت
گذاری نبوده است.وی با اشاره به آیین نامه رفع موانع تولید در سال  98مبنی
بر بازپرداخت ریالی به دلیل افزایش بی رویه قیمت ارز ،عنوان کرد :در سال 99
قیمت ارز ناگهان به  20هزار تومان رسید که امکان بازپرداخت وام را برای تولید
کننده در عمل از بین برد.رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،با
بیان اینکه هم اکنون عدم پوشش نرخ ارز برای تولید کننده و صندوق مشکل
ساز شده است ،گفت :با دسته بندی طرح های ارزی در سال  99مشخص شد.
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«فهرست مرگ» انگلیس برای الیگارشهای روس

وزیر خارجه انگلیس اعالم کرد ،این وزارتخانه در حال آماده سازی «فهرست مرگ» برای الیگارشهای روسی است که در ماههای
آتی هدف تحریمها بابت حمله مسکو به اوکراین قرار میگیرند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری فرانسه ،لیز تراس وزیر خارجه
انگلیس همچنین اعالم کرد ،دیگر هیچ جایی برای پنهان شدن متحدان فوق ثروتمند کرملین پوتین وجود ندارد.این هشدار پس از
آن اعالم شد که بوریس جانسون ،نخست وزیر انگلیس به اسامی هشت روس ثروتمندی اشاره کرد که با ممنوعیت سفر و مسدود
شــدن دارایی هایشان روبرو میشوند .همچنین این تحریمها علیه بیش از  ۱۰۰تبعه روس ،شخصیت حقوقی و زیرمجموعه وضع
میشود.تراس امروز در مصاحبهای با ساندی تایمز گفت ،اسامی جدیدی هر چند هفته یکبار به این فهرست اضافه می شود چون وزرای انگلیسی به دنبال فشار بر پوتین
در نتیجــه حمله به اوکراین هســتند.وی ادامه داد :ما نامههایی را در وزارتخانــه از وکال دریافت کردهایم که ما را تهدید میکنند بنابراین ،باید پیش از وضع تحریم علیه
اشخاص مدارک و ادله را به صورت مناسب و دقیق مورد بررسی قرار دهیم .به همین دلیل است که گام به گام پیش میرویم اما بر روی یک فهرست مرگ کار میکنیم و
به تحریمها علیه الیگارشهای روسی ادامه میدهیم.وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه صحبتهایش همچنین گفت :ما به دنبال سخت تر کردن شرایط برای الیگارشهای
روسی حامی رژیم پوتین هستیم .بیش از  ۱۰۰میلیاردر روسی وجود دارد .درباره اینکه چه کسی یا چه چیزی را هدف قرار دهیم بحث میکنیم و همه چیز روی میز قرار
دارد .ما شــفاف درباره این مســاله صحبت میکنیم و برای انجام چنین کاری آمادگی زیادی داریم.این دیپلمات ارشد انگلیسی همچنین هشدار داد :درگیری در اوکراین
احتماال طوالنی خواهد شد و اوکراینیها مصمم به مقاومت در برابر مهاجمان روس هستند.
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ترامپ:

اگر رییس جمهوری بودم هیچگاه فاجعه اوکراین رخ نمیداد

تهران -ایرنا -دونالد ترامپ رییس جمهوری ســابق آمریکا مدعی شــد که اگر وی اکنون سمت ریاست جمهوری ایاالت متحده را بر
عهده داشــت ،هیچگاه فاجعه هولناک در اوکراین رخ نمیداد.به گزارش خبرگزاری رویترز ،ترامپ روز شــنبه به وقت محلی در یک
گردهمایی در فلوریدا با اشاره به درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین مدعی شد :همانطور که همه میدانند ،اگر در انتخابات ما تقلب
نمیشد و اگر من رئیسجمهوری بودم ،این فاجعه وحشتناک هرگز اتفاق نمیافتاد .وی گفت که والدیمیر پوتین رییس جمهوری
روسیه از «ضعیف بودن» جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات برای حمله به اوکراین استفاده کرد.ترامپ همچنین به حمله روسیه به گرجستان در زمان جورج دبلیو بوش
و شبه جزیره کریمه در زمان باراک اوباما اشاره کرد و گفت« :من به عنوان تنها رئیس جمهوری قرن بیست و یکم (آمریکا) ایستادگی کردم که روسیه به کشور دیگری
حمله نکند».رییس جمهوری سابق آمریکا در این سخنرانی که ساعاتی پس از اعمال تحریم های گسترده آمریکا و متحدانش علیه آمریکا صورت گرفت ،با اوکراینیها
س جمهوری اوکراین تمجید کرد و او را در حالی که در کی یف پایتخت اوکراین مانده« ،شجاع» خواند.وی تصریح
ابراز همدردی کرد و این بار از ولودیمیر زلنسکی رئی 
کرد :حمله روسیه به اوکراین وحشتناک است .ما برای مردم سرافراز اوکراین دعا میکنیم .خداوند همه آنها را رحمت کند.رییس جمهوری سابق آمریکا پیش از این با
تقدیر از اقدام پوتین در حمله به اوکراین ،وی را یک نابغه خوانده بود اما بایدن در مصاحبه ای که اوایل روز شنبه منتشر شد ،اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه پوتین یک
«نابغه» است را به سخره گرفت.

جنگ اوکراین؛ خطر رکود تورمی در کمین اتحادیه اروپا

تهران  -ایرنا  -نشــریه ال اکونومیســتا اسپانیا با توصیف جنگ
میان روســیه و اوکراین به عنوان «تاریکترین ســاعات اروپا از
زمان جنگ جهانی دوم» نوشت :جنگ در اوکراین ،رکود تورمی
را به تمام اتحادیــه اروپا نزدیکتر خواهد کرد و اتحادیه اروپا را
به سناریوی رشــد پایین اقتصادی همزمان با افزایش قیمتها
ســوق میدهد.به گزارش ایرنا ،نشــریه ال اکونومیستا اسپانیا
نوشــت :حمله روســیه به اوکراین ،پیشبینیهــای اقتصادی
را از بین میبــرد و وضعیت جدیدی را در سراســر اروپا ایجاد
میکند که اقتصاد این قــاره را به رکود تورمی نزدیک میکند؛
سناریوی رشــد پایین در مقابل افزایش قیمتها .این تضاد که
تاثیری تقریبا فوری بر قیمتها و تولید در اروپا خواهد داشــت
به رشــد دو برابر ســریعتر تورم از تولید ناخالص داخلی منجر
خواهد شد.وضعیت جدید ناشی از بحران اوکراین سبب خواهد
شد تا میانگین «شــاخص قیمت مصرفکننده» با دور شدن از
پیشبینیها ،افزایش یابد .بنابراین ،ســال  ۲۰۲۲با نرخ متوسط
رکورد تورمی برای منطقه یورو به پایان خواهد رســید .عالوه بر
این ،تشــدید جنگ و تحریمهای گسترده تصویب شده توسط
اتحادیه اروپا علیه روســیه میتواند منجر به کاهش بیش از یک
درصدی تولید ناخالص داخلی در بحبوحه بهبود اقتصادی غرب
پس از بحران کرونا شــود .به این ترتیب سال  ۲۰۲۲احتماال با
رشــد حدود سه درصدی در منطقه یورو به پایان میرسد.گروه
تحقیقاتی «جنرالی اینوستمنت پارتنرز» (Generali Investments
 )Partnersتایید میکند که «بحران ،خطر رکود تورمی را افزایش
داده است» .این گروه تحلیلی در مقاله خود توضیح میدهند :در
حالی که تنشهای ژئوپلیتیکــی اغلب فرصتهای خرید ایجاد
میکنند اما اکنون نباید عجله کرد و باید منتظر ثبات بیشتر هم
در حوزه سناریوی پیچیده ژئوپلیتیکی و هم انرژی بود .از طرفی
متخصصان «گروه سرمایهگذاری لومیس سایل ِس» بر این باورند
کــه «این درگیری احتماال در دراز مدت ،تصمیمگیری در مورد
سیاست پولی را پیچیدهتر میکند ،چرا که بانکهای مرکزی با
خطرات احتمالی از رکود تورمی مواجه هستند .بر اساس گزارش

«کپیتال اکونومیکس» ،تهاجم روسیه و تحریمهای غرب عمدتاً
یک شوک عرضه خواهد بود تا یک شوک تقاضا« .خطر اختالالت
بیشتر در زنجیره تامین وجود دارد».سایمون مکآدام اقتصاددان
ارشد کپیتال اکونومیســت معتقد است :پس از بهبودی نسبی
کمبود تراشــه ،صنعت خودروســازی جهان در صورت محدود
شدن عرضه پاالدیوم که روسیه بزرگترین صادرکننده آن است،
تامین کاتالیزورها با مشکل مواجه خواهد شد .وی میافزاید :در
سال  ،۲۰۱۸تحریمها علیه شرکت روسی «روسال» برای افزایش
 ۱۰درصــدی قیمت آلومینیوم به دلیل نگرانیهای عرضه کافی
بود«.آکسفورد اکونومیکس» نیز روز جمعه با ارسال یادداشتی به
مشترکان خود از خطرات جدید برای اقتصاد اروپا هشدار داد .در

فؤاد حسین:

آتش جنگ اوکراین به منطقه خواهد رسید

وزیر خارجه عراق در ســخنانی نسبت به
تاثیر جنگ اوکراین و روســیه بر منطقه
و کشورهای عربی هشدار داد.به گزارش
ایســنا ،فؤاد حســین ،وزیر خارجه عراق
در مصاحبه با روزنامه الشــرق األوسط با
اشاره به بحران شکل گرفته میان روسیه
و اوکرایــن و تاثیر آن بر خاورمیانه اظهار
کرد :ما بسیار نگران این وضعیت هستیم،
اگر خدای ناکــرده به یک جنگ بزرگ تبدیل شــود ،منجر به یک جنگ
جهانی خواهد شــد که در بسیاری از نقاط جهان ویرانی به بار خواهد آورد.
این درگیری ممکن است منطقه عربی را تحت تأثیر قرار دهد ،چراکه روسیه
یک کشور بزرگ است و منافع زیادی در منطقه و نفوذ زیادی دارد و آمریکا
نیز یک ابر قدرت است که در کنار اتحادیه اروپا در منطقه حضور دارند.وی
افزود :اگر این جنگ گســترش یابد آتش آن به منطقه نیز خواهد رسید ،به
همین دلیل ما خواهان حل این درگیری از راه گفتوگو و مذاکرات هستیم؛
چراکه در غیر این صورت به وضعیت انفجار خواهیم رســید و عراق و ایران
و کشــورهای حوزه خلیج (فارس) از مرزهای این انفجار دور نیستند .حل و
فصل این مشــکل از طریق گفتوگو و مذاکره به سود منطقه بوده که عراق
نیز جزئی از آن است.حسین ادامه داد :به نفع منطقه نیست که جنگ شکل
بگیرد ،چراکه منطقه و به ویژه عراقیها شــاهد جنگهای مختلف بودهاند،
در واقع ما قربانی جنگهای مســتمر هســتیم و سه یا چهار نسل عراق در
جنگ متولد و در جنگ بزرگ شــده اند ،این نسلها قربانی این جنگهای
داخلی و خارجی شدهاند که حدود  ۵۰سال در عراق به طول انجامیده است
و به همین دلیل است که ما مخالف جنگ و خشونت هستیم.وی همچنین
گفت :ما با کشورهای همسایه مشکالت زیادی داریم ،اما به موضوع خشونت
فکر نمیکنیم .باید مســیر گفتگو و مسیر مذاکره انتخاب شود و زمانی که
از یک درگیری بزرگ میان یک ابرقدرت و ســایر کشورها یا سازمان پیمان
آتالنتیک شمالی (ناتو) صحبت میکنیم ،طبیعی است که نگرانی شدیدی در
منطقه نسبت به شعلهور شدن یک جنگ و کشیده شدن دامه آن به منطقه
شکل بگیرد.فؤاد حسین درباره ارزیابی روابط بغداد با دولت جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا گفت :این رابطه با یک کشــور متحد است .طرف آمریکایی
نقش مهمی در ائتالف بینالمللی برای سرنگونی رژیم سابق داشت .آمریکا در
کنار کشورهای دیگر در زمینه مقابله با داعش در عراق نیز ایفای نقش کرد.
وی افزود :عراق برای ساخت زیربناهای خود در بخش نفت و دیگر زمینهها
نیازمند روابط با کشورهای غربی است؛ چراکه به دلیل جنگهای داخلی و
خارجی تمامی زیربناهای کشور تخریب شده است.
وزیــر خارجه عراق ادامه داد :ما باید درب را به روی جهان باز کنیم و روابط
خوبی ایجاد کنیم .به همین دلیل اســت که مــی بینیم که رابطه بغداد با
واشنگتن قوی است.

اوالف شــولتس صــدر اعظم آلمان
روز یکشنبه در سخنرانی در مجلس
این کشــور به صراحت اعالم کرد که
کشــورش ســاح مورد نیاز اوکراین
برای جنگ در برابر روســیه را تامین
می کند.بــه گزارش ایرنا ،شــولتس
گفت :همراه بــا اتحادیه اروپا درکنار
اوکراین هستیم .ما به عنوان آلمان و
اتحادیه اروپا در ســمت درست تاریخ
ایستاده ایم.صدراعظم آلمان گفت که
روســیه در حال ویران کردن اوکراین
و دموکراســی در این کشور است.وی
با بیان اینکه این جنگ صربه بزرگی
به اقتصاد روسیه خواهد زد ،بار دیگر
از ضرورت تحریم روسیه سخن گفت.
شــولتس گفت  :باید جنگ فاجعهبار
پوتین علیه اوکرایــن را پایان دهیم.

این متن آمده است :اگر چه جنگ به معنای افزایش تورم است
اما تاثیر منفی آن بر رشــد اقتصادی و شرایط مالی ممکن است
بانک مرکزی اروپا را وادار به اقدام کند .شرایط فعلی ممکن است
بانــک مرکزی اروپا را وادار کند تا در برنامههای فعلی خود برای
افزایش نرخ بهره در اواخر ســال جاری تجدید نظر کند و خرید
دارایی را با ســرعتی شتابان ،پایان دهد.این وضعیت تنش هایی
را که از زمان بحران کریمه وجود داشــته است ،تشدید میکند.
بانکهای غربی از زمان الحاق کریمه به روســیه در اوایل سال
 ،۲۰۱۴آمادگی و همکاری خود با بانکهای روسیه را  ۸۰درصد
کاهش دادهاند و مطالبات آنها از سایر بخشهای خصوصی روسیه
نیز به نصف کاهش یافته است .در عین حال ،روسیه تقریباً یک

دهه است که سیاستهای جایگزینی واردات را دنبال کرده است.
به طور کلی ،ادغام روســیه با اقتصاد جهانی ضعیفتر است .این
کشور در سال  ۲۰۱۲به سازمان تجارت جهانی پیوست و از آن
زمان تــا کنون ،تنها  ۱۰توافق تجاری کــه  ۱۱درصد صادرات
روســیه را شامل میشود ،امضا کرده است .که عمده آنها نیز با
کشورهای عضو شوروی سابق بوده است.نکته حائز اهمیت اینکه
روسیه تنها پنج درصد از تجارت اتحادیه اروپا را به خود اختصاص
داده است و از این منظر ،طبق اعالم تحلیلگران موسسه اروپایی
بروگل ،روسیه بیشتر از اتحادیه اروپا در معرض اختالالت تجاری
با کشــورهای قاره سبز قرار دارد.در هر صورت ،تفاوت های قابل
توجهی بین مواجهه تجاری کشــورهای اتحادیه اروپا با روسیه
وجود دارد .کشورهای اروپای شرقی بیشتر به نفت و گاز روسیه
وابسته هستند .روسیه شریک تجاری مهمی برای لیتوانی و لتونی
اســت .لیتوانی با  ۱۷درصد بیشترین سهم را در بین کشورهای
اتحادیه اروپا در صادرات به روســیه در سال  ۲۰۱۹داشت .بیش
از  ۱۴درصد صادرات فنالند و  ۱۰درصد صادرات از بلغارســتان
نیز به روســیه میرود.ه نوبه خود ،روسیه در برخی از بخش ها
به واردات از غرب وابســته است .ســهم اتحادیه اروپا از واردات
محصوالت دارویی و فناوری پیشــرفته روسیه حدود  ۴۵درصد
اســت در حالی که سهم ایاالت متحده  ۶درصد است.روزنامه ال
وانگواردیا اســپانیا نیز به تازگی در گزارشی نوشت :اتحادیه اروپا
باید برای یک درگیری اقتصادی طوالنی با روســیه آماده شود.
روابط تجاری از هر دو جنبه صادرات و واردات شــدید هستند
و فراتر از انرژی تاثیرگذار خواهند بود.ال وانگواردیا مینویســد:
میزان بدهی روسیه با اینکه از سال  ۲۰۱۷رشد کرده است اما به
 ۱۸درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور نمیرسد .تحریمها
در مقابل روســیه تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که برای
طوالنیمدت باقی بمانند.روزنامه اســپانیا در حالی تحریمهای
طوالنیمدت را راهکار مقابله با روسیه میداند که از روشن نبودن
تــوان «مقاومت ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در برابر پیامدهای
درازمدت تحریمها علیه روسیه بر اقتصادشان» تاکید میکند.

صدر اعظم آلمان:

سالح مورد نیاز اوکراین را
تامین می کنیم

با قطع ارتبــاط بانکهــای روس با

تظاهرات ضد روسی در سئول

تهران -ایرنا  -شــهروندان اوکراینی ساکن کره جنوبی
و مردم ســئول امروز در تظاهراتی علیه اقدامات نظامی
روســیه در اوکرایــن شــرکت کردند.به گــزارش روز
یکشــنبه ایرنا از خبرگزاری «یونهاپ» ،حدود  ۳۰۰نفر
شامل شــهروندان اوکراینی و کره جنوبی ساکن سئول
در تظاهرات ضد روسیه شــرکت کردند .این اعتراضات
خیابانی به دنبال اعتراض مردم به حمله نظامی روسیه به
اوکراین شکل گرفته است و معترضان با در دست داشتن
پرچم کشور اوکراین و شعارهای «مردم مان را نکشید»
»،جنگ را متوقف کنید» و» جلوی پوتین را بگیرید» ،در
برابر سفارت روسیه در سئول تجمع کردند.معترضان در
همان حال که اقدامات نظامی روســیه را محکوم کردند
از کره جنوبی خواستند تا به حمایت اوکراین برای پایان
جنــگ ادامه دهد .شــهروندان اوکراینی در کره جنوبی
اعالم کردند ،هر هفته نزدیک ســفارت روسیه در سئول
به تظاهرات خود تا پایان عملیات نظامی روســیه علیه
اوکراین ادامه می دهند« .اولنا شــگل» که در دانشگاه
مطالعات خارجی «هانکوک» تدریس می کند ،با خواندن
بیانیــه ای گفت :اوکراینی ها «جنگــی ناامیدانه» برای
دموکراسی و آزادی مانند کره جنوبی که از سال ۱۹۵۰
تا  ۱۹۵۳درگیر جنگ های کره بود داشتند.
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هســتیم.وی با بیان اینکه بازار بورس
روسیه اخیرا سقوط کرد و این نشان
میدهد که تحریمها موثــر بودهاند،
گفت :روسیه هزینه جنگ با اوکراین
را خواهــد پرداخت.وی تاکید کرد :به
پوتیــن اجازه نمیدهیــم عقربههای
ســاعت را به قرن نوزدهم بازگرداند.
شــولتس بابیان اینکــه چالش بین
پوتیــن و دنیــای آزاد نباید دردهای
گذشــته را تکرار کند ،گفت :پوتین
بــرای این جنگ علیه اوکراین را آغاز
کرد کــه آزادی اوکراینیهــا رژیم او
را بــه چالش میکشــید.صدر اعظم
المان تاکید کرد :باید مطمین شویم
که جنگ پوتین بــه دیگر نقاط اروپا
سرایت نمیکند .از متحدین خود در
ناتو همانند آلمان دفاع میکنیم.

زلنسکی:

بالروس نمیتواند محل مذاکره باشد

ولودیمیر زلنسکی گفت که بالروس نمیتواند محل گفتگو با روسیه باشد،
در عوض بوداپســت ،ورشو یا اســتانبول را پیشنهاد کرد.به گزارش ایسنا
به نقل از اســپوتنیک ،در حالیکه اخبار از ورود هیات روسی به مینسک،
پایتخت بالروس حکایت دارد ،ولودیمیر زلنسکی ،رئیس جمهور اوکراین
گفت :در حال حاضر ،ما به مینسک نه میگوییم .شهرهای دیگر میتوانند
مکانی برای مالقات باشند .البته ،ما صلح میخواهیم،ما میخواهیم مالقات
کنیم ،میخواهیم جنگ پایان یابد.وی افزود :ورشو ،براتیسالوا ،بوداپست،
اســتانبول ،باکو  -ما همه اینها را به روســیه پیشــنهاد کردهایم و هر شــهر دیگری ،در کشوری که
موشکها از قلمرو آن پرواز نمیکنند .این تنها راهی است که مذاکرات میتواند صادقانه باشد و واقعاً
به جنگ پایان دهد.زلنسکی گفت :تا زمان آزادسازی کشور مبارزه خواهیم کرد .حمالت شب گذشته
در اوکراین وحشیانه بود ،دوباره تیراندازی ،دوباره بمباران مناطق مسکونی ،زیرساختهای غیرنظامی.
امروز هیچ چیز در کشور نیست که اشغالگران آن را هدف قابل قبولی ندانند .آنها با همه می جنگند.
آنها با همه موجودات زنده مبارزه می کنند  -علیه مهدکودک ها ،علیه ساختمان های مسکونی و حتی
با آمبوالنسها.وی گفت :نیروهای روسی به کل مناطق شهری که زیرساختهای نظامی ندارد و هرگز
وجود نداشته است ،راکت و موشک شلیک میکنند .واسیلکیف ،کییف ،چرنیگیف ،سومی ،خارکیف
و بســیاری دیگر از شــهرهای اوکراین در شرایطی هستند که آخرین بار در سرزمینهای ما در طول
جنگ جهانی دوم تجربه شده است .اقدامات جنایتکارانه روسیه علیه اوکراین نشانههایی از نسل کشی
دارد.رئیس جمهوری اوکراین همچنین از تمامی مردم جهان ،دوستداران اوکراین ،صلح و دموکراسی و
هرکسی که میتواند به دفاع از اوکراین ،اروپا و جهان برخیزد خواست برای جنگ در کنار اوکراینیها
علیه «جنایتکاران جنگی روس» ،به اوکراین بپیوندند.

گزیده خبر
«حمله به اوکراین روزانه  ۲۰میلیارد دالر
هزینه برای روسیه دارد»

الرنس فریدمن« ،رئیس مطالعات اســتراتژیک بریتانیــا» در مقالهای برای وب
سایت کینگز کالج لندن با عنوان «ماجراجویی بی پروا :جنگها به ندرت طبق
برنامه پیش میروند ،به خصوص اگر سخنان خود را باور داشته باشید» نوشت:
اگر کییف فقط  ۱۰روز مقاومت کند ،روسیه با کمبود پول و تسلیحات مواجه
خواهد شد.به گزارش ایسنا به نقل از دیلی میل ،وی افزود :جنگ روزانه معادل
 ۲۰میلیارد دالر هزینه دارد که برای خزانهداری روســیه مبلغ هنگفتی است.او
میگوید که نیروهای پوتین در نهایت شکســت خواهند خورد ،زیرا آنها قادر به
مقاومت در برابر عزم استوار اوکراین نیستند .وی علت اصلی وقوع جنگ را دست
کم گرفتن دشمن دانســت ،با توجه به اینکه این موضوع در سخنان پوتین در
مورد اوکراین مشــهود بود.وی با مقایسه جنگهای چچن تا کریمه گفته است:
آن جنگها به استقرار نیروهای عظیم بستگی نداشت .برای مثال ،جنگ کریمه
توسط نیروهای ویژه و جدایی طلبان طرفدار مسکو انجام شد .نمیتوان به سرعت
در مورد نتایج جنگ نتیجهگیری کرد ،اما برداشت اولیه مهم است ،زیرا روحیه
کسانی که از وطن خود دفاع میکنند معموالً باالست .بسیار باالتر از کسانی که
حمله میکنند ،به خصوص اگر مطمئن نباشند که چرا آنجا هستند.ریهو تراس،
وزیر دفاع ســابق استونی نیز گفته است که اگر کییف  ۱۰روز در برابر روسها
مقاومت کند ،باید با دولت ولودیمیر زلنســکی وارد مذاکره شود.تراس با استناد
به منابع اطالعاتی اوکراین مدعی شــد که جنگ روزانه حدود  ۱۵میلیارد پوند
برای روســیه هزینه دارد و آنها حداکثر برای ســه تا چهار روز موشک دارند .او
مدعی شد که طرح پوتین با شلیک موشکها به ساختمانهای مسکونی «بهطور
تصادفی» برای «ارعاب» اوکراینیها است.تراس همچنین مدعی شد که عملیات
ویژه روسیه از  ۱۸فوریه در نزدیکی کییف بوده و قصد داشت به سرعت پایتخت
را تصرف کند و یک رژیم دســت نشــانده را مســتقر کند .روسها از مقاومت
شدیدی که با آن مواجه شدهاند در شوک هستند.
سوئیفت:

آماده اجرای تحریمها علیه روسیه هستیم

سیستم بانک بین المللی «سوئیفت» اعالم کرد که آماده اجرای تصمیم کشورهای
غربی برای اعمال تحریمها علیه بانکهای روسیه است.به گزارش ایسنا ،به نقل از
انبیسی ،سیستم نقل و انتقال بینالمللی بین بانکی« ،سوئیفت» اعالم کرد که
پس از دریافت «دستورات قانونی» آماده اجرای تصمیم کشورهای غربی مبنی
بر اعمال تحریمها علیه بانکهای روسیه است.سوئیفت در بیانیهای گفت« :ما در
حال تعامل با مقامات اروپایی برای درک جزئیات نهادهایی هستیم که مشمول
اقدامات جدید خواهند بود و در حال آماده شــدن برای پیروی از دستورالعمل
های قانونی هستیم».روز شنبه ،انگلیس ،کمیسیون اروپا ،فرانسه ،آلمان ،ایتالیا،
کانادا و ایاالت متحده در مورد تحریمهای ضد روســیه بر سر وضعیت اوکراین
توافق کردند .آنها متعهد شدند که بانکهای منتخب از سیستم سوئیفت حذف
شوند و بانک مرکزی روسیه از استقرار ذخایر بینالمللی خود به شیوههایی که
بانکهای روسی درباره تأثیر تحریمها تصمیم گرفتند ،جلوگیری شود.به گفته
یــک مقام دولت آمریکا ،اتحادیه اروپا در حال نهایی کردن فهرســت بانکهای
روسی است که از سوئیفت خارج میشوند.

ترکیه دریای سیاه را به روی کشتیهای
روس بست

رئیس جمهوری اوکراین گفت که رئیس جمهوری ترکیه با ممنوعیت دسترسی
کشــتیهای جنگی روسیه به دریای سیاه از طریق تنگههای «بسفر و داردانل»
موافقت کرده اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگــزاری تاس ،ولودیمیر
زلنسکی ،رئیس جمهوری اوکراین در یک ویدئو خطاب به اوکراینیها گفت :من
از دوستمان رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه به خاطر حمایتهای
بیدریغ او از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تشکر میکنم .ما توافق کردیم
که امروز ممنوعیت عبور کشــتیهای جنگی روسیه به دریای سیاه از اهمیت
باالیی برخوردار است .این کار انجام شد.پیش از این ،زلنسکی پیام مشابهای را در
توییتر خود منتشر کرد اما یک منبع آگاه در دولت ترکیه اعالم کرده بود که هنوز
هیچ محدودیتی در خصوص عبور کشتیهای جنگی روسیه اعمال نشده است.

ایالن ماسک استارلینک را در سراسر
اوکراین در دسترس قرار داد

ایالن ماسک ،مدیر عامل تسال ،در توییتی خطاب به
معاون نخستوزیر اوکراین گفت اینترنت ماهوارهای
استارلینک در سرتاسر اوکراین در دسترس است.به
گزارش ایسنا به نقل از آسوشیتدپرس ،ایالن ماسک،
میلیاردر فناوری در واکنش به توئیت وزیر دیجیتال
اوکراین که گفته بود در حالی که ماسک تالش می کند مریخ را مستعمره
کند ،روسیه در تالش برای اشغال اوکراین است ،این خبر را در توییتر اعالم
کرد.وزیر اوکراینی از ماسک خواسته بود ایستگاههای استارلینک را در اختیار
کشــورش قرار دهد.ماسک در پاسخ گفت« :سرویس استارلینک اکنون در
اوکراین فعال اســت .پایانههای بیشتری در مسیر هستند».استارلینک یک
سیســتم اینترنتی مبتنی بر ماهواره است که اسپیس ایکس سالها است
که برای دسترســی به اینترنت به مناطق محروم جهان ساخته وبه عنوان
«ایدهآل» برای مناطقی که خدمات اینترنتی غیرقابل اعتماد یا در دسترس
ندارند به بازار عرضه شده است.

info@sobh-eqtesad.ir
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نفسمنصبخواهجاهاندوزرا

چهره روز
میکلآنژ
میکلآنجلــو دی لودوویکــو بوئوناروتــی ســیمونی
شناختهشــده به عنوان میکلآنژ (به فرانسویMichel- :
( )Angeزاده  ۶مــارس  - ۱۴۷۵درگذشــتهٔ  ۱۸فوریهٔ
 ،)۱۵۶۴نقــاش ،پیکرتــراش ،معمار و چکامهســرای
ایتالیایی رنسانس واال و زادهٔ جمهوری فلورانس بود که
اثری شگرف بر گسترش هنر غربی داشت .استعدادهای
چنــد جانبهٔ هنریاش چنان بود که از ســوی خیلی از
بزرگتریــن هنرمندان معاصر خــودش و نیز برخی از
فلورانســی
بزرگترین هنرمندان تاریخ ،وی را در کنار
ِ
دیگــری یعنی لئوناردو دا وینچی غالبــاً به عنوان یکی
از نامزدهــای الگــوی مثالی یک همهچیــزدان در نظر
میگیرند .میکل آنژ در  ۶مــارس  ۱۴۷۵در کاپرزه که
اکنون با عنوان کاپرزه میکالنجلو شناخته میشود ،زاده شد؛ شهرستانی کوچک در والتیبرنیا ،در نزدیکی
آرتزو ،توسکانی .برای چندین نسل ،خانواده اش خُ رده بانکدارانی در فلورانس بودند اما بانک ورشکسته
شد و پدرش ،لو ُدویکو دی لئوناردو بوناروتی سیمونی ،برای مدتی کوتاه یک سِمت حکومتی در کاپرزه را
دارا شد .زمانی که میکل آنژ زاده شد ،پدرش دادرس کاپرزه و پودستای ناحیه کیوزی دال ورنا بود .مادر
میکل آنژ نیز فرانچسکا دی نری دل مینیاتو دی سیه نا نام داشت.بوناروتیها ادعا میکردند که شاخهای
از خاندان ماتیلدای توسکانیهستند—ادعایی که هنوز اثبات نگردیدهاست ،اما میکل آنژ بدان معتقد بود.
چند ماه پس از تولد میکل آنژ ،خانواده به فلورانس بازگشت ،جایی که در آنجا رشد کرد .در طول مدتی
که مادرش از بیماری طوالنی مدت در رنج بود ،و سپس مرگ وی در  ،۱۴۸۱میکل آنژ با یک پرستار
و همسرش که یک سنگتراش بود ،در شهرستان ستینیانو زندگی نمود؛ جایی که پدرش صاحب یک
معدن سنگ مرمر و مزرعهای کوچک بود .آنجا بود که وی عالقه و عشقی به مرمر بدست آورد.

پیشنهاد

بادهرندآساخوریماندرصبوح

یاررپدستاندوریدوسترا
گوشچونرپگرددازآوازچنگ
دشمنانازپیفراوانند،لیک

سینما

کنده شدن درخت موسوم به "درخت سیب نیویتون" در اثر توفان شدید
"یونیس" در باغ گیاه شناسی دانشگاه کمبریج انگلیس.

ورزشی

ضرباالجل فیفا به فوتبال ایران تمدید میشود؟
فدراسیون فوتبال ایران معتقد است ،با وجود حل نشدن مشکالت اساسنامه با ورود مجلس ،امکان تمدید این مساله وجود دارد
و تیم ملی آسیبی از این مسئله نخواهد خورد.به گزارش ایسنا ،ریاست شهابالدین عزیزی خادم بر فدراسیون فوتبال به حدی
عمر نکرد که او سالگرد برگزاری انتخابات و نشستن روی صندلی این فدراسیون را ببیند اما ظرف دو روز آینده ،ضرب االجل یک
ســاله فیفا به ایران خاتمه خواهد یافت و این فدراسیون باید نامهنگاریهای الزم با این نهاد بینالمللی را انجام دهد.طبق توافق
فیفا ،فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در سال  ،۹۹به فوتبال ایران مهلت داده شده تا ظرف یک سال بعد از برگزاری انتخابات،
نســبت به انجام تغییرات و اســتقالل فدراسیون فوتبال از دولت اقدام شود اما با گذشــت یک سال ،هنوز این اتفاق رخ نداده و
مطابق مقررات جاری در کشور ،فدراسیون فوتبال یک نهاد «عمومی غیردولتی» به شمار میرود.در یک سال اخیر دولت دوازدهم
مصوبهای را به مجلس شــورای اسالمی ارســال کرد که مطابق آن ،تمامی فدراسیونهای ورزشی در زمره نهادهای غیردولتی و
غیرانتفاعی تلقی میشدند اما این مصوبه با گذشت حدود  ۱۰ماه هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده و در نتیجه تغییرات مرتبط
با این موضوع انجام نشده است.

تخت گاز

سینماگران اوکراینی دست به
اسلحه شدند

فیلمسازان و سینماگران اوکراینی که
پیش از این در جشنوارهها و بازارهای
فیلم شرکت میکردند حاال برای دفاع
از کشورشان دست به اسلحه شددند.
به گزارش ایســنا به نقل از اسکرین،
«ولودیمیر یاتســنکو» رئیس انجمن
صنعت فیلــم اوکراین ( )FIAUکه تا
همین اواخر به نمایندگی از کشورش
در جلسات « »Eurimagesشرکت می
کرد ،پس از آغاز حمله روســیه به اوکراین با همسر باردار و فرزندانش شهر کییف را ترک کرده
بود و حاال اعالم کرده برای مبارزه به کییف بازخواهد گشت.این تهیهکننده درباره شرایط کنونی
کشورش گفت« :همه ما میدانیم که روسیه دیگر نیات خود را پنهان نمیکند و آنها در پی پس
گرفتن ســرزمینهای خود هستند .میدانم که بســیاری از اروپایی ها آن را درک نمیکنند ،اما
اوکراین قطعا هدف نهایی روسیه نیست و در صورت سقوط اوکراین ،نوبت به لهستان و کشورهای
بالتیک خواهد رســید» .وی ادامه داد« :آنچه ما واقعــاً از اروپا انتظار داریم کمک یا فراهم کردن
سالح است .ما نمیتوانیم از خود محافظت کنیم و از نگاه ما به نظر میرسد که تمام اروپا خود را
درگیر این ماجرا نمیکند و فقط به این نگاه می کند که چگونه آنها [روس ها] ما را می کشــند.
آنها عمیق ترین تسلیتها را ابراز میکنند اما این حرفها مزخرف است .اگر واقعاً میخواهید به
ما کمک کنید ،چیزی به ما بدهید تا از خود محافظت کنیم»« .یاتسنکو»  44ساله هیچ آموزش
نظامی ندیده اما میگوید که چارهای جز گرفتن سالح ندارد و اکنون مردم فقط کالشینکف را در
خیابان به هر کسی که میخواهد از کشور محافظت کند ،میدهند.

عشقصافیراهبکاراندرکشیم
ازسمندفخروعاراندرکشیم
پیلرندبادهخواراندرکشیم

دستگیریم،ازکناراندرکشیم
میهبیادلعلیاراندرکشیم
ماحبیبخودهبغاراندرکشیم

از هر دری خبری

رمان بدخواهی
کتاب حاضر اثر کیگو هیگاشــینو نویسندهی  ۵۹ساله
ژاپنی اســت که عمدتاً به خاطر رمانهای معماییاش
شــناخته شده اســت .او جزء سیزده نویســندهی برتر
رمانهــای معمایی در ژاپن بین ســال  ۲۰۰۹تا ۲۰۱۳
است که در سال  ۱۹۸۵برای «بعد از مدرسه» موفق به
کسب جایز ه ادو گاوا رمپو شد .رمان بدخواهی شرح حال
رنجش و کینهتوزی عمیق چند ساله است که خود را در
قالب نیت شوم و شیطانی قتل نمایان میکند .در کتاب
حاضر نهتنها به روانشناســی قتل پرداخته میشود بلکه
نقش ماهرانه قاتل بر جذابیت روایت داستان میافزاید.
بدخواهی تقریبا شبیه هیچ کدام از داستانهای پلیسی –
معمایی که تا به حال خواندهاید نیست .کونیهیکو هیداکا،
رماننویس معروف ژاپنی ،شــبِ قبل از مهاجرت در خانه خودش به قتل میرســد .اسامو نونوگوچی،
دوستِ مقتول ،که خودش هم یک نویسنده است ،جسد را پیدا میکند و داستان از اینجا شروع میشود.
رمان بدخواهی دو راوری دارد و شامل یادداشتهای دو شخصیت از روند بررسی این قتل است :اسامو
نونوگوچی (دوست مقتول) و کیوچیرو کاگا (کارآگاه پرونده) .در این کتاب مسئله اصلی این نیست که
قاتل کیســت؛ این سوال که هیداکا را چه کسی به قتل رسانده بهسرعت حل میشود؛ اما سوال اصلی
اینجاست که انگیزهی این قتل چیست؟ چرایی انجام کار در این کتاب بسیار بیشتر مورد توجه است.
نکته جالب اینکه کارآگاه کاگا از همکالسیها و هممدرسهایهای قاتل است ،او شناخت خوبی نسبت به
او دارد و همین شناخت در نهایت به وی در کشف حقیقت کمک میکند .البته حل معما و پی بردن
به انگیزه قتل به این سادگیها نیست .کارآگاه برای پی بردن به واقعیت سعی می کند همه جوانب را
بسنجد ،حسادت ،رقابت عشقی ،جایگاه اجتماعی و… .

گنجینه

معرفی نسخهٔ اسپرت نسل جدید فورد موندئو  ST-Lineدر چین
هرچند نسل جدید فورد موندئو فقط در چین عرضه میشود اما نظر عالقهمندان به سدانها در سراسر جهان را جلب کرده است .پس از
معرفی نسخهٔ معمولی این ماشین در ماه گذشته ،حاال فورد نسخهٔ اسپرت  ST-Lineآن را به همراه انتشار اولین تصاویر از داخل خودرو
معرفی کرده اســت .این نسخهٔ اسپرت از ســپرهای جلو و عقب متفاوتی نسبت به موندئوی معمولی برخوردار است و در جلوی آنهم
جلوپنجرهٔ جدیدی دیده میشــود .همچنین عناصر مشکی براقی چراغهای اصلی جلو را به ورودی هوای درون سپر متصل کردهاند.در
عقب خودرو دیفیوزر بزرگتری در سپر ،تریم مشکی براق در سر اگزوزهای تزئینی و اسپویلر کوچک مشکیرنگی در لبهٔ درب صندوق
دیده میشود .نمونهای که از این خودرو به نمایش درآمده است ،با رنگ قرمزی رنگآمیزی شده که تضاد جذابی با سقف مشکیرنگ آن
دارد .زیر این بدنهٔ زیبا هم رینگهای  ۱۹اینچی آلیاژی قرار گرفته است .طول خودرو اما بدون تغییر باقیمانده و  ۴,۹۳۵میلیمتر است.
همانطور که در ابتدا گفته شد ،فورد همزمان با معرفی موندئو  ،ST-Lineبرای اولین بار رسماً داخل نسل جدید این سدان میان سایز را
هم نشان داده است که بسیار آیندهنگرانه به نظر میرسد .اصلیترین ویژگی داخلی موندئو نمایشگر بسیار بزرگ تمام عرضی  ۱.۱متری
یا  ۴۳اینچی است که سال گذشته مشابه آن را در فورد ایووس دیده بودیم.

ابداعیک باتری ارگانیک
پژوهشگران استرالیایی و چینی طی همکاری مشترکی قصد دارند نوعی
باتری ارگانیک بســازند که میتواند جایگزیــن خوبی برای باتریهای
سنتی باشد.به گزارش ایســنا و به نقل از اکو ویس ،باتریهای خانگی
قابل شــارژ کامال ارگانیک ،جایگزین ایدهآلی برای باتریهای ســنتی
مبتنی بر فلز هســتند؛ ب ه ویژه برای کاهش آلودگی در محل دفن زباله
ط زیست.پژوهشگران «دانشگاه فلیندرز»(،)Flinders University
و محی 
در حال توســعه یک باتری پلیمری تمام ارگانیک هستند که میتواند
جهشــی قابل توجه در بهبود قابلیت ذخیره انرژی باتریهای ارگانیک
باشد.دکتر «ژونگفان جیا»( ،)Zhongfan Jiaسرپرست این پژوهش گفت:
ما میدانیم که مواد فعال ردوکس آلی به دلیل ایمنی ،سبکی و قابلیت
تنظیم ســاختار و مهمتر از همه ،پایداری و سازگاری با محیطزیست،
جایگزینهای خوبی هستند.گروه پژوهشی دکتر جیا با همکاری دکتر
«کای ژانگ»( ،)Kai Zhangپژوهشگر «دانشگاه علم و فناوری ژجیانگ»
( )ZSTUچین قصد دارند یک باتری کامال زیســتتخریبپذیر بسازند
که از مواد جدید و الکترود آلی تشــکیل شــده است.اگرچه باتریهای
لیتیوم-یون سنتی ،تکثیر دستگاههای قابل حمل و حتی وسایل نقلیه
الکتریکی را ممکن کردهاند اما افزایش تقاضا برای موادی مانند لیتیوم،
کبالت و ســایر منابع معدنی ،به بروز طیف وسیعی از اثرات اجتماعی و
زیستمحیطی منجر شده است.

حسگری که شدت بیماریها را در
کمتر از  ۵دقیقه تشخیص میدهد
پژوهشگران ژاپنی ،نوعی حسگر زیستی ابداع کردهاند که میتواند
شدت بیماریها را در کمتر از پنج دقیقه تشخیص دهد.به گزارش
ایســنا و به نقل از وبسایت رسمی «دانشگاه هوکایدو»(Hokkaido
 )Universityژاپن ،پژوهشــگران ،نخســتین نمونه از یک حســگر
زیستی را طراحی کردهاند که سطوح «آدنوزین تریفسفات»()ATP
و «الکتــات»( )lactateرا در خون بیمار تشــخیص میدهد و امکان
ارزیابی سریع شــدت برخی از بیماریها را فراهم میکند.آدنوزین
تریفســفات ،مولکولی است که در هر ســلول زنده یافت میشود
و انــرژی را ذخیره و حمل میکنــد .در گلبولهای قرمز ،آدنوزین
تریفسفات توسط یک مسیر بیوشیمیایی موسوم به «مسیر امبدن
میرهوف»( )Embden-Meyerhofتولید میشود .بیماریهای شدیدی
مانند نارســایی چند عضوی ،سپسیس و آنفلوانزا ،به کاهش میزان
آدنوزین تریفســفات تولیدشــده توســط گلبولهای قرمز منجر
میشوند .بدین ترتیب ،شدت این بیماریها را میتوان با نظارت بر
میزان آدنوزین تریفسفات و الکتات در خون بیمار اندازهگیری کرد.
«آکیهیکو ایشــیدا»( ،)Akihiko Ishidaشیمیدان کاربردی دانشگاه
هوکایدو گفت :همکاران ما در «دانشــگاه توکوشیما»(Tokushima
 )Universityدر ســال  ،۲۰۱۳بررسی ســطح آدنوزین تریفسفات
و الکتات خون را برای ارزیابی شــدت آنفلوانــزای حاد در بیماران
پیشــنهاد کردند .با وجود این ،روشهای کنونی برای اندازهگیری
این ســطوح و ســایر روشها بــرای اندازهگیری شــدت بیماری
میتوانند دســت و پا گیر ،طوالنی یا فاقد حساسیت کافی باشند.
ما میخواســتیم یک آزمایش ســریع و حســاس ابداع کنیم تا به
پزشــکان کمک کنیم که بیماران خود را بهتر معاینه کنند.ایشیدا
و همکارانش در دانشگاه هوکایدو و دانشگاه توکوشیما ،یک حسگر
زیستی ساختند که میتواند سطوح آدنوزین تریفسفات و الکتات
خون را با حساسیت باال و در کمتر از پنج دقیقه تشخیص دهد .این
فرآیند ساده است.

