سرلشکر موسوی:

از دست دادن توان دفاعی عواقب زیادی دارد

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

فرمانده کل ارتش گفت :حوادث امروز جهان نشان داد که از دست دادن توان دفاعی به امید حمایت بیگانگان چه عواقب خسارت باری برای کشور در پی
خواهد داشــت.به گزارش خبرنگار مهر ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در آیین سی و یکمین دوره آموختگی مدیریت دفاعی و
هفتمین دوره عملیات مشترک و مرکب دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که صبح امروز در محل این دانشگاه برگزار شد ضمن تبریک بعثت رسول اکرم
(ص) طی سخنانی ،گفت :حوادث امروز جهان به روشنیترین شکل ممکن نشان میدهد که عزت ،اقتدار و استقالل یک کشور و یک ملت در سایه اتکا به
مردم خود و نه به بیگان تحقق مییابد.وی افزود :حوادث امروز جهان نشان داد که از دست دادن توان دفاعی به امید....
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با موافقت نمایندگان؛

حذف یارانه پر درآمدها قطعی شد

وزیر نفت خبر داد:

امضای  ۴.۵میلیارد دالر قرارداد با
سازندگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۱
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پورابراهیمی:

ساماندهی و مدیریت رمزارزها
میتواند به اقتصاد کشور کمک کند

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت ســاماندهی رمزارزها در کشور گفت :این حوزه
هم در شــرایط تحریمی و هم عادی ،می تواند به اقتصاد کشــور کمک کند.به گزارش ایسنا محمدرضا
پورابراهیمی با اشــاره به برنامه های بانک مرکزی برای انتشــار رمزارز ملی به صورت آزمایشی ،گفت:
در سالهای اخیر تالش زیادی صورت گرفته تا به مسئوالن وزارت اقتصاد و بانک مرکزی توضیح دهیم
ظرفیتی که می تواند در اقتصاد کشــور برای استفاده از رمزارزها ایجاد بشود ،قابل توجه است .البته به
دالیل مختلف ،در سالهای گذشته بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ،ورود جدی به این موضوع نداشتند اما
خوشــبختانه در دولت سیزدهم ،در اولین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل جدید بانک
مرکزی در خصوص رمزارزها نیز مباحثی مطرح....
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شرط پرداخت عیدی به کارگران چیست؟
3

برای خرید سهام استقالل و پرسپولیس
چه باید کرد؟
3

امیکرون با اقتصاد جهان چه کرد؟

در شــرایطی که به نظر میرسید کشــورها توانستهاند با افزایش ســرعت واکسیناسیون از برخی
محدودیتهای کرونایی عبور کنند اما ظهور ســویه جدید این ویروس بار دیگر کار را دشوار کرد.به
گزارش ایســنا ،بر اساس براوردهای انجام شده بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
توانستهاند با دسترسی به واکسنهای کرونا ،بخش قابل توجهی از جامعه خود را در برابر این ویروس
واکسینه کنند و همین موضوع شانس بازگشایی مجدد فعالیتها را افزایش داده است.با این وجود
با ظهور سویه امیکرون بار دیگر دنیا با مشکالتی جدید مواجه شد و برخی کشورها مجبور شدند که
محدودیتهایی تازه وضع کنند .این اتفاق در کنار مشکالت اجتماعی ،در حوزه اقتصاد نیز مشکل
آفرین شــد و فرایند عبور اقتصاد کشورها از محدودیتهای کرونا را دشوار کرد.اتاق بازرگانی تهران
در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصاد جهانی پس از ظهور امیکرون اعالم کرده که کشورها
باید برای عبور از دشواریهای فعلی چند سیاست را به شکل همزمان در دستور کار خود قرار دهند.
براوردها نشــان میدهد که با وجود تداوم رشد مثبت اقتصادی ،ســرعت این رشد در سال جاری
کاهش یافته و رشــد اقتصادی چین و آمریکا تعدیل خواهد شد و به رقم  ۴.۴درصد میرسد.شیوع
سویه اومیکرون و اختالل در زنجیره تامین کاال باعث شده نرخ تورم در بسیاری از کشورها باالتر از
حد انتظار باشد و بازارهای مالی همچنان بی ثبات هستند .از این رو افزایش همکاری میان کشورها
برای عبور از دشواریهای فعلی ضروری خواهد بود.پیشبینی میشود که میزان زیان انباشته جهان
در سال  ۲۰۲۴به بیش از  ۱۳هزار میلیارد دالر برسد و ظهور امیکرون بار دیگر یادآوری کرد که که
برای بهبود شرایط پس از پاندمی کرونا به زمان بیشتری نیاز است .همکاری در حوزه واکسیناسیون
و تالش برای استفاده عادالنه از واکسن در تمامی کشورها یکی از اولویتهایی است که دولتها باید
به آن توجه کنند.در صورتی که جهان بتواند از پاندمی کرونا عبور کند ،قطعا امکان آن وجود خواهد
داشت که با افزایش بهرهری و فعال شدن دوباره تمامی ظرفیتها ،بخشی از زیانهای وارد شده به
اقتصاد ملی کشــورها را جبران کند.در کنار آن با توجه به افزایش نرخ تورم در بسیاری از کشورها،
اجرای سیاســتهای انقباضی یکی از اولویتهایی اســت که باید در دستور کار دولتها قرار گیرد.
اولویت دیگری که برای عبور از دوره کرونا پیشــنهاد شده ،لزوم تمرکز کشورها بر ثبات مالی است.
با وجود آنکه اقدامات مالی دولتها در سالهای گذشته توانست از به وجود آمدن یک رکود بزرگ
جلوگیری کند ،اما سطح بدهی به  ۲۲۶هزار میلیارد دالر افزایش یافت و از این رو ایجاد یک ثبات
مالی برای کاهش این بدهی اهمیت فراوانی دارد.

 ۲۰۳فوتی و  ۶۲۳۴ابتالی جدید؛ آخرین آمار کرونا در ایران
بنابراعالم مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ،طی شبانه روز گذشته  ۶۲۳۴بیمار جدید مبتال به کرونا در
کشور شناسایی شدند و همچنین  ۲۰۳تن جانباختند.به گزارش ایسنا ،تا دیروز  ۱۱اسفندماه  ۱۴۰۰و بر
اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۶ ،هزار و  ۲۳۴بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
یک هزار و  ۲۷۲نفر از آنها بستری شدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۶۶هزار و ۹۷۵
نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۲۰۳ ،بیمار کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع
جان باختگان این بیماری به  ۱۳۷هزار و  ۲۶۷نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۶۷۸هزار و  ۷۸نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند ۴.هزار و  ۶۶نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در
بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.
سرنوشت ارز دارو در ۱۴۰۱

یارانه حمایتی دارو تضمین شود

صنعت داروسازی کشور تحت الشعاع بازار پرتالطم ارز قرار دارد و همین موضوع باعث شده که عده ای موافق
حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی برای دارو باشــند و برخی نیز ،حــذف آن را بحران آفرین بدانند.به گزارش خبرنگار
مهر ،یکی از چالشهای مهم صنعت داروســازی کشــور که در این سالها باعث شده تا بازار دارویی کشور با
حاشیههای زیادی همراه شود ،موضوع ارز ترجیحی است.بنابر آنچه که مدام در گزارشهای مسئوالن وزارت
بهداشت و سازمان غذا و دارو به آن اشاره میشود ،سهم باالی بازار دارویی کشور از محل تولیدات داخل است.
یعنی بیش از  ۹۵درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور توسط شرکتهای دارویی داخلی ،تولید و تأمین
میشود.این در حالی است که مقدار ارز تخصیص یافته به حداقل واردات دارو ،خیلی بیشتر از ارز اختصاص
یافته به صنعت داروسازی کشور برای تأمین مواد اولیه تولید دارو بوده است .اما ،همین حداقل ارز دارو که قابل
مقایسه با سایر صنایع و بخشهای اقتصادی مثل پتروشیمی و… ،نیست ،همواره با سر و صدای زیادی همراه

برای تحول در حوزه خودرو صادر شد

 ۸دستور جهادی رییسجمهور
تهــران -ایرنا  -در پی نارضایتی رهبــر معظم انقالب و مردم در خصوص
کیفیت پایین خودروهای داخلی ،رئیسجمهور با بازدید ســر زده از ایران
خودرو دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد.به گزارش
خبرنــگار حوزه دولــت ایرنا ،دهم بهمن ماه بود کــه رهبر معظم انقالب
اسالمی مواضع مهمی را درباره وضعیت نامطلوب خودروی داخلی مطرح
و از آن انتقاد کردند.ایشــان در دیدار جمعــی از تولیدکنندگان و فعاالن
صنعتی در این بــاره گفتند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در
کشور ،کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضیاند و حق با مردم است.
از سوی دیگر هم رییس جمهور در وعده های انتخاباتی خود تاکید داشت
که خودرو باید از حالت انحصاری خارج شــده و برای آن قیمت عادالنه
تعییــن کنیم.حاال با توجه به گالیه مندی مردم و رهبر انقالب از وضعیت
خودروی داخلی رئیس جمهور با صدور هشت دستور صریح در حوزه تولید
به این موضوع ورود کرده اســت.برپایه این گزارش آیتاهلل ســید ابراهیم
رئیسی رییس جمهور کشورمان دیروز چهارشنه یازدهم اسفندماه در یک
بازدید از پیش اعالم نشــده از ایران خودرو دســتورهای مهمی در حوزه
خودرو را صادر کرد .در این بازدید رییس جمهور ابتدا از خودروهای موجود
در انبارهای ایران خودرو بازدید میدانی به عمل آورد و با تأکید بر غیرقابل
قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار ،دســتورهایی برای ترخیص
خودروهــا صادر کرد.رییس جمهور پس از بازدید از انبار خودروهای ایران
خودرو ،با حضور در خطوط تولیــد در جریان آخرین وضعیت تولید قرار
گرفت و دســتورهای در حوزه تامین قطعات و ترخیص فوری خودروهای
دپو شــده در انبارهای ایران خودرو ،افزایــش  ۵۰درصدی تولید خودرو
در ســال آینده ،توقف تولید برخی خودروهای قدیمی و آغاز تولید چند
خودروی جدید و با کیفیت ،اجازه واردات منضبط و تحت نظارت از سال
آینده ،نوســازی ناوگان حمل و نقل عمومی ،شــفاف سازی فرآیند قرعه
کشی و رفع ابهام کامل برای مردم با نظارت دقیق وزارت صمت صادر کرد.
هشت دستور جهادی رییسجمهور
الف) تولید خودرو در سال  ۱۴۰۱نسبت به سال  ۱۴۰۰حداقل  ۵۰درصد
افزایش یابد.
ب) ســازوکارهای الزم به منظور تولید و عرضــه حداقل یک «خودروی
اقتصادی» با ساختار به روز ،فراهم گردد.
پ) در ســال  ۱۴۰۱حداقل تولید  ۳خودروی قدیمی متوقف و  ۳خودرو
جدید با کیفیت مطلوب ،تولید و عرضه شوند.
 -۲تولید خودروهای جدید و پیشرفته ،خودروهای برقی ،متصل و خودران
گسترش یابد و ســرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری

موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای
ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» ،فراهم گردد.
 -۳نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای
دپوشــده در انبارهای شرکتهای خودروســاز به بازار ،تا نصاب استاندارد،
حداکثر ظرف  ۲ماه آینده ،اقدام شود.
 -۴در صــورت عدم اقدام برای انجام تعهــدات و رفع نیاز بازار به منظور
افزایش رقابتپذیری و رفع شائبه انحصار ،متناسب سازی قیمت خودرو و
جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار ،موانع قانونی و اجرایی واردات
خودرو ،حداکثر ظرف  ۳ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و
قطعات ،نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
 -۵در خصــوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شــفافیت و
افزایش رضایت مندی مردم؛
الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه ،فرآیند فعلی
عرضه خودرو (از طریق قرعه کشــی) فورا ً اصالح و شفاف سازی الزم در
آن صورت گیرد.
ب) از ابتدای ســال  ۱۴۰۱پس از تکمیل وجه ،خودروهای پیش فروش
شده باید بدون تاخیر بالوجه ،قابل تحویل به مشتری گردد.
پ) هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی
به صورت رانتی و غیرشــفاف و متفاوت بــا رویه معمول فروش خودرو به
مردم ممنوع است.
 -۶به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری،
هرســاله حداقل  ۲۰هزار خودرو (کشــنده ،کامیون ،کامیونت ،اتوبوس و
مینی بوس) فرسوده ،از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای
با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه ،تسهیل شود.
 -۷به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛
الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای
ســال  ۱۴۰۱مطلقا ممنوع است و دستگاههای مسئول موظفند با عرضه
قطعــات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی
خودرو نیز مقابله نمایند.
ب) خودروهای عرضه شــده به بازار از ابتدای ســال  ،۱۴۰۱می بایست
حداقل با  ۳سال یا پیمایش  ۶۰هزار کیلومتر ،ضمانت شوند.
 -۸واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا
سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رییس جمهور ،مســئول نظارت و پیگیری حســن اجرای این
ابالغیه خواهد بود.

بوده اســت .از همین رو ،برخی دست اندرکاران صنعت دارو در کشور ،معتقدند ارز ترجیحی برای دارو حذف
شــود و در مقابل ،برخی هم با حذف آن مخالف هستند.مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان
مجلس ،در رابطه با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار دارو ،گفت :اگر سیستم ارائه خدمت در حوزه دارو را اصالح
نکنیم هر چقدر هم ارز ترجیحی به این بخش اختصاص دهیم احتمال اینکه از این ارز سوءاستفاده شود و باز
هم برخی داروها در کشــور کمیاب شوند ،وجود دارد.وی ادامه داد :تخصیص ارز ترجیحی باعث میشود دارو
در بازار به قیمت ارزان عرضه شده و به راحتی قاچاق شود ،بنابراین برای اصالح وضعیت بازار دارو باید سیستم
ارائه خدمت در این حوزه را اصالح کنیم و تا این مهم محقق نشــود با این وضعیتی که وجود دارد مشکالت
همچنان بر زمین خواهند ماند.پزشــکیان در تشریح نحوه صحیح اصالح سیستم خدمت رسان در بازار دارو،
گفت :نیاز است که سیستم ارجاع ،نسخه الکترونیکی و پزشک خانواده اجرا شده و چارچوبی برای آنها تعیین
شود و بعد دارو بر اساس نیاز و جمعیت تعریف شده تخصیص داده شود ،در این شرایط دارو کم نخواهد شد
و مردم برای تهیه دارو در بازار سرگردان نمیشوند و این دارو است که بیماران را پیدا میکند.در همین حال،
مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه تصمیم گیر برای نحوه تخصیص و توزیع بودجه و منابع
ارزی ،همواره بر حمایت از تأمین منایع ارزی مورد نیاز برای کاالهای اساسی تاکید کرده اند ،به طوری که در

تهران -ایرنا -وزیر نفت با اشــاره به امضــای  ۴.۵میلیارد دالر قرارداد
با پیمانکاران و ســازندگان داخلی و خارجی برای توســعه میدانهای
مستقل گازی و افزایش برداشت از میدانهای مشترک گازی طی این
مدت ،اعالمکرد :از این طریق حفظ و نگهداشــت تولید گاز و در عین
حال افزایش برداشت گاز در سال ۱۴۰۱محقق میشود.به گزارش ایرنا
از وزارت نفت« ،جواد اوجی» دیروز (چهارشــنبه) در تشــریح فرآیند
تأمین سوخت زمستانی اظهار داشت :براساس بررسیهای وزارت نفت
در ابتدای آغاز بهکار دولت ســیزدهم ،آمار ذخیرهسازیهای سوخت
مایع در نیروگاهها و صنایع نسبت به پارسال  ۲۵تا  ۳۰درصد پایینتر
بود و پیشبینی میشد زمستان امسال  ۲۰۰تا  ۲۵۰میلیون مترمکعب
کسری گاز داشته باشیم.وی افزود :با توجه به این شرایط ،وزارت نفت
اقدامهای کوتاهمدت برای گذراندن فصل ســرمای  ۱۴۰۰و اقدامهای
میانمدت و بلندمدت برای رفع مشــکل کسری گاز و محدود کردن
ســوخت نیروگاهها در سالهای آینده را در دســتور کار قرار داد.وزیر
نفت دربــاره اقدامهای کوتاهمدت ،گفت :مهمتریــن اقدام ،تعمیرات
اساسی پاالیشگاه ،خطوط انتقال و ایستگاههایت تقویت فشار گاز بود
که بتوانیم در فصل ســرد آمادگی کامل را بــرای تولید حداکثری از
میدانهای مشترک گازی و میدانهای مستقل گازی داشته باشیم که
با تالش همکاران حداکثر برداشت از میدانها بهویژه در میدان مشترک
پارس جنوبی که به رقم  ۷۰۵میلیون مترمکعب در روز رسیدیم ،رقم
خورد.اوجی ،افزایش کرایه نفتکشهای جادهپیما ویژه حامل ســوخت
را از دیگر اقدامها برشــمرد و ادامهداد :این مهم در همان ابتدای آغاز
بهکار دولت مصوب و انگیزه دوچندانی به تانکرهای سوخترسان برای
نیروگاهها شد.
افزایش ذخیرهسازیهای سوخت مایع
وی با اشــاره به شناسایی چالشها و مشکالت پارسال نیروگاهها و
صنایع در مناطق مختلف کشــور ،افزود :در همان ماههای نخست،
توانســتیم  ۱.۵میلیارد لیتر بیشتر از پارسال ذخیرهسازی سوخت
مایع را برای نیروگاهها و صنایع داشــته باشیم.وزیر نفت ،افزایش
تعرفه مشــترکان پرمصرف را یکی از دیگر اقدامهای انجام شــده
خواند و اظهار داشــت :پس از سال  ۹۴تا امسال هیچگونه افزایش
قیمتی برای مشــترکان پرمصرف گاز انجام نشــده بود که در این
دولت از ابتدای آذرماه افزایش قیمت گاز برای مشترکان پُرمصرف
که  ۲۵درصد از مجموع مشــترکان را شامل میشوند و  ۵۰درصد
مصرف گاز را دارند ،عملیاتی شــد که این اقدام کاهش  ۲۵تا ۳۰
میلیون مترمکعب گاز در ماههای ســرد را به دنبال داشت.اوجی،
انجام عملیات ســوآپ گازی بین ترکمنســتان ،ایران و جمهوری
آذربایجان از  ۱۰دیماه و در اوج ســرما را از دیگر اقدامهای کوتاه
مدت عنوان و تصریحکرد :امســال نیز شاهد سرمای کمسابقهای
در کشــور بودیم و بیشتر اســتانها دمای منهای  ۲۰تا  ۲۷درجه
را داشــتند که با همت و تالش همکاران در وزارت نفت ،تولید گاز
در بخش باالدســت و بخش فرآورش و انتقال گاز ،زمستان امسال
را بدون قطعی گاز برای بخش خانگی پشــت سر گذاشتیم.وی به
محدودیتهای گازرسانی به صنایع و نیروگاهها اشاره کرد و گفت:
از پیش از این محدودیتها ،تأمین سوخت مایع برای صنایع عمده
و نیروگاهها در نظر گرفته شــده بود کــه به محض اینکه مصرف
گاز بهویــژه در بخش خانگی و تجــاری افزایش مییافت ،گاز این
صنایع محدود میشد و از سوخت مایع استفاده میکردند و اجازه
داده نمیشــد که فعالیت این صنایع متوقف شود و قیمت سوخت
مایع نیز به قیمت ســوخت گاز محاسبه شد.وزیر نفت در توضیح
برنامههای وزارت نفت برای سالهای آینده ،با اشاره به امضای ۴.۵
میلیارد دالر قرارداد با پیمانکاران و سازندگان داخلی و خارجی برای
توســعه میدانهای مستقل گازی و افزایش برداشت از میدانهای
مشــترک گازی طی این مدت ،اعالمکــرد :از این طریق حفظ و
نگهداشــت تولید گاز و در عین حال افزایش برداشت گاز در سال
 ۱۴۰۱و سالهای آینده محقق میشــود.اوجی ،همچنین از آغاز
ســرمایهگذاریها در صنعت نفت و گاز خبر داد و اعالم کرد که در
این مدت کوتاه قراردادهای خوبی در این زمینه امضا شــده است.
وی با اشــاره به اینکه امسال با توجه به همه محدودیتها ،نسبت
به پارســال روزانه  ۱۰میلیون مترمکعب گاز به نیروگاهها بیشــتر
داده شد ،گفت :بخشی از گاز صنایع عمده که در زمستان محدود
شــده بود بالفاصله با سوخت مایع جایگزین کردیم و تقریبا از این
هفته نیز محدودیت گازرسانی به همه صنایع و نیروگاهها برداشته
شــد و هماکنون هیچگونه محدودیتی برای گازرسانی به صنایع و
نیروگاهها وجود ندارد.وزیر نفت در پایان افزود :با برنامهریزیهایی
که برای ســالهای آینده دیده شده ،امیدواریم در سالهای آینده
گاز مورد نیاز صنایع عمده و پتروشــیمی را بهطور کامل در فصل
سرد تأمین کنیم که این مشکالت را نیز در زمستان نداشته باشیم.

الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور منابع اعتباری بالغ بر  ۱۷۲هزار میلیارد تومان (تحت عنوان جبران اصالح
نرخ کاالهای اساسی ،دارو و یارانه نان و خرید تضمینی گندم و یارانه حمایتی) در قالب مصارف جدول تبصره
 ۱۴منظور شده است تا مجلس شورای اسالمی با اولویت و تشخیص خود نسبت به توزیع آن و تعیین سهم
هر یک از موارد مذکور اقدام نماید.سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده است که به منظور اجرای مناسب تغییر
سیاست ارزی و پیشگیری از افزایش نرخ دارو و اقالم سالمت محور ،ضمن پیش بینی یارانه حمایتی ،برنامه
ریزی الزم با تقسیم کار ملی و تعیین تکلیف هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط به عمل آمده تا یارانه این
اقالم از طریق سازمانهای بیمه گر پایه در اختیار مصرف کننده نهایی قرار گیرد.بهرام دارایی رئیس سازمان
غذا و دارو ،با اظهار تأســف از اینکه نفس صنعت داروســازی را گرفته ایم و باعث شدیم حجم صادرات ۱۵۰
میلیون دالری ،به  ۴۰میلیون دالر برسد ،گفت :اگر اجازه میدادیم ،امسال باید  ۲۰۰میلیون دالر صادرات دارو
داشــته باشیم.وی با گالیه از آسیبهای ارز دولتی ،افزود ۹۰ :درصد مشکالت ما ،مباحث ارزی است .عبور از
این مرحله یعنی حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،نیازمند شجاعت و مدیریت قوی است.به نظر میرسد ،یکبار برای
همیشه باید خودمان را از کابوس حذف ارز ترجیحی دارو خالص کنیم و برای رشد و توسعه صنعت داروسازی
کشور ،یک تصمیم شجاعانه گرفته شود.
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نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

لغو همه تحریمها و راستیآزمایی ،شرط هر توافقی است

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مذاکرات لغو تحریم گفت :اگر قرار باشد توافقی انجام شود حتما باید موضوع لغو کامل تحریمها،
راستی آزمایی و عالوه بر آن دستیابی به سطح باالتری از توانمندیها برای ایران لحاظ شود.عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اســامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ،با اشــاره به مذاکرات لغو تحریم گفت :آنچه که کامال مشــهود است این موضوع است که
عدهای در دولتهای قبلی چه در موضع مســئولیت و چه بهعنوان رهبری فکری بخشــی از جریانات سیاسی ،دائما بر این طبل میکوبیدند که اگر ما
وارد مذاکره بشویم به دستاوردهای عظیم میرسیم.وی افزود :امروز پس از گذشت حدود یک دهه از مذاکرات و به طور مشخص دو دور دولت یازدهم و دوازدهم کامال مشهود است که آن
ت نبود ،بلکه ما در طول چند سال گذشته عمدتا مطابق خواست غربیها مذاکرات را ادامه دادهایم ،اما دستاوردی برای کشور ما و دستاوردی برای
ت و حقیق 
ایده و آن ادعاها قرین واقعی 
منافع ملی نداشتیم.نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار داشت :به نظر میرسد که درسهای مذاکراتی اکنون باید در باالترین سطح مورد توجه مذاکره کنندگان فعلی باشد و
به همین جهت است که مجلس یازدهم با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو کامل تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران به دنبال حفظ و حراست از منافع ملی ایران است.مقتدایی
خاطرنشان کرد :اگر قرار باشد توافقی انجام شود حتما باید موضوع لغو کامل تحریمها ،راستی آزمایی و عالوه بر این دستیابی به سطح باالتری از توانمندیها برای ایران لحاظ شود و ما
بتوانیم به گونهای رفتار کنیم که منفعت بیشتری برای مردم حاصل شود.وی در پایان گفت :در مجموع می توان گفت مذاکراتی که در دولت قبل پایه گذاری شد حائز عبرت و درسی است
که امروز در مذاکرات دور نهم باید میوه آن درس چیده شود و آن این است که ما باید به خودمان اعتماد کنیم نه به دشمنانی که نمیخواهند کاری جلو برود و بدعهد و پیمانشکنند.

گزیده خبر
عمویی:

متن توافق آماده شده است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت:
ما به فضاســازی رســانهای و ضرباالجلهای غربیها توجه نمیکنیم چرا
که برای ما در مذاکرات ،خط قرمزها مهمتر از ضرباالجلهاست .ابوالفضل
عمویی در گفتگو با خبرنگار مهر ،درباره روند مذاکرات وین ،اظهار داشــت:
برای ایران اخذ تضمین از طرف مقابل بسیار اهمیت دارد .ایران به تعهدات
خود در برجام پایبند بــود و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم در
همه گزارشهای خود بر این مســئله تاکید کرد.نماینــده مردم تهران در
مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به بدعهدی آمریکا و کشورهای اروپایی
عضو برجام ،گفت :دغدغه فعلی ما این اســت که آیا این بار آمریکاییها به
صورت واقعی میخواهند به توافق بازگردند و به آن پایبند باشــند یا اینکه
باز هم میخواهند از توافق خارج شــوند .بر این اســاس آنان باید به ایران
تضمین دهند.
مقامات آمریکا باید تضمین سیاسی دهند
وی تصریــح کرد :آمریکاییها ســعی میکنند که با تعویــق زمان و بدون
ابتکار عمل ما را از خواسته منطقی خودمان منصرف کنند .در این موضوع
راهکارهای مختلفی را ارائه دادیم .در وهله اول مقامات آمریکا باید تضمین
سیاســی دهند و به صراحت اعالم کنند که میخواهند به این توافق پایبند
باشــند.عمویی تاکید کرد :مطالبه دیگر ما آن است که طرف مقابل باید به
ایران تضمین اقتصادی دهد تا اگر باز هم از توافق خارج شدند و ما متضرر
شــدیم ،امکاناتی در اختیارمان باشــد تا بتوانیم از این طریق ضرر و زیان
اقتصادی خود را کاهش دهیم.
مجلس در جریان توافق قرار میگیرد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی بیان
کرد :زمانی که توافق صورت گیرد ،حتماً مجلس شورای اسالمی در جریان
قرار میگیرد ،آن را مورد بررســی قــرار میدهد و اعالم نظر میکند.وی با
بیان اینکه متن مفصلی برای توافق آماده شــده اســت ،گفت :با وجود این،
چند موضوع اساســی وجود دارد و تا زمانی که این موضوعات حل نشــود،
نمیتوان گفت که به توافق رسیدیم .همیشه مرحله آخر مذاکرات ،مهمترین
مرحله اســت چرا که موضوعات اساســی باید در این مقطع تعیین تکلیف
شود.عمویی اظهار داشت :اگر در مذاکرات آنچه مطلوب جمهوری اسالمی
ایران محقق شود ،ما هم بعد از لغو تحریمها ،راستیآزمایی و تایید مجلس
محدودیتهایی را در برنامه هســتهای خــود اعمال میکنیم .اخذ تضمین
ذاتی هم برای ما بسیار مهم است ،به این معنا که ما باید ابزارهایی از برنامه
هستهای خود را حفظ کنیم تا اگر طرف مقابل مجددا ً خطای سابق خود را
تکرار کرد و از توافق خارج شد ،ما بتوانیم برنامه هستهای خود را به سرعت
از سربگیریم و محدودیتها را کنار بگذاریم.
رفع تحریمها نباید فقط محدود به تحریمهای هستهای باشد
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با
تاکید بر اینکه مجلس از هیئت مذاکره کننده کشورمان حمایت میکند چرا
که آنان مأمور پیگیری منافع ملی ایران هستند و تالش میکنند تا تحریمها
رفع شــود ،تصریح کرد :یکی دیگر از محورهای اساسی مطالبات ایران رفع
حداکثری تحریمهاســت .رفع تحریمها نباید فقــط محدود به تحریمهای
هستهای باشــد ،بلکه هر تحریمی که مانع انتفاع اقتصادی ما شود و اجازه
ندهد که ما روابط تجاری با کشورهای دیگر داشته باشیم ،باید برداشته شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت :امیدواریم که
مذاکره کنندگان کشورمان به نتیجه حداکثری و مطلوب دست یابند .ما به
فضاسازی رسانهای و ضرباالجلهای غربیها توجه نمیکنیم چرا که برای
ما در مذاکرات ،خط قرمزها مهمتر از ضرباالجلهاست.

@sobheqtesad
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شمخانی در جلسه با نمایندگان مجلس:

راهبرد اصلی کشور بیاثر کردن تحریم است

دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت :راهبرد اصلی کشــور در کنار تالش برای رفــع تحریمها ،تمرکز بر ایجاد
ســازوکارهای بیاثر کردن ابزار تحریم اســت.به گزارش خبرگزاری مهر ،صبح دیروز در جلسه ویژهای با حضور
دریابان علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل
دبیرخانه شورا ،آخرین تحوالت مذاکرات لغو تحریمها تشریح شد.در جریان این جلسه ،روند طی شده از ابتدای
دور جدید مذاکرات در دولت سیزدهم و پیشرفتها و چالشهای موجود و همچنین اصلیترین اولویتهایی که در دستور کار تیم مذاکرهکننده ایران
اســت به اطالع نمایندگان حاضر در جلســه رسید.دبیر شورای عالی امنیت ملی کشــورمان در این جلسه با تاکید بر ضرورت حل سریع چند موضوع
باقی مانده در مذاکرات که هنوز پیرامون آن توافقی حاصل نشــده اظهار داشت :تجربیات تلخ ناشی از بدعهدی آمریکا و بیعملی اروپا ،تأمین الزامات
شــکلگیری توافقی قابل اتکاء ،متوازن و پایدار را اجتنابناپذیر کرده اســت.دریابان شمخانی تاکید کرد :راهبرد اصلی کشور در کنار تالش برای رفع
تحریمها ،تمرکز بر ایجاد سازوکارهای بیاثر کردن ابزار تحریم است و خوشبختانه در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.نمایندگان حاضر
در جلسه نیز با اشاره به عبور کشور از گلوگاههایی که به دلیل تحریمهای ظالمانه در اقتصاد کشور و معیشت مردم ایجاد شده بود ،بر تداوم تالش مؤثر
تیم مذاکرهکننده ایران به منظور استیفای حقوق از دست رفته ملت در توافقنامه برجام تا حصول نتیجه تاکید کردند.

سرلشکر موسوی:

از دست دادن توان دفاعی عواقب زیادی دارد

فرمانده کل ارتش گفت :حوادث امروز جهان نشان داد که از
دست دادن توان دفاعی به امید حمایت بیگانگان چه عواقب
خســارت باری برای کشــور در پی خواهد داشت.به گزارش
خبرنگار مهر ،امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده
کل ارتش در آیین ســی و یکمیــن دوره آموختگی مدیریت
دفاعی و هفتمین دوره عملیات مشــترک و مرکب دانشگاه
فرماندهی و ستاد ارتش که صبح امروز در محل این دانشگاه
برگزار شد ضمن تبریک بعثت رسول اکرم (ص) طی سخنانی،
گفت :حوادث امروز جهان به روشنیترین شکل ممکن نشان
میدهد که عزت ،اقتدار و اســتقالل یک کشــور و یک ملت
در ســایه اتکا به مردم خود و نه به بیگان تحقق مییابد.وی
افزود :حوادث امروز جهان نشــان داد که از دست دادن توان
دفاعــی به امید حمایت بیگانگان چه عواقب خســارت باری
برای کشور در پی خواهد داشــت ،امروز ما بیش از هر زمان
دیگری به دور اندیشــی پیامبرگونه حضرت امام (ره) ،درود
میفرستیم که ارتش را به عنوان یک بازوی مستحکم دفاعی
برای کشور حفظ کرد و در مقابل همه دسیسهها و توطئههای
بیگانگان و برای تقویت بنیه دفاعی کشــور ،سپاه و بسیج را
نیز ایجاد کرد که امروز ما به برکت این ســازمانهای مردمی
واقف هستیم.فرمانده کل ارتش تاکید کرد :هوشیار باشیم که
آن خط تضعیف نیروهای مســلح همچنان ادامه دارد و اتاق
فکر دشمنان هر روز با دستاویزی ،یک محتوای جدید و یک
شــایعه و تحریک جدیدی را میآفریند تا شاید بتواند به این
دو ســازمان و به این خط مقدم دفاع از کشــور ضربه بزنند،
البته تجربه این  ۴۳ســال و حوادثی کــه دیروز و امروز بر ما

گذشت ملت ما را آبدیده و نسبت به توطئهها آگاه کرده است.
سرلشکر موسوی تصریح کرد :ملت ما خوب بداند چه اهداف
شوم و خائنانه ای برای تضعیف ارتش و سپاه از سوی دشمن
و منافقین دنبال میشــود و با اســتفاده از پنجرههای نحس
شــبکههای ماهوارهای و فضای مجازی در ،خدشه دار کردن

قدرت دفاعی و ملت ایران اهداف شــیطانی نظام ســلطه به
سرکردگی نظام مافیای آمریکا را دنبال میکنند تا به استقالل
و اقتدار این کشور سربلند لطمه بزند.وی اضافه کرد :بر همه
ما واجب است که در مقابل مافیای رسانهای دشمن ،بصیرت
و اســتقامت خود را به طرف اهداف گام دوم انقالب اسالمی

امیر ولیوند:

تحوالت روسیه و اوکراین را رصد میکنیم
فرمانده دانشــگاه فرماندهی و ســتاد ارتش گفت :امروز ما بر پایه اصل بازی جنگ تحوالت روســیه و اوکراین را رصد میکنیم؛ چراکه هر دو کشور
متقاب ً
ال در جریان منازعه پاســخگوی تهدیدات یکدیگر هستند.به گزارش خبرنگار مهر ،امیر حسین ولیوند فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
در حاشیه آیین سی و یکمین دوره دانش آموختگی مدیریت دفاعی و هفتمین دوره عملیات مشترک و مرکب دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در
جمع خبرنگاران ،اظهار داشــت :هر ســال جمع کثیری از افسران ردههای میانی نیروهای مسلح کشور و کشورهای دوست و هم پیمان را جهت طی دوره کارشناسی ارشد مدیریت
دفاعی جذب میکنیم.وی گفت :ما اصل اساسی در حوزه تاکتیک ،به نام بازی جنگ داریم که تمامی ارتشهای جهان از این اصل در حوزه آموزش جهت مقابله با تهدیدات استفاده
میکنند.فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا خاطرنشان کرد :اصل بازی جنگ براساس تعداد نیرو ،میزان تجهیزات ،ادوات و ظرفیتهای خودی و نیروهای دشمن محاسبه میشود
و بعد بازی جنگ را به ازای حرکات احتمالی دشمن انجام میگیرد.امیر ولیوند گفت :امروز ما بر پایه اصل بازی جنگ تحوالت روسیه و اوکراین را رصد میکنیم؛ چراکه هر دو کشور
متقاب ً
ال در جریان منازعه پاسخگوی تهدیدات یکدیگر هستند.وی افزود :ما در اتاق جنگ دافوس آجا ،فرآیند بازی جنگ را در فضای نرم افزاری ترسیم و برنامه نویسی کردهایم که
مورد استفاده دانشجویان جهت دانش افزایی قرار میگیرد.امیر ولیوند گفت :از بازی جنگ برای این استفاده میشود که فرمانده در عرصه عمل همه متغیرهای نزاع و جنگ را در
نظر داشته باشد تا تلفات بی جهت ندهد.وی گفت :کار ما در دانشگاه فرماندهی و ستاد برآورد صحیح سطوح تهدید در راستای رسیدن به اهداف با بهره گیری هدفمندانه از نیرو و از
دست دادن کمترین رزمنده در عرصه جنگ است.

و راه نورانی که رهبر عزیزتر از جانمان اشــاره میکند نشان
دهیم.فرمانده کل ارتش گفــت :هر چه زمان میگذرد بیش
از پیــش ارزش راهبردی تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری
را درک میکنیم که فرمودند :اگر ما امروز یکی از دو سازمان
ارتش و ســپاه را نداشتیم باید ان را ایجاد میکردیم و با این
تدبیر بر حفظ و تقویت و رشــد هرچه بیشتر هر دو سازمان
تاکید فرمودند ،حفظ و ارتقاء توان و آمادگی نیروهای مسلح با
تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و اقتدار ناشی از آن دستاوردی
بی نظیری در ایران ماســت که به برکت انقالب اســامی و
در سایه نظام جمهوری اسالمی به دست آمده است.سرلشکر
موسوی تصریح کرد :جالل و اقتدار ،قرض گرفتنی نیست و با
اتکا به دیگران حاصل نمیشــود ،این اسالم عزیز و آموزههای
امامین انقالب اسالمی است که به ما آموخت برای استقالل و
برای آقایی و عزت باید به خداوند بزرگ توکل کرد و به ملت
خود اتکا داشــت و نیروهای مسلح قدرتمند و به روز داشت،
البته این تدبیر فقط در عرصه نظامی نیســت ،بلکه در سایر
مولفههای قدرت همچون در عرصههای سیاســی ،اجتماعی،
اقتصــادی ،فرهنگی و فناوری و علمی و امثال آن اســت؛ راه
موفقیت همین است.وی گفت :خداوند بزرگ را به دلیل نعمت
بزرگ انقالب اســامی و والیت فقیه سپاسگزاریم و به شما
برادران عزیز که امروز دانشآموخته دانشگاه فرماندهی و ستاد
شــدهاید به دلیل اینکه از این به بعد در ارتش قرار میگیرید
و در حرکت تمدنی انقالب نقش برجستهتری پیدا میکنیم،
تبریک عــرض میکنم و برای همه شــما آرزوی موفقیت و
سربلندی دارم.
بهادری جهرمی:

نهضت تمرکز زدایی در راه است
تهران  -ایرنا  -ســخنگو و رییس
شورای اطالع رسانی دولت با بیان
این کــه نهضت تمرکــز زدایی در
راه اســت ،تاکید کرد :طبق دستور
رییس جمهور ،وزیر کشــور مکلف
شــد با هماهنگی ســایر وزرا کلیه
اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و جهت واگذاری
اختیــارات در دســتور کار هیات دولت قــرار دهد.به گزارش
خبرنگار حــوزه دولت ایرنا ،علی بهادری جهرمی در حســاب
کاربری خود در توییتر نوشت :نهضت تمرکز زدایی در راه است.
طبق دستور رییس جمهور ،وزیر کشور مکلف شد با هماهنگی
سایر وزرا کلیه اختیارات قابل واگذاری به استانداران را احصا و
جهت واگذاری اختیارات در دستور کار هیات دولت قرار دهد.
رییس جمهور روز چهارشــنبه در جلسه هیات دولت با اشاره
به اینکه تمرکززدایی از ضرورتهای مهم در افزایش کارآمدی
نظام اداره کشــور اســت ،گفت :وزرا به طور جدی در راستای
تمرکززدایی اقدام کنند و اختیار آن دسته از تصمیمگیریها را
که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست ،به استانداران
تفویض کنند.
آیتاهلل جنتی:

بعثت پیامبر(ص) انسان را با فضای
عقالنی و معنوی روبهرو کرد
دبیر شــورای نگهبان گفت :بعثت
پیامبــر (ص) انســان را با فضای
عقالنــی و معنوی روبــه رو کرد و
موجــب از بین رفتن ســنتهای
جاهلیت شد.به گزارش خبرگزاری
مهر به نقل از شورای نگهبان ،آیتاهلل احمد جنتی دبیر شورای
نگهبان صبح دیروز چهارشنبه ( ۱۱اسفند  )۱۴۰۰طی سخنانی
در نطق پیش از دســتور جلسه شورای نگهبان با تبریک عید
مبعــث گفت :روز بعثت پیامبر گرامی اســام (ص) روزی بود
که سرنوشت انسان رقم خورد و حضرت محمد (ص) توانستند
تقلید کورکورانه جامعه آن دوران که بت پرستی بود را از میان
بردارند.وی با بیان اینکه پیامبر گرامی اســامی (ص) با کمال
مجاهدتها نگذاشتند ســنتهای جاهلیت باقی بماند ،اظهار
داشــت :بعثت پیامبر گرامی اســامی (ص) انسان را با فضای
عقالنی و معنوی روبرو کرد و موجب از بین رفتن ســنتهای
جاهلیت شد.دبیر شــورای نگهبان تاکید کرد :خداوند به حق
حضرت محمد (ص) ما را قدردان پیامبر گرامی اســام (ص) و
سنتهای ایشان بگرداند؛ چراکه حق بزرگی بر گردن بشر دارند.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
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کارشناسان پاسخ دادند

قیمتها درصورت رفع تحریمها تغییری میکند؟

منابع ارزی و نفتی ایران درصورت احیای برجام و رفع تحریمها،
با سهولت بیشــتری در دسترس قرار خواهند گرفت که طبق
گفته کارشناســان ،این موضوع میتواند با ارزپاشی به تهدید
برای اقتصاد و با گسترش زیرساختهای اقتصادی از این طریق
به فرصت تبدیل شــود.به گزارش ایسنا ،بازار ارز و تغییرات آن
یکــی از عوامل محوری و تعیین کننــده در جهت قیمتهای
سایر بازارها و در نهایت تغییرات شاخصهای اقتصادی است اما
این بازار بیش از سیاستهای اقتصادی تحت تاثیر اخبار منفی
و مثبت سیاسی و بینالمللی است؛ به گونهای که خروج آمریکا
از برجام در ســال  ۱۳۹۷شروعی برای افزایشهای قابل توجه
نرخ دالر و رســیدن آن به کانال  ۳۰هزار تومان بود.از ســوی
دیگر ،انتشار اخبار امیدبخش در ماههای اخیر از مذاکرات وین
و احتمال احیای برجــام نیز به عنوان خبری مثبت برای بازار
ارز ایــران و جهتدهی به دالر برای حرکت به ســمت کاهش
توانســت تا حدودی نرخ دالر را کاهش بدهد و تقریبا به کانال
 ۲۵هزار تومان برساند .اما این اخبار مثبت نتوانست نقش قابل
توجهی در ریزش نرخ دالر داشــته باشد و به نظر میرسد که
فعال نرخ دالر در کانال  ۲۵هزار تومان به تثبیت رسیده است.
در این بین ،باید به این نکته اشــاره شــود که اساسا درصورت
احیای برجام و رفع تحریمها دســت و بــال ایران برای فروش
نفت باز میشــود که در پی آن ،درآمدهــای نفتی و ارزی نیز
بهبود قابل توجهی خواهد یافت .تجربه سالهای گذشته نشان
داده اســت که با افزایش منابع ارزی مازاد میل به ارزپاشی نیز
تقویت شــده که این امر ،به ســرعت نــرخ دالر را در بازار ارز
ســرکوب و کاهشی کرده و در کوتاه مدت نیز تورم هم کاهش
یافته اســت اما در بلندمدت نرخ ارز مجدد شتاب گرفته و نرخ

تورم نیز با افزایش مواجه شــده اســت.در این زمینه ،با وجود
افزایش درآمدهــای نفتی در ماههای اخیر آنچه که تاکنون به
نظر میرســد هنوز اقدامی در جهت ارزپاشی و کاهش نرخ ارز
رخ نداده و نرخ دالر در محدوده  ۲۵تا  ۲۶هزار تومان باقی مانده
اســت؛ بنابراین اگر پس از احیای برجام هم سیاست ارزپاشی
گرفته نشود ،نمیتوان انتظار کاهش قیمت قابل توجهی در بازار
ارز و به طبع کاهش قیمتها را داشــت .پیش از این ،کامران
ندری_ یک تحلیلگر اقتصادی به ایســنا گفته بود که مذاکرات
وین تاثیر کوتاه مدتی بر شــاخصهای کالن اقتصادی چون
تورم ،تولید و  ...نمیگذارد و نمیتوان تا انتهای ســال ،انتظار

ت و این
تغییری در این شاخصها متاثر از نتیجه مذاکرات داش 
مذاکرات صرفا تاثیر خود را با کاهش قمیتها در بازار ارز نشان
میدهد که این کاهش نیز کمتر از  ۲۴هزار تومان نخواهد بود.
از ســوی دیگر ،علی سعدوندی_ یک استاد بانکداری و اقتصاد
کالن معتقد است که با احیای برجام و افزایش منابع ارزی ،دو
ســناریو را میتوان در پیش گرفت که ارزپاشی اولین سناریو
است که اجرای آن نیز در سالهای گذشته اقتصاد ایران سابقه
داشته اســت و دیگری استفاده از منابع ارزی مازاد ایجاد شده
در پی احیای برجام به منظور توســعه و بهبود زیرساختهای
اقتصادی است .وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :هر زمانی که

در اقتصاد ایران دسترسی به منابع ارزی حاصل از درآمدهای
نفتی افزایش یافته و به نوعی با منابع ارزی مازاد مواجه شــده
است ،به سمت ارزپاشی برای کاهش قیمت ارز حرکت شده که
این موضوع برای مردم زیانبار بوده اســت ،زیرا اشتغال و تولید
ملی تضعیف و به واردات کاالهای خارجی یارانه داده میشود.
این در حالی اســت که کشــورهای دیگری که با منابع مازاد
ارزی مواجه میشــوند ،این منابع را صرف توسعه و گسترش
زیرســاختهای اقتصادی چون ساخت خط آهن ،بیمارستان،
دانشــگاه و  ...میکنند .این اســتاد بانکداری و اقتصاد کالن از
نظر اقتصادی در شرایط فعلی بودجهنویسی در کشور برنگشتن
بــه برجام را بهتر از احیای آن میداند زیرا آنطور که در بودجه
سال آینده برنامهریزی شده است ،سهولت دسترسی به منابع
ارزی و افزایش آنها صرف ارزپاشی و کاهش قیمت ارز به زیر
نرخ تعادلی در بلندمدت میشود که اثرات منفی برای اقتصاد
و تولید خواهد داشت.ســعدوندی گفت :پیش گرفتن سیاست
ارزپاشــی همگام با احیــای برجام ،کاهش نــرخ ارز و واردات
کاالهای خارجی ،نرخ تــورم را هم به صورت موقت با کاهش
مواجه میکند اما در ادامه این تورم مجدد افزایش پیدا خواهد
کرد .وی درباره اینکه نرخ دالر تحت تاثیر مذاکرات کمتر از ۲۵
هزار تومان نشــد ،توضیح داد :دلیل این امر این است که هنوز
دالرهای نفتی وارد چرخههای اقتصادی نشده است .بنابراین،
دو ســناریو پس از احیای برجام وجود دارد؛ اینکه منابع دالر
نفتی صرف بهبود اقتصاد شود یا اینکه این منابع صرف ارزپاشی
شــود که حالت دوم موجب فرار سرمایه ،متضرر شدن تولید و
اشــتغال ،کاهش موقت تورم و شتاب مجدد آن پس از گذشت
مدت کوتاهی خواهد شد.

برای خرید سهام استقالل و پرسپولیس چه باید کرد؟
با توجه به اینکه کمتر از یک هفته تا عرضه سهام دو باشگاه استقالل و پرسپولیس باقی مانده است ،افرادی که قصد خرید سهام این دو باشگاه را دارند باید تا زمان موعود ،کد سهامداری اخذ کنند.به گزارش ایسنا ،سخت گیری فیفا درمورد خصوصی سازی
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس بهانه ای شد تا این فرایند پس از سال ها به صورت جدی تری دنبال شود و طی دو هفته گذشته شاهد ارزشگذاری دو باشگاه و ثبت آن ها نزد سازمان بورس بودیم .بر این اساس پرسپولیس  ۳۲۰۰میلیارد تومان واستقالل
 ۲۸۰۰میلیارد تومان ارزشگذاری شدند .به این صورت که ارزش برند استقالل  ۱۷۸۰میلیارد تومان و امالک و مستغالت  ۱۴۰۰میلیارد تومان برآورد شد .ارزش روز دارایی های شرکت پرسپولیس نیز  ۳۲۰۰میلیارد تومان و بدهیها  ۳۳۰میلیارد تومان
بوده است .بر همین اساس قیمت پایه سهام  ۳۲۱۰میلیارد تومان است .ارزش برند پرسپولیس  ۱۹۸۴میلیارد تومان و داراییهای ثابت آن  ۱۱۰۰میلیارد تومان است.همچنین طبق گفته مسئوالن ،قرار است  ۲۰درصد سهام این دو باشگاه به مردم ،هواداران،
بازیکنان و پیشکوستان واگذار شود .در واقع سهم مردم  ۱۰درصد ،سهم هواداران پنج درصد و سهم بازیکنان و پیشکسوتان نیز پنج درصد تعیین شده بود.در این راستا ،نهم اسفندماه نماد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در بازار پایه تابلوی نارنجی فرابورس
درج شد .به گفته حسین قربانزاده ،رئیس سازمان خصوصیسازی با درج آگهی پذیرهنویسی افزایش سرمایه دو باشگاه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم دولت همه مردم در این مرحله میتوانند در روز گشایش نماد دو باشگاه در روز  ۱۵اسفند مصادف
با سوم شعبان و روز میالد امام حسین (ع) سهامدار این دو باشگاه شوند.اما با توجه به این که شرط اولیه و ضروری برای سهامدار شدن (مشارکت در افزایش سرمایه) دو باشگاه استقالل و پرسپولیس برخورداری از کد سهامداری است ،عالقمندان به مشارکت
در افزایش سرمایه این دو باشگاه باید هرچه سریعتر نسبت به اخذ کد سهامداری (از طریق سامانه سجام) اقدام کنند.

معافیت مالیاتی حقوقبگیران
چقدر است؟
نمایندگان مجلس ســقف معافیت مالیاتی ســاالنه کارمنــدان را تعیین
کردند.به گزارش ایبِنا ،نمایندگان در نشســت علنــی نوبت صبح دیروز
(چهارشــنبه  ۱۱اسفند) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش
درآمدی الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱کل کشور ،با بند ( )۵تبصره ( )۱۲ماده
واحده الیحه بودجه  ۱۴۰۱با  ۱۶۲رأی موافق ۵۹ ،رأی مخالف و  ۴رأی
ممتنع از مجموع  ۲۴۲نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند ( )۵تبصره ( )۱۲ماده واحده الیحه آمده اســت :ســقف معافیت
مالیاتی ســاالنه موضوع ماده( )۸۴قانون مالیاتهای مســتقیم در ســال
 ۱۴۰۱مبلغ ششــصد و هفتاد و دو میلیون ()۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ریال تعیین
میشود.
نرخ مالیات بر درآمد حقــوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع
مندرج در احکام کارگزینی شــامل حق شــغل ،حق شــاغل ،فوق العاده
مدیریت و فوق العاده مســتمر و غیر مستمر و سایر پرداختیها و کارانه
به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر میباشد:
 -۵-۱نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون ()۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
تا یک میلیارد و هشتصد میلیون ()۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ،ده درصد
 -۵-۲نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون ()۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال تا سه میلیارد ()۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ،پانزدهدرصد
 -۵-۳نســبت به مازاد ســه میلیــارد ()۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال تا چهار
میلیارد و دویست میلیون ()۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال ،بیستدرصد
 -۵-۴نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون ()۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ریال به باال ،ســی درصد میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص
فاقد درآمد موضوع ماده( )۵۷قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر درآمد
مشــاغل موضوع ماده( )۱۰۱قانون مالیاتهای مســتقیم ساالنه به مبلغ
سیصد و نود و شش میلیون( )۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ریال تعیین میشود.

شرط پرداخت عیدی به کارگران چیست؟
یــک فعال کارگری بــا بیان اینکه حتی اگر کارگــری یک روز کار کرده
باشــد مشــمول عیدی می شــود ،گفت :اگر کارفرما به هر دلیلی عیدی
را واریــز نکرد ،کارگر می تواند طبق قانون شــکایت کند.به گزارش مهر،
ناصر چمنی در مورد زمان واریز عیدی ،اظهار کرد :واریز عیدی کارگران
معموالً از اوایل اسفندماه شروع میشود و کارفرماها باید تا پیش از پایان
ســال عیدی را پرداخت کنند؛ پیشنهاد جامعه کارگری به کارفرماها این
است که با توجه به وضعیت قیمتها عیدی را اوایل اسفند ماه واریز کنند
و برای آخر ســال نگه ندارند زیرا در این صورت جامعه کارگری متحمل
هزینههای بیشتری میشود.عضو سابق شورای عالی کار افزود :عیدی باید
واریز شود و اگر کارفرما به هر دلیلی عیدی را واریز نکرد ،کارگر میتواند
طبق قانون شــکایت کند .واریزی عیدی مانند حقوق اجباری اســت.وی
عیدی از جمله مواردی است که در شورای عالی کار در مورد آن تصمیم
گیری نمیشود ،ادامه داد :کارفرما بین  ۲برابر تا  ۳برابر پایه حقوق ،باید
عیدی پرداخت کند و این موضوع شــامل همه کارگران میشــود.چمنی
گفت :حتی اگر کارگری یک روز کار کرده باشــد مشمول عیدی میشود
و طبق دستمزدی که گرفته ،باید عیدی هم بگیرد .در مورد عیدی جای
هیچ گونه بحثی وجود ندارد.در جدول زیر میزان عیدی کارگران حداقلی
بگیر (کســانی که پایه حقوقشــان  ۲میلیون و  ۶۵۵هزار و  ۴۹۵تومان
است) به تناسب تعداد ماه کارکرد محاسبه شده است.

گزیده خبر
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با موافقت نمایندگان؛

حذف یارانه پر درآمدها قطعی شد
نماینــدگان مجلس وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی را مکلف به دهکبندی
درآمدی کلیه خانوادههای یارانهبگیر از طریق اطالعات پایگاه رفاه ایرانیان کردند.
به گزارش ایبِنا ،نمایندگان در نشســت علنی نوبت صبح دیروز (چهارشنبه ۱۱
اســفند) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۱کل کشور ،با بند (ب) و (ج) تبصره ( )۱۴ماده واحده الیحه بودجه
 ۱۴۰۱موافقــت کردند.در بند (ب) تبصره (  )۱۴ماده واحده الیحه آمده اســت:
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانهها و با
استفاده از پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان مکلف است حداکثر ظرف سه( )۳ماه پس
از ابالغ این قانون ،ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق
شاخص ها و اطالعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه
نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام نماید ،شناسایی و دهکبندی
توســط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام میگیرد.سازمان هدفمندسازی
یارانهها موظف اســت نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط
اقدام نماید.همچنین در بند (ج) تبصره ( )۱۴ماده واحده الیحه آمده است :منابع
ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بالفاصله توسط شرکت های تابعه
وزارت نفت به حســاب ارزی افتتاح شده توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک
مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به محض وصول توسط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی(ای.تی.ا ِس)
تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و به صورت کامل صرف
مصارف جدول این تبصره میشود.

درآمد دولت از هدفمندی یارانهها
مشخص شد
نمایندگان مجلس درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مشــخص
کردند.به گزارش ایبِنا ،نمایندگان در نشست علنی دیروز (چهارشنبه  ۱۱اسفند
ماه) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱کل کشور با بند (الف) تبصره  ۱۴ماده واحده این الیحه موافقت کردند.در
جریان بررسی این بند از تبصره  ۱۴علیرضا سلیمی پیشنهاد بازگشت به الیحه
دولــت داد و گفت :رقمی که دولت برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها در
نظر گرفته اســت ۴۷۰ ،هزار میلیارد تومان است ،این در حالی است که این رقم
در کمیســیون به  ۶۰۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد:
همچنین در مصوبه کمیسیون آمده است که سهام دولت در هدفمندی استفاده
شود که این خالف قانون هدفمندی یارانههاست ،بنابراین آنچه که دولت در الیحه
آورده است ،منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است.پورمحمدی نماینده دولت در
صحن علنی با موافقت با بازگشــت به الیحه دولت در این بند توضیح داد :دولت
آنچه که در توانش برای کســب درآمد از فروش فرآورده های نفتی و گازی بوده
است را  ۴۷۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که در کمیسیون این منابع
را به  ۶۰۰هزار میلیارد تومان یعنی  ۱۳۰هزار میلیارد تومان به آن افزوده اســت
که برای تامین این رقم یا باید قیمت فرآوردههای نفتی و گازی را افزایش دهید
که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست ،یا پولی که به شرکتهای نفت
و گاز میدادیم را ندهیم.حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه
 ۱۴۰۱با تاکید بر اینکه مهمترین موضوع بودجه اجرای هدفمندی یارانههاست،
توضیح داد :در الیحه دولت درآمد اجرای هدفمندی یارانه ها  ۴۷۴هزار میلیارد
تومان برآورد شــده بود ،در کمیسیون به دلیل شــفافیت این رقم به  ۶۷۰هزار
میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.این نماینــده مجلس ادامه داد :حذف این ۱۳۰
هــزار میلیارد تومان در واقع حذف  ۸۰هزار میلیارد تومان اعتبار گندم ۲۵ ،هزار
میلیارد تومان بیماریهای صعب العالج و  ۲۰هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی
است ،یعنی سال آینده مبلغ یارانه از  ۲۵۰هزار میلیارد تومان به  ۱۷۰هزار میلیارد
تومــان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه که نمایندگان در این تبصره مصوب
کردهاند ،از بین میرود.پس از اســتماع نظرات موافق و مخالف ،نماینده دولت و
مجلس ،رئیس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رأی گذاشت که با  ۴۲رأی
موافق ۱۴۸ ،رأی مخالف و  ۸رأی ممتنع از مجموع  ۲۳۱نماینده حاضر در جلسه،
با آن مخالفت شد.

 ۶دستگاه دولتی از انجام تکالیف قانونی
شانه خالی کردند
اطالعات به دســت آمده از وضعیت صدور مجوزهای کسبوکار نشان میدهد ۶
دستگاه تکالیف قانونی خود را انجام دادهاند و همچنان  ۲۴دستگاه وضعیت رو به
رشدی برای نهایی کردن مجوزها و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزها ندارند.
به گزارش فارس ،در روزهای اخیر رییس جمهور به همه دســتگاهها در رابطه با
ساماندهی مجوزهای کسب وکار در زمان مقرر شده اولتیماتوم داد.رییس جمهور
گریزی به شعار سال با عنوانتولید؛ پشتیبانیها و مانعزداییها زده و گفته بود:
«یکی از موانع جدی کارآفرینی و تولید ،تعلل در صدور مجوزهای کســبوکار
اســت که موجب توقف تولید و نارضایتی زیاد میشــود .تسهیل و کاهش زمان
صدور مجوزهای کسبوکار از برنامههای دولت و خواست مردم بوده و االن نیز به
قانون تبدیل شده است .همه دستگاهها باید فرآیند صدور مجوزهای کسبوکارها
را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود.
دولت پشتیبان سرمایهگذاران ،کارآفرینان و کسبوکارهای حالل است».
اهتمام جدی رییس جمهور برای تحقق ساماندهی صدور مجوزهای کسب و کار
ستودنی و قابل تقدیر است و این مسیله به متولیان کمک خواهد کرد تا با ابزار
قدرت اجرایی و قانونی به دنبال تحقق آن باشند.براساس آخرین اطالعات رسیده
وضعیت عملکرد دستگاهها برای بهبود صدور مجوزهای کسب وکار تشریح شده
است.گزارش میزان پیشرفت دستگاهها در تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب
و کار تا  7اسفند نشان میدهد  6دستگاه در بخشهای مختلف مجوزهای خود
را نهایی کردهاند و قرار اســت حداکثر تا  10اسفند صدور مجوزهایشان به درگاه
ملی مجوزها متصل شود.
 -1بخش مشاغل خانگی وزارت گردشگری  57مجوز را نهایی کرده و تا  10اسفند
به درگاه ملی مجوزها میپیوندد.
 -2همه  57مجوز وزارت اقتصاد به تایید هیات مقررات زدایی رســید و امروز به
درگاه ملی مجوزها متصل میشود.
 -3سازمان انرژی اتمی  45نوع مجوز صادر میکند که همه آنها به تایید رسیده
اما زمانی برای اتصال به درگاه ملی مجوزها مشخص نشده است.
 -4ســازمان غذا و دارو در بخش مشــاغل خانگی تاییده همه مجوزهای خود را
دریافت کرده و تا  10اسفند به درگاه ملی مجوزها میپیوندد.
 -5وزارت ورزش و جوانان نیز تنها  5مجوز کســب و کاری دارد که  100درصد
آن تایید شده و مشخص نیست چه زمانی به درگاه ملی مجوزها متصل میشود.
 -6سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز  3مجوز کسب و کاری دارد که به تایید
هیات مقررات زدایی رسیده و برای اتصال به سامانه هنوز وضعیت مشخصی ندارد.
طبق اطالعات جدول بخش مشــاغل خانگی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با
تایید  99درصد مجوزهایش در جایگاه هفتم قرار دارد
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه برنامهای برای کاهش و یا توقف صادرات برق و گاز به
عراق نداریم ،گفت :تا وقتی نتوانیم صرفهجویی کنیم و میادین جدید را به بهرهبرداری نرسانیم ،برنامه توسعه صادرات گاز هم نمیتوانیم
داشته باشیم ،در حوزه برق نیز باید  10هزار مگاوت ظرفیتسازی کنیم تا امکان صادرات داشته باشیم.سیدحمید حسینی در گفتوگو با
خبرنگار اقتصادی ایلنا ،درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی برقی و گازی عراق به ایران اظهار داشت :چند وقت اخیر به دلیل کمبودی
که ما در بخش برق و گاز داشتیم و همچنین با توجه به اینکه عراق علیرغم وعدهها پیشرفتی در پرداخت بدهیها نداشته ،صادرات برق و گاز به این کشور به حداقل رسید .ولی
با توجه به اقدامات مثبتی که اخیرا انجام شده ،هم کاال منتقل میشود و هم وجوهی پرداخت شده است .وی افزود :در حال حاضر سرما رو به کاهش بوده و در نتیجه مصرف
خانگی گاز کاهش پیدا میکند ،قطعا صادرات بر ق و گاز به این کشور نیز آغاز میشود .رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمی با بیان اینکه کشور ما
ظرفیت صادرات  1200مگاوات برق به عراق را دارد ،گفت 52 :میلیون متر مکعب نیز گاز به این کشور صادر میکنیم که این قرارداد گازی تا یک سال دیگر هم اعتبار دارد.وی
با تاکید بر اینکه برنامهای برای کاهش و یا توقف صادرات برق و گاز به عراق نداریم ،گفت :ارقام صادراتی گاز و برق به عراق در بسیاری مواقع یعنی در فصول تابستان و بهار به
طور کامل و صددرصد است اما در فصل زمستان و یا زمانی که عراق نسبت به پرداخت بدهیها تعلل میکند ،کاهش مییابد.حسینی درباره احتمال جایگزینی برق و گاز ایران
در عراق با صادرات از سوی دیگر کشورها توضیح داد :عراق در حالت عادی  10هزار مگاوت دیگر برق نیاز دارد.،

پاداش مشترکان کم مصرف چقدر است؟
بر اســاس قانون بودجه  ۱۴۰۰دولت موظف به توزیع عادالنه یارانههای انرژی
و مدیریت تقاضای مصرف شــده اســت و بر اســاس آئیننامه هیئت وزیران،
مشترکان برق که بتوانند مصرفشان را در چارچوب الگو کاهش دهند ،مشمول
پاداش میشــوند.به گزارش ایسنا ،پنجم دیماه هیئت دولت با استناد به قانون
هدفمند کــردن یارانهها و اجرای حکم مندرج در بنــد (ی) تبصره ( )۸قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشــور ،نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را
تعیین و اجازه اجرای آن از اول بهمن را صادر کرده است .پس از بررسی دقیق
و کارشناســی مصارف مشترکان بر اســاس چندین مولفه ،برای میزان مناسب
مصرف برق مشــترکان الگویی طراحی شــد.این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و
اقلیم کشور و با توجه به میزان متوسط دمای هوا به مناطق مختلف «معتدل یا
عادی» و «گرمســیری» تقسیم شده ،سپس در راستای نیاز خانوارهای مختلف
به استفاده از انرژی برق ،وسایلی مانند روشنایی ،ماشین لباسشویی و ظرفشویی،
اتو ،یخچال و غیره که به طور معمول برای رفاه مورد نیاز بوده ،درنظر گرفته شده
است .این الگو برای  ۸۰درصد مشترکان کشور  ۲۰۰کیلووات ساعت در ماههای
غیرگرم سال و  ۳۰۰کیلووات ساعت برای ماههای گرم است و مناطق گرمسیر
کشور هم متناسب با شرایط آب و هوایی الگوی خاص خود را دارند.بر این مبنا
اگر مشــترکان برق بتوانند در ماههای گرم سال مصرف خود را نسبت به دوره
مشابه سال قبل کاهش داده و به زیر الگوی مصرف برسانند ،به ازای هر کیلووات
ساعت کاهش مصرف معادل قیمت تامین برق یعنی  ۳۰۰تومان پاداش گرفته و
از دولت بستانکار میشوند؛ البته این در حالی است که دولت در چارچوب الگوی
مصرف ،برق را به نرخ یارانهای و کمتر از یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان
قرار میدهد و پاداش کاهش مصرف در زمان پیک و اوج بار شــبکه ،میتواند تا
دو برابــر قیمت تامین برق هم افزایش یابد.عالوه بر این ،آئیننامه هیئت دولت
پیشبینی کرده که تعرفه برق مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند
کمیته امداد و بهزیســتی در صورت کاهش به میزان  ۵۰درصد الگوی مصرف،
رایگان در نظر گرفته شود.
چگونه مصرف برق را کاهش دهیم؟
در این بین اما میتوان با راهکارهایی هزینه مصرف برق را کاهش داد ،بهره گیری
حداکثــر از نور طبیعی روز(بویژه با کنار زدن پرده ها در روز) ،تعویض المپهای
رشــته ای با المپهای کم مصرف ،استفاده از روشنایی موضعی (چراغ مطالعه)،
خاموش کردن روشــنایی های غیر ضروری و اضافی (اتاقهای خالی) و استفاده
گروهی از وســایلی مانند تلویزیون ،روشنایی و از جمله موارد تاثیر گذار در این
موضوع است.همچنین عدم استفاده از وسایل گرمایشی برقی مانند بخاری برقی
و آبگرمکن برقی (مصرف یکدســتگاه بخاری برقی ۲۰۰۰وات معادل  ۱۰۰عدد
المپ کم مصرف  ۲۰وات اســت ،).عدم اســتفاده از کولرهای گازی (از جمله
اســپیلیت) جهت سرمایش و گرمایش و در صورت استفاده از این قبیل وسایل
تنظیم درجه دما به  ۲۴درجه ســانتیگراد ،استفاده از سایه بان برای کولرهای
آبی ،گرد گیری المپها و حباب چراغهای روشــنائی ،کاهش تعداد المپهای غیر
ضروری لوستر و چراغهای روشنایی ،استفاده از وسایل برقی با باالترین بر چسب
مصرف انرژی و تنظیم صحیح ترموســتات و کنترل صحت نوار پالستیکی دور
درب یخچال و فریزر می تواند در کاهش مصرف برق موثر باشــد.عالوه بر این
کاهش دفعات و مدت زمان باز و بسته کردن در وسایلی همچون یخچال و فریزر،
استفاده از المپهای قابل شارژ در ساعات اوج بار با شارژ آنها در ساعات کم باری،
عدم اســتفاده از حالت آماده به کار( ”)Standbyدر وســایل برقی و قطع جریان
برق آنها با کلید قطع کننده در زمان عدم اســتفاده ،انتقال برخی مصارف مانند
مصارف لباسشویی ،اتو و غیره به ســاعات کم بار ،استفاده از تایمرهای کنترل
هوشمند روشــنایی در محیط های عبور و مرور عمومی مثل راهرو ،پارکنیگ
و راه پلــه ها و عدم ذخیره کردن مــواد غذایی مازاد بر نیاز در یخچال و فریزر
تاثیر زیادی در مدیریت مصرف برق دارد.رفع ممانعت در گردش هوا در یخچال
و فریزر بدون برفک از طریق ذخیره ســازی مناسب مواد غذایی ،رعایت حداقل
فاصله  ۲۵سانتیمتر بین یخچال و فریزر با دیوارها و یا سایر وسایل اطراف ،انتقال
ســاعات کار واحد های تجاری به ساعات غیر اوج بار ،خاموش کردن چراغهای
روشنائی و وسائل سرمایشی و گرمایشی ادارات بعد از پایان وقت اداری ،آموزش
به فرزندانمان برای خاموش کردن مصارف غیرضروری علی الخصوص روشنایی
و اســتفاده از لوله کشی آب گرم بجای مصرف برق برای آب گرم ماشین های
لباسشویی نیز نقش مهمی در این مساله دارد.

مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و
جدید حراست برگزار شد
جلسه تکریم و معارفه مدیر حراست شرکت آب منطقهای کردستان روز یکشنبه
 8اســفند  1400در ســالن جلسات این شرکت ،برگزار شــد.به گزارش روابط
عمومی شــرکت آب منطقه ای کردستان ،مراســم تکریم مدیر سابق و معارفه
مدیر جدید حراســت این شــرکت با حضور مدیر کل حراست و امور محرمانه
شــرکت مدیریت منابع آب ایران ،مدیریت حراست کل استان کردستان ،مدیر
عامل و اعضای هیئت مدیره این شــرکت و مدیران حراست صنعت آب و برق
استان ،برگزار شد.در این مراسم مدیریت حراست استان کردستان ضمن تسلیت
شهادت امام موسی کاظم (ع) و تبریک پیشاپیش مبعث حضرت رسول گرامی
اســام (ص) ،اظهار کرد :کارآمدی حراســت ،در پویایی ،اثربخشی ،و بهرهوری
ســازمانها بسیار اثرگذار است.وی با بیان اینکه امنیت و آرامش خاطر کارکنان
باعث تحقق برنامههای پیشبینی شده در زمان مقرر می گردد ،افزود :صنعت آب
نقش کلیدی در برنامه های توسعه اقتصادی کشور دارد و بر همین اساس نیروی
انســانی به عنوان سرمایه ای ارزشمند و تأسیسات و تجهیزات به عنوان عوامل
تولید بسیار مهم و حفاظت از آنها از اهمیت باالیی برخوردار است.

پنج شنبه  12اسفند  29 1400رجب  3 1443مارس 2022

4

در شرایط ناشی از تحوالت روسیه و اوکراین

صادرات برق و گاز به عراق متوقف میشود؟

گزیده خبر

@sobheqtesad

نفت و انرژی

عراق  ۱۰هزار مگاوات برق نیاز دارد

 8صفحه سال هفدهم شماره 4861

همه چیز به نفع نفت ایران است

نماینده سابق ایران در اوپک معتقد است باتوجه به التهاب موجود در بازار نفت به دلیل کاهش عرضه و تاثیر حمله روسیه به اوکراین و در پی
آن افزایش قیمتها ،اوضاع همه جانبه برای ورود ایران به این بازار مثبت است و پیشبینی شرایطی مطلوب برای ایران در بازار نفت وجود
دارد.محمد خطیبی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به وضعیت ایران در بازار نفت ،اظهار کرد :افزایش قیمت نفت ناشی از تحوالت روسیه و
اوکراین است؛ جو روانی که ایجاد شده ،تحریم های مختلفی را بر ضد روسیه اعمال کرده است ،با این حال آنطور که گفته شده این تحریمها
شامل نفت و گاز نمیشود ،اما تحریمهای مالی و مختلفی را اعمال میکنند ،از جمله سیستمهای بانکی و تراکنشها که در حال بسته شدن است.وی افزود :اگر سیستمهای بانکی
روسیه بسته شود ،صادرات انرژی نیز برای این کشور با مشکل مواجه خواهد شد ،همانطور که این مشکل برای ایران ایجاد شد و یک مدت نفت را صادر می کردیم اما پول فروش
نفت به کشور باز نمیگشت ،این مساله میتواند برای روسیه نیز چالشهایی را ایجاد کند.نماینده سابق ایران در اوپک با بیان اینکه این تحریمها روی امنیت انرژی به ویژه نفت
و گاز تاثیرات منفی خواهد داشت ،اظهار کرد :در شرایط فعلی بازار نگران است که چه اتفاقی خواهد افتاد؛ عرضه نفت روسیه نیز کم نیست و عدد قابل توجهی را دربرمیگیرد
چراکه روسیه صادرکننده بزرگی در حوزه انرژی است ،گاز این کشور  ۴۰درصد اروپا را تامین میکند و صادرات نفت باالیی نیز دارد.خطیبی با بیان اینکه این کشور هشت میلیون
بشکه نفت و فراورده صادر میکند ،گفت :این رقم بزرگی است و در بازار تاثیر زیادی میگذارد ،اگر حتی بخشی از این صادرات انجام نشود ،بازار در این شرایط دچار تاثیرات باالیی
میشود؛ در حال حاضر عرضه دچار مشکل است و عرضهکنندگان با تمام ظرفیت در حال فعالیت هستند ،لذا در این شرایط ایجاد تغییر در بازار میتواند التهاب بازار را بیشتر کند.

قیمت نفت برنت از مرز  ۱۱۰دالر گذشت

نفت خام در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی با افزایش نگرانیها
نسبت به اختالالت عرضه پس از تحریمهای سنگین علیه بانکهای
روســیه و تشــدید جنگ در اوکراین ،رکــورد قیمت جدیدی را
شکست.به گزارش ایسنا ،بهای معامالت نفت برنت پنج دالر و ۳۰
سنت معادل پنج درصد افزایش یافت و به  ۱۱۰دالر و  ۲۳سنت
در هر بشکه رســید که باالترین قیمت از ژوییه سال  ۲۰۱۴بود.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با پنج دالر و دو
ســنت معادل  ۴.۸درصد افزایش ،به  ۱۰۸دالر و  ۴۱سنت در هر
بشکه رسید.جاستین اسمیرک ،اقتصاددان شرکت وست پک گفت:
اختــاالت تجاری توجه افراد را جلب کرده اند .مســائل پیرامون
فاینانس و بیمه روی صادرات از دریای سیاه تاثیر گذاشته و شوک
عرضه را ایجاد کرده است.صادرات نفت روسیه معادل حدود هشت
درصد از عرضه جهانی است.شرکت آمریکایی اکسون موبیل روز
ســه شنبه اعالم کرد در نتیجه حمله نظامی مسکو به اوکراین ،از
فعالیتهای نفت و گاز روســیه خارج می شــود .این شرکت با این
تصمیم از کنترل تاسیسات تولید بزرگ جزیره ساخالین در خاور
دور روسیه خارج می شود.دولتهای غربی صادرات انرژی روسیه را
مستقیما هدف تحریم قرار نداده اند اما معامله گران آمریکایی در
نیویورک و خلیج آمریکا از خرید نفت روســیه اجتناب می کنند.
یک معامله گر بندر نیویورک به رویترز گفت :هیچ کس به بشکه
های روسی نزدیک نمی شود .ممکن است در حال حاضر محموله

هایی روی آب باشند اما آنها پیش از حمله روسیه خریداری شده

رویترز مدعی شد

نفت روسیه خریدار ندارد
معامله گران آمریکایی با این که کاخ ســفید اعالم کرد فروش نفت هدف تحریمها نیست ،واردات نفت از
شرکتهای روسی را محتاطانه متوقف کرده اند.به گزارش ایسنا ،تجارت نفت روسیه با اقدام تولیدکنندگان
در به تعویق انداختن فروش و امتناع واردکنندگان از پذیرش کشــتیهای روســی ،دچار اغتشاش شد و
خریداران در سراسر جهان پس از مجموعه تحریمهایی که علیه مسکو بر سر حمله به اوکراین وضع شد،
در جست و جوی منابع جایگزین هستند.کشورهای متعددی تحریمهای گسترده علیه شرکتها ،بانکها و
اشــخاص روسی پس از حمله هفته گذشته روسیه به اوکراین وضع کردند و غولهای انرژی جهانی برنامه
هایــی را برای خروج از پروژه های چند میلیارد دالری در روســیه اعــام کرده اند.هر چند که تحریمها
مستقیم تجارت نفت را هدف نگرفته اند اما خریداران نفت روسیه در آسیا ،اروپا و شمال آفریقا ناپدید شده
و صعود شاخصهای قیمت جهانی به بیش از  ۱۰۰دالر در هر بشکه را به دنبال داشته اند .روسیه دومین
صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان پس از عربستان سعودی است و چهار تا پنج میلیون بشکه در روز
نفت خام و دو تا ســه میلیون بشــکه در روز فرآورده های نفتی صادر می کند .در شرایطی که تقاضا در
دوران پساکرونا رشد چشمگیری پیدا کرده و تولیدکنندگان بزرگ قادر به همگام ماندن با تقاضای رو به
رشد نیستند ،بازیگران بازار از این واهمه دارند که روند رشد قیمتها ادامه پیدا کند.تاثیر تحریمها در سراسر
بازار نفت ملموس بوده اســت .گرید نفتی اورال روســیه بیش از  ۱۸دالر در هر بشکه ارزانتر از معامالت
فیزیکی نفت برنت عرضه می شود که در دوران پس از فروپاشی شوروی بی سابقه محسوب می شود .حتی
در این قیمت هم معامله گران قادر به یافتن خریدارانی که حاضر به دریافت نفت روسیه باشند ،نیستند.

اند و محموله های زیادی پس از آن وجود نخواهد داشت.شرکت

هندی بهارات پترولیوم نگران آن است که تحریمهای غربی علیه
روسیه مانع تحویل نفت اورال شود و از هم اکنون به دنبال خرید
نفت بیشتری از تولیدکنندگان خاورمیانه برای آوریل است.منابع
بازرگانی گفتند :عربســتان ســعودی ممکن است قیمت فروش
نفت برای آســیا در آوریل را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
با محدود شدن عرضه به دلیل مسائل فاینانس و حمل که ناشی از
تحریمها علیه روسیه است ،قیمت همه گریدهای نفتی به رکورد
باالیی صعود کرده است.برداشــت هماهنگ  ۶۰میلیون بشکه از
ذخایر نفت استراتژیک کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی
که روز ســه شنبه با آن موافقت شد ،رشد قیمتها را محدود کرده
است.طبق اعالم آژانس بین المللی انرژی ،ذخایر نفت تجاری در
پایینترین سطح از سال  ۲۰۱۴قرار دارند.بر اساس گزارش رویترز،
همزمان با این تحوالت ،وزیران اوپک و متحدانش روز جاری دیدار
مــی کنند و انتظار می رود به افزایــش تدریجی تولید ماهانه به
میزان  ۴۰۰هزار بشکه در روز پایبند بمانند.طبق گزارش موسسه
امریکن پترولیوم ،ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به  ۲۵فوریه،
به میزان  ۶.۱میلیون بشکه کاهش یافت که منعکس کننده عرضه
محدود است .آمار رسمی ذخایر بعدازظهر روز جاری از سوی اداره
اطالعات انرژی آمریکا منتشر می شود .تحلیلگران در نظرسنجی
رویترز پیش بینی کردند ذخایر نفت آمریکا هفته گذشــته ۲.۷
میلیون بشکه رشد کرده است.

«نورد استریم »۲
اعالم ورشکستگی کرد

سقف افزایش تولید نفت اوپک
شکسته شد

شــرکت «نورد استریم  »۲که مسئول ســاخت خط لوله انتقال
گاز از روســیه بــه آلمان بوده و اخیرا به دلیل حمله روســیه به
اوکراین ،مورد تحریم قرار گرفت ،رســما اعالم ورشکستگی کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از وبسایت روزنامه فایننشال تایمز ،این
شرکت همچنین تمامی کارکنانش را اخراج و تحریمهای آمریکا
را دلیل ورشکســتگی خود معرفی کرده اســت .مدیر اقتصادی
منطقهای در سوییس که شرکت مادر نورد استریم در آن مستقر
اســت ،گفت ،این شرکت اعالم کرده است که دیگر توانایی ادامه
فعالیت ندارد«.نورد استریم  »۲نام خط لوله انتقال گازی است که
برای انتقال گاز از روســیه به آلمان  -و اروپا  -در دست ساخت
بــود اما روز چهارم اســفند به دلیل حمله روســیه به اوکراین،
آمریکا این خط لوله و شرکت سازنده آن را تحریم کرد.این مقام
سوییسی گفت :حدود  ۱۰۶کارمند (یعنی تمامی کارکنان محلی
این شــرکت) رســما پیام پایان کار خود را دریافت کردهاند .وی
تحریمهای آمریکا علیه این شــرکت روسی را دلیل این مسئله
عنوان کرد.

نظرسنجی رویترز نشــان داد تولید نفت اوپک در فوریه برای
نخستین بار از سپتامبر ،از افزایش تولید برنامه ریزی شده تحت
توافق اوپک پالس ،فراتر رفت.به گزارش ایســنا ،نظرســنجی
رویترز نشــان داد اوپک در فوریه  ۲۸.۳۹میلیون بشکه در روز
نفــت تولید کرد که  ۴۲۰هزار بشــکه در روز باالتر از ژانویه و
باالتر از  ۲۵۴هزار بشــکه در روز افزایش تولید تصویب شــده
برای این گــروه تحت توافق عرضه اوپک پــاس بود.اعضای
اوپک پالس سرگرم تسهیل محدودیت عرضه ای هستند که از
سال  ۲۰۲۰به اجرا گذاشتند .وزیران این گروه روز چهارشنبه
دیدار می کننــد و انتظار می رود برنامه های قبلی را با وجود
افزایش قیمت نفت به باالی  ۱۰۰دالر در هر بشــکه که تحت
تاثیر حمله روســیه به اوکراین اتفاق افتاده است ،تایید کنند.
یک نماینده اوپک پالس درباره جلسه روز چهارشنبه گفت :به
نظر می رســد برنامه افزایش تدریجی تولید تایید می شود و
اقدامات روســیه در اوکراین تاکنون تاثیری در عملکرد اوپک
پالس نداشــته است.هیات دولت عربســتان سعودی روز سه
شــنبه تعهد خود به توافق اوپک پــاس را مجددا تایید کرد.
تحت توافق این گروه ،از  ۴۰۰هزار بشکه در روز افزایش تولید
در فوریه ،ســهم  ۱۰عضو اوپک  ۲۵۴هزار بشکه در روز بوده
است .طبق نظرسنجیهای قبلی رویترز ،افزایش تولید این گروه
از اکتبر تا ژانویه از ســهم تعیین شده کمتر بوده است.اگرچه
 ۱۰عضو اوپک تولیدشان را در فوریه به میزان بیشتری افزایش
دادند امــا همچنان پایینتر از میزان توافق شــده ،نفت تولید
می کنند .نرخ پایبندی اوپک بــه توافق محدودیت عرضه در
فوریه  ۱۳۶درصد در مقایسه با  ۱۳۲درصد در ژانویه بود.طبق
نظرسنجی رویترز ،بزرگترین افزایش تولید در فوریه به میزان
 ۹۰هزار بشکه در روز ،در عربستان سعودی مشاهده شد .عراق
که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک اســت ،موفق شد با
وجــود تعطیلی بعضی از میادین نفتــی ،صادراتش را افزایش
دهد .امارات متحده عربی و کویت هم طبق سهمیه های باالتر
نفــت تولید کردند .تولید نیجریه پس از احیا از اختالالت ،باال
رفت.تولید ســه عضو معاف از توافق اوپک پالس شامل ایران،
لیبی و ونزوئال هــم افزایش یافت .ایران در ماههای اخیر نفت
بیشــتری به چین صادر می کند و تولیدش در فوریه  ۶۰هزار
بشــکه در روز افزایش یافت .این افزایش در بحبوحه مذاکرات
میان تهران و قدرتهای غربی برای احیای توافق هسته ای سال
 ۲۰۱۵روی مــی دهد.لیبی تولیــدش را افزایش یافت با این
حال شــرایط جوی نامساعد همچنان روی صادرات این کشور
تاثیر گذاشــت .تولید نفت ونزوئال هم افزایش داشت.تولید در
الجزایر ،کنگو ،گینه اســتوایی و گابن کاهش یافت یا افزایشی
نداشــت که در بســیاری از موارد به دلیل عدم ظرفیت کافی
برای تولید بیشتر بود.نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه به
بــازار نفت انجام میگیرد و بر مبنای آمار نفت صادراتی منابع
خارجی ،آمار رفینیتیو آیکان ،اطالعات شرکتهای رصد کننده
نفتکش مانند پترو لجستیک و کپلر و همچنین اطالعات فراهم
شــده توسط منابع آگاه در شرکتهای نفتی ،اوپک و شرکتهای
مشاوره تهیه می شود.
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سخنگوی گمرک در همایش تجارت با عراق:

تهاتر کاال با یک کشور جدید

هر چند در سالهای گذشته اقتصاد ایران توانسته علی رغم تحریمها آمارهای تجاری خود را حفظ کند ،اما به نظر میرسد استفاده
از شــیوههای جدید تجاری نیز به افزایش همکاری با کشــورهای منطقه کمک جدی خواهد کرد.به گزارش ایسنا ،با وجود آنکه
مذاکرات هستهای به گامهای پایانی خود رسیده ،اما هنوز مشخص نیست که دو طرف چه زمانی به توافق نهایی میرسند و از این
رو ایران باید از تمام ظرفیتهای خود برای افزایش آمارهای تجاری استفاده کند.در سالهای گذشته با نهایی شدن عضویت ایران
در اتحادیه اوراسیا و استفاده از امکانات تعرفههای ترجیحی ،بخشی از دغدغههای تجار در همکاری با همسایگان شمالی برطرف
شده ،اما به نظر میرسد امکان استفاده از این ظرفیتها در رابطه با دیگر کشورها نیز وجود خواهد داشت.یکی از شیوههایی که در سالهای گذشته بارها از آن صحبت
شده بحث تهاتر کاالست .در این شیوه با کنار زدن تحریمهای بانکی ،امکان آن به وجود میآید که دو طرف با توجه به نیازهای داخلی خود اقدام به صادرات و واردات
کاال کنند.عبداهلل مهاجر دارابی – رئیس اتاق بازرگانی ساری – با اشاره به ظرفیتهای تهاتر کاال که در ازبکستان وجود دارد ،میگوید ایران میتواند با استفاده از این
شیوه میزان تجارت مشترک خود با ازبکستان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.او به پایگاه اتاق ایران گفته :در سال گذشته و با استفاده از شیوه تعرفه ترجیحی
امکان افزایش قابل توجه تبادالت تجاری میان ایران و ازبکستان به وجود آمده و تحت تاثیر این شرایط ،تجار دو کشور امکان افزایش همکاریها در بخشهای مختلف
را پیدا کردهاند.به گفته رئیس اتاق بازرگانی ساری ،هدف گذاری تجارت مشترک دو میلیارد دالری میان ایران و ازبکستان کامال قابلیت اجرا دارد و در صورتی که روابط
مثبت سیاسی میان دو کشور به ارتباطات اقتصادی مناسب بدل شود ،شانس بهبود عملکرد در این بخش وجود خواهد داشت.

بیش از  ۸.۲میلیارد دالر صادرات ایران به عراق

در ۱۱ماهه نخست امسال ،بیش از ۲۸میلیون تن کاال به ارزش هشت میلیارد و ۲۲۲میلیون دالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه ۱۷
درصد در وزن و ۲۰درصد درارزش رشد داشته است که  ۲۵درصد وزن و  ۱۹درصد ارزش کل صادرات  ۱۱۲میلیون و ۶۵۸هزار تنی به
ارزش  ۴۳میلیارد و  ۵۱۷میلیون دالری کشور را در این مدت به خود اختصاص داده است .به گزارش ایلنا ،سید روح اله لطیفی،سخنگوی
گمرک در همایش فرصت ها و راهکارهای توسعه صادرات به استانهای جنوب عراق ،اظهار داشت :اشتراکات فراوان بین دولت ایران و
عراق باعث شده است تا صادرات غیر نفتی ما از 145میلیون دالر در سال  1380به 9میلیارد دالر در سال  98برسد و مجددا در سال جاری نیز همین میزان قابل پیش بینی
است.وی افزود :صادرات ما در سال 80تقریبا 145میلیون دالر بود و در سال  84بااولین جهش را با یک میلیارد و 224میلیون دالر را شاهد بودیم و در سالهای بعد با شیبی
مناسب به دو میلیارد و 762میلیون دالر رسید و جهش دوم در سال 88با صادرات چهار میلیارد و 560میلیون دالری رخ داد.لطیفی در ادامه گفت :سومین جهش صادرات
به عراق ،ضمن حفظ مســیر رشــد ،در سال 91بود که صادرات کشــورمان در این سال به 6میلیارد و 337میلیون دالر رسید و جهش آخر نیز در سال  97با هشت میلیارد و
990میلیون دالر بوده است که همچنان در این محور ،صادرات غیرنفتی در حال انجام است.سخنگوی گمرک در خصوص واردات از عراق گفت :واردات 11ماهه کشور از عراق
به دو میلیون و 200هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دالر رسیده است که این میزان از لحاظ حجم ،بیشتر از واردات کشورمان از عراق در  20سال گذشته بوده است
که سرجمع واردات ایران در دو دهه80و  90یک میلیون و 312هزار و  894تن کاال به ارزش یک میلیارد و 333میلیون و 394هزار و 861دالر بوده است.

مشاور وزیر اقتصاد:

اقتصاد ایران سال آینده وضعیت بهتری خواهد داشت

تهران -ایرنا -مشــاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر مشکل سال
آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ ندهد ،نرخ رشد تورم به
زیر  ۲۵درصد خواهد رسید ،گفت :کشور ما واردکننده بسیاری
از اقالم اســت که افزایش قیمت جهانی ،روی قیمت کاالها اثر
میگذارد اما قیمت کاالها فع ً
ال نسبت به کاهش نرخ ارز مقاومت
میکنند«.وحید شقاقی شهری» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی
ایرنا ،در مورد اینکه چرا با کاهش نرخ ارز ،قیمت کاالها در بازار
کاهش نیافت ،اظهار داشــت :با توجه به افزایش معنادار قیمت
نفت و مشــتقات نفتی و رشــد منابع ارزی کشور ،اقتصاد ایران
سال آینده وضعیت بســیار بهتری خواهد داشت و اگر در کنار
این موارد ،وضع برجام هم مشــخص شود ،در کاهش نرخ تورم
و کاهش قیمت کاالهــا و خدمات تاثیر قابــل توجهی خواهد
داشت.این کارشــناس اقتصادی یادآور شد :ممکن است ما یک
برجام حداقلی را به نتیجه برسانیم و همچنان برخی تحریمها و
شیطنتها ادامه داشته باشد ،اما با توجه به افزایش قیمت نفت و
فرآورده های نفتی و تاثیر جنگ اوکراین و روسیه بر روی قیمت
انرژی و نیز بحثهای ژئوپولتیکی؛ انتظار این است که سال آینده
قیمت نفت کاهشــی نباشد و عددهای باالتری را ترسیم کنیم؛
در نتیجه منابع ارزی کشــور در ســال آینده بهتر خواهد شد و
در صورت به نتیجه رســیدن برجام ،انتظارات و تعللها به پایان
خواهد رسید و وضعیت اقتصاد کشور شفافتر میشود.
قیمت کاالها نسبت به کاهش نرخ ارز مقاومت میکنند
وی با اشــاره به نقش و سهم قیمتهای جهانی بر نرخ کاالهای
داخلی نیز ،گفت :ما واردکننده بســیاری از اقالم هســتیم که
افزایــش قیمت جهانی این اقــام ،روی قیمتها اثر میگذارد،
یعنی قیمت مواد اولیه ،کاالهای واسطهای و کاالهای نهایی که
وارد می کنیــم ،با افزایش قیمت همراه میشــود و از آنجا که
بســیاری از کاالهای مصرفی ما یا واردات اســت یا مواد اولیه و
واسطه ای ،وقتی قیمت این کاالها در اقتصاد جهانی افزایش می
یابد ،این تورم جهانی به اضافه هزینه های جانبی مانند حمل نقل

سرپرست اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي هرمزگان:

تحول اقتصادی در استان با توجه به
تنوع مشاغل خانگی نیازمند حمایت
مسئوالن است
مجتبــی معین وزیری در آیین افتتــاح رویداد عرضه محصوالت
مشــاغل خانگی با تاکید بر اینکه اکثر محصوالت مشاغل خانگی
استان ظرفیت صادرات دارد؛ گفت :برای متحول ساختن وضعیت
اقتصادی اســتان و بهبود معیشــت مردم؛ باید همه دستگاههای
ذیربط با هماهنگی و همکاری ،خدمات مناســبی به کارآفرینان
عرضه کنند.به گزارش روابط عمومــی اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی هرمزگان؛ سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
هرمزگان در آیین افتتاح رویداد عرضه محصوالت مشاغل خانگی
بندرعباس ضمن بازدید از غرفه های کارآفرینان گفت :حمایت و
فعالیت در حوزه مشاغل خانگی نیازمند اقدامات جهادگرانه است.
وی بر رصد دقیق مشــکالت کارآفرینان جهــت طرح موضوع با
حضور دستگاههای متولی به استاندار هرمزگان تاکید کرد.
سرپرســت اداره کل تعاون کار و رفــاه اجتماعی هرمزگان گفت:
چرخه تولید باید به صورتی طراحی شود که کارآفرین با کمترین
قیمت محصول اولیه دریافت کند تا در فروش سود بیشتری ببرد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم:

طرح سالمندیاری سال آینده با
همراهی معتمدین ادامه خواهد
داشت
قم -مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت :اجرای
طرح ســالمندیاری به منظور تکریم والدین معظم شــهدا توسط
معتمدین معین با قوت و به صورت جدی و مستمر در سال آینده
نیز ادامه خواهد داشــت .به گزارش ایثار واحد استان قم ،حجت
االسالم حسن هنرمند در جلسه اتاق فکر معتمدین معین استان
که با حضور معاونان و تعدادی از معتمدین اســتان برگزار شــد،
افزود :طرح سالمندیاری با توجه به کهولت سن جامعه ایثارگر به
ویژه والدین شهدا و به منظور کاهش آسیب های ناشی از عوارض
ســالمندی نخســتین بار در قم ارایه و اجرا شده است.وی عنوان
کرد :نقش معتمدین معین در شناســایی جامعه هدف ،معرفی به
واحدهــای مددکاری و بهداشــت و درمان ،گامی موثر در حفظ و
ارتقای سطح سالمت ایثارگران سالمند است.
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کاهش انتظارات تورمی و نااطمینانیها
وی با اشــاره به کاهش  ۴هزار تومانی قیمــت دالر در یک ماه
اخیر ،گفت :دالر به کانال  ۲۵هم رســید و دلیل آن نیز اخبار و
ســیگنالهای مثبتی بود که از وین به گوش میرسید .در واقع
آن انتظارات تورمی و نااطمینانیها تا حدودی کاهش پیدا کرد
که باید روی قیمت کاال ،خدمات و داراییها نیز اثرگذار باشد ،اما
این اتفاق در بازار کاالها رخ نداد و شــاید در برخی کاالها حتی
افزایش قیمت را هم داشتیم.

و کارگر روی کاهش قیمت کاالها در داخل کشــور تاثیر منفی
می گذارد.شقاقی شهری درباره بحث افزایش قیمت در روزهای
پایانی سال نیز ،تاکید کرد :بازار نسبت به کاهش قیمت ارز فعال
مقاومت میکند ،دلیلش هم روشن نبودن وضعیت برجام ،بحث
برداشته شدن تحریمها و روشن نبودن ابعاد آن است؛ اینکه آیا
برجام به نتیجه خواهد رسید؛ اثرات حداقلی یا حداکثری خواهد
داشت و نهایتا این ابهامات نسبت به نتیجه مذاکرات ،اثر خنثی
و حالت انتظار در بازار ایجاد میکند و تولیدکننده و سرمایهگذار
چون در حالت انتظار قرار دارد و اینها عاملی اســت که مقاومت
را برای کاهش قیمت کاال ،خدمات و داراییها افزایش میدهد.
قیمت جهانی کاالها افزایش داشته است
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد :یک گذاره دیگر داریم که باید
در محاسبات لحاظ کنیم و آن افزایش قیمت جهانی کاالها است
و دلیل آن باال رفتن تورم در دنیاســت؛ چرا که در اقتصاد امریکا

تورم به  ۷درصد رسیده و علش کروناست که نسبتا کاهش پیدا
کرده و واکیسیناســیون بیشتر شده است .در دنیا حرف از کرونا
هم کمتر شده و تقاضای مصرف جهانی افزایش یافته و هر قدر
اقتصاد به دوران پســاکرونا نزدیکتر می شود ،رونق در اقتصاد
جهانی هم بیشتر شده و این رونق ،قیمت کاالها را افزایش داده
است.
تورم به زیر  ۲۵درصد میرود
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در مجموع سال آینده اگر
مشکل خاصی در اقتصاد رخ ندهد ،تورم به زیر  ۲۵درصد خواهد
رســید ،افزود :باید بپذیریم در ماههای اخیر قیمت جهانی نفت
باال رفته و چون اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و مشتقات
نفتی است و  ۹۵درصد صادرات غیرنفتی ما را ،فرآوردههای نفتی
تشــکیل میدهد ،انتظار داریم ،وضعیت درآمدهای ارزی کشور
رو به بهبودی برود.

ریشههای تورم هنوز خشک نشده است
شقاقی شرقی یادآور شــد :البته ما تجربه دورههای گذشته
را هم داریم ،فرضا ســال  ۹۵تورم بنــا به بحثهای کاهش
انتظارت تورمی به  ۹درصد رســید ،اما همچنان ریشههای
تــورم در اقتصاد ایران وجــود دارد کــه نیازمند اصالحات
ســاختاری مانند اصالح نظام بانکی ،اصــاح نظام تجاری،
بررســی ریشههای اصلی تورم و افزایش قیمتهاست .انتظار
داریم رونــد افزایش قیمت نفت و فرآوردههای نفتی و بحث
برجام ،انتظــارات تورمی را کاهش دهد و ســال آینده یک
آرامش نســبی در حوزه تورم ،قیمت کاالها و خدمات و نیز
داراییها حاکم شــود.عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با
بیان اینکه نرخ رشد تورم در سال آینده میتواند حتی به ۱۵
تا  ۲۰درصد برســد ،افزود :البته عواملی مانند کسری بودجه
دولــت ،بحث انتفاع از منافع برجام ،موضوع اقتصاد جهانی و
نااطمینانی که از اقتصاد دنیا وجود دارد؛ همه اینها میتواند
دامنه تورم ۱۵تا  ۲۵درصدی را برای ســال آینده کشور رقم
بزند.به گــزارش ایرنا ،آیت ا ...رئیســی ،رئیس جمهوری در
جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،با تاکید
بر لزوم تالش برای جلوگیری از تحمیل هزینههای بیشتر به
مردم ،از دستگاههای اجرایی ذیربط خواست برای جلوگیری
از داللبازی و رشــد قیمتها به ویژه در روزهای پایانی سال
اقدامات و تدابیر الزم و فوری را به کار گیرند.

گزیده خبر
آغاز اجرای طرح بازدید قبل از نوروز
محصوالت ایرانخودرو
شــرکت خدمات پس از فــروش ایرانخودرو طرح ویژه بازدیــد پیش از نوروز
خودروهای تولیــدی ایرانخودرو را به مدت هشــت روز ،از یازدهم تا نوزدهم
اســفند ماه امســال اجرا میکند.ایکوپرس -طرح بازدید قبل از نوروز ایساکو با
محوریت ارایه خدمات در سراسر کشور با تخفیفهای متنوع در «اجرت بازدید»
یا «اجرت ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت و لوازم مصرفی» با هدف افزایش رضایت مشــتریان و
امنیت خاطر آنان در آســتانه تعطیالت نوروز برگزار میشــود.به گزارش روابط
عمومی شرکت ایساکو ،در این طرح« ،اجرت بازدید کلی خودرو» برای مجموعه
چرخها ،چراغها و سطح مایعات صددرصد رایگان خواهد بود.
اعالم شرایط پیش فروش محصوالت سایپا ویژه حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت

عرضه  5محصول سایپا در طرح جدید

گروه خودروسازی سایپا در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه
مجلس شورای اســامی ،اولین پیش فروش یکساله محصوالت خود را از پنج
شــنبه( 12اســفندماه) برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر آغاز می کند.به
گزارش سایپانیوز ،اولین پیش فروش یکساله محصوالت گروه خودروسازی سایپا
در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ساعت  8صبح روز پنج شنبه
 12اســفندماه به مدت دو روز و به صورت شــبانه روز برای  5محصول به اجرا
در می آید.خودروهای که در طرح یاد شــده عرضه می شود شامل شاهین.جی،
کوییک.اس ،کوییک.آر با گیربکس معمولی ،کوییک با گیربکس معمولی و ساینا.
اس اســت.زمان تحویل این خودروها از مردادماه ســال آینده آغاز خواهد شد
و متقاضيان می توانند از طريق ســايت  https://saipa.iranecar.comدر
پيش فروش يكساله ثبت نام كنند.
بازدید نایب رئیس شورای اسالمی پرند از پروژه های عمرانی

پرند رو به توسعه

مهندس محمد جواد گودرزی نایب رئیس شــورای اسالمی شهر پرند به همراه
معاونین و کارشناســان عمرانی شــهرداری از پروژه های در دست اجرا بازدید
و از نزدیــک در جریان روند اجرایی امور عمرانی قــرار گرفت.به گزارش روابط
عمومی شهرداری پرند؛ مهندس گودرزی ضمن خدا قوت به مجموعه نیروهای
شهرداری ،بیان داشت :اقدامات خوبی از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر
پرند برای پیشــرفت در همه زمینه ها و افزایش سرانه ها صورت گرفته است و
امیدواریم بتوانیم گام های بلندی برای توســعه پرند و رضایتمندی شهروندان
گرامی برداریم.نایب رئیس شورای اسالمی شهر پرند با اشاره به پیگیری مطالبات
شهروندی ،گفت :رسیدگی به وضعیت آسفالتِ معابر ،همواره یکی از درخواست
های شهروندان عزیز پرند بوده است که با جدیت در دستور کار مدیریت شهری
قرار دارد.مهندس گودرزی در پایان خاطر نشان کرد :اعضای محترم شورا ،خود
را خدمتگزار همه مردم پرند در کلیه فازها می دانند و برای ســال آینده پروژه
های متعددی با هدف توزیع عادالنه امکانات در فازهای  ۳تا  ۶از سوی مدیریت
شهری اجرا می شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر؛

بودجه سال آینده شهرداری کرج ۶۱۰۰
میلیارد تومان است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نیروی انسانی شورای اسالمی شهر کرج گفت:
بودجه ســال  ۱۴۰۱شهرداری کرج با رقم  ۶هزار میلیارد و  ۱۰۰میلیون تومان
به تصویب رسید که  ۶۱درصد آن به اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است.عمار
ایزدیار با اعالم این خبر که بودجه  ۱۴۰۱شــهرداری کرج در قالب  ۴۸جلســه
کمیسیون تلفیق به تصویب رسید؛ مبلغ کل بودجه سال آتی شهرداری کرج را
 ۶هزار و  ۱۰۱میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :مجموع بودجه  ۱۴۰۱شهرداری
کرج  ۳۹درصد هزینههای جاری و  ۶۱درصد اعتبارات عمرانی را شامل میشود.
وی با اعالم سهم بودجه مناطق دهگانه از مجموع بودجه  ۱۴۰۱شهرداری کرج،
اظهــار کرد :منطقه یک  ۳۵میلیارد ،منطقــه دو  ۲۶میلیارد و  ۵۵۰میلیون،
منطقه ســه ۳۱میلیارد و  ۱۰۰میلیــون ،منطقه چهار  ۵۵میلیارد ،منطقه پنج
 ۲۸میلیارد ،منطقه شــش  ۳۴میلیارد ،منطقه هفت  ۴۰میلیارد ،منطقه هشت
 ۲۵میلیارد ،منطقه نُه  ۲۲میلیارد و منطقه ۱۰شهرداری کرج  ۳۳میلیارد از
مجموع این بودجه را در ســال آینده برای فعالیتهای جاری و عمرانی به خود
اختصاص میدهند.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با
خانواده شهید فرضعلی
مدیر مخابرات منطقه گلســتان با پدر همکار شــهید یدا ...فرضعلی دیدار
کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی باتاکید بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گرانقدر  ،حضوردر جمع خانواده و دلجویی از آنان را وظیفه دانست و گفت
 :ارج نهادن به خانواده شهداء و پدران ومادران شهیدان و تکریم آنها موجب
تقویت روحیه معنوی و نشــان دهنده عزم جدی بر استمرار راه شهداست.
در این دیدار که معاونت شبکه  ،مدیر منابع انسانی و مسئول امور ایثارگران
مخابرات منطقه گلستان و رئیس اداره مخابرات شهرستان بندرگز نیز حضور
داشتند بر تجدید میثاق با شهدا و گرامیداشت یاد و ادامه راه آنها تاکید شد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران
info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

پاالدیم گران شد طال ارزان

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

بازار مالی

قیمت پاالدیم روز چهارشنبه در پی تشدید بحران میان روسیه و اوکراین به روند افزایشی روز گذشته ادامه داد و صعود کرد در حالی که
طال تحت تاثیر قوی شدن ارزش دالر ،با کاهش قیمت روبرو شد.به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس پاالدیم  ۱.۵درصد افزایش یافت و به
 ۲۶۱۹دالر و  ۸۶سنت رسید .روسیه عامل  ۴۰درصد از تولید جهانی پاالدیم است که در مبدلهای کاتالیتیکی خودرو استفاده می شود.
ایلیا اسپیواک ،استراتژیست ارزی دیلی فارکس گفت :این نوع کمبود یا افزایش قیمتی که در خودروها پیرامون مسائل زنجیره تامین و
اختالالت عرضه مشاهده کردیم ،تعجب آور نیست که قیمت پاالدیم باالتر رفته است .جنگ و تحریمهای غربی علیه روسیه ،دسترسی
به پاالدیم تولید این کشور را به میزان قابل توجهی محدود کرده است .ریسک نرخ مازاد و اختالالت عرضه در قیمتها گنجانده شده است.شهرهای تحت محاصره اوکراین آماده
حمالت بیشتری در روز چهارشنبه می شوند چرا که فرماندهان روسی در مسیر حرکت به سوی کی یف پایتخت اوکراین ،در مواجهه با مقاومت شدید مردم اوکراین ،بمباران
مناطق غیرنظامی را تشدید کرده اند .در حالی که حمالت هوایی به شهرهای بزرگ اوکراین افزایش پیدا کرده است ،شرکتهای آمریکایی در برابر تحوالت جاری موضع گیری
کرده اند.بهای هر اونس طال برای تحویل فوری با  ۰.۳درصد کاهش ،به  ۱۹۳۷دالر و  ۱۰سنت رسید .در بازار معامالت آتی آمریکا ،بهای هر اونس طال با  ۰.۲درصد کاهش،
به  ۱۹۴۰دالر و  ۱۰ســنت رســید .بهای معامالت این بازار شب گذشته با  ۲.۳درصد افزایش ،در  ۱۹۴۳دالر و  ۸۰سنت بسته شده بود.شاخص دالر روز سه شنبه نزدیک به
باالترین حد  ۲۰ماه گذشته ایستاد و جذابیت خرید طال را برای دارندگان ارزهای دیگر کمتر کرد.بر اساس گزارش رویترز ،سرمایه گذاران اکنون منتظر اظهارات جروم پاول،
رئیس بانک مرکزی آمریکا در برابر کنگره برای شفافیت بیشتر در خصوص افزایش نرخهای بهره هستند.موجودی طالی «اس پی دی آر گلد تراست»

گزیده خبر
محمد فطانت تاکید کرد:

تخصیص اعتبار  ۲۰میلیارد ریالی به
مددجویان کارآفرین
دکترمحمد فطانت ،مدیرعامل بانک آینده با هدف حمایت از تولید ،کارآفرینی
و اشتغال پایدار ،بر اعطای تســهیالت قرضالحسنه اشتغالزایی به کارفرمایان
معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور ،تأکید کرد.بر همین اساس بانک
آینده در چارچوب ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ایران ،حداکثر تا ( 20بیست) میلیارد
ریال تســهیالت اشتغال کارفرمایی برای حداقل  20نفر مددجو ،به ازای هر نفر
مبلغ ( 1,000یکهزار) میلیون ریال به کارفرمایان اشتغالزایی سازمان بهزیستی
کشور ،پرداخت خواهد کرد.

شرکت ایده پرداز آرشام تندیس سیمین
همایش ملی کیفیت را دریافت کرد
شــرکت ایده پرداز دانش نوین آرشــام (گردش پی) در ششمین همایش ملی
کیفیت برگزیده تندیس سیمین بر اساس ارزیابی مدل کیفیت جامع ( TQM
) شــد.به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری ،ششمین همایش ملی
کیفیت با رویکرد نقش کیفیت فراگیر در جلب رضایت حداکثری مشــتریان با
هدف بهبود و ارتقاء کیفیت در تولیدات ،خدمات و فرایندهای سازمانی در سال
تولید ،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها ،اوایل اســفند ماه جاری در تهران برگزار
شــد.محورهای این همایش شامل مدیریت و رهبری سازمان ،مدیریت کیفیت
جامع ،مدیریت سرمایه انسانی ،منابع و زیرساخت ها ،طراحی و ارائه محصوالت
و خدمات و همچنین مشــتری مداری اعالم شده بود“.گردشپی» ،اپلیکیشنی
هوشمند اســت که بواسطه شعبه مجازی بانک گردشگری ،امکان احراز هویت
و افتتاح ســپرده کامال آنالین در بانک گردشگری را بدون حضور در شعبه ،در
کمترین زمان برای شما فراهم میکند.
رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد:

رشد  82درصدی اعطای تسهیالت در ده
ماهه سال جاری
رئیس شعبه زنجان بانک توسعه صادرات ایران گفت :این شعبه از بانک تا پایان
دی ماه ســال جاری  ،نزدیک به  4هزار میلیاررد ریال تســهیالت به مشتریان
اعطا کرده که در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل رشد  82درصدی را نشان
می دهد.به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران ،علی اصغر گلکار
در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز اظهار داشت :مانده تسهیالت شعبه زنجان بانک
توسعه صادرات ایران طی مدت یاد شده حدود  4هزار میلیارد ریال بوده که در
مقایســه با سال گذشته با  2میلیارد و  600میلیون ریال مانده تسهیالت ،رشد
 56درصدی را تجربه کرده اســت.وی در ادامه از رشد  46درصدی حواله های
ارزی صادره و وارده از شعبه زنجان خبر داد و گفت :در ده ماهه اول سال جاری،
نزدیک به  22میلیون دالر حواله ارزی صادره و وارده برای مشتریان انجام شده
که نسبت به سال گذشته در همین محدوده زمانی  46درصد رشد داشته است.

پاسارگاد ،تنها بانک ایرانی در فهرست 500
برند بانکی برتر 2022
بانک پاســارگاد که در آذرماه سال جاری از ســوی مؤسسه بنکر عنوان بانک
ســال ایران را کســب کرد ،در موفقیتی دیگر برای هفتمین سال بهعنوان تنها
بانک ایرانی در فهرســت  500بانک ارزنده جهان قرار گرفت .طبق این ارزیابی
که توسط مؤسسه برندفاینانس ( )Brandfinanceانجام و توسط نشریه بنکر
( )The Bankerمنتشر میشود ،بانک پاسارگاد در سال  2022میالدی ،با 33
پله رشــد در جایگاه  257باارزشترین برندهای بانکی جهان ایستاد.به گزارش
راحله شهرابی مدیر روابطعمومی بانک پاسارگاد ،این بانک در طول هفت سال
گذشته ،در فهرستی که هر ساله توسط مؤسسه بینالمللی برندفاینانس تهیه و
بهواســطه نشریه بنکر (از زیرمجموعههای  )Financial Timesاعالم میشود
حضور داشــته و بهعنوان باارزشترین برند بانکی ایرانی مطرح بوده است .طی
سالهای اخیر بانک پاســارگاد تنها نماینده ایران در این لیست بوده و همواره
جایگاه شایستهای را نیز در این رتبهبندی کسب کرده است.

بانک قرضالحسنه مهر ایران از کودکان
بیسرپرست حمایت میکند
مدیرعامل بانک قرضالحســنه مهر ایران که در یکی از مراکز نگهداری کودکان
بیسرپرســت و بدسرپرست تهران حاضر شــده بود ،از اقدامات حمایتی بانک
نســبت به این کودکان خبر داد.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحســنه
مهر ایران ،دکتر «ســید سعید شمسینژاد» مدیرعامل به همراه دکتر «روح اهلل
قاســمیان» مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک به مناسبت
فرا رســیدن عید مبعث رســول اکرم (ص) در یکی از مراکز نگهداری کودکان
بیسرپرست و بدسرپرست تهران حاضر شدند و به گفتوگو با آنها پرداختند.
شمسینژاد ضمن تبریک فرا رسیدن عید مبعث پیامبر اسالم (ص) به کودکان
و نوجوانان حاضر در مرکز ،پای درد دل آنها نشســت و دغدغههایشان را جویا
شد.شمسینژاد به کودکان و نوجوانان توصیه کرد :بحث آموزش و تحصیل را در
زندگی خود جدی بگیرند و حتماً در حوزه فناوری اطالعات مهارتهای الزم را
کسب کنند ،زیرا بسیاری از امور دنیای امروز بر این بستر انجام میشود.

@sobheqtesad
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آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت

درحالی که قرار بود ســود سهام عدالت ســاال  ۱۳۹۹تا پایان سال جاری پرداخت شود ،هنوز برخی از شرکت ها سود خود را به حساب
شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده اند.به گزارش ایسنا ،بر اساس آخرین محاسبات ،سود سهام منتهی به  ۲۹اسفندماه سال ۱۳۹۹
مشموالن سهام عدالت حدود  ۵۵۰هزار تومان اعالم شده است و پرداخت این مبلغ منوط به مبالغی که شرکتهای سرمایه پذیر به حساب
شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز میکنند ،خواهد بود .این سود هم شامل افرادی میشود که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود
انتخاب کرده بودند ،هم افرادی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی که بعد از آزادسازی سهام
عدالت ســهام شــرکتهای سرمایهگذاری استانی را خریداری کردهاند.طبق گفته مسئوالن این سود قرار است تا پایان سال جاری پرداخت شود اما درحالی که به نیمه اسفندماه
نزدیک شده ایم ،هنوز برخی از شرکت ها سود مورد نظر را یا به دلیل افزایش سرمایه و یا به دلیل اینکه سودی برای پرداخت کردن نداشته اند ،به حساب شرکت سپرده گذاری
مرکزی واریز نکرده اند.بر این اساس پتروشیمی مارون ،معدنی و صنعتی چادرملو ،ملی صنایع مس ایران ،پاالیش نفت اصفهان ،پتروشیمی جم ،شرکت پاالیش نفت تهران ،فوالد
آلیاژی ایران ،پاالیش نفت شیراز ،پاالیش نفت الوان ،آلومینیوم ایران ،پتروشیمی تندگویان ،بانک صادرات ایران ،سیمان داراب ،گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ،کشتیرانی
جمهوری اســامی ایران ،بانک تجارت ،نیروترانس ،پارس ســویچ ،بیمع دانا ،سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا و مهندسی حمل و نقل پتروشیمی سود خود را به حساب شرکت
سپرده گذاری واریز کرده اند.این درحالی است که شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،مخابارت ایران ،گروه مپنا و صنایع سیمان دشتستان هیچ مبلغی و شرکت های
فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت پاالیش نفت بندرعباس ،فوالد خوزستان و پاالیش نفت تبریز نیز تنها بخشی از سود سهام خود را به حساب شرکت سپرده گذاری واریز کرده اند.

پورابراهیمی:

ساماندهی و مدیریت رمزارزها می تواند به اقتصاد کشور کمک کند
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت ساماندهی رمزارزها در کشور گفت:
این حوزه هم در شــرایط تحریمــی و هم عادی ،می تواند به اقتصاد کشــور کمک کند.به
گزارش ایسنا محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای انتشار رمزارز
ملی به صورت آزمایشــی ،گفت :در سالهای اخیر تالش زیادی صورت گرفته تا به مسئوالن
وزارت اقتصــاد و بانــک مرکزی توضیح دهیم ظرفیتی که می تواند در اقتصاد کشــور برای
استفاده از رمزارزها ایجاد بشود ،قابل توجه است .البته به دالیل مختلف ،در سالهای گذشته
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ،ورود جدی به این موضوع نداشــتند اما خوشبختانه در دولت
سیزدهم ،در اولین نشست کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس کل جدید بانک مرکزی در
خصوص رمزارزها نیز مباحثی مطرح و بیان شد که اعتقاد کمیسیون اقتصادی این است که
رمزارزها هم در شــرایط تحریمی و هم عادی ،می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند.رییس
کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد :پیشــنهاد رییس کل بانک مرکزی این بود که ابتدا
به صورت آزمایشــی ،موضوع رمزارز ملی مطرح شود که در این راستا کمیته مشترکی بین
کمیسیون و بانک مرکزی تشکیل شده تا قانون رمزارز که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی
در حال بررسی است ،سریعتر به جمع بندی برسد که در این میان ،نظر بانک مرکزی بسیار
مهم است .مســئوالن سابق بانک مرکزی از ورود به مســئله رمزارز و ساماندهی این حوزه
اســتنکاف می کردند حال اینکه که ارزهای دیجیتال ،پدیده ای اســت که پیرامون ما را فرا
گرفته اســت .رییس کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد :با کتمان رمزارزها ،مشــکالت
موجود در خصوص نحوه مواجهه با آن در اقتصاد ایران حل نمی شود بلکه باید آن را مدیریت
و از نقاط قوت آن استفاده کرد .با ورود مجلس به این مسئله ،خوشبختانه بانک مرکزی نیز
با مجلس همراهی کرده و ما نیز از این همراهی خرسند هستیم.

انتشار نسخه های جدید همرا ه بانک
ملت با قابلیت های ویژه
نســخه های جدید همراه بانک ملت ( 1.2.8اندروید و )iOS 1.1.9
در وبســایت بانک ملت و فروشــگاههای نرمافــزار اندروید و iOS
که اســامی آن در وبســایت این بانک درج شده است ،در دسترس
مشتریان قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،بهبود تجربه
کاربری در دریافت یکبار رمز سرویسهای حسابی و کارتی ،استعالم
ی و ارزی ،خرید شارژ برخط و بسته اینترنتی شرکت
ضمانتنامه ریال 
رایتل ،گزارش استعالم قبض خودکار و گزارش استعالم شارژ خودکار،
ت و قابلیتهای جدید ســامانه همراهبانک ملت است.
از جمله خدما 
در عین حال ،ســامانه َجم ،مجوز خدمات بانکداری باز و نوبت دهی
آنالین ،خدماتی اســت که در آینده ای نزدیــک در اختیار کاربران
سامانه همراه بانک ملت قرار خواهد گرفت.
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 پرویزیــان مدیرعامل به همراه دکتر مصطفی ضرغامی
عضو هیات مدیره بانک پارســیان چهارشنبه  4اسفندماه از سومین
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی بازدید کرده
و در غرفه بانک پارســیان در این نمایشگاه حاضر شدند.مدیرعامل و
عضو هیات مدیره بانک پارسیان در زمان حضور در نمایشگاه در غرفه
بانک پارســیان میزبان تنی چند از مدیران عامل شرکتهای صنعت
پتروشــیمی بودند و با ایشان به گفتوگو پرداختند.دکتر پرویزیان و
دکتــر ضرغامی همچنین از غرفه تعدادی از شــرکتهای حاضر در
نمایشــگاه دیدن کردند و از نزدیک در جریان دستاوردهای صنعت
پتروشــیمی ،پاالیش ،پتروپاالیش و عملکرد شرکتهای دانشبنیان
قرار گرفتند.مدیرعامل بانک پارسیان با اشاره به اهمیت نقش بانکها
در حمایت از صنعت پتروشــیمی بهویــژه در دوران تحریم از نقش
حمایتی بانک پارسیان در شــکلگیری پروژههای مهم این صنعت
خبر داد.کورش پرویزیان درحاشیه نمایشگاه حمایت از ساخت داخل
در صنعت پتروشیمی در نشست خبری با خبرنگاران در غرفه بانک
پارســیان با اشاره به اینکه پروژههای مهمی چون پروژه بزرگ گازی
بیدبلندخلیج فارس بهوسیله بانک پارسیان و برخی بانکهای داخل
کشور تأمین مالی و حمایتشــدهاند ،افزود :پروژههای پتروپاالیشی
مهمی نیز وجود دارند که در ماههای آتی با حمایتهای مالی ریالی و
ارزی بانکهای کشور به مرحله بهرهبرداری خواهند رسید.وی افزود:
بانک پارســیان نیز متناســب با توان مالی و ظرفیت خود ،صندوق
توسعه ملی و یا انتشار اوراق تالش کرده است تا از پروژههای مختلف
بهویژه در صنعت پتروشیمی و پتروپاالیشی حمایت کند.پرویزیان با
اشــاره به پروژه  ۳٫۳میلیون تنی شرکت پاالیش سپهر پارسیان در
شهرستان مهر استان فارس و عسلویه اشاره کرد و افزود :این پروژه با
تأمین مالی بانک پارسیان به بهرهبرداری رسیده و امروزه این شرکت
جزء شرکتهای برتر صادرکننده پتروشیمی در کشور است.وی افزود:
در پروژه بید بلند هم این بانک یکی از اعضاء کنسرسیوم بود .
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کارکنان دفتر گرهارد شرودر در اعتراض به ادامه
همکاری او با روسیه استعفا دادند

هم زمان با اینکه گرهارد شرودر ،صدراعظم پیشین آلمان و از دوستان دیرینه والدیمیر پوتین با قطع رابطه با کرملین مخالف است ،تمامی
کارکنان دفترش در اعتراض به عدم کنارهگیری او از شرکتهای گاز روسی استعفا دادهاند.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
گرهارد شــرودر که پس از ترک ســمت خود در سال  ،۲۰۰۵چندین شغل و سمت در شرکتهای انرژی روسیه کسب کرد و همچنین
سایر سیاستمداران از حزب سوسیال دموکرات آلمان در هفتههای اخیر به دلیل «البی» کردن برای شرکتهای روسی« ،تحت نظارت فزایندهای» قرار گرفتهاند.چنین پیوندها
و اتفاقاتی به یک مسئولیت خطیر برای اوالف شولتس ،صدراعظم آلمان بدل شده است؛ شخصی که برای مدت طوالنی متهم شده بود که درخصوص حمله روسیه به اوکراین،
موضع نرمی دارد اما هفته پیش دولتش یک تغییر اساسی در مورد سیاستهای دفاعی و انرژی انجام داد.چند روز گذشته ،رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان از شرودر
خواســتند تا همانند ســایر سیاستمداران اروپایی از جمله فرانسوا فیون ،نخست وزیر پیشین فرانسه از سمتهایی در روسیه دست بکشد.گرچه شرودر در برابر چنین فشاری
مقاومت کرده است اما وی پنجشنبه گذشته در بیانیهای از حمله روسیه به اوکراین انتقاد کرد .وی همچنین گفت که «هر دو طرف» مرتکب اشتباه شدهاند و اروپا باید اطمینان
حاصل کند که روابط خود را به طور کامل با روسیه قطع نمیکند.آلبرشت فانک ،یکی از کارکنان دفتر شرودر به رویترز گفت که او به همراه دو منشی و یک راننده درخواست
کرده بودند تا به مشاغل دیگری خارج از این دفتر منصوب شوند .فانک از اظهار نظر درخصوص دلیل این تصمیم خودداری کرد.
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نامه اعتراضی ایران به شورای امنیت در مورد
اظهارات نفرت انگیز سناتور آمریکایی

نیویورک -ایرنا -نمایندگی جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت به اظهارات نفرتانگیز
ســناتور آمریکایی اعتراض کرد و نســبت به ماجراجویی رژیم اســرائیل و پیامدهای آن برای صلح و امنیت منطقه هشدار داد.
به گزارش ایرنا ،نمایندگی جمهوری اســامی ایران در ســازمان ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی ،نامهای اعتراضی را در
خصوص اظهارات لیندسی گراهام ،سناتور آمریکایی که در بازدید از سرزمین های اشغالی فلسطین در  ۱۴فوریه ،در مصاحبه ای با رسانه های رژیم اسرائیل ،مقامات
آن رژیم را به ترور بیشتر علیه دانشمندان هسته ای کشورمان ترغیب کرده بود ،به شورای امنیت ارسال کرد.سناتور لیندسی گراهام در سفر خود به سرزمین های
اشغالی فلسطین در مصاحبه ای در  ۱۴فوریه  ۲۰۲۲به ترور دانشمند هسته ای ایران در اواخر سال  ۲۰۲۰اشاره کرده و در ترغیب به اقدامات تروریستی بیشتر علیه
دانشمندان ایرانی گفته بود « :بسیاری از دانشمندان ایرانی سوانح زیادی داشته اند ،انتظار دارم که حوادث بیشتری رخ دهد».نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در نامه
خود به شورای امنیت سازمان ملل آورده است :این اظهارات زننده ،نفرت انگیز و مذموم که به عنوان چراغ سبز به رژیم اسرائیل برای انجام اقدامات تروریستی بیشتر
علیه دانشمندان هسته ای ایران عمل می کند ،نقض آشکار تعهدات بین المللی ایاالت متحده ،به ویژه تعهدات ذیل قطعنامه های سازمان ملل است که کشورها را از
تحریک به اقدامات تروریستی منع کرده و از آنها می خواهد از هرگونه حمایت از فعالیت های تروریستی خودداری کنند.

جدیدترین آمار جهانی کرونا؛

ثبت بیش از  ۵میلیون و  ۹۸۰هزار فوتی تاکنون

میلیون مبتال هم اکنون رکورددار ابتال در قاره ســبز و چهارمین
کشور با بیشترین آمار بیمار کرونایی در جهان است.بنابر جدول
بهروز شــده در پایگاه اطالعرسانی «ورلداُمتر» ،شمار مبتالیان و
قربانیان این بیماری در  ۱۰کشوری که طبق گزارشهای رسمی
باالترین آمارها را تاکنون داشتهاندهمچنین ایران نیز با مجموع
هفت میلیون و  ۶۰هزار و  ۷۴۱ابتال و  ۱۳۷هزار و  ۶۴مورد فوت
ناشــی از بیماری کووید ۱۹-در حال حاضر در رتبه دوازدهم در
بین کشــورهای دارای بیشترین آمار مبتالیان به کرونا قرار دارد.
بر اساس آمار فوق پس از ایاالت متحده ،هند و برزیل تاکنون در
فرانسه ،انگلیس ،روسیه ،آلمان ،ترکیه ،ایتالیا ،اسپانیا ،آرژانتین،
ایران ،هلند ،کلمبیا ،لهســتان ،اندونزی ،مکزیک ،ژاپن ،اوکراین،
آفریقای جنوبی ،فیلیپین ،رژیم صهیونیســتی ،جمهوری چک،
بلژیک ،ویتنام ،پرو ،کره جنوبی ،مالزی ،کانادا ،پرتغال ،استرالیا و
شیلی نیز بیش از سه میلیون مبتال ثبت شد ه است.روند افزایش
آمار ابتال به بیماری کووید ۱۹-که تاکنون در  ۲۲۴کشور و منطقه
در جهان شــیوع یافته ،ادامه دارد و این بیماری همچنان در دنیا
قربانی میگیرد.در این لینک مشــروح آمار گســتردگی ویروس
کرونا در جهــان و جدول حاوی تمام جزئیــات آماری در همه
کشورها و مناطق درگیر کرونا به روز رسانی می شود.

مجموع آمار مبتالیان به کوویــد ۱۹-در جهان تاکنون به ۴۳۸
میلیون و  ۹۸۶هزار و  ۶۷۰نفر رسیده ،مرگ پنج میلیون و ۹۸۴
هــزار و  ۵۸۶نفر بر اثر این بیماری تأیید شــده و  ۳۷۱میلیون
و  ۱۹۰هــزار و  ۵۳نفر از مبتالیان نیز تاکنــون بهبود یافتهاند.
رســمی همهگیری کرونا،
به گزارش ایســنا ،بر اساس آمارهای
ِ
آمریــکا همچنان با بیــش از  ۸۰.۶میلیون مبتال و بیش از ۹۷۷
هزار قربانی در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار
دارد.هنــد نیز هم اکنون با آمار بیش از  ۴۲.۹میلیون مبتال پس
از آمریــکا در رتبه دوم جهانی به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته و
آمــار مبتالیان به کووید ۱۹-در برزیــل هم از  ۲۸.۸میلیون نفر
فراتر رفته و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین
شمار مبتالیان است.برزیل با بیش از  ۶۴۹هزار جان باخته پس
از ایاالت متحــده ،دومین رکورددار تعداد قربانیان کووید  ۱۹در
جهان محســوب میشــود و هند با بیش از  ۵۱۴هــزار قربانی،
سومین کشور به لحاظ ثبت باالترین آمار مرگ و میر کرونایی در
این فهرست جهانی است.روسیه نیز با گذشتن از آمار  ۳۵۲هزار
قربانی تاکنون باالترین مرگ و میر کرونایی را در بین کشورهای
اروپایی داشــته و در جهان نیز چهارمین کشــور با باالترین نرخ
فوتیهای این بیماری است.فرانسه همچنین با ثبت بیش از ۲۲.۷

وزیر دفاع انگلیس مدعی شــد ،پوتین
مرتکب «اشــتباه» شده که در اقدامات
خود هیچ متحدی نــدارد و او را با تزار
نیــکالی اول در طول جنــگ کریمه
مقایسه کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از
شبکه خبری بی.بی.سی ،بن واالس وزیر
دفاع انگلیس که سابق بر این افسر گارد
اســکاتلند بود ،مدعی شد که والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روسیه با توجه
به اقداماتش در صدور دستور برای ورود
ســربازان روســی به اوکراین خود را به
یک «فرد دیوانه» – تنتو -تبدیل کرده
است«.تنتو» ( )Tontoشخصیتی خیالی
است .او بومی آمریکایی (یا کومانچی یا
پوتاواتومی) شخصیتی محبوب آمریکایی
وسترن است که توســط جورج دابلیو.
ترندل و فران اســترایکر خلق شد .تنتو
در مجموعههــای رادیویی و تلویزیونی
و برنامــه هــای دیگــری از ماجراهای
شــخصیتها در تصحیح اشتباهات در
غرب ایاالت متحده قرن نوزدهم ظاهر
شد ه است .این عنوان کنایه از فرد دیوانه
هم دارد.وزیر دفاع بریتانیا بار دیگر ایجاد
منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را رد

بن واالس:

ایجاد منطقه پرواز ممنوع به
ضرر اوکراین و اروپا است

کرد و گفت که این اقدام نتیجه عکس
خواهــد داد.با این حال ،او هشــدار داد
که این خطر وجــود دارد که والدیمیر
پوتین شــروع به «بمیاران بی رحمانه»
شهرها از هوا کند .بن واالس در توجیه
از رد درخواســت اوکرایــن برای ایجاد
منطقه پرواز ممنــوع گفت که این امر

«به گسترش جنگ با روسیه به سراسر
اروپا منجر میشود».او همچنین گفت
که اگر منطقه پرواز ممنوع اعالم شود،
خلبانان اوکراینی دیگر قادر نخواهند بود
کاروانهای نظامی روسیه را از هوا هدف
قرار دهند و این به مســکو که نیروهای
زمینی و تانکهای قویتری دارد ،برتری

خواهد داد.االس گفت کاروان تانکهای
روسی که به سمت کییف عازم شدهاند،
به دلیل مشــکالت لجستیکی و روحیه
پایین نیروهایشــان بسیار کند حرکت
میکنند.او گفت که حمله روســیه به
اوکراین وحشــیانهتر خواهد شد.واالس
به رادیو البیســی گفت« :هر کســی
که منطق داشته باشــد کاری را که او
(پوتین) انجام میدهــد انجام نمیداد،
بنابراین ما شــاهد افزایش خشــونت و
وحشــیگری خواهیم بــود .او به هدف
خود نمی رسد .او شهرها را محاصره می
کند ،بی رحمانه آنها را در شب بمباران
میکند  ...و سپس در نهایت سعی می
کند مقاومت اوکراین را در هم بشکند و
به شهرها را تصرف کند».جنگ کریمه
در شــبه جزیره کریمه بین ســالهای
 ۱۸۵۳و  ۱۸۵۶بیــن روســیه و اتحاد
بین بریتانیا ،فرانسه و عثمانی درگرفت.
گاردهای اسکاتلندی در سال  ۱۸۵۴به
این نبرد ملحق شده و بخشی از پیروزی
متفقین در نبرد آلما نزدیک سواستوپول
بودند .متفقین در جنگ پیروز شدند که
با معاهده پاریس به پایان رسید.

گروه هفت اموال ثروتمندان روسی را توقیف میکند

تهران -ایرنا -جانت یلن ،وزیر خزانهداری آمریکا گفت این گروه کارگروه ویژهای برای بررســی توقیف و مسدودسازی اموال ثروتمندان روس تشکیل میدهد.به گزارش ایرنا از
رویترز ،یلن بعد از نشســت وزرای دارایی و روســای بانک مرکزی کشورهای گروه هفت گفت که توقیف اموال ثروتمندان روس آسیب مالی شدیدی به افراد قدرتمند روسیه و
نزدیکان والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری این کشــور خواهد بود و به روشــنی اعالم میدارد هیچ کس خارج از دســترس اقدام جمعی ما دور نیست .وی با اشاره به رویارویی
اوکراین و روسیه افزود :آمریکا با هماهنگی کشورهای عضو گروه هفت و دیگر کشورها آماده اعمال فشار مالی بیشتر علیه مسکو در صورت لزوم است .به دنبال حمله بامداد
روز پنجشنبه (پنجم اسفند) نیروهای روسیه به اوکراین ،این جنگ اکنون وارد هفتمین روز خود شده و همزمان با ادامه آتش جنگ ،سیل واکنشهای جهانی به این رویداد
همچنان ادامه دارد و فشارهای دیپلماتیک و تهدیدها و تحریمهای بین المللی علیه روسیه درحال افزایش است.
رئیس جمهوری کوزوو:

زمان پیوستن ما به ناتو فرا رسید

رئیس جمهور کوزوو گفت زمان پیوســتن کوزوو به ناتو
فرا رســیده اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از آناتولی،
ویوسا عثمانی ،رئیس جمهور کوزوو طی نشست خبری
مشــترک با رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهور ترکیه
در مجتمع کاخ ریاســت جمهوری در آنکارا تاکید کرد:
زمان پیوســتن کوزوو به ناتو فرا رســیده است.عثمانی
گفت« :بسیار مهم اســت که همه کشورهای منطقه ما
عضــو ناتو و اتحادیه اروپا هســتند .ترکیه در این زمینه
به ما کمک کرده و حمایت خود را نشــان داده است .ما
انتظار حمایت کشورهایی مانند ترکیه در مورد عضویت
در ناتو را داریم».رئیس جمهور کوزوو افزود« :مهمترین
متحد ما ،جمهوری ترکیه ،هرگز به ما پشت نکرده است.
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ترکیــه یکی از اولین کشــورهایی بود که کــوزوو را به
رسمیت شناخته و همیشه در کنار ماست».وی همچنین

با اشــاره به اینکه دو کشور روابط عمیقی دارند ،تصریح
کرد« :همکاری نزدیک بین ما عمیقتر خواهد شــد و ما
این همکاریهــا را به حوزههای مختلف منتقل خواهیم
کرد .به ویژه در زمینه های امنیتی ،آموزشی ،بهداشتی،
اقتصادی و بسیاری از زمینهها همکاری خواهیم کرد و با
پتانسیل کامل روی این موضوع کار خواهیم کرد».عثمانی
همچنین درباره حمله روسیه به اوکراین گفت« :کوزوو به
طــور کامل از حاکمیت و مردم اوکراین حمایت میکند.
زیرا میبینیم که آنها در شــرایط سختی در برابر تجاوز
روسیه قرار دارند .من همچنین از حمایت آقای اردوغان
از مردم اوکراین قدردانی میکنم .این وضعیت برای کل
قاره بسیار دشوار است».

گزیده خبر
کانادا حمله روسیه به اوکراین را به دیوان
کیفری بینالمللی ارجاع میدهد

وزیر امور خارجه کانادا اعالم کرد ،این کشــور عملیات نظامی روسیه در اوکراین
را به دلیل اتهامات جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ،به دادگاه کیفری بین
المللی ارجاع داده است.به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،مالنی
جولــی ،وزیر امور خارجه کانادا در بیانیهای گفت :کانادا تصمیم گرفته اســت تا
وضعیــت اوکراین را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع بدهد.وی افزود :به دنبال
ادعاهای متعدد درباره ارتکاب جنایات جدی بینالمللی در اوکراین توسط نیروهای
روسیه ،از جمله جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت ،ما در حال همکاری با دیگر
اعضای این دیوان هستیم تا این اقدام چشمگیر را انجام دهیم.

آمریکا آسمان خود را روی هواپیماهای
روسی بست

در حالی که عملیات نظامی روســیه در اوکراین وارد هفتمین روز خود میشود،
دولت آمریکا اعالم کرد که حریم هوایی این کشور تا پایان وقت امروز چهارشنبه
به روی هواپیماها و شرکتهای هوایی روسیه بسته میشود.به گزارش ایسنا ،به
نقل از روسیا الیوم ،وزارت حمل و نقل و اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعالم کردند
که دستور ممنوعیت ورود و اســتفاده هواپیماها و شرکتهای هوایی روسیه از
حریم هوایی آمریکا تا پایان امروز چهارشنبه اعمال خواهد شد.جو بایدن ،رئیس
جمهور آمریکا در ســخنرانی وضعیت کشور ،رســماً از بسته شدن حریم هوایی
آمریکا به روی هواپیماهای روســیه خبر داد.بایدن در این ســخنرانی در کنگره
آمریکا گفت :ما حریم هوایی آمریکا را به روی همه پروازهای روسیه میبندیم.این
دستورات فعالیت تمام هواپیماهای تحت مالکیت ،بهره برداری ،ثبت ،اجاره و یا
متعلق به هر یک از مالکان شخصی یا ذینفع روسیه را به حالت تعلیق در میآورد.
این وزارتخانه اعالم کرد که این شامل پروازهای مسافربری ،باری ،برنامهریزیشده
و چارتر اســت و «به شــکلی موثر حریم هوایی ایاالت متحــده را به روی همه
شرکتهای هوایی روسیه و سایر هواپیماهای غیرنظامی روسیه میبندد».

زلنسکی :مذاکرات روسیه-اوکراین
اتالف وقت است

رئیس جمهوری اوکراین در مصاحبهای مشترک
با رویترز و سی.ان.ان گفت ،مذاکرات بین روسیه
و کییــف اتالف وقت اســت.به گزارش ایســنا،
«ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهوری اوکراین در
این مصاحبه مشترک از یک ساختمان در مکانی
نامشــخص در کییف گفت :شما اول از همه باید
صحبت کنید .همه باید درگیری را متوقف کنند
و به نقطهای که پنج شش روز پیش از آنجا درگیریها آغاز شد ،برگردند .توقف
بمباران مردم مهم اســت و ما بعد از آن میتوانیم به سمت جلو حرکت کنیم و
پای میز مذاکره بنشــینیم.مقامهای اوکراینی و روسی روز دوشنبه در مرز بین
اوکراین و بالروس پشــت میز مذاکره قرار گرفتند .اوکراین به دنبال آتش بس
سریع است ،درحالی که روسیه به دنبال «وضعیت بی طرفی» اوکراین میگردد.
هنوز مشخص نیســت که آیا دو کشور بار دیگر و در ادامه گفتوگوها پای میز
مذاکره میآیند یا خیر.میخائیل پودولیاک ،مشاور زلنسکی نیز روز دوشنبه در
توئیتی نوشت :مذاکرات دشوار است و بدون هیچ اولتیماتوم اجباری .متاسفانه،
روســیه هنوز به روند مخربی که آغازش کرده ،ادامه میدهد.زلنســکی نیز در
ادامه صحبتهایش گفت :تا اینجا به نتیجهای که دوست داریم ،نرسیدهایم .ما
یکسری سیگنالهایی را دریافت کردهایم .وقتی هیات مذاکره کننده به کییف
برگردد ،ما به تحلیل آنچه که شــنیده شــده میپردازیم و تصمیمهای الزم را
برای برگزاری دور دوم گفتوگوها میگیریم.رئیس جمهوری اوکراین همچنین
ادامــه داد :همزمانی گلوله باران با فرآیند مذاکره امری بدیهی بود .من معتقدم
که روســیه در تالش است تا به روشی که پیچیده نیســت ،به ما فشار بیاورد.
زمــان را تلف نکنیم .ما چنین تاکتیکهایی را نمیپذیریم.زلنســکی در بخش
دیگری از مصاحبه خود با شبکه خبری سی.ان.ان و خبرگزاری رویترز بار دیگر
بر درخواستهایش از جامعه بینالملل برای کمک کردن به اوکراین تاکید کرد
و هشــدار داد ،همزمان با افزایش اقدامات نظامی روســیه و پیشرویهایش در
اوکراین و در صورت سقوط دولت کییف ،این نبرد میتواند پیامدهای جدی در
قاره اروپا به همراه داشته باشد.وی همچنین به کشورهای عضو ناتو تاکید کرد تا
منطقه پرواز ممنوع ایجا کنند تا نیروی هوایی روسیه متوقف شود و این مساله
را نیز مطرح کرد که این اقدام یک روش پیشگیرانه است و به معنای دامن زدن
به جنگ نیست که میتواند ناتو را وارد جنگ با روسیه کند.با این حال ،زلنسکی
 ۴۴ساله این را هم گفت که جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا به وی گفته نه
ایاالت متحده و نه نیروهای ناتو نمیتوانند در حال حاضر چنین کاری را انجام
دهند.زلنســکی همچنین از ناتو خواست تا پیوســتن اوکراین را به این ائتالف
نظامی تسریع بخشد و افزود :اگر ناتو عضویت اوکراین را در این ائتالف رد کند،
کییف خواســتار وعدههای امنیتی از کشورهای غربی میشود .شرکای ما ،اگر
آماده نیستند اوکراین را به ناتو ببرند به این دلیل که روسیه نمیخواهد اوکراین
در ناتو باشد ،باید تضمینهای امنیتی مشترکی برای کییف ایجاد کنند و در نظر
بگیرند.وی افزود :این بدان معناســت که ما یکپارچگی سرزمینی خود را داریم،
مرزهــای خودمان را حفظ میکنیم ،ما روابط خاصی با تمامی همســایگانمان
داریــم ،ما به طور کامل ایمن هســتیم و ضامنهایی که به ما امنیت میدهند،
از نظر قانونی این را تضمین میکنند.در این مصاحبه ،زلنسکی پیش بینی کرد
که اگر روســیه در نهایت موفق به تصرف اوکراین شود ،مشکالت پیش رو برای
کشورهای همسایه ناتو پیش میآید.
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چهره روز
فردریک شوپن
فردریک فرانســوا شــوپن زاده  ۱مــارس – ۱۸۱۰
درگذشــته  ۱۷اکتبر  )۱۸۴۹یکی از تأثیرگذارترین
موسیقیدانان لهســتانی و نوازنده برجستهٔ پیانو در
دوره موســیقی رمانتیک بود.او تعــدادی از فرمهای
موســیقی را ابداع نمود اما مهمترین نوآوریهایش را
درقالب فرمهایی مثل سونات پیانو ،والس ،نوکتورن،
اتود ،پرلود و پولون ِز به نمایش گذاشتهاست .فردریک
شوپن در تمام طول عمر خود از ضعف جسمانی رنج
میبرد تا آنکه در سال  ۱۸۴۹در  ۳۹سالگی بر اثر سل
ریوی درگذشــت .فردریک شوپن  ۱مارس  ۱۸۱۰در
روستای ژالزوا وال در نزدیکی ورشو از مادری لهستانی
و پدری فرانسوی ،به دنیا آمد .پدرش در سال ۱۷۸۲
به لهستان رفته بود و با تکال جوستینا که یک لهستانی بود ازدواج کرد و همانجا سکنی گزید.
خانواده شــوپن در اکتبر  ۱۸۱۰به ورشــو نقل مکان کردند .استعداد موسیقایی شوپن جوان در
ســالهای آغاز زندگیاش ظهور کرد تا آنجا که در ورشــو به لقب موتســارت دوم مشــهور شد.
شوپن قبل از  ۷سالگی دو پولونز (در سل مینور و در سی بمل ماژور) نوشت که اولی توسط پدر
سیبولسکی  -سرپرست مدرسه نوازنده ارگ و یکی از معدود ناشران موسیقی در لهستان  -منتشر
شــد .با انعکاس نبوغ خارقالعاده او در روزنامههای ورشو ،شــوپن کوچک مورد توجه و پذیرش
سالنهای کنسرت اشرافی در پایتخت قرار گرفت .او از این زمان اجرای کنسرتهای خیریه خود
را آغاز کرد و اولین کنسرت پیانوی خود را در  ۸سالگی اجرا کرد .او نخستین درسهای حرفهای
پیانو را از زیونی (زاده  ۱۷۵۶در بوهم) آموخت .این دوره از سال  ۱۸۱۶تا  ۱۸۲۲به طول انجامید،
شوپن از زیونی به نیکی یاد میکرد گرچه او خیلی سریع از استادش پیشی گرفت.

پیشنهاد

از هر دری خبری

پلیس شهر هامبورگ آلمان در جریان متفرق کردن تظاهرات فعاالن محیط
زیستی دست چسب شده یکی از آنها از روی آسفالت جدا می کند

ورزشی

رمان عامه پسند
رمان عامه پســند آخرین کتاب چارلز بوکفســکی،
نویســنده امریکایی است که در آلمان به دنیا آمد .او
مادری آلمانی و پدری امریکایی داشــت .بوکفسکی
چنــد ماه بعد از انتشــار کتاب از دنیــا رفت .حجم
نوشــتههای ادبی بوکفســکی بســیار زیاد است اما
بوکفسکی بیشــتر از آنکه یک رماننویس باشد ،یک
شاعر است .او هزاران شعر سرود و صدها داستان کوتاه
و چندین رمان نوشــته است .سردبیر مجله تایمز به
چارلز بوکفســکی «ملکالشعرای فرودستان آمریکا»
لقب داده اســت .ولی در واقع بزرگترین تحســین
کنندگان بوکفســکی اروپایی هســتند .مثال ژان پل
سارتر و ژان ژنه به او لقب بزرگترین شاعر آمریکا را
دادهاند.بوکفسکی نویسندگی را ابتدا با داستانهای کوتاه آغاز کرد .چند سال بعد به سرودن شعر
روی آورد .نوشتن رمان را از سال  ۱۹۷۰شروع کرد .پیش از آن برای گذران زندگی در ادارهٔ پست
کار میکرد .به پیشنهاد مدی ِر یک انتشارات کارش را رها میکند و مشغول نوشتن رمان میشود.
بوکفسکی به درخواست مارتین ،مدیر انتشارات ،یک رمان مینویسد تا حقوق صد دالریاش قطع
نشــود .این رمان را بهترین رمان چارلز بوکفســکی دانستهاند .بوکفسکی که بارها و بارها با مرگ
دستوپنجه نرم کرده بود ،در حال نوشتن رمان عامه پسند ناگهان متوجه میشود که به سرطان
خون مبتال شده است و بیتردید دیدگاهی که در این کتاب به مرگ دارد ،تحت تأثیر بیماریاش
قرار گرفته اســت .او در رمان عامه پسند ،مانند اغلب آثارش به فقر و زندگی در محلههای پایین
پرداخته است .چیزی که قبل از خواندن توجه خواننده را جلب میکند ،عبارتیست که بوکفسکی
کتاب را به آن تقدیم کرده« :تقدیم به بد نوشــتن».نام اصلی کتاب  pulpاست .پالپ به روزنامهها
و مجالت زرد گفته میشود که هیچ ربطی به عامهپسند ندارد ،اما مترجم کتاب ،پیمان خاکسار،
از اســم فیلم  pulp fictionالهام میگیرد و این عنوان را انتخاب میکند .مترجم در مقدمه کتاب
درباره عنوان آن چنین توضیح میدهد:نام اصلی این کتاب پالپ –  – pulpاست .پالپ به مجالت
بیارزشی گفته میشود که معموال روی کاغذ کاهی چاپ میشوند .همچنین به معنای مبتذل یا
بازاری هم هست .مثال ترجمه درست پالپ فیکشن – فیلم کوئنتین تارانتینو – داستانهای مبتذل
است که سلیقه ایرانی داستان عامه پسندش کرده .من هم به پیروی از همین سلیقه با مالحظه
پالپ را عامه پسند ترجمه کردم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال مطرح کرد

برگزاری داربی استقالل و پرسپولیس با حضور تماشاگران

به گزارش ایسنا ،تماشاگران فوتبال احتماال در داربی تهران در  ۲۶اسفند حضور خواهند داشت .این قولی است که دبیرکل فدراسیون
فوتبال به هواداران دو تیم داده و اعالم کرده برنامهریزیها برای حضور آنها در ورزشگاه در حال انجام است.پس از حضور آزمایشی و
ناموفق تماشاگران استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه در آبان  ،۱۴۰۰ستاد مقابله کرونا جلوی اجرای این برنامه را گرفت اما تماشاگران
فوتبال یک بار دیگر و در دیدار تیم ملی ایران و عراق هم حضور داشــتند که با اوج گرفتن ســویه امیکرون در ایران همراه بود و مجددا
مجوزهای الزم برای این اتفاق لغو شــد.با این حال ،اخیرا فدراســیون فوتبال توانســته مجوز  ۳۰درصدی برای حضور تماشاگران در
ورزشگاهها را اخذ کند .این اتفاق بعد از آن صورت گرفت که دیدار تیم ملی بسکتبال ایران و سوریه در انتخابی جام جهانی با حضور ۳۰
درصدی تماشاگران برگزار شده بود.در نتیجه ،اکنون فدراسیون فوتبال زمان الزم برای اجرای این مصوبه را از داربی تهران در نظر گرفته
است .علت این تصمیم ،به میزبانی استقالل در دو بازی آتی و طبیعتا برگزاری دو بازی آینده پرسپولیس در خارج از تهران است .اما سه
هفته بعد دربی تهران در  ۲۶اسفند برگزار میشود.

تحقیقات جدید نشــان میدهد که ویتامیــن  D3میتواند در تقویت
سیستم ایمنی بدن در برابر عفونتهای ویروسی در مقایسه با ویتامین
 D2مؤثرتر باشــد.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس ،مطالعهای که
تأثیر ویتامین  Dبر بیان ژن را بررسی میکند ،تفاوتهای قابل توجهی را
بین مکملهای ویتامین  D2و ویتامین  D3نشان داده است.این یافتهها
که در مجله  Frontiers in Immunologyمنتشر شده است ،نشان میدهد
که ویتامین  D3در مقایسه با ویتامین  D2میتواند در تقویت سیستم
ایمنی مؤثرتر باشــد.ویتامین  Dبه طور کلی به دو شــکل اصلی وجود
دارد« :ارگوکلســیفرول»(ویتامین  )D2و «کولهکلسیفرول»(ویتامین
 .)D3تحقیقات قبلی نشــان داده است که مکملهای ویتامین  D3در
افزایش ســطح ویتامین  Dدر خون افراد بســیار مؤثرتر هستند .با این
حال ،مشــخص نیست که آیا بین این دو نوع مکمل ویتامین  Dتفاوت
عملکردی برای ســامت انســان وجود دارد یا خیر.این پژوهش جدید
برای کمک به پر کردن این شــکاف اطالعاتی ،دادههای یک کارآزمایی
بالینی دوسو کور و کنترلشده با دارونما را که اخیرا ً تکمیل شده است،
بررسی کرد که اثرات مکملهای ویتامین  D2و ویتامین  D3را در چند
صد زن سالم مقایسه میکرد.مطالعهای که قب ًال منتشر شده بود ،نتایج
اصلی این کارآزمایــی را گزارش کرد و تأیید کرد که مصرف  12هفته
مکمل ویتامین  D3در افزایش سطح ویتامین  Dخون مؤثرتر است.این
تحقیقات جدید به تفاوت بین دو شکل ویتامین  Dدر بیان ژن پرداخت.
بــه طور کلی ،محققــان تفاوتهای قابل توجهــی را در بیان ژن بین
گروههای مصرف کننده ویتامین  D2و ویتامین  D3تشخیص دادند..

تخت گاز
شناسایی اولین مورد احتمالی
انتقال کووید از گوزن به انسان

سینما
زهره فکور صبور درگذشت
زهره فکــور صبور ـ بازیگر ســینما و تلویزیون ـ در
ســن  ۴۳ســالگی و به صورت ناگهانی درگذشــت.
به گزارش ایســنا ،هنوز علت دقیق مرگ این بازیگر
مشخص نیســت اما بنا بر گفته منابع کامال آگاه این
بازیگر ساعت هشت شب به بیمارستان منتقل شده
اما پزشکان موفق به نجات وی نشدهاند.روابط عمومی
معاونت سیما هم با تایید خبر درگذشت این بازیگر،
فقــدان زهره فکورصبور را به خانــواده وی و جامعه
هنری تسلیت گفته است.برخی بازیگران هم با انتشار
پســت هایی جداگانه ،از دست دادن دوست و همکار
خود را اعالم و تاثرشان را از این اتفاق ابراز کرده اند.
فکور صبــور در ســریال هایی چون «دلنــوازان»،
«مســافری از هند»« ،روزگار جوانی»« ،دردسرهای عظیم»« ،دنگوفنگ» و  ...ایفای نقش کرده
بود.او این روزها مشغول ایفای نقش در سریال تلویزیونی «بیهمگان» به کارگردانی بهرنگ توفیقی
و تهیهکنندگی مهران مهام بود.

کدام نوع ویتامین  Dدر تقویت
سیستم ایمنی بدن مؤثرتر است؟

اولین تجربه با داچیا جاگر ،ساندرو با دو صندلی اضافه!
داچیا در حال حاضر برند بســیار پرفروشــی است و مدل ساندروی آن در سال  ۲۰۲۱در اروپا فروش بیشتری از رنو کلیو داشته
اســت .حال این برند رومانیایی با عرضهٔ مدل جدید جاگر به بازار ،روی خانوادههای پرجمعیت تمرکز کرده اســت .جاگر اما یک
 MPVمعمولی نیســت و ظاهر کام ً
ال عجیبی دارد که در پروفیل جانبی تا ســتون  Bبا ساندرو مشترک است اما در اینجا ناگهان
 ۴۰میلیمتر به ارتفاع سقف اضافه میشود .ادامهٔ پروفیل جانبی خودرو نیز به ترکیبی از کراساوور و استیشن تبدیل میشود.
در عقب جاگر شاهد چراغهای عمودی هستیم که در طرفین درب صندوق قرار گرفته و به ایجاد دهانهٔ بزرگ یک متری برای
بارگیری کمک کردهاند .این خودرو بر اساس پلتفرم  CMF-Bمشترک با کلیو و ساندرو ساخته شده اما فاصلهٔ محوری آن بیشتر
شده و به  ۲,۸۹۸میلیمتر رسیده که برای مقایسه ۲۵۰ ،میلیمتر از نسل کنونی فولکسواگن گلف بیشتر است .تمام تیپهای
جاگر بهصورت اســتاندارد با هفت صندلی ارائه میشوند و بنابراین شاید انتظار داشته باشید داچیا قیمت آن را فراتر از  ۲۰هزار
پوند تعیین کرده باشد زیرا این روزها قیمت فولکسواگن توران قدیمی از  ۲۷هزار پوند آغاز میشود و قیمت سیتروئن گرند C4
اسپیستورر قدیمیتر حتی از این هم بیشتر است.

شناسایی اولین مورد احتمالی انتقال کووید ۱۹-از گوزن به انسان
محققان کانادایی بــاور دارند که اولین نمونه از انتقال کروناویروس
از گوزن به انسان را یافتهاند و هشدار دادند که نظارت گستردهتری
بر حیات وحش الزم است تا از ایجاد و گسترش جهشهای بیشتر
جلوگیری شــود.به گزارش ایســنا و به نقل از گاردین ،در مقالهای
که به تازگی منتشــر شــده اما مورد بررســی قرار نگرفته اســت،
دانشمندان نوشتند که دستکم یک مورد از کووید ۱۹-در انسان را
میتوان با سویه یافت شده در گوزنهای شکار شده مرتبط دانست.
زیستشناسان پیش از این شاهد آلوده شدن جمعیت گوزنهای دم
ســفید در مناطق شمال شرقی ایاالت متحده و استانهای مرکزی
کانادا به کووید ۱۹-بودهاند .اگرچه گوزنها معموال به عنوان گونهای
با قابلیت انتقال آســان ویروس به انســان شــناخته نمیشوند اما
کارشناسان حدس میزدند که احتمال این انتقال وجود داشته باشد.
به عنوان بخشی از این مطالعه ،دانشمندان کانادایی از صدها گوزن
دم ســفید که پاییز سال گذسته در جنوب غربی انتاریو شکار شده
بودند ،نمونهبرداری کردند .آنها پس از انجام سواب بینی و آزمایش
غدد لنفاوی دریافتند که  ۱۷مورد از  ۲۹۸گوزن دارای «گونه جدید
و بســیار متفاوت» کروناویروس هســتند«.فینلی مگوایر»(Finlay
 ،)Maguireاســتادیار دانشــگاه دالهوســی( )Dalhousieو یکــی از
نویســندگان مقاله ،در توییتی نوشت :این ویروس شباهت کمی به
ســویههای در گردش میان جمعیتهای انســانی دارد و در عوض
نزدیکترین نسب ژنتیکی به آن نمونههای گرفته شده از انسانها و
راسوها در میشیگان متعلق به دو سال قبل است.

