
 تعرفه قبرها در بهشت زهرا 
اعالم شد

معاون عروجیان ســازمان بهشت حضرت زهرا)س( دلیل تفاوت 
قیمت قبور در قطعات مختلف بهشت زهرا را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، روح اهلل محسنی با بیان اینکه تعرفه خدمات در 
بهشت حضرت زهرا)س( در شورای اسالمی شهر تهران بررسی و 
مصوب می شود، گفت: در سال ۱۴۰۰ در قطعات جدید که قبور 
به صورت سه طبقه واگذار می شود، قبر طبقه پایین رایگان است 
و از بازماندگان پول قبر گرفته نمی شود و تنها هزینه خدمات که  
نزدیک یک تا یک میلیون و دویســت هزار تومان است محاسبه 
می شود.وی افزود:  دو طبقه باالیی هم امسال طبقه ای دو میلیون 
و پانصد هزار تومان است، یعنی هر دو طبقه پنج میلیون تومان 
و این کف قیمت قبوری هست که در سازمان بهشت زهرا )س( 
وجود دارد.معاون عروجیان ادامه داد:  ناحیه دو که از قطعه ۲۰۰ 
تا ۲۵۸ است، طبقه ای ۱۴ میلیون و صد هزار تومان است؛ یعنی 
ســه طبقه اش ۴۲ میلیون و سیصد هزار تومان می شود.ناحیه 
یک که از قطعه یک تا ۱۱۲ اســت، طبقه ای ۲۵ میلیون تومان 
است؛ یعنی اگر یک قبر سه طبقه واگذار شود ۷۵ میلیون تومان 
می شود. این کف و ســقف قیمت قبور در سازمان بهشت زهرا 
)س( است.محسنی درخصوص اختالف قیمت قبور توضیح داد: 
 بر اساس تکمیل بودن قطعات نرخ قبور تغییر می کند، در ناحیه 
یک همه قطعات تکمیل شده و حجم فضای سبز زیاد است و به 
همین دلیل موضوع خدمات شــهری سخت تر از قطعات دیگر 
اســت. لذا باید هزینه های دریافت قبور هم بیشتر باشد.وی در 
خصوص این کــه مجوز دفن در قطعه هنرمندان با مجوز وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی صادر می شــود، گفت :  در این وزارت 
خانه واحدی اســت که مربوط به اموات هنرمند است و باید نامه 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت دفن در قطعه ۸۸ یعنی 
قطعه هنرمندان بیاورند. در قطعه نام آوران هم باید نامه از شهردار 
تهران یا رئیس شورای اسالمی شهر تهران و نهادهایی مثل کمیته 
ملی المپیک آورده شــود.بر اساس گزارش سایت شهر ، به گفته 
وی، خاک سپاری در قطعات شهدا هم نیاز به مجوز دارد و حتما 
باید نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران بیاورند. قطعات صالحین 
که مربوط به جانبازان و خانواده جانبازان و پدر و مادر و همسر و 
فرزندان شــهدا است نیز باید نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران 

اخذ شود.
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تهران - ایرنا - رییس  جمهور با تاکید بر ضرورت و اهمیت صیانت از محیط زیســت و تالش برای گســترش فضای سبز در کشور، دستیابی به این مهم را 
نیازمند مشــارکت همه مردم دانست و از دستگاه های دولتی هم خواســت تا از تغییر کاربری اراضی ممانعت کنند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از 
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی دیروز یکشنبه در مراسم روز درختکاری با تبریک اعیاد شعبانیه و والدت امام حسین)ع( 
و گرامیداشت هفته منابع طبیعی گفت: اگرچه در زمینه محیط زیست و گسترش فضای سبز شهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان  محیط زیست و 

دستگاه های مختلف مسوولیت دارند اما صیانت اثربخش از محیط زیست و موفقیت ....

www.sobh-eqtesad.ir

در مراسم روز درختکاری؛

رییس  جمهور: دستگاه های دولتی مانع تغییر کاربری اراضی کشاورزی شوند

info@sobh-eqtesad.ir

عبور پایتخت از قله موج ششم کرونا 
 کاهش ۳۵ درصدی آمار مبتالیان 

در تهران
معاون درمان ستاد کرونای استان تهران با اشاره به اینکه آمارهای 
مرتبط با کرونا در تهران نزولی است، گفت: با توجه با تجربه سایر 
نقاط دنیا که هنوز درگیر موج هفتم بیماری نشــدند، در ایران هم 
اگر اتفاق خاصی نیفتد و مردم هم در ســفرها پروتکل ها را رعایت 
کنند و واکسیناســیون کاملی هم داشته باشند، ان شاءاهلل مشکل 
خاصی پیش نخواهد آمد.دکتر نادر توکلی در گفت وگو با ایسنا، با 
بیان اینکه دو هفته است که از قله موج ششم کرونا در پایتخت گذر 
کردیم، گفت: کل بهمن  ماه در شــیب صعودی موج ششم بودیم 
که خوشبختانه از ابتدای اسفند تاکنون درحال تجربه شیب نزولی 
موج ششم کرونا هســتیم و تقریبا نسبت به هفته قبل ۳۵ درصد 
آمار موارد ابتالیمان کاهش یافته است. وی با اشاره به اینکه هنوز 
آمار موارد مرگ و میر باال است، بیان کرد: علت این موضوع تاخیر 
کاهش آمار مرگ و میر نســبت به ابتال اســت و ان شاءاهلل از هفته 
آینده موارد مرگ و میر هم کاهشــی خواهد شد. در کل بر اساس 
پیش بینی ها شــیوع امیکرون رو به کاهش است اما باید بدانیم که 
بین موارد بســتری فعلی، مبتالیان به سویه دلتا هم حضور دارند؛ 
ولی در مجموع وضعیت بیمارســتان ها پایدار است و مشکل تخت 
نیز نداریم.وی افزود: در حال حاضر تعداد پذیرش سرپایی روزانه به 
حدود ۵۰۰۰ نفر رسیده است. موارد بستری جدید ۴۰۰ نفر و موارد 
ترخیصی حدود ۵۰۰ نفر است؛ بنابراین در حالت تقریبا تعادلی قرار 
گرفتیم. از طرفی اکنون ۲۹۰۰ بیمار بستری در بیمارستان ها داریم 
که حدود ۱۰۰۰ نفــر در بخش ویژه و حدود ۲۰۰۰ نفر در بخش 
عادی بستری هستند.او با بیان اینکه موارد ابتالی کودکان هم در 
حال تجربه روند کاهشــی است،  تصریح کرد: تا پیش از این حدود 
۲۰ درصد ابتالها ســنین کودکان بودند کــه اکنون به ۱۰ درصد 
رسیده اســت. با تمهیدات وزیر محترم بهداشت ماه گذشته تعداد 
تخت های بستری ویژه کودکان افزایش یافت و بحران کمبود تخت 
ویــژه برای کرونای کودکان برطرف شــد، و از بحران گذر کردیم.

معاون درمان ســتاد کرونای اســتان تهران، ادامه داد: با توجه به 
آغاز خریدهای نوروزی تاکید ما رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
فروشگاه ها و مراکز میوه و تره بار و... است. یکی از نکات بسیار مهم 
رعایت فاصله گذاری ها در مغازه ها اســت تا تعداد افراد کمی تردد 

کنند تا ان شاءاهلل شروع سال خوبی با بحرانی کمتر داشته باشیم.
او تاکید کرد: با توجه با تجربه سایر نقاط دنیا که هنوز درگیر موج 
هفتم بیماری نشــدند در ایران هم اگر اتفاق خاصی نیفتد و مردم 
هم در ســفرها پروتکل ها را رعایت کنند و واکسیناســیون کاملی 
هم داشته باشند ان شاءاهلل مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.توکلی 
در خاتمه تاکید کرد: بهتر اســت برای چهارشنبه سوری نیز مردم 
مراســم خاصی نداشته باشــند تا هم از خطرات آتش سوزی و هم 
از خطرات ابتال به امیکرون در امان باشــند. در کل بیمارســتان ها 
برای این مناسبت  خاص آماده باش هستند. بیمارستان های منتخب 
شهید مطهری، حضرت فاطمه،  شهدای یافت آباد، حضرت رسول، 
فارابی و فیروزگر آماده باش هستند و حتی در بیمارستان های تک 
تخصصی هم پزشکان با تخصص مرتبط با سوانح، مقیم هستند تا 

مشکلی پیش نیاید.

زالی عنوان کرد؛
۱۴ درصد هزینه های مردم در سبد سالمت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: ۱۴ درصد هزینه های غیر خوراکی مردم ما 
به سبد سالمت اختصاص دارد.به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی، دیروز یکشنبه در همایش 
مشــارکت خیرین در حوزه سالمت که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار 
شد، افزود: کمک به حوزه سالمت، یک امر جهانی است و باالترین میزان مشارکت خیرین در 
حوزه سالمت اتفاق می افتد.وی با اعالم اینکه ۸۰ هزار میلیارد دالر رقم مارکت سال میالدی 
گذشــته بوده اســت، گفت: ۸ هزار میلیارد دالر آن در حوزه سالمت بوده که باالترین میزان 
مشــارکت بوده اســت.زالی با عنوان این مطلب که نرخ تورم در حوزه ســالمت بین ۱.۸ تا ۲ 
برابر نرخ تورم عمومی است، افزود: مردم از بابت هرینه های سالمت، فشار سنگینی را تحمل 
می کنند.وی ادامه داد: با تمامی حمایت ها و کمک هایی که در حوزه سالمت صورت می گیرد، 
همچنان ۱۴ درصد هزینه های غیر خوراکی مردم مربوط به سبد سالمت است. زالی گفت: در 

دوران پاندمی کرونا، هزینه های سالمت مردم خیلی بیشتر شد.

 محموله ۸۲۰ هزار دوزی واکسن آسترازنکا
 از ایران خارج شد

طبق اعالم ســخنگوی گمرک ایران ۸۲۰ هزار دوز واکسن آسترازنکا وارداتی از لهستان که 
قرار بود مرجوع شــود، روز گذشــته از ایران خارج و به مبدا عودت داده شد.  سید روح اله 
لطیفی در رابطه با جریان برگشــت واکسن  های اهدایی لهستان به ایسنا اعالم کرد که به 
دنبال درخواست وزیر بهداشت از گمرک ایران جهت هماهنگی برای عودت محموله ۸۲۰ 
هزار دوزی واکســن، روز گذشته همزمان با ۱۴ اسفند ماه این محموله با کوتاژ ۳۹۰۹۴۴۱ 
از ایران به مقصد لهســتان عودت داده شــده است.  وی در مورد اینکه برگشت محموله به 
صورت مرجوعی و یا بازصادرات بوده اســت، توضیح داد: با توجه به اینکه محموله واکسن 
تشــریفات حمل یکســره را طی کرده و وارد ایران شده بود باید فرآیند باز صادرات را طی 
می کرد و مشمول مرجوعی نمی شد ولی از سویی با توجه به اینکه مشمول موارد تشویقی 
صادرات نیز نباشد، به نوعی اقدام شد که نمی توان گفت مرجوع شده بلکه فرایند بازصادرات 
را به نحوی طی و عودت داده شده است.  گفتنی است که اول اسفند ماه امسال طی مکاتبه 
وزیر بهداشت با رئیس کل گمرک ایران اعالم شد که ۸۲۰ هزار دوز واکسن اهدایی لهستان 
علی رغم هماهنگی قبلی و مستندات دریافتی از منابع غیر مجاز بوده است و طی مذاکرات 
صورت گرفته با طرف لهستانی قرار شده که واکسن ها برگشت داده شود، از این رو از گمرک 
خواسته شد که هماهنگی های الزم جهت برگشت محموله واکسن انجام شود.  این محموله 
واکسن آسترازنکا بود و گفته می شد به دلیل اینکه منبع ساخت آن آمریکا بوده و این واردات 

غیر مجاز است، برگشت خورده است.  

۲۰۱ فوتی و ۵۵۸۶ مبتالی جدید کرونا در کشور
بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در ۲۴ ساعت گذشــته ۵هزار و ۵۸۶ بیمار کووید -۱۹ در کشور 
شناسایی شدند ومتاسفانه ۲۰۱ بیمار نیز جان خود را از دست دادند.به گزارش ایسنا، تا دیروز 
۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۵ هزار و ۵۸۶ بیمار جدید مبتال 
به کووید۱۹ در کشــور شناســایی شــد که یک هزار و ۱۴ نفر از آنها بستری شدند.مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشــور به ۷ میلیون و ۸۹ هزار و ۸۹۲ نفر رسید.متاســفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۲۰۱ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به ۱۳۷ هزار و ۹۴۸ نفر رسید.خوشبختانه تا کنون ۶ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۳۱۸ نفر 
از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.سه هزار و ۷۲۲ نفر از بیماران مبتال 
به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تا کنون ۴۷ 
میلیون و ۷۲۶ هزار و ۷۵۸ آزمایش تشــخیص کووید۱۹ در کشــور انجام شده است.در حال 
حاضر ۱۴۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۹۶ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۰۱ شهرستان 

در وضعیت زرد و ۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

فراز و فرودهای »دالر 4200 تومانی«

ارزترجیحیحذفنمیشود؛تغییرشکلمیدهد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

21 اسفند ماه زمان پرداخت 
سود سهام عدالت

حذف بدون استثنای »4200« از عوارض واردات!

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سود سهام عدالت تا ۲۱ اسفندماه پرداخت می شود از تغییر دامنه 
نوسان خبر داد.به گزارش ایسنا، مجید عشقی در حاشیه رونمایی از دیتاسنتر بازار سرمایه در جمع خبرنگاران در 
مورد اینکه برخی شرکت ها سود خود را به شرکت سپرده گذاری مرکزی جهت واریز سود مشموالن سهام عدالت 
پرداخت نکرده اند، گفت: برخی شرکت ها با توجه به مشکالت مالی امکان پرداخت سود خود را ندارند، اما سازمان 
بورس باید به وظیفه خود عمل کرده و از مجاری مختلف این موضوع را پیگیری می کند.وی ادامه داد: بحث عدم 
پرداخت سود از سوی شرکت مخابرات مطرح است که باید گفت میزان این سود زیاد نیست و تاثیر زیادی روی 
میزان سود ندارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ گفت: 

این سود تا ۲۱ اسفند در حساب مردم است.

وزیر اقتصاد:

تراکنشکارتخوانهامبنایتشخیصمالیاتنیست

خودروهایی که با پول خرید سمند می توان وارد کرد

رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری دو اصله نهال میوه کاشتند

توسعهانرژیهستهایبایدجدیگرفتهشود
 تخریب محیط زیست تخریب منافع ملی است
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رضایی:
توافقفاقدتضمینرانمیپذیریم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: توافق خوب از نظر جمهوری اسالمی ایران،  توافقی است که ما تضمین های الزم و کافی 
را از طرف مقابل بگیریم.ابراهیم رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه پیش از هر توافقی باید طرف مقابل به ایران تضمین دهد، اظهار داشت: توافقی 
که در آن تضامین الزم به جمهوری اسالمی ایران داده نشود، اعتبار کافی ندارد و این نوع توافق مورد پذیرش ما نیست.وی بیان کرد: توافق خوب از نظر جمهوری 

اسالمی ایران، توافقی است که ما تضمین های الزم و کافی را از طرف مقابل بگیریم و آنان باید این بار تعهد و تضمین دهند که به وعده خود پایبند خواهند بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: راهبرد ما در مذاکرات مشخص است و بارها بر آن تاکید کرده ایم. آمریکایی ها از 
برجام خارج شدند و برای برگشت مجدد باید تضمین دهند که دوباره رویکرد سابق خود را ادامه نمی دهند.رضایی با اشاره به سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی به کشورمان، گفت: از زمانی که گروسی به عنوان مدیرکل آژانس بین المللی انرژی انتخاب شده، بیشتر به عنوان بازیگر جریان غرب و علیه کشور ما 
فعال بوده است.وی متذکر شد: جمهوری اسالمی ایران همواره سعی کرده است که حسن نیت خود را نشان دهد، اما سیاست گروسی در این سال ها کاماًل منطبق 

و هماهنگ با سیاست های غرب و آمریکایی ها بوده است.

قالیباف:
حفظمحیطزیستوظیفهعمومیاست

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: حفظ منابع طبیعی کشور و محیط زیست اساس کار ما است و همه ما همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، وظیفه 
داریم نســبت به حفظ محیط زیســت کوشا باشیم.به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف )ظهر دیروز 15 اسفند( همزمان با روز درختکاری، یک اصله نهال 
ســیب غرس کرد.وی ضمن گرامیداشــت سالروز میالد حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( این روز را به ملت ایران به ویژه پاسداران سبزپوش انقالب اسالمی تبریک و 
تهنیت گفت.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ملت ما به دنبال فرهنگ سازی عاشورا است، تصریح کرد: همانطور که حضرت امام )ره( فرمودند: »اگر سپاه 
نبود، کشور نبود«، باید این روز بزرگ را به همه سبزپوشان سپاه پاسداران انقالب اسالمی تبریک گفت. امیدواریم بتوانیم فرهنگسازی عاشورا را همانطور که شهید 
عزیزمان، شهید سلیمانی فرمود »ما ملت امام حسینیم« پیاده سازی کنیم.قالیباف با اشاره به اینکه روز درختکاری یک سنت خوب و حسنه در کشور ما به شمار 
می آید، افزود: حفظ منابع طبیعی کشور و محیط زیست اساس کار ما است و همه ما همانطور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، وظیفه داریم نسبت به حفظ 
محیط زیست کوشا باشیم. به طریق اولی مسئوالن و دست اندر کاران نیز موظف هستند در این عرصه تالش جدی داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه زندگی ما وقتی 

سالم و با نشاط خواهد بود که ما زمین و آسمان را حفظ کنیم، 

گزیده خبر
در مراسم روز درختکاری؛

رییسجمهور:دستگاههایدولتیمانع
تغییرکاربریاراضیکشاورزیشوند

تهــران - ایرنــا - رییس  جمهور با 
تاکید بر ضرورت و اهمیت صیانت 
از محیط زیســت و تــالش برای 
گســترش فضای ســبز در کشور، 
دســتیابی به این مهــم را نیازمند 
مشــارکت همه مردم دانست و از 
دستگاه های دولتی هم خواست تا از 
تغییر کاربری اراضی ممانعت کنند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی دیروز یکشنبه در مراســم روز درختکاری با 
تبریک اعیاد شــعبانیه و والدت امام حسین)ع( و گرامیداشت هفته منابع 
طبیعی گفت: اگرچه در زمینه محیط زیســت و گســترش فضای ســبز 
شــهرداری ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان  محیط زیست و دستگاه های 
مختلف مسوولیت دارند اما صیانت اثربخش از محیط زیست و موفقیت در 
این عرصه در گروی همراهی و مشــارکت همه مردم است.رییس  جمهور با 
بیان اینکه امروز شــرایط برای کاشــتن میلیون ها درخت در سراسر کشور 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: در کنار تالش برای حفاظت از درختان  و فضای 
سبز موجود، هر کس در طول زندگی خود می تواند ده ها درخت غرس کند.

گسترش فضای ســبز و صیانت از محیط زیست وظیفه عمومی و 
همگانی است

وی با تاکید بر اولویت  حفظ محیط زیست بر توسعه، اظهار داشت: اگر محیط 
زیست دچار آسیب شــود مردم و زندگی آنها مختل می شود، لذا گسترش 
فضای سبز و صیانت از محیط زیست وظیفه عمومی و همگانی است.رئیسی 
با اشاره به ضرورت نقش آفرینی فعاالنه نهادهای دولتی در حفاظت از منابع 
طبیعی و محیط زیست، از همه دستگاه های ذیربط خواست با تمام توان در 
مقابل تغییر کاربری اراضی کشــاورزی بایستند و تحت هیچ شرایطی اجازه 
ندهند ســوداگران با انگیزه های مادی، در مسیر تخریب محیط زیست گام 
بردارند.رییس  جمهور با قدردانی از تالش مجموعه ها و سازمان های مردم نهاد 
در زمینه صیانت از محیط زیست ضرورت تشویق فعالیت های آنان را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: بدون تردید با حضور و مشارکت آحاد مردم می توان 
اقدامات چشمگیری در زمینه درختکاری و گشترش فضای سبز انجام داد و 

مردم در این زمینه از انگیزه و اشتیاق کافی برخوردار هستند.

آغاز یک هزار و 2۵0 هکتار جنــگل کاری در اطراف تهران اقدام 
درخور تقدیر و پسندیده ای است

رئیســی همچنین از اقدام جهادی شــهرداری تهران در زمینه درختکاری 
قدردانــی کرد و گفت: آغاز یک هــزار و ۲5۰ هکتار جنگل کاری در اطراف 
تهران اقدام درخور تقدیر و پسندیده ای است که شهرداری تهران با رویکرد 
جهادی آن را کلید زده اســت.  وی افزود: امروز گسترش فضای سبز برای 
همه شهرها به ویژه شهر تهران ضرورتی اجتناب ناپذیر است و می تواند هوای 
سالم و پاکی را برای ساکنین شهرها به ارمغان بیاورد.رییس دولت سیزدهم 
بر ضرورت توسعه گردشگری و طبیعت گردی در کشور تاکید کرد و گفت: 
این کار باید با رعایت موازین و دســتورالعمل های محیط زیستی روز به روز 
در کشور توسعه پیدا کند، چرا که می تواند آثار و برکات فراوانی برای مردم 

داشته باشد.

تمام دستگاه های مسوول در قانون هوای پاک وظایف قانونی خود 
را انجام دهند

رییس جمهور برخورداری از هوای پاک و سالم را حق مردم دانست و گفت: 
امروز آلودگی و آالینده ها مردم را اذیت می کند از این رو الزم است مسووالن 
با همت مضاعف و با استفاده از مشارکت و ظرفیت های مردمی در جهت رفع 
این مشــکل گام بردارند.وی تاکید کرد: تمام دستگاه های مسوول در قانون 
هوای پاک وظایف قانونی خود را انجام دهند و اگر در جایی مشــکل دارند 
با مردم در میان بگذارند. رئیســی با اشاره به اهتمام سازمان محیط زیست 
و شهرداری ها برای توسعه درخت کاری و فضای سبز در کشور گفت: امروز 
بر اساس محاسباتی که انجام شده است، زمینه کاشت میلیون ها درخت در 
سراســر کشــور وجود دارد و با این کار  امیدواریم شاهد هوای سالم و پاک 

برای همه شهروندان باشیم.

امیرعبداللهیان:
تمایلریاضبهبرقراریارتباطباایران

تهــران - ایرنا - وزیــر امــور خارجه گفت: 
اظهارات اخیر یک مقام عالی رتبه عربســتان 
نشــانگر تمایل آن هــا برای برقــراری روابط 
دوجانبه با ایران اســت و ما از آن اســتقبال 
می کنیم.حسین امیرعبداللهیان در گفت وگو 
با خبرنگار سیاســت خارجی ایرنا در پاســخ 

به ســوالی در ارتباط با مناســبات ایران و عربستان و اظهارات اخیر یک 
مقام عالی رتبه عربســتان اظهار داشــت: روابط جمهوری اسالمی ایران 
با عربســتان بر اســاس تصمیم ریاض به قطع رابطه دیپلماتیک از سوی 
این کشــور برقرار نیست. وی تصریح کرد: ولیکن این روابط در سال های 
پیشــتر از روند تقریبا ثابت و همراه با دعوت ایران بر حســن مناســبات 
همراه بوده اســت. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه تاکید کرد: ما در 
برخی مسایل منطقه دیدگاه ها و رویکردهای متفاوتی داریم ولی مدیریت 
اختالف از ســوی طرفین می تواند در خدمت منافع دو ملت و همچنین 
کشــورهای دوست و برادر قرار گیرد. امیر عبداللهیان افزود: ما طی سالی 
که گذشــت چهار دور گفت وگو با عربستان داشتیم. این گفت وگوها هم 
فضای خوبی را ترســیم کرد و هم نتایجی ولو اندک به همراه داشت و ما 
از اینکه عربســتان مســیر گفت وگو را در پیش گرفته است خرسندیم و 
ادامه این نگاه می تواند به نتایج  مثبتی بینجامید، زیرا بهبود مناســبات و 
همکاری به نفع دو کشور است. وزیر امور خارجه کشورمان اظهارات اخیر 
مقام عالیرتبه عربســتان را مبنایی برای نشان دادن تمایل جدید ریاض 
به پیشــبرد مناسبات دوجانبه ارزیابی کرد و اظهار داشت: از آن استقبال 
می کنیم. امیر عبداللهیان در ادامه خواســت دولت مردمی و تحول خواه 
ســیزدهم بر تعامل با همســایگان را مورد تاکید قرار داد و افزود: رییس 
جمهور محترم نیز کراراً بر عزم جمهوری اســالمی ایران در این خصوص 
تاکید کرده اســت.وزیر امور خارجه در خصوص بحران یمن گفت: روشن 
اســت که بحران یمن راه حل نظامی نــدارد. یمن به همه یمنی ها تعلق 
دارد. راه حل یمن سیاســی و مبتنی بر گفت وگوهای یمنی- یمنی و به 
دور  از مداخــالت خارجی بود و این مهم از طریق پایان محاصره و جنگ 

محقق خواهد شد.

رهبر انقالب اسالمی در روز درختکاری دو اصله نهال میوه کاشتند

توسعه انرژی هسته ای باید جدی گرفته شود
 تخریب محیط زیست تخریب منافع ملی است

تهران-ایرنا-رهبر معظم انقالب به مناســبت 15 اســفند روز 
درختــکاری، پیش از ظهر دیروز در محوطه دفتر رهبری، نهال 
کاشتند.  به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایرنا، به مناسبت 
روز درختکاری و هفته منابــع طبیعی، آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب، پیش از ظهر دیروز )یکشــنبه( در محوطه دفتر 
رهبری، دو اصله نهال میوه کاشــتند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ســپس در ســخنانی، با تبریک روز والدت با سعادت حضرت 
اباعبداهلل الحسین علیه السالم به ملت ایران، آن وجود شریف را 
کانون عشق ملت ایران و همه ملت های مسلمان اعم از شیعه و 
غیرشیعه دانستند.ایشان در ادامه، کاشت درخت را یک حرکت 
کاماًل دینی و انقالبی خواندند و افزودند: البته نگهداشت و حفظ 
درختان نیز کار بسیار مهمی اســت که باید رعایت شود.رهبر 
انقالب، گیاه زنده را آسایش بخش روح و نگهدارنده جسم انسان 
و منبع رزق خدادی و همه جانبه برای آحاد بشــر دانســتند و 
تأکید کردند: به همین علت تخریب جنگلها و محیط زیســت 
و پوشــش های گیاهی، تخریب منافع ملی است و ویران کردن 
بخشی از جنگلها برای ساخت و ســاز جز در موارد اضطراری، 
قطعاً به ضرر ملت اســت.حضرت آیت اهلل خامنــه ای با رّد نگاه 
تزیینی و حاشیه ای به محیط زیســت، این موضوع را از جمله 
اساسی ترین مسائل کشور برشمردند و گفتند: یکی از کارهای 
برخورد مســرفانه با آنها اســت که در این زمینه مسئوالن باید و ذخیــره حیاتی ملت هــا یعنی »آب« و »خــاک« و پرهیز از جدی در حفاظت از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم 

بــه راهنمایی های متخصصان توجــه کنند.»حفاظت از حیات 
وحش« مسئله دیگری بود که رهبر انقالب اسالمی بی توجهی 
به آن را به ضرر منافع ملی دانســتند و گفتند: در اسالم، شکار 
فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز اســت و در غیر این صورت، 
غیرمجاز و خالف اســت و حتی ســفر شکار سفر حرام شمرده 
شــده است، بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی 
گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.ایشان در 
ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را موظف 
به جلوگیری از تبدیل زمین های کشاورزی دانستند و افزودند: 
این کار به ضرر منافع ملی اســت و زمین های کشــاورزی باید 
توســعه پیدا کند.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید 
بر لزوم توســعه انرژی های پاک گفتند: توسعه انرژی های غیر 
فسیلی مانند انرژی هسته ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون 
است و کشــورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن 
هســتند و نیز انرژی های بادی و خورشیدی، باید جدی گرفته 
شود.ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت درختان 
فراخواندند و گفتند: انجام همه کارهای مهم نیازمند پشــتوانه 
ملی است و درختکاری نیز از جمله کارهایی است که همه مردم 
می توانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان 
و باغ های اطراف و درون شهرها، به گسترش پوشش گیاهی در 

کشور کمک کنند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در پیامی به مناســبت روز پاســدار، 
پاســداران انقالب و جانبازان سرافراز 
را نماد فخر و مباهات ایران اســالمی 
و طالیه داران اقتدار دفاعی دانســت.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت 
دفاع، امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در پیامی با گرامی داشت سالروز والدت 
باســعادت حضرت امام حســین )ع( 
روز پاســدار و فرخنده سالروز والدت 
حضــرت ابوالفضل العبــاس )ع( روز 
جانباز، پاســداران انقــالب و جانبازان 
ســرافراز را نماد فخر و مباهات ایران 
اســالمی و طالیــه داران اقتدار دفاعی 
دانست.براساس این گزارش، متن پیام 

وزیر دفاع بدین شرح است:
»فرخنده زاد روز سومین اختر تابناک 
آســمان امامت و والیت، سرور و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
به عنوان روز پاســدار از مفاهیم عمیق 
نظام اسالمی اســت که حقیقت آن را 
می توان در اندیشــه نــاب معمار کبیر 
انقالب در زمینه تشکیل سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی جســتجو کرد.ابتکار 
راهبــردی حضرت امــام خمینی )ره( 
در تأسیس سپاه در واقع ظرفیت سازی 
برای تضمین دفاع از انقالب و پاسداری 
همه جانبه از استقالل، تمامیت ارضی، 
آرمان ها، امنیت و دســتاوردهای این 
انقالب عظیم و تاریخ ساز با نقش آفرینی 
عاشورایی پاســداران برخاسته از متن 
مردم و انقالب بود که در واقع نمایش 

حماســی پرورش یافتگان مکتب امام 
حســین )ع( و فرهنــگ کربالیی طی 
دوران تکوین و پیروزی نهضت اسالمی 
به شمار می آید.ترسیم و بازخوانی حیات 
سپاه پاســداران از آغاز انقالب اسالمی 
سرشار از نقاط عطف شکوهمندی برای 
درخشــش های بی نظیر این مجموعه 
منحصر به فرد در صحنه های مختلف 
به ویژه در میدان هــای بزرگ مقابله با 
تهدیدات ســخت، نیمه ســخت و نرم 
و همچنین کمک به توســعه و تعمیق 
انقالب اســالمی در داخــل و خارج و 
بازدارندگی برای کشــور در چارچوب 
رسالت ذاتی و فلســفه وجودی سپاه 
و قانون اساسی اســت که می توان به 
مقاطع حســاس و عبرت آمــوز دفاع 
مقدس هشــت ســاله، خنثی سازی 

فتنه هــا و همچنین هماوردی موفق با 
تروریســم تکفیری و داعش در جبهه 
مقاومت اســالمی، عمــران و آبادانی 
کشور و فعالیت های مردم یاری اشاره 
کرد.ملت غیور و شریف ایران اسالمی 
بارها دریافته اند و به طور عینی تجربه 
کــرده اند کــه این مجموعــه مؤمن، 
متعهد، والیی و برخــوردار از بصیرت 
دینی و انقالبی از عناصر اصلی و تعیین 
کننده در بقــا و بالندگی انقالب بوده 
و موجبــات صالبت، اقتــدار و مانایی 
نظــام جمهــوری اســالمی را فراهم 
آورده است.پاســداران انقالب اسالمی 
به یمن تجارب ارزشــمند به دســت 
آمده طی ۴۳ ســال رویارویی مستمر 
با دشــمنان انقالب و نظام اسالمی از 
ظرفیت هــای بالنــده و مطمئن برای 

جلوگیری از غافلگیری در برابر تحوالت 
و رخدادهای محتمل برخوردار بوده و 
تداوم حرکت جهشی و مقتدر به سمت 
افق آرمانی انقالب و نیل به تمدن نوین 
اســالمی را در خود نهادینه نموده اند 
و در این مســیر متعالی به پشــتوانه 
سرمایه اجتماعی متراکم و حمایت های 
مستحکم مردمی، فداکارانه و صادقانه 
از هیچ تالشــی دریغ نخواهند ورزید 
و نشــان خواهنــد داد همچنــان در 
منظومه دفاع از ارزش ها قرار داشــته و 
طالیه داران اقتدار و بازدارندگی دفاعی 
ایران اسالمی هســتند.اینجانب میالد 
باســعادت حضرت امام حســین )ع( 
روز پاســدار و فرخنده زاد روز حضرت 
ابوالفضل العبــاس )ع( روز جانباز را به 
آحاد ملــت ایران به ویــژه فرماندهان، 
مدیران و کارکنان ســپاه پاســداران و 
نیز جانبازان پرافتخار انقالب اســالمی 
تبریک عــرض نموده و بــا تجلیل از 
حماسه سازی های پرافتخار و ماندگار 
این عزیــزان طی چهار دهــه اخیر و 
پاسداشــت یاد و خاطره و آرمان های 
بلند شــهدای گرانقدر سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به خصوص »ســید 
شهدای مقاومت« سپهبد شهید حاج 
قاسم ســلیمانی، موفقیت و سرافرازی 
این نهاد مقــدس را ظل توجهات امام 
عصر )عــج( و تحت تدابیــر و زعامت 
داهیانه مقام معظم رهبری و فرماندهی 
معزز کل قوا حضــرت امام خامنه ای 
عزیز )مد ظله العالی( از خداوند بزرگ 

مسئلت می نمایم.

امیر آشتیانی در پیامی به مناسبت روز پاسدار؛

پاسداران و جانبازان نماد افتخار 
و اقتدار دفاعی هستند

رئیــس قوه قضاییــه، گفت: 
جانبــازان و ایثارگران عزیز 
و ســرافراز می توانند با ارئه 
نقطه نظرات و نقدهای سازنده 
خود، ما را در راستای صیانت 
از مجموعــه قضایی کشــور 

یاری رسانند.
به گزارش ایســنا، به نقل از 
مرکز رســانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
همزمان با اعیاد شــعبانیه در دیدار با جمعی از جانبازان ســرافراز 
دستگاه قضایی، با تبریک و تهنیت والدت باسعادت اسوه استقامت 
و پایمردی در مبارزه با ظلم و اســتکبار حضرت امام حسین )ع( و 
والدت حضرت ابوالفضل العباس )ع( و امام سجاد )ع(، اظهار کرد: مقام 
و مرتبه شــما جانبازان که برای حفظ و دفاع از ارزش های اسالمی 
مجاهدت مخلصانه کرده اید، در نزد پروردگار متعال بســیار رفیع و 

منیع است.رئیس دستگاه قضا در ادامه با یادآوری وظایف همه آحاد 
مردم بویژه مسئوالن در قبال جانبازان، اجر و ثواب خانواده جانبازان 
را نیز بســیار باال دانست و گفت: درک مشقت ها و سختی هایی که 
شــما جانبازان ســرافراز و خانواده های مکرمتان متحمل می شوید 
برای ما دشــوار و بعضاً ناممکن است.رئیس قوه قضاییه در ادامه به 
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و امور ایثارگران این 
معاونت دستور داد تا در راستای رفع مسائل و مشکالت جانبازان و 
ایثارگران شاغل در دستگاه قضایی و خانواده های آن ها نهایت سعی 
و تــالش خود را مصروف دارند.وی در همیــن زمینه با بیان اینکه 
برخــی از قوانین ناظر بر امور ایثارگران به طور کامل اجرایی نشــده 
اســت بر سه شــاخصه در امر احیای قوانین حمایتی از ایثارگران و 

جانبــازان تأکید کرد و بیان داشــت: »گرامیداشــت هدف متعالی 
جانبازان و ایثارگران که همان حفظ و پاسداری از ارزش های انقالب 
اســالمی است« و »درک شرایط و موقعیت جانبازان عزیز و سرافراز 
و خانواده هــای مکرم آنها« و همچنین »رفع نیازهای این بزرگواران 
به صورت عزتمندانه« شاخصه هایی هستند که در رسیدگی به امور 
جانبازان و ایثارگران دســتگاه قضایی باید مدنظر مسئوالن ذی ربط 
قرار گیرد.محسنی اژه ای به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه 
قضاییه دستور داد تا تمامی تدابیر الزم را برای اجرای کامل »قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگران« در دستگاه قضایی به کارگیرند.
رئیــس قوه قضاییه در ادامه از جانبــازان و ایثارگران و خانواده های 
معظم شهدا که در دســتگاه قضایی حضور دارند خواست تا با ارائه 

کمک های فکــری و عملیاتی، مجموعه عدلیــه را در امر »صیانت 
و ارتقاء نیروی انســانی به عنوان مهم ترین سرمایه دستگاه قضا« و 
همچنین »گزینش، جذب و ارتقاء نیروهای متدین و والیتمدار که 
در تراز قضای اســالمی در گام دوم انقالب هســتند«، یاری دهند.

رئیس عدلیه در ادامه بابیان اینکه ما در دستگاه قضایی قائل به عدم 
تبعیض و رفع تبعیض ها در کلیه امور و سطوح هستیم، گفت: شما 
جانبازان و ایثارگران سرافراز به عنوان نمادهای مقاومت و پاسداری از 
ارزش های واالی انقالب اســالمی باید به ما در جهت رفع تبعیض ها 
در جامعه و قوه قضاییه یاری رســانید.وی صیانت از مجموعه عدلیه 
و نیروی انســانی شاغل در دستگاه قضا را در زمره اولویت ها دانست 
و بیان داشــت: جانبازان و ایثارگران عزیز و ســرافراز ما می توانند با 

ارائه نقطه نظرات و نقدهای ســازنده خود، ما را در راســتای صیانت 
از مجموعه قضایی کشور یاری رســانند.رئیس قوه قضاییه افزایش 
رضایتمندی میان مردم و مراجعه کنندگان به دســتگاه قضایی را از 
دیگر موضوعات حائز اهمیت دانست و گفت: تضییقات و کمبودهایی 
که دستگاه قضایی در زمینه هایی نظیر بودجه و نیروی انسانی دارد 
نباید در مسیر خدمت رسانی حداکثری به مردم و مراجعه کنندگان 
مانع ایجاد کند و ضروری است با اتخاذ راهکارهایی علی رغم کمبود 
امکانات، خدمت رسانی قضایی گسترده تری به مردم ارائه دهیم و در 
این زمینه نیز جانبازان و ایثارگران با مشورت ها و کمک های فکری و 
عملیاتی خود می توانند ما را یاری دهند.اژه ای در پایان بابیان اینکه 
با توجه به ضرورت رعایت شــیوه نامه های بهداشتی امکان مالقات با 
همه جانبازان و ایثارگران سرافراز قوه قضاییه فراهم نبود به مسئوالن 
امور ایثارگران دستور داد تا ضمن دسته بندی جانبازان عزیز دستگاه 
قضایی، مقدمات دیدارهای مستمر رئیس عدلیه با تمامی آن ها را در 

نوبت های مختلف در طول سال فراهم کنند.

در دیدار با جمعی از جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس مطرح شد

سه شاخصه مورد تاکید اژه ای برای رفع مسائل جانبازان و ایثارگران
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گزیده خبر

یارانه چند نفر حذف می شود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی تا ســه ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱ موظف می شود طبق دهک بندی ها، 
یارانــه پردرآمد ها را حذف کند.به گزارش اقتصادآنالین به نقل از صدا و ســیما، 
مهدی طغیانی در گفتگو با برنامه فرامتن شبکه افق سیما افزود: اآلن ۷۸ میلیون 
نفر یارانه هدفمندی و ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت می کنند. وی گفت: 
ممکن است از این تعداد کسانی باشند که واقعاً مستحق دریافت یارانه نیستند که 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایگاه رفاه ایرانیان، ممکن است با آن مطلوب 
فاصله داشته باشــد، ولی ابزار قابل قبولی است و داده هایی در داخل آن است و 
اعتراض ها را بر همین اساس رســیدگی می کنند، ولی می تواند تکمیل تر شود.

آقای طغیانی افزود: وزارت مربوطه دنبال تکمیل آن است و باید پاالیش مجددی 
ایــن ۶۰ میلیون و ۸۷ میلیون بشــوند و حداقل ۱۸ میلیون نفر از یارانه بگیران 
هدفمندی حذف می شوند و کسانی که در نوبت هستند، مستحق می باشند یا به 
اشتباه حذف شــده اند؛ در هر دو مورد یا یک مورد حذف شده باشند می توانند 
جایگزین بشــوند.وی در مورد این که متغیر های این پاالیش چیســت؟ گفت: 
داده های مختلفی است مثل درآمد، گردش های مالی حساب بانکی و وام هایی که 

اشخاص می گیرند و خود وزارتخانه موظف به این دهک بندی است.

در نشستی با اصحاب رسانه؛
 برنامه های هفته منابع طبیعی 

در قم تشریح شد
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان قم با اشــاره به اجرای برنامه های 
مختلف به مناسبت هفته منابع طبیعی گفت: کاشت نهال با شعار »کاشت هزار 
نهال به یاد هر شهید« مهم ترین برنامه ای است که با مشارکت دستگاه ها و اقشار 
مختلف مردم دنبال خواهد شــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان قم، محمد شعاعی در آستانه هفته منابع طبیعی در نشست 
خبری که امروز در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان قم برگزار شــد، 
طی سخنانی اظهار کرد: به مناسبت هفته منابع طبیعی از  تاریخ ۱5 لغایت 22 
اسفندماه برنامه های مختلفی در استان قم در نظر گرفته شده است که از جمله 
این برنامه ها کاشــت بذر یا نهال با شعار »به یاد هر شهید کاشت هزار نهال« در 
شهرستان جعفرآباد با حضور امام جمعه و فرماندار شهرستان در روز 22 اسفندماه 
است.وی اضافه کرد: تهیه محتواهای رسانه ای در راستای شناخت اکوسیستم با 
عنوان ســیمای منابع طبیعی اســتان قم به منظور پخش در شبکه نور و فضای 
مجازی، دیدار مسئوالن سازمان منابع طبیعی کشور با آیات عظام، غبارروبی مزار 
شــهدای گمنام در کوه خضر و حضور مدیران منابع طبیعی در میز خدمت نماز 

جمعه قم از جمله اقدامات انجام شده است.

همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی در استان همدان: 
نزدیک به یک میلیون و236هزار اصله نهال 

در استان همدان توزیع شد
همدان- شــهناز محمدی: اسفندیار خزائی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان همدان گفت: یک میلیون اصله قلمه صنوبر و 2۰۰ هزار اصله نهال صنوبر با 
۱۰ هزار اصله نهال جنگلی وفضای سبزی و2۶۰۰۰اصله نهال جنگلی برای پویش 
نهالکاری برای ایران ســر سبز همزمان با هفته منابع طبیعی در مناطق مختلف 
استان غرس می شود.اسفندیار خزایی مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان 
همدان  در نخستین جلسه ستاد برگزاری هفته منابع طبیعی استان همدان اظهار 
داشــت: توزیع و غرس این تعداد نهال همزمان با هفته منابع طبیعی) ۱5 تا 2۱ 
اسفند( در سطح شهرستان های تابعه استان همدان انجام می شود.وی افزود: در 
این هفته با مشارکت ارگان  ها، بسیج سازندگی، همیاران طبیعت، جمعیت هالل 
احمر، مردم و مسئوالن برنامه های متنوعی برای ترویج سنت حسنه درختکاری 
در سطح استان همدان اجرا می شود.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
همدان گفت: سال گذشته با جود شرایط ناشی از همه گیری کرونا، برنامه های 

بسیار خوبی همزمان با هفته منابع طبیعی در این استان برگزار شد.

وزیر راه و شهرسازی در گرگان: 
محدودیتی برای ثبت نام در طرح ملی مسکن 

وجود ندارد
مهندس قاسمیدر مراسم کلنگ زنی چهار هزار واحد مسکونی در روستاهای 
استان گلستان که به صورت متمرکز در روستای نصرآباد گرگان برگزار شد، 
اظهارکرد: بنیاد مسکن کارهای بزرگی را در استان گلستان شروع کرده و امروز 
شاهد آغاز ساخت هزاران واحد مسکونی در شهرها و روستاها هستیم.وزیر راه 
و شهرسازی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن هم بار عظیمی بر دوش بنیاد 
مسکن قرار دارد.وی با بیان اینکه دولت در وعده های خود صادق است و خود 
را خدمتگزار مردم می داند، افزود: تالش دولت بر این است که اقشار متوسط 
و ضعیف بتوانند صاحب خانه شوند.قاســمی ادامه داد: امروز ساخت 2۶ هزار 
واحد مســکونی در استان گلستان آغاز شده که می تواند در اشتغال، کاهش 
قیمت زمین و مسکن و همچنین پایین آمدن اجاره مسکن نقش مهمی داشته 
باشد.وی با بیان اینکه سهمیه تعیین شده برای استان گلستان در طرح نهضت 
ملی مســکن حدود ۹۰ هزار واحد مسکونی اســت، گفت: با این وجود هیچ 
محدودیتی برای ثبت نام نداریم و همه کســانی که فاقد مسکن هستند می 
توانند در این طرح ثبت نام کنند تا بتوانیم با حمایت دولت و مجلس سرپناهی 

ایمن برای مردم بسازیم.

معیار تعیین دستمزد کارگران چه 
خواهد بود؟

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه فردا شورای عالی کار تشکیل 
جلســه می دهد، گفت: سبد معیشــت ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار 
تومانی باید به عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد باشد.به 
گزارش مهر، محمدرضا تاجیک در مورد جلســه دیروز شورای 
عالــی کار، اظهار کرد: نظر گروه کارگری این اســت که برای 
تعیین دســتمزد ماده ۴۱ اجرا شود و سبد معیشت ۸ میلیون 
و ۹۷۹ هزار تومانی به عنوان معیار اصلی برای تعیین دستمزد 
باشــد.عضو کارگری شــورای عالی کار افزود: گروه کارفرمایی 
ظاهراً به جمع بندی نرســیده بودند و وارد گفتگو نشــدند از 
این رو جلسه دیروز به نتیجه نرسید.وی ادامه داد: فردا ساعت 
۱۸:۳۰ جلسه بعدی شورای عالی کار برگزار می شود. امیدواریم 
که شــرکای اجتماعی این موضوع را در ذهن داشته باشند که 
در صورت افزایش توان خرید کارگران بازدهی کارخانجات نیز 
افزایش می یابد. روال سال های قبل اشتباه بود و باعث شد روز 
به روز در تولید ضعیف شــویم.تاجیک گفت: باید در دستمزد 
کارگران تغییر و تحول داشته باشیم و تعیین دستمزد بر اساس 
تبصره 2 ماده ۴۱ باشد. با توجه به اینکه به تفاهم هر چه بیشتر 
در شورای عالی کار نیاز داریم توقع داریم در جلسه فردا اعداد 
اعالمی کارفرماها برای تعیین دســتمزد مطابق با قانون باشد.

عضو کارگری شــورای عالی کار تاکید کرد: اگر فردا به نتیجه 
نرسیم، روز چهارشنبه جلسه دیگری خواهیم داشت.

 فرار مالیاتی 3۷۵۰ میلیاردی 
2۵ شرکت در تهران

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از شناسایی 25 شرکت دارای فرار مالیاتی 
خبر داد.به گزارش ایسنا، سرهنگ علی ولیپور گودرزی یکی از وظایف پلیس را برخورد 
بــا تخلفات و فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: این موارد با هماهنگی میان پلیس، 
وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی کشور انجام می شود و پلیس اجازه نخواهد داد تا 
افراد ســودجو و فرصت طلب با روش های غیرقانونی از پرداخت مالیات فراری شوند.

وی ادامه داد: در همین راســتا نیز پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در هماهنگی 
با دستگاه های مربوطه 25 شرکت دارای فرار مالیاتی را در سال جاری مورد شناسایی 
قرار دادند که در این خصوص ۳5 نفر نیز بازداشــت شــدند.این افراد عمدتا با روش 
های مجرمانه و جعلی اقدام به فرار مالیاتی کرده بودند که برایشان پرونده ای تشکیل 
شــده و برای ادامه روند رســیدگی به جرم روانه دادسرا شــدند.رییس پلیس امنیت 
اقتصادی تهران بزرگ میزان فرار مالیاتی این شــرکت ها را ســه هزار و ۷5۰ میلیارد 
ریــال اعالم کرد و گفت: شــرکت های متخلف موظفند که این مبالغ را به حســاب 
بیت  المال بازگردانند.ولیپور گودرزی درباره شیوه های این افراد برای فرار مالیاتی نیز 
گفت: مجرمان با روش هایی مانند صدور فاکتور فروش و مهر جعلی، ثبت شــرکت با 
مشخصات افراد کارتن خواب، سو استفاده از کد اقتصادی شرکت های متعلق به غیر، 
جعل گواهی ارزش افزوده و ... اقدام به این رفتار مجرمانه کرده بودند که البته از سوی 
پلیس مورد شناسایی قرار گرفتند.رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پایان 
با تاکید بر اینکه برخورد پلیس امنیت اقتصادی با مخالن نظم و امنیت اقتصادی کشور 
تعطیل نشده و ادامه خواهد داشت، اظهارکرد: پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در 
هماهنگی با دیگر دســتگاه های مســئول اقدامات خود را برای تامین امنیت سرمایه 

گذاری اقتصادی در کشور ادامه خواهد داد.

فرماندار:
 تبریز برای میزبانی میهمانان نوروزی

 آماده می شود
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: فرماندار تبریز از آمادگی این شهرستان برای پذیرایی و 
میزبانی از میهمانان نوروزی پس از دوران سخت کرونایی خبر داد.علی جعفری آذر در 
جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان با تاکید بر اینکه تبریز باید مهیای پذیرش 
میهمانان نوروزی باشــد، افزود: با توجه به ظرفیت های بسیار وسیع گردشگری، باید 
از هم اکنون نســبت به هموارسازی زمینه های حضور میهمان نوروزی و گردشگران 
داخلی و خارجی در این منطقه اقدام شود.وی اظهار داشت: مأموریت و رسالت تمامی 
دستگاه ها و ارگان های عضو ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان در دستورالعمل ها  و 
بخشنامه های مربوطه مشخص شده است و مردم نیز منتظر نتایج اقدامات و عملکرد 
ما هســتند که باید تمامی دســتگاه ها با جدیت به انجام ماموریت های خود در این 
خصوص بپردازند.جعفری آذر با بیان اینکه تمام تالش ها باید با نگاه واقع بینانه انجام 
بگیرد، ادامه داد: شهرستان تبریز در حوزه های مختلف خود را مهیای پذیرش میهمانان 
نوروزی می کنــد و در این زمینه باید امکانات رفاهی و تمهیدات الزم در ورودی ها و 
خروجی های شهرستان به انجام برســد.وی به محدودیت های کرونایی طی دو سال 
گذشته اشاره و اضافه کرد: طی این مدت تمامی حوزه ها از شیوع این بیماری آسیب 
دیده اند که امید اســت با تداوم واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط 
آحاد مردم به خصوص میهمانان نوروزی شــاهد رونق سفرهای ایمن باشیم.فرماندار 
تبریز با تبریک فرا رســیدن اعیاد شعبانیه و آرزوی استقرار جامعه  ای بانشاط، مرفه، 
منظم و قانون مدار که جامعه  مدنظر انبیاء و اولیای الهی اســت، گفت: ما مســئوالن 
نباید وظایف خود را مشــمول مرور زمان کنیم و باید ایرادات و کاستی های موجود را 

مشخص، احصاء و برطرف کنیم.

فراز و فرودهای »دالر 4200 تومانی«

ارزترجیحیحذفنمیشود؛تغییرشکلمیدهد
نمایندگان مجلس دیروز ســرانجام بعــد از چندماه بحث و 
گفت وگو، تکلیف ارز ترجیحی را برای سال آینده معلوم کردند؛ 
بر این اساس، ۹ میلیارد دالر ارز ترجیحی از حالت اسکناسی 
بــه یارانه ریالی تبدیــل می شــود.گروه پارلمانی خبرگزاری 
فارس: وقتی در شامگاه دوشنبه 2۰ فروردین ۱۳۹۷ اسحاق 
جهانگیری معاون اول حسن روحانی و نامزد پوششی وی در 
انتخابات ۹۶، مقابل دوربین رســانه ملی حاضر شد و خبر از 
تعیین نرخ ۴2۰۰ تومانی برای ارز مورد نیاز کاالهای اساسی 
و دارو داد،  خیلی ها تصور می کردند با این اقدام دولت، جلوی 
یکه تازی نرخ دالر که در قانون بودجه آن ســال ۳۷۰۰ تومان 
تعیین شده بود، گرفته می شــود، اما گذر زمان نشان داد نه 
تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه قیمت کاالهای اساسی و نهاده های 

دامی و کشاورزی مورد نیاز روز به روز بیشتر هم شد.
ایــن نرخ که به گفته کارشناســان اقتصادی، بدون مطالعات 
دقیق کارشناســی و توجه به همه عوامل موثر بر قیمت ارز و 
البته به صورت دستوری تعیین شده بود، از آن به بعد با عنوان 
»دالر جهانگیری« در جامعه معروف شد.فقط در همان سال 
نخســت تخصیص این ارز، از فروردین تا اسفند ۱۳۹۷ حدود 
۸ میلیارد و 2۹۷ میلیون دالر ارز ترجیحی به واردات کاالهای 
اساسی مصرفی و نهاده های دامی اختصاص یافت، اما نتیجه 
آن در سفره های مردم هیچ گاه دیده نشد. افزایش سرسام آور 
قیمت کاالهای اساســی مورد نیاز مردم در سال های استقرار 
دولت های یازدهم و دوازدهــم و به ویژه بعد از تخصیص ارز 
ترجیحی )دالر ۴2۰۰ تومانی(، باعث شد تا در دو سال اخیر، 
زمزمه هایی درباره حذف این ارز و تک نرخی شــدن آن و در 
عوض، اختصــاص یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان 
مطرح شــود. علت این مســئله هم، افزایش بی رویه قیمت 
تمام شــده کاالهای اساســی از یک  طرف و گسترش رانت 
و فســاد ناشی از دریافت این ارز و تشکیل پرونده های متعدد 
در دســتگاه قضا از طرف دیگر، بوده اســت.حتی در همین 
رابطه، مجلس یازدهم برای موشکافی مسئله و مشخص شدن 
راه هایی که ارز ترجیحی در آنها مصرف شده، دست به کار شد 
و چنــدی قبل با موافقت نمایندگان، هیات تحقیق و تفحص 
از نحوه هزینه کرد ارز ترجیحی تشکیل شد.جبار کوچکی نژاد 
نماینده مردم رشت و رئیس این هیات، اخیرا در گفت و گو با 
خبرنگار پارلمانی فارس، تاکید کرد: »هیات تحقیق و تفحص 
از نحوه هزینه کرد ارز ترجیحی به دنبال آن اســت تا به این 
پاسخ برسد که چه میزان از ۶۰ میلیارد دالر منابع ارزی خارج 
شــده از کشور در زمان دولت قبل، به جیب مردم بازگشته و 
چقدر از آن به جیب دالل ها رفته است«.به گفته این نماینده 
مجلس، »وزارتخانه های صنعت، بهداشــت و کشاورزی محور 
اصلی بررســی های هیات تحقیق و تفحص هســتند و منشأ 
تخصیص ارز هم که بانک مرکزی اســت، مورد بررســی قرار 

می گیرد«. )اینجا را بخوانید(

 عزم دولت برای جراحی اقتصادی و نگرانی مجلس از 

آثار تورمی
صرف نظر از اینکه ماجرای تحقیق و تفحص به کجا برسد و در 
صورت ارسال به قوه قضائیه، چه تصمیمی در محاکم قضایی 
گرفته شود، اما اصل موضوع ارز ترجیحی )دالر ۴2۰۰ تومانی( 

و آینده آن، همچنان محل مناقشه مجلس و دولت است.
با آغاز به کار دولت ســیزدهم در ســال جــاری و با جدی تر 
شدن انتقادات کارشناســی به تداوم پرداخت ارز ترجیحی و 
تبعات آن برای اقتصاد کشور – از جمله افزایش رانت و فساد 
و فشار به منابع ارزی کشور – نهایتا سازمان برنامه و بودجه به 
ریاست سیدمسعود میرکاظمی در الیحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ 
۸ میلیارد دالر اختصاص یافته به ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ 
را حذف کرد و در مذاکرات شــفاهی بیــن دولت و مجلس، 
اعالم شــد که دولت برای جبران آثار تورمی ناشــی از حذف 
این نــوع ارز، برنامه هایی همچون اختصاص یارانه و بن کارت 
را مدنظر دارد.دولت در این رابطه معتقد به اصالح ریل گذاری 
غلط دولت گذشته است، اما مجلس در جریان بررسی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ در کمیســیون تلفیق مقرر کرد در سال آینده 
نیز همچنان ۹ میلیــارد دالر ارز ترجیحی برای برای تامین 
دارو، گندم و نهاده های دامی و کشاورزی برای سال آینده در 
نظر بگیرد؛ علت آن را هم، نداشتن برنامه روشن و مشخص از 
ســوی دولت برای جبران آثار تورمی حذف این نوع ارز اعالم 
کرد.تصمیمی که در روز دوم اســفندماه و در صحن مجلس 
با مخالفت جدی دولت و تشــکیل جلسه غیرعلنی با حضور 
میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه منجر شد.آنطور 
که برخی نمایندگان روایت کرده اند، رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه در نظر گرفتن این میزان ارز ترجیحی را باعث ناترازی 
بودجه ســال آینده اعالم کرده بود، به همین خاطر با تصمیم 
نماینــدگان، بند الحاقی یک تبصــره ۱ الیحه بودجه که به 

این نوع ارز می پردازد، مجددا به کمیســیون تلفیق بازگشت 
تا تصمیم دوباره ای برای آن گرفته شود.اما کمیسیون تلفیق 
باز هم به همان دلیل قبلی، یعنی برنامه مدون ندادن از سوی 
دولت، تصمیم قبلی را گرفت؛ یعنی حذف نشــدن ارز ۴2۰۰ 
تومانی در ســال آینده و اختصــاص ۹ میلیارد دالر برای این 

نوع ارز.

 ارکانی: حذف ارز ترجیحی تورم انتظاری 25 درصدی 
را در پی دارد

احســان ارکانــی نماینده مردم نیشــابور و دســتیار رئیس 
کمیســیون تلفیق در این رابطه بــه خبرنگار پارلمانی فارس 
گفته است: این تصمیم کمیسیون در شرایطی گرفته شد که 
دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ رقمی را         برای ارز ترجیحی 
پیش بینــی نکرده و هیــچ برنامه مکتــوب و مدونی هم در 
خصوص جبران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به کمیسیون 
ارائه نداده اســت، لذا چون اعضای کمیســیون حذف این ارز 
را         به معنای فشــار مضاعف بر مردم می دانند و تورم انتظاری 
2۰ تا 25 درصدی نیز در نتیجه حذف ارز ترجیحی به وجود 
خواهد آمد، مصوبه قبلی را         مجددا تکرار کردند.وی عنوان کرد: 
مشکل ما در این رابطه این است که اساسا دولت هیچ عدد و 
رقمی را         به ما اعالم نکرده که چقدر نیاز به ارز ترجیحی دارد و 
معتقد است کل ارز ترجیحی باید از الیحه بودجه حذف شده 
و صفر شــود، اما کمیسیون تلفیق راهکار بینابینی را         انتخاب 
کرد که هم به منابع ارزی دولت فشــار وارد نشود و هم سفره 
مردم با هرج و مرج در قیمت کاالهای اساســی و ۴ - 5 برابر 

شدن آنها، کوچک تر نشود.

   تصمیم نهایی مجلس/ ارز ترجیحی حذف نشد؛ تغییر 
شکل داد

ســرانجام، صبح دیروز )یکشنبه ۱5 اســفندماه( و در جریان 
بررســی بخش هزینــه ای الیحه بودجــه ۱۴۰۱، تکلیف ارز 
ترجیحی را برای ســال آینده معلوم کرد.بر اساس این مصوبه 
و مطابق جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ در ســال آینده »به 
دولت اجازه داده می شــود در ســال ۱۴۰۱ تا معادل سقف 
ردیف )۱۸( جدول مصارف تبصره )۱۴( این قانون )۹ میلیارد 
دالر( را از طریــق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای 
واردات کاالهای اساســی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشــکی 
اختصــاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از ســبد 
ارز ترجیحی حذف کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران زیان 
رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساسی را از طریق کاالبرگ 
الکترونیکی و در امور پزشــکی از طریق بیمه ها و یا از طرق 
جایگزین مطمئن به انجام رســانده باشد، به طوری که افراد 
بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و 

در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

اما معنای ساده مصوبه دیروز مجلس چیست؟ آیا ارز 
ترجیحی حذف شــده، یا با شرط و شروطی پرداخت 

می شود؟
محســن زنگنه عضو کمیســیون تلفیق بودجــه ۱۴۰۱ در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره مصوبه 
امروز مجلس گفت: در الیحه ای که دولت به مجلس ارائه داد، 
قید شده بود که در سال آینده تمام منابع ارزی دولت با نرخ 
ETS )نزدیک به نرخ آزاد( فروخته شود و لذا دولت حق نداشت 
ارزی را ارزان تر از نرخ آزاد، به واردکننده یا هر شخص حقیقی 
و حقوقی دیگری پرداخت کند، اما با مصوبه امروز مجلس به 
دولت اجازه داده شد تا در سال آینده برای تأمین روغن،  دارو و 
نهاده های دامی و کشاورزی تا مرز ۹ میلیارد دالر معادل ۱۷۰ 
هزار میلیارد تومان برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی 
و ETS بــه واردکننده یا مصرف کننده و یا در هر جای دیگری 
از زنجیره تولید، یارانه پرداخت کند؛  در واقع ارز ۴2۰۰ تومانی 
که پیش از این به صورت اسکناس دالر به واردکننده پرداخت 
می شد، حاال به یارانه ریالی تبدیل می شود.وی افزود:  در حالت 
قبلــی واردکننده دالر را با نرخ ۴2۰۰ تومان از دولت دریافت 
می کرد که این آفات و مفاســدی در پی داشت؛ مثل مغایرت 
کاالهای وارد شده با کاالهای ثبت سفارش شده، اما در اینجا 
برای جلوگیری از فساد، رانت و فشار به منابع ارزی، واردکننده 
کاال را وارد می کند و ســپس مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی و 
آزاد را بــه صورت ریالی از دولــت می گیرد؛ بنابراین عماًل ارز 
ترجیحی حذف نشــده، بلکه شکل آن تغییر یافته است.عضو 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد:  اگر دولت بنا به هر 
دلیلی تصمیم گرفت کاالیی را از شــمول ارز ترجیحی خارج 
کند، مکلف اســت بگونه ای تدبیر کند که کاالهای اساسی به 
قیمت شــهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد، در واقع معنای 
دیگر این مصوبه این اســت که اگر قیمت کاال افزایش یافت، 

دولت باید ارز ترجیحی بدهد.

معاون وزیر راه و شهرســازی با تشــریح برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن از پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه مسکن 
برای سال آینده خبر داد.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمود محمودزاده با تاکید بر اینکه قیمت اجاره ناشی از قیمت ملک بوده و 
تحلیل های سه دهه نیز موید این مطلب است، گفت: وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره، راهکار توانمند کردن مستاجران را در پرداخت نرخ 
اجاره با ارایه تسهیالت کمک  ودیعه مسکن در ایام همه گیری کرونا در دستور کار قرار داد و عملیاتی و اجرایی کرد.وی یادآور شد: طی 2 سال اخیر با 
حمایت ستاد ملی کرونا تسهیالتی در قالب کمک ودیعه اجاره تعیین و در اختیار مستاجران متقاضی گذاشته شد. این کمک ودیعه ها به توانمند کردن 
مستاجران کمک کرد تا بتوانند اجاره های خود را در ایام همه گیری کرونا پرداخت کنند.وی با اعالم این که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره چند دستور کار دارد که یکی از 
آنها افزایش سقف وام ودیعه مسکن است، افزود: این اقدام در قالب بودجه ساالنه است که چنانچه مصوب شود می تواند کمک موثری برای اجاره نشین ها باشد.وی ادامه داد: همچنین نظام 
اجاره داری حرفه ای نیز در دستور کار است که در حال راه اندازی و تشکیل آن هستیم، با مقیاسی که نهادها و دستگاه هایی که به نوعی از نظر قانونی تکالیفی دارند همچون شهرداری ها و 
دستگاه های حمایتی در آن مشارکت داشته باشند و شرکت های خصوصی بتوانند وارد عرصه شوند. مقرر است تا نظام اجاره داری حرفه ای در کنار اجاره داری سنتی به ساماندهی بازار کمک 
و تاثیرات مناسبی را  در بازار اجاره ایجاد کند.محمودزاده تصریح کرد: راه اندازی و تشکیل نظام اجاره داری مدت هاست در کمیسیون های تخصصی دولت دستور کار است که پیگیر هستیم 
تا هرچه زودتر به نتیجه برسد.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: افزایش تولید و عرضه واحد مسکونی به عنوان طرح های حمایتی که با سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی در 

حال انجام است می تواند موثر باشد. از سال آینده که شروع واگذاری  واحدهای طرح نهضت ملی مسکن است حتما تاثیرات مثبتی در بازار اجاره خواهد گذاشت.

بازنشســتگان و مســتمری بگیران تامین اجتماعی بار دیگر به موضوع همسان سازی در شهرهای مختلف اعتراض 
کردند.به گزارش ایلنا، بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به نحوه ی اجرای همسان سازی مستمری های 
خود، کســر سرانه درمان از مستمری، اعمال نشــدن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی متناسب با هزینه های زندگی 
اعتراض دارند و از همین رو امروز )یکشــنبه/۱5 اســفند( در شهرهای مختلف تجمع کردند. بازنشستگان، خواهان 
استمرار اجرای  متناسب سازی به منظور کاهش فاصله هزینه های زندگی با مستمری های خود هستند و می گویند 

که  متناسب سازی باید به نحوی استمرار یابد که با اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هماهنگ باشد. تکمیل متناسب سازی مستمری بازنشستگان تا 
۱۰۰ درصد زمان برقراری مستمری، دیگر خواسته ی بازنشستگان است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. سازمان تامین اجتماعی متناسب سازی 
را بر اساس میزان مطالباتی که از دولت وصول می کند اجرا می کند. با این حال بازنشستگان می گویند که اجرای متناسب سازی تکلیف قانون برنامه ششم 
توسعه است و مطالبات سازمان از دولت ارتباطی با اجرای متناسب سازی ندارد. بازنشستگان همچنین به کسر سرانه درمان 2 درصدی از مستمری خود 
بر اساس ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی اعتراض دارند. اجرای کامل سه جانبه با تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی از حالت هیات امنایی به شورای 
عالی، دیگر خواسته ی بازنشستگان است. بازنشستگان همچنین خواهان پرداخت کامل مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی هستند که رقم آن به 

بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

اعتراضبازنشستگانبههمسانسازیحقوقهاوامودیعهمسکنافزایشمییابد
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گزیده خبر

۵۵ درصد ظرفیت ذخایر سدها خالی است
با توجه به وجود ذخیره ۲۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون مترمکعبی آب پشت سدهای 
کشــور، در حال حاضر حدود ۴۵ درصد ظرفیت مخازن ســدها پُر و ۵۵ درصد 
این ظرفیت خالی اســت.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار 
دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان می دهد با سپری شدن 1۶۴ روز از 
سال آبی، تا 1۴ اســفندماه )سال آبی 1۴۰1-1۴۰۰( مجموع حجم ذخایر آب 
در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۲.۶۳ میلیارد متر مکعب رسیده که نسبت 
به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 19 درصد کاهش است.با توجه به وجود 
ذخیره ۲۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون مترمکعبی آب پشت سدهای کشور، درحال 
حاضر حدود ۴۵ درصد ظرفیت مخازن سدها پُر و ۵۵ درصد این ظرفیت خالی 
است.»فیروز قاســم زاده«، مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور در این 
خصوص اظهار داشــت: بررسی وضعیت ورودی ســدهای کشور نشان می دهد 
که ورودی به مخازن در ســال آبی جاری به 1۳.۲۵ میلیاردمترمکعب رســیده 
است که کاهشی معادل 1۴درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد. 
بخشی از بارش ها که به صورت برف در ارتفاعات بوده است، بعد از ذوب برف در 
ماه های آتی باعث رشــد ورودی ها خواهد گردید.وی افزود: میزان پُرشدگی سد 
زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه و ســدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود 1۳ درصد، 
17 درصد، ۴۶ درصد و ۵۰ درصد اســت و با توجه به بارش های مناسب جنوب 
کشور در سال جاری، سدهای استان هرمزگان تقریباً در شرایط پرشدگی کامل 
قرار دارند.مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور خاطرنشان کرد: رعایت 
الگوی بهینه مصرف در بخش های مختلف مصرف تا زمان تغذیه مناسب مخازن 

سدها امری ضروری است.

سد گاران مریوان سرریز کرد
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان گفت: در 
پی بارندگی های اخیر در منطقه مریوان، سد گاران این 
شهرستان سرریز کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای کردســتان، مهندس آرش آریانژاد اظهار 
کرد: ســد گاران در ۲۰ کیلومتری شمال شرقی شهر 
مریوان واقع شده و حجم نرمال این سد 8۴.۴۲ میلیون متر مکعب، ارتفاع آن از 
پی ۶۲ متر، طول تاج  ۵۰۴ متر و عرض تاج آن نیز هشت متر است.وی افزود: 
این سد با هدف تامین آب کشاورزی نواحی عمرانی پایاب و قزلچه سو به میزان 
۴ هزار و ۵۰۰ هکتار و تأمین آب شرب و صنعتی شهرستان مریوان به میزان ۲۰ 

میلیون متر مکعب، در سال 9۲ آبگیری شد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان خبر داد
سرانجام آِب شهر سیریک پایدار شد

"امین قصمی" مدیرعامل آبفا هرمزگان از اتمام تعمیرات اساســی آب شیرین 
کن ســیریک و افزایش ظرفیت آب تولیدی این ســایت خبر داد و گفت:  هم 
اکنون آِب شهر سیریک به پایداری الزم رسیده و مشترکان به طور شبانه روز از 
آب شــرب بهداشتی بهرمند شده اند.وی افزود: تعمیرات اساسی این سایت آب 
شیرین کن شامل تعویض ممبران ها، اصالح فرایندهای پیش تصفیه و تعمیرات 
بوده که با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال توســط سرمایه گذار این پروژه و به 
منظور افزایش ظرفیت تولید و پایداری منابع آبی سیریک اجرا شده است. قصمی 
همچنین ادامه داد: با ساخت آبگیر جدید و افزودن یک واحد تولیدی جدید در 
ســال آینده نیز، مازاد تولید صرف آبرسانی به روستاهای حومه این شهر خواهد 
شــد.وی اضافه کرد: ترمیم مخازن ذخیره آب این شهر نیز با هدف جلوگیری از 
هدررفت آب اجرا شــده است.مدیرعامل آبفا استان خاطرنشان کرد: طی انجام 
تشریفات مناقصه، پیمانکار پروژه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب محله چاالکو 
شهر سیریک نیز مشخص شــده که تا ابتدای سال آینده، عملیات اجرایی این 

پروژه به طول تقریبی 8 کیلومتر آغاز می شود.

مدیر منطقه چالوس اعالم کرد؛
آمادگی کامل منطقه چالوس جهت ارائه 

خدمات مطلوب در ایام نوروز
مدیر  پخش فــرآورده های نقتــی منقطه چالوس از 
آمادگــی کامل ایــن منطقه در ایــام تعطیالت پایان 
ســال و نوروز 1۴۰1در غرب مازنــدران خبر داد.تورج 
امانی مدیر منطقه در جلســه سوخترسانی نوروزی با 
تاکید بر رعایت کامل  دستورالعمل های بهداشتی در 
جایگاههای عرضه سوخت ،گفت: با هماهنگی های به عمل آمده و ذخیره سازی 
مناســب  فرآورده های نفتی در بخش های مختلف بــه ویژه حمل و نقل این 
منطقه آمادگی کامل در ایام تعطیالت پایان سال و نوروز 1۴۰1در غرب مازندران 
را داشته و از ابتدای اسفند ماه با اعزام اکیپ های عملیاتی و بازرسی به جایگاهها 
و نقاط عرضه ،امیدواریم  بتوانیم خدمات خوبی در جهت سوخترسانی مطلوب 
ارائــه دهیم.امانی افزود: با پیش بینی  افزایش قابل مالحظه تردد در تعطیالت 
نوروز امسال نسبت به سال قبل  در غرب مازندران ،به عنوان پرترددترین منطقه 
کشور ،این شرکت با هماهنگی کامل واحدهای منطقه، نواحی، جایگاهها، شرکت 
های حمل و نقل، ذخیره سازی مناسب فرآورده های نفتی،هماهنگی با مبادی 
تامین در خصوص ارسال به موقع، بروزرسانی سیستم های فروش و بازدید های 
میدانی در جهت کنترل های کیفی و کمی، آمادگی جهت خدمت رســانی به 

هموطنان عزیز را دارد.

 برق پایدار با کاهش مصرف برق پرمصرف ها 
تامین می شود

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به موضوع یارانه مشترکان پر مصرف برق، 
گفت: برق پایدار با کاهش مصرف برق پرمصرف ها تامین می شــود.به گزارش گروه اقتصادی 
خبرگزاری تســنیم، مصطفی رجبی مشهدی، ســخنگوی صنعت برق در خصوص تغییرات 
قبوض برق که بر اســاس بنــد »ی« تبصره 8 قانون بودجه ســال 1۴۰۰از ابتدای بهمن ماه 
سال جاری اجرایی شده  اظهار کرد: بر این اساس، مشترکانی که مصرف آن ها کمتر از الگوی 
تعریف شده برق مصرف کنند، از تعرفه یارانه ای برق برخوردار خواهند بود و تعرفه مشترکانی 
که بیش از الگو مصرف داشــته باشند به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.وی اضافه کرد: 
به عبارتی دیگر مشــترکانی که بیش تر از الگو مصرف کنند، متناسب با این افزایش از یارانه 
آن ها کاسته خواهد شد. همچنین در صورتی که مصرف مشترکانی که تحت پوشش کمیته 
امداد یا بهزیســتی هستند  کمتر از نصف الگوی تعیین شده باشد، تعرفه آن ها رایگان خواهد 
بود.مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: این تغییرات شامل حال ۲۵ درصد از 
مشترکان می شود که حدود 9 درصد از آن ها نیز کمی بیش از الگو مصرف دارند که با کمی 
کاهش در مصرف، می توانند مصرف خود را به کمتر از الگوی تعریف شــده برســاند. در واقع 
می توان گفت صورتحساب 7۵ درصد از مشترکان تغییری نکرده است.سخنگوی صنعت برق 
در تشریح الگوهای تعیین شده گفت: تعرفه برق در ماه های غیرگرم ۲۰۰ کیلووات ساعت و در 
تابستان به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی افزایش می یابد. یعنی در مناطق عادی و معتدل 
کشــور که شامل حدود 8۰ درصد از کشور می شود، به ۳۰۰ کیلووات ساعت افزایش می یابد 
اما در ۴ منطقه گرمسیری که بر اساس شرایط اقلیمی طبقه بندی شده اند در ماه های گرم تا 
ســه هزار کیلووات ساعت افزایش می یابد. البته استان های حاشیه خلیج فارس، دریای عمان 
و استان های همجوار مانند خوزستان، جنوب سیستان وبلوچستان و بخش هایی از کرمان جز 
منطقه گرمسیری 1 محسوب می شوند.وی در خصوص قیمت تمام شده برق خاطرنشان کرد: 
قیمت تمام شــده برق با در نظر گرفتن قیمت واقعی سوخت و سایر هزینه ها بیش از ۲ هزار 
تومان اســت اما در حال حاضر در تعرفه  تعریف شــده جدید، این عدد حتی برای کسانی که 
مصرفشان بیش از الگوســت، به ازای هر کیلووات ساعت 8۰۰ تومان در این ماه خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شبکه برق ایران در خصوص اطالع رسانی به مشترکان از میزان 
مصرفشــان گفت: برای آن دسته از مشترکانی که بیش از الگوی تعیین شده مصرف داشته 
باشــند، پیامک هشدار ارسال شده است. همچنین در قبوض برق ذکر شده که مشترک جز 
کدام دسته از مشترکان بوده و در نهایت از طریق سامانه برق من و مشاهده قبض نیز می  توان 
از میزان مصرف خود آگاه شد.رجبی مشهدی ادامه داد: به تدریج در سال های آینده از میزان 
یارانه این گروه از مشترکان کاسته خواهد شد و به سمت واقعی شدن نرخ برق، پیش خواهیم 
رفت تا به هدف خود که »کاهش مصرف همه مشترکان در چارچوب های الگوهای تعیین شده 

به منظور تامین برق پایدار همه مشترکان است(، دست یابیم.

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

ایران ۳ محموله گازوئیل به مقصد آسیا صادر کرد
تهــران- ایرنــا- مدیرعامــل شــرکت ملی پاالیــش و پخش 
فرآورده های نفتی از صادرات ســه محمولــه گازوئیل ایران به 
مقصد کشورهای آسیایی در ماه گذشته خبر داد.به گزارش ایرنا، 
جلیل ساالری ظهر دیروز )یکشنبه، 1۵ اسفند( در حاشیه آیین 
امضای تفاهم نامه تأمین منابع مالی خط لوله انتقال فرآورده های 
نفتی پارس و در جمع خبرنگاران در پاســخ به پرسشی درباره 
ظرفیت صادراتی ایران با توجه به بحران ســوخت اروپا، گفت: 
هم اکنون ظرفیت هایی در بحث صادرات فرآورده ایجاد شده، اما 
تمرکز ما در این بحث بر تأمین نیاز داخل کشور و ذخیره سازی 
مطمئن به ویژه در فصول ســرد سال است.وی با تأکید بر لزوم 
توسعه زیرساخت ها در بحث توسعه صادرات فرآورده در کشور، 
افزود: در ماه جاری و از اواخر ماه گذشــته، سه کشتی نفت گاز 
تولید پاالیشگاه های داخلی را به مقصد کشورهای آسیایی حمل 
کرده اند.معاون وزیر نفــت در امور پاالیش و پخش تأکید کرد: 
با توجه به پیش بینی ها برای افزایش قیمت ســوخت، منافع و 
تمرکز ما بر بحث ذخیره ســازی ســوخت در شرایط کنونی و 
موکول کردن صادرات به آینده است.ســاالری درباره تعهدهای 
گذشــته در حوزه صادرات فرآورده گفت: بخشی از تعهدها در 
حال انجام اســت و بخشــی نیز با مجوزهایی که دریافت شد، 
تعیین تکلیف شده است، بخش دریایی هم اکنون به طور کامل 

حل و فصل شده و بخش زمینی نیز در حال انجام است.

برنامه ای برای اختصاص سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره امکان صادرات فرآورده به 
دیگر کشورها از جمله آمریکا در صورت برداشته شدن تحریم ها، 
گفــت: در این بحــث هم اکنون گروهی را مســتقر کرده ایم تا 
مطالعات فرآورش نفت خام در پاالیشگاه های دیگر کشورها را به 
انجام رســانند، بنابراین تمرکز ما در بحث صادرات، ارسال نفت 
خام به قطب مصرف به جای ارســال فرآورده به قطب مصرف 
است.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال اختصاص 
سهمیه بنزین نوروزی به خودروها گفت: برنامه ای برای اختصاص 
سهمیه ویژه نوروز وجود ندارد.ساالری ادامه داد: پیش بینی های 
الزم برای ذخیره سازی سوخت مورد نیاز آغاز سال نو انجام شده 
اســت و برنامه ریزی الزم برای خطوط و مجاری عمده در بحث 

تأمین بنزین نوروزی نیز انجام گرفته اســت تــا در این روزها 
سوخت رسانی مطمئنی به هموطنان انجام شود.

چالش کشــور در زمینــه تأمین ســوخت در صورت 
بی توجهی به بهینه سازی مصرف سوخت

وی در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گازوئیل در سال 1۴۰۰ 
گفت: در زمستان و در سال های گذشته این ناترازی اتفاق افتاده 
است، در ســال های گذشته ما بحث ســوآپ را در این زمینه 
داشــتیم، امسال هم با توجه به مصارف شــمال کشور نگاه ما 
این بود که بتوانیم بخشــی از نیاز خود را از شــمال وارد کنیم 
که البته بســیار محدود بود.معاون وزیر نفت با اشاره به این که 
در این بحث، بهینه ســازی مصرف انرژی و تامین سوخت یکی 
از مباحث مهم اســت، بیان کرد: میزان مصرف 1۲ تا 1۴ هزار 
بخاری خانگی برابر با ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز است 
که معادل مصرف گاز کل نیروگاه های کشور و عدد بسیار بزرگی 

است، بنابراین ما باید بهینه سازی مصرف را به سرعت در دستور 
کار قرار دهیم.ســاالری تصریح کرد: در صورت رعایت نکردن 
شیوه های اصالح الگوی مصرف سوخت، با توجه به بازده بخش 
صنعتی و مجموعه مصرف کنندگان، در آینده با چالش روبه رو 

خواهیم شد.

هزینه حمل خط لوله یک نهم هزینه حمل جاده ای
وی با اشــاره به امضای تفاهم نامه تأمین منابع مالی خط لوله 
جدید پارس، گفت: تأمین پایدار و مستمر سوخت در منطقه، 
مزایــای محیط زیســتی، کاهش قاچاق ســوخت، اســتمرار 
ذخیره ســازی در مواقع بحران با شــبکه خطوط لوله و تأمین 
ذخیره مطمئن از نگاه پدافند غیرعامل از جمله مزایای ساخت 
این خط لوله جدید اســت.مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی با اشــاره بــه این که مهمترین اقدام 
صنعت پاالیش در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، تغییر الگوی 

حمل و کاهش هزینه های حمل اســت، گفــت: هزینه حمل 
فــرآورده با خط لوله معادل یک نهــم هزینه انتقال فرآورده از 
طریق حمل جاده ای است.ساالری با تأکید بر اینکه ما همیشه 
در شرق کشور با مشکل روبه رو بودیم، بیان کرد: یکی از اهداف 
احــداث خط لوله جدید، رفع چالش های ما در ۶ ماه نخســت 
ســال برای تأمین ۶ میلیارد سوخت موردنیاز بخش نیروگاهی 

در شرق کشور بود.

ســاخت خط لوله پارس با هدف ایجاد زیرساخت های 
صادراتی و تنوع سازی در خطوط

وی بــا تأکید بر اینکه ظرفیت خوبی در بحث صادرات فرآورده 
در کشــور وجود دارد، گفت: به تازگی وزیر انرژی و منابع آبی 
تاجیکســتان آمد و این کشــور اعالم نیاز کرد و در کشورهای 
افغانســتان و پاکستان نیز ظرفیت صادرات سوخت وجود دارد 
اســت، بنابراین جابه جایی فرآورده از مرکز و جنوب کشــور و 
حمل از مرز دچار مشکالت و حوادث بود و ضرورت داشت این 
بستر به منظور توسعه زیرساخت های صادراتی ایجاد شود.معاون 
وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تصریح کرد: در بحث پدافند 
غیرعامل هم با توجه به مشــکالت کمبود آب در کشور، همه 
توسعه بخش پاالیشگاهی ما در جنوب کشور اتفاق افتاده است 
و فرآورده از جنوب کشــور به مرکز و شمال می رود، در حالی 
که قطب مصرف در تهران و شــمال کشور قرار گرفته است و 
در صورت رخ دادن بحرانی در مرکز، دچار مشــکل می شدیم، 
بنابراین با احداث خط لوله جدید تنوع ســازی و افزایش سطح 

دسترسی در حوزه خطوط لوله محقق خواهد شد.

نتایج اجرای آزمایشی اختصاص سهیمه بندی بنزین به 
افراد مثبت بوده است

ساالری گفت: در صورت ساخت پاالیشگاهی جدید در استان 
فارس، این خط لوله می تواند ظرفیت این استان و مسیر تأمین 
دیگر نقاط را نیز پوشــش دهد.وی در پاسخ به پرسشی درباره 
نتایج اجرای طرح پایلوت ســهیمه بندی بنزین بر اساس تعداد 
نفرات خانــوار در جزیره کیش گفت: این طرح فعال در مرحله 
مطالعاتی بوده و به صورت پایلوت در حال انجام است، اما نتایج 

اجرای آزمایشی آن مثبت بوده است

تحلیلگران هشدار دادند اگر غرب 
نفت روسیه را تحریم کند، قیمت 
جهانی نفت ممکن اســت تا 1۵۰ 
دالر در هر بشــکه صعود کند.به 
گزارش ایســنا، آمریکا و اتحادیه 
اروپا تمایلی به تحریم مســتقیم 
صادرات نفت و گاز روسیه نداشته 
انــد زیرا نگــران پیامدهای آن بر 
تامین انرژی اروپا و جهش شدید 
قیمتهای نفت و بنزین هستند. با 
این حال احتمال تحریم صادرات 
انرژی روسیه هنوز به عنوان یک 
گزینــه وجود دارد.امــا حتی اگر 
نفت روســیه مســتقیما تحریم 
نشــود، قیمتها همچنان باال می 
مانند و باالتــر خواهند رفت زیرا 
خریداران و پاالیشگاهها به تحریم 
اند و  خودخواســته دســت زده 
جرات نزدیک شدن به نفت روسیه 
را ندارنــد و به دنبال منابع تامین 
جایگزین هستند. تحلیلگران می 
گویند احتمال توافق هســته ای 
ایران که امــکان خواهد داد نفت 
ایران رسما به بازار جهانی برگردد، 
مانع افزایش بیشتر قیمتهای نفت 
خواهد شــد اما نفــت ایران نمی 
تواند از دســت رفتن نفت روسیه 
را به طور کامل جبران کند.هلیما 
کرافت، تحلیلگر شــرکت »آر بی 
سی کپیتال« در یادداشتی نوشت: 
اگرچه بعضی به این ایده چسبیده 
انــد که توافق ایــران مانع صعود 
بیشتر قیمتهای نفت خواهد شد 
اما این توافق هنوز حاصل نشــده 
اســت و میزان نفتی کــه به بازار 

بازخواهد گشت نمی تواند اختالل 
صــادرات نفت روســیه را جبران 
در  روســیه  نفت  کند.صــادرات 
حال حاضر مختل شــده و مسکو 
با چالشهای روزافزونی برای فروش 
نفت و فرآورده های نفتی دریابرد 
خــود روبــرو شــده و بازرگانان، 
پاالیشــگاهها، بانکها، بیمه گران 
و مالکان نفتکــش تمایلی ندارند 
با نفت روســیه ســر و کار داشته 
باشــند.حمله نظامی روســیه به 
اوکرایــن با تحریمهای شــدید از 
اروپا و  اتحادیــه  ســوی آمریکا، 
انگلیس روبرو شد. متحدان غربی 
دسترسی چندین بانک روسی به 
سیســتم بین المللی سوئیفت را 
قطع کردنــد و اگرچه تحریمهای 
مســتقیم علیه نفت و گاز روسیه 
پیاده نشده اند اما تجارت کاالهای 
روسیه برای بســیاری از بازیگران 

بین المللی خطرناک شده است.
آمریتــا ســن، مدیــر تحقیقات 
شرکت انرژی اســپکتس در این 
باره به شــبکه ســی ان بی سی 
گفت: به دلیل تحریمهای بانکی، 
برآورد می شود حدود 7۰ درصد 
از صــادرات نفت روســیه معادل 
حدود ۳.8 میلیون بشکه در روز، 
مختل شــده اســت.طبق برآورد 
بر  اینتلیجنس که  انرژی  شرکت 
مبنای آمار کشتیرانی و مصاحبه 
با معامله گران بوده است، صادرات 
نفت و فرآورده های نفتی روسیه 
هفته گذشته یک ســوم معادل 
۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش 
پیدا کرد.فعاالن بــازار  به تدریج 
پی می برند کــه میزان زیادی از 
نفت روسیه ممکن است در آینده 
نزدیک از راه یابی به بازار بازبماند 
حتــی اگر غرب نفت روســیه را 

این  مســتقیما تحریم نکنــد و 
مســئله کمبود عرضه را تشدید 
خواهد کرد.تحلیلگران می گویند 
تحریمهــا علیه نفت روســیه که 
حدود پنج میلیون بشــکه در روز 
نفت خام و ۲.8 میلیون بشکه در 
روز فرآورده های نفتی صادر می 
کند، تاثیر بســیار بزرگتری روی 
توازن بازار در مقایسه با تحریمها 
علیه ایران و ونزوئال در ســالهای 
گذشته خواهد داشت. با این حال 
مستقیم،  تحریمهای  بدون  حتی 
تحریــم  خریــداران خودشــان 
خودخواســته را آغاز کــرده اند. 
بعضی از بزرگترین واردکنندگان 
نظیر  نفت خام روسیه  آمریکایی 
مونرو انرژی خرید نفت روســیه 
را متوقف کرده انــد.در این بین، 
شرکت سورگوت نفت گاز در سه 
مزایده فروش متوالــی در هفته 
گذشته نتوانســت محموله های 
نقدی را به فروش رساند زیرا هیچ 
کس حتی با تخفیف چشــمگیر 
نفت اورال نســبت به نفت برنت، 
پیشــنهاد خرید نداد.بر اســاس 
گــزارش اوایل پرایــس، صادرات 
نفت روسیه در حال حاضر تحت 
تاثیــر تحریمهــای فعلی مختل 
شــده اند و حتی اگر تحریمهای 
مستقیمی اعالم نشــوند، بازار به 
ســختی تالش می کند بشــکه 
هــای جایگزین نفت روســیه را 
پیدا کند حتی اگر ایران به زودی 
برای صادرات نفت به بازار جهانی 

برگردد.

هشدار تحلیلگران درباره عواقب تحریم نفت روسیه

منتظر نفت 1۵0 دالری 
باشید!

وزیر نفت گفت: وزارت نفت خود را معطل مذاکرات برای حصول توافق هسته ای در وین نمی کند، تالش می کنیم با استفاده از توان مالی بانک و شرکت های داخلی 
و گاه شرکت های خارجی پروژه های صنعت نفت را به سرانجام برسانیم.به گزارش ایسنا، جواد اوجی ظهر دیروز در حاشیه آیین امضای تفاهم نامه خط لوله انتقال 
فرآورده های نفتی پارس )مهرآران - فسا – شیراز( و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طی ماه های اخیر در بعضی پروژه های توسعه ای کشور از منابع مالی خارجی 
اســتفاده شــده است، اظهار کرد: به زودی جزئیات این قراردادها در صورت نیاز منتشر می شود.وی با بیان اینکه خط لوله ۴۴۵ کیلومتری پارس )مهرآران - فسا – 
شیراز( با استفاده از منابع مالی بانک تجارت ساخته می شود، گفت: این پروژه نیز همچون دیگر پروژه هایی که در ماه های اخیر قراردادشان امضا شده با پشتیبانی منابع داخلی پیش می رود؛ امروز بانک ها 
به جای این که منابع خود را وارد عرصه بنگاه داری کنند می توانند وارد پروژه های صنعت نفت شوند.وزیر نفت با اشاره به امضای قراردادهای طرح جمع آوری گازهای همراه نفت که طی هفته گذشته 
با اســتفاده از منابع مالی هلدینگ خلیج فارس )شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس( گفت: براساس برنامه ریزی ها هر دو تا سه هفته یک قرارداد صنعت نفت با استفاده از منابع مالی داخلی امضا 
می شود.اوجی ضمن تشکر از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسالمی برای پیگیری پروژه های نفت و گاز این استان، گفت: طی ماه های اخیر مجلس پشتیبانی خوبی از وزارت نفت برای امضای 
قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز کشور داشته است.وی با اشاره به این که در ۶ ماه اخیر وزارت نفت با استفاده از منابع داخلی و خارجی ۴.۵ میلیارد دالر قرارداد توسعه میدان های نفت و گاز را 
امضا کرده است، گفت: به زودی قرارداد توسعه یکی از میدان های نفت و گاز کشور را همراه با زنجیره ارزش افزوده اش با کنسرسیوم بانک های داخلی امضا خواهیم کرد.وزیر نفت در خصوص استفاده از 

ظرفیت بانک ها برای توسعه میادین مشترک، گفت: در آینده با کنسرسیوم بانک ها قرارداد توسعه یکی از یکی از میادین بزرگ همراه با پایین دست منعقد خواهد شد. 

نمایندگان مجلس در مصوبه ای، سازوکار فروش نفت توسط بخش خصوصی را مشخص کردند.به گزارش ایسنا، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه عصر)شنبه( و در جریان بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق 

بودجه1۴۰1 در بخش درآمدی،  بند ز تبصره 19 را تصویب کردند.بر اساس این مصوبه، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست 
دســتگاههای اجرائی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق های بازنشســتگی کشوری، لشکری و  تأمین اجتماعی و همچنین اجرای 
ماده)9۰( قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم)۴۴( قانون اساســی، به دولت اجازه داده می شود:1- از طریق شرکت ملی نفت ایران 
نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاههای اجرائی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت 
نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند)ب( تبصره)1( این قانون اقدام نماید.۲- از طریق وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نســبت به واگذاری ســهام و سهم الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط 
دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی ۳1۰۵۰1 و ۳1۰۵۰۲ اقدام نماید.

وزارت نفت

معطلتوافقهستهایدرویننمیماند
بررسی الیحه بودجه 1401

مجلسسازوکارفروشنفتتوسطبخش
خصوصیرامشخصکرد
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گزیده خبر

شتاب دهنده های اپلکیشین بسپر و ارائه 
خدمات سرویس در محل

اگر در مســیر قرار مهم کاری یا یک دورهمی دوســتانه، یک باره خودروی شما 
دچار مشــکل  شود، چه خواهید کرد؟لغو قرار مالقات و درخواست جرثقیل برای 
خودرو به اولین تعمیرگاه؛ یا ارتباط با یکی از مراکز ســرویس خودرو و رفع ایراد 
خودرو در محل؟امروزه تعمیرات خودرو عالوه بر هزینه ســنگین، نیازمند صرف 
وقت نیز می باشــد و گاهی برای عیب یابی خودروهای خارجی ساعت ها باید در 
صف تعمیرگاه های تخصصی منتظر ماند. اپلیکیشن ها و مراکز عیب  یابی خودرو 
در محــل، این امکان را فراهم کرده اند تا بــا حداقل معطلی، از عیوب خودروی 
خود با خبر شــده و در صدد رفع آن برآیید. عیب یابی خودرو در محل به معنی 
عیب یابی ناقص و بدون تجهیزات نیست، بلکه مراکز تعمیر و خدمات دهی خودرو 
در یک محــل نماینده خود را با تجهیزات کامل اعزام می کنند تا مشــکل فرد 
درخواســت دهنده به درســتی یافت و برطرف شود و از اتالف وقت و هزینه های 
اضافه ناشــی از انتقال خودرو تا تعمیرگاه کاسته شود. عالوه بر این گاها بعضی 
عیوب به چشم راننده کوچک می آیند و بی توجه به آن خودرو را حرکت می دهند 
تا به تعمیرگاه برسانند و این حرکت دادن خودرو باعث نقص فنی جدی شده که 

در نتیجه مالک خودرو را متحمل هزینه بیشتری خواهد کرد.

در هشتمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی مطرح شد:
انتقال تجارب شرکت های پیشرو در بهره وری

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: مدیران شــرکت 
هــا و مجتمع ها تجارب خود در رشــد بهره وری را به 
اشتراک بگذارند تا شــرایط انتقال دانش مهیا شود.به 
گزارش روبط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری امروز 
در آیین هشــتمین همایش جایزه بهره وری معادن و 

صنایع معدنی افزود: ایمیدرو با هدف ایجاد انگیزه در صنعت، برگزاری این همایش 
را طی سال های گذشته در دستور کار قرار داد و ارزیابی عملکرد شرکت ها را با 
همکاری سازمان ملی بهره وری عملیاتی کرد.وی با بیان اینکه بهره وری پایه و 
اساس توسعه شرکت ها و سازمان ها برای رشد است، گفت: نتیجه این همگرایی 
و ارزیابی منجر به رشــد عملکرد شرکت ها در حوزه بهره وری شد و شرکت ها 
این مهم را در برنامه های خود قرار داده اند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: آثار جایزه بهره وری می تواند در مدیریت شرکت ها متبلور شود و همچنین 

انگیزه ای برای آینده باشد.

سرپرست شرکت سازه گستر سایپا:
روند پرداخت مطالبات قطعه سازان سایپا با 

رویکرد عدالت محور بهبود پیدا کرد
سرپرست شــرکت سازه گستر سایپا با بیان اینکه روند پرداخت مطالبات قطعه 
سازان با رویکرد عدالت محور طی چند وقت اخیر بهبود خوبی پیدا کرده است، 
گفت: امیدواریم تا پایان سال جاری، بخش عمده ای از مطالبات قطعه سازان به 
خصوص شرکت های کوچک تر که نقش مهمی در تولید دارند را پرداخت کنیم.

به گزارش ســایپانیوز، مهرداد معلمان با تاکید بر اینکه پرداخت مطالبات قطعه 
ســازان از سه طریق شبکه بانکی، تامین اوراق گام وگواهی اعتبار مولد، پیگیری 
می شود، تصریح کرد: راهکارهای دیگری نیز دنبال خواهد شد تا منابع مالی جهت 
پرداخت به قطعه سازان به نحو مطلوب تری انجام شود.وی با اعالم اینکه تاکنون   
۴۰ تا ۵۰ درصد مطالبات سازندگان قطعات محصوالت سایپا پرداخت شده است.

اتمام فروش مرحله اول انالین کشنده امپاور
BD500 با استقبال مشتریان بهمن

شــرکت بهمن دیزل ضمن تشکر از استقبال مشــتریان محترم در طرح فروش 
آنالین کشنده امپاور، پایان ثبت نام این دوره را اعالم کرد.اولین فروش امپاور به 
گونه ای برگزار شد که متقاضیان خودروهای تجاری ارزش کیفیت در کنار قیمت 
رقابتی و منطقی را برای این کشــنده مدرن و پرقدرت ارج نهادند.این دستاورد 
بزرگ در حوزه خودروهای تجاری برای بهمن دیزل انگیزه بیشــتری ایجاد نمود 
تا با قدرت به تولید بیشــتر برای رفع نیاز کشور و نیز انتخاب محصوالت به روز 

ادامه دهد.

“یادداشت مدیر عامل محترم به مناسبت 
سالروز افتتاح رسمی کارخانه”

 سالروز افتتاح رسمی کارخانه بهانه ای است برای ارج نهادن به تالش های مدیران، 
کارکنان و کارگران خدوم شرکت در۴ سال حرکت و فعالیت پیوسته در ساختن 
سازمانی یادگیرنده، بادانش و تجربه مفید در صنعت  فوالد سازی کشور.شرکت 
به داشتن همکارانی که در کمال صداقت و درستکاری برای تحقق اهداف عالیه از 
هیچ کوششی دریغ نمی کنند، به خود می بالد و امروز ثمره این سخت کوشی در 
کنار حمایت های اعضای هیات مدیره، ارتقای شاخص عملکرد در کنار درخشش 
نام شرکت صبا فوالد خلیج فارس است.اینجانب فرارسیدن ۹ اسفند سالروز افتتاح 
رســمی کارخانه صبا فوالد خلیج فارس را حضور یکایک اعضای خانواده بزرگ 
این شرکت محترم صمیمانه تبریک و شادباش می گویم و آرزو دارم جایگاه رفیع 

شرکت در بین شرکت های فوالدی کشور بیش از پیش ارتقاء یابد.
احسان دشتیانه
مدیر عامل

 عنوان پیشروان بهره وری 
پنج ستاره برای منطقه ویژه 

اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس

منطقه ویــژه اقتصادی صنایع معدنــی و فلزی خلیج 
فارس در هشتمین همایش جایزه ملی بهروری ایمیدرو 
به عنوان پیشــروان بهره وری پنج ستاره مورد دست 
یافت.بــه گــزارش روابط عمومی و امــور منطقه ویژه 
اقتصــادی خلیج فارس، روز گذشــته با حضور رئیس 
هیات عامل ایمیدرو و رئیس ســازمان ملی بهره وری 
هشتمین همایش جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع 
معدنی ایران برگزار و از ۲۷ شرکت در هشتمین جایزه 
ملی بهــره وری معادن و صنایع معدنی ایران تقدیر به 
عمل آمد که در این مراسم منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان پیشروان بهره وری 
پنج ســتاره مورد دست یافت ومورد تقدیر قرار گرفت.

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفت: آثار جایزه 
بهره وری می تواند در مدیریت شرکت ها متبلور شود 
و همچنین انگیزه ای برای آینده باشــد.جعفری افزود: 
در کشورهای صنعتی “بهره وری” به عنوان یک عامل 
رقابت پذیر اســت از این رو اگر به دنبال صنعتی شدن 
کشور هستیم؛ به طور حتم باید دارای فرهنگ و تفکر 
بهره وری باشیم.رئیس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد: 
با هدف ایجاد انگیره بین شــرکت های پیشرو در امور 
بهره وری می توان اقدام به ارایه مشــوق های مختلف 
کرد.وی گفت: کمیته ارزیاب شرکت ها در جایزه بهره 
وری می توانند موضوع ارایه مشــوق را در برنامه های 
خــود قرار دهد تا اگر نیازمند بــه اخذ مجوز و اصالح 
قوانین در مجلس شورای اسالمی باشد، پیگیری های 
الزم انجام شــود.در این فهرست ۲۴ شرکت و مجتمع 
به عنوان پیشروان بهره وری یک تا پنج ستاره معرفی 
شدند. یک شرکت نیز به عنوان تالشگر بهره وری مورد 
تقدیر قرار گرفت. بر این اســاس شرکت های سیمان 
داراب و منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس به عنوان 
پیشروان بهره وری پنج ستاره مورد تقدیر قرار گرفتند. 
همچنین ۹ شرکت و مجتمع در جایگاه پیشروان چهار 

ستاره ایستادند. 

حذف بدون استثنای »۴۲۰۰« از عوارض واردات!
با توافــق دولت و مجلس، مبنای محاســبه ارزش گمرکی کاال 
و دریافت عوارض بر اســاس نــرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از 
تمامی واردات حذف و با رشــد چند برابــری، نرخ ارز نزدیک به 
بازار جایگزین شــد، در حالی که برای امســال تاکید بر این بود 
که کاالهای اساســی همچنان بر پایه ۴۲۰۰ باشــد و برای سایر 
کاالهــا تغییر کند که همان هم به دلیــل تبعات تورمی به اجرا 
در نیامد.به گزارش ایســنا، اخیرا در جریان بررسی الیحه بودجه 
۱۴۰۱، نمایندگان مجلس به پیشنهاد دولت در الیحه در رابطه 
با محاســبات عوارض واردات کاال رای دادند، بر این اساس مقرر 
شد که نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد از جمله محاســبه حقوق ورودی، بر اساس نرخ ارز سامانه 
مبادلــه الکترونیکی )ETS( در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون 
امور گمرکی  باشــد. در عین حال تاکید شد که نرخ چهار درصد 
حقوق گمرکی، برای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات 
مصرفی پزشــکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک 
درصد کاهش یافته و سایر کاالها دو درصد باشد.اما اینکه ماجرای 
این تغییر نرخ چیســت، با مروری بر قانون بودجه امسال و آنچه 
این مصوبه جنحالی پشــت سر گذاشــت و چه تبعاتی به همراه 

خواهد داشت بیشتر مشخص می شود.

نرخ  4200 از عوارض کاالی اساسی هم حذف شد
این مصوبه با جریان حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کاالی اساســی 
و تامین ارز آن متفاوت اســت و به عوارض دریافتی ارتباط دارد، 
این در حالی اســت که بخشی از منابع عمومی ساالنه دولت در 
قانون بودجه، از محل درآمدها ایجاد می شود که مشمول مالیات 
و همچنین سایر درآمدها از جمله حقوق و عواض گمرکی است. 
براین اساس، گمرک موظف به تامین منابع از محل حقوق ورودی 
خواهــد بود که شــامل دو بخش عمده حقوق گمرکی و ســود 
بازرگانی است. میزان حقوق گمرکی توسط مجلس تصویب می 
شود، برای سود بازرگانی نیز ماخذ، توسط هیات وزیران تعیین و 
بسته به نوع کاال متفاوت است، در کنار  این دو، عوارض مربوط به 
هالل احمر و  مالیات بر ارزش افزوده نیز مطرح است.تا پایان سال 
۱۳۹۹ مبنای ارزی محاســبه ارزش کاال جهت دریافت عوارض، 

بــرای تمامی گروه های کاالیی،  نــرخ ۴۲۰۰ و حقوق گمرکی 
چهــار درصد بود اما در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شــد که به غیر از 
کاالهای اساســی این مبنا تغییر کند؛ به طوری که مبلغ ریالی 
حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی 
پزشــکی و نهاده های کشاورزی و دامی همان ۴۲۰۰ ماند و رشد 
نکرد و نرخ چهار درصد حقوق گمرکی آنها نیز یک درصد شــد، 
اما برای تمامی کاالهای دیگر وارداتی محاســبه حقوق ورودی، 
نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای.تی.اس( یعنی نرخ نزدیک به 
بازار تعیین شد.بر این اساس آنچه برای عوارض واردات در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ تصویب شــده است، دیگر حتی کاالهای اساسی و 
دارو و تجهیزات پزشــکی را هم مستثنی نکرده و عوارض تمامی 
این اقالم با نرخ چند برابری ارز که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار 
تومان است محاسبه خواهد شــد که بر بهای تمام شده واردات 

موثر است.   

مصوبه جنجالی  واردات اجرا نشد
افزایش نرخ محاســباتی برای تمامی کاالها در سال آینده در 
حالی اتفاق افتاده که برای امســال با اینکه شــامل کاالهای 
اساســی نمی شــد، ولی کل مصوبه بعد از چالش های زیاد و 
اعتراض تجار به دلیل تحت تاثیر قرار دادن بهای تمام شــده 
ســایر اقالم وارداتی، اجرایی نشــد، ارونقی-معاون وقت فنی 
گمــرک ایران- معتقد بود که  »بــا اجرای این قانون، افزایش 
مبنای محاســبه حقوق ورودی در محاسبات اعمال می شود 
که در افزایش هزینه واردات موثر اســت، این درحالی اســت 
که بخش عمده و تا ۸۵ درصد کاالهای غیر اساســی را اقالم 
مرتبط با تولید تشکیل می دهد که از این تغییر و افزایش نرخ 

مســتثنی نشده و متعاقب آن افزایش هزینه و عوارض واردات 
مــواد اولیه تولید تا چند برابر  و درنهایت رشــد هزینه تولید 
اتفاق خواهد افتاد که می تواند تبعات منفی در بازار داشــته 
باشــد.«بر همین اساس در اواخر فروردین ماه امسال با صدور 
مصوبه هیات دولت مقرر شــد تا روال ســال ۱۳۹۹ اعمال و 
مبنای محاســبه ، نرخ ۴۲۰۰ باشــد. چند ماه مجلس با این 
رویه مخالفت کرد و نســبت به الزام دولت برای اجرای قانون 
بودجه در مورد حقوق ورودی تذکر داد ولی دولت دوازدهم در 
روزهای پایانی خود، طی مکاتبه ای با رهبری ، موضوع و تبعات 
ناشــی از اجرای الزام قانون بودجــه در مورد حقوق ورودی را 
مطرح و درخواست تعیین تکلیف کرد. در همین جریان  دولت 
سیزدهم که درآستانه استقرار قرار داشت نیز با افزایش حقوق 
ورودی و اجرای قانون بودجه در آن زمان موافقتی نداشته و آن 

را عامل تورم دانسته بود.

عوارض تجارت خارجی با نرخ روز
با مصوبات اخیر مجلــس در بودجه ۱۴۰۱ ، گرچه تامین ارز 
کاالهای اساســی در هفت قلم بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی فعال در 
ابهام قرار دارد ولی مبنای محاسبه ارزش کاال و دریافت حقوق 
ورودی دیگر با نرخ ۴۲۰۰ نبوده و بر مبنای جدید انجام خواهد 
که باید آثار ناشــی از آن را در جریان واردات مشاهد کرد، این 
در حالی اســت که طبق گزارش گمرک ایران در ۱۱ ماه اول 
امسال، تجارت خارجی ایران ۹۰ میلیارد دالری بوده که ۴۶.۵ 
میلیارد دالر آن واردات بوده اســت که بیش از نیمی از آن را 
واردات کاالی اساســی در ۲۵ گروه کاالیی به خود اختصاص 
می دهد و بخش عمده مانده نیز کاالی مرتبط با تولید است.

همچنین گزارش ۱۰ ماهه نشان می دهد که ۱۷.۵ میلیارد دالر 
کاالی اساسی وارد شده که بیش از ۱۳.۶ درصد آن را کاالهای 
اساسی وارداتی با ارز ترجیحی در هفت قلم تشکیل می دهد.

براین اساس مبنای محاسبه ارزش و عوارض تمامی این واردات 
که در سال جاری با نرخ ۴۲۰۰ بوده برای سال بعد به نرخ بازار 
که متغیر اســت، می رســد که در افزایش درآمد دولت از این 

محل موثر خواهد بود.

تهران- ایرنا- فورد فیســتا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، 
مــزدا۲ و رنو داچیا از جمله خودروهای صفر کیلومتر با قیمت 

زیر ۱۰ هزار دالری در جهان هستند.
به گزارش ایرنا،این روزها کارشناسان از واردات هرچند محدود 
به عنوان عاملی برای تنظیم بازار خودرو یاد می کنند. وارداتی 
که از ســال ۹۶ و بنا به سیاســت های دولت وقت تا به امروز 
مسکوت مانده است. یکی از سواالتی که همواره مطرح می شود 
خودروهایی است که می توان با پول پرداختی برای محصوالت 

وطنی وارد کرد. 
دولت قبل در ســال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم ها، با 
جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف 
ارز رفت. اکنون عمده خودروهای صفر کیلومتر خارجی با مدل 
۲۰۱۷ و بــه تعداد اندک با مدل ۲۰۱۸ در کشــور موجودند 
و به نظر می رســد واردات هرچند محــدود خودروهای جدید 
می تواند به شکسته شدن قیمت های کاذب در بازار بیانجامد.با 
کاهش تولید و در نتیجه عرضه خودرو از سوی خودروسازان در 
سال های گذشته، خودرو به تدریج از یک کاالی مصرفی به یک 
کاالی سرمایه ای تبدیل و با یک تقاضای کاذب مواجه شد. عدم 
توازن عرضه و تقاضا در نهایت سبب شد تا خودروسازان داخلی 
راهکار ثبت نام با اعمال برخی محدودیت ها نظیر نداشتن پالک 
فعال، دارا بودن گواهینامه، سن متقاضی باالی ۱۸ سال و غیره 
را در زمان ثبت نام اعمال کرده و همچنین از فرآیند قرعه کشی 
در حضور نهادهای نظارتی بــرای تخصیص عادالنه خودروها 

بهره بگیرند.
با این حال، در سال های اخیر به تجربه ثابت شده که تولیدات 
خودروســازان داخلی تامین کننده تقاضــای بازار و همچنین 
تقاضــای افراد برای خودروهای با قیمت مناســب و باکیفیت 
نیســت و در این زمینــه واردات خودرو هرچنــد به صورت 
محدود باید در دســتور کار قرار گیرد.واردات خودرو از خارج 
کشــور چه در قالب خودروهای کارکرده و دســت دوم و چه 
خودروهای نو می تواند بازار داخل را رقابتی و خودروســازان را 
به فکر اصالح برنامه های تولیدی شان بیندازد.واردات خودرو به 
صورت مدیریت شــده می تواند روی بازار خودروهای هم رده و 
همچنین کیفیت خودروهای داخلی تاثیر گذار باشــد. با این 
حال پرسش اساسی که مطرح می شود این است که ورود چه 

خودروهایی و به چه تعداد می تواند بازار داخلی را در کوتاه مدت 
به تعادل نزدیک ســازد؟این روزها اخبــار متناقضی از واردات 
خودرو و کشــاکش آن بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به گوش می رسد. در آخرین اظهارنظرها شنیده 
شــده که مجلس با واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو به کشور 
موافقــت کرده که حدود ۷۰ هزار دســتگاه آن را خودروهای 

سواری تشکیل می دهد.
آن طور که روز شنبه مجلس در قالب بودجه سال آینده 

تصویب کرد، وسایل نقلیه وارداتی عبارتند از:
- تعداد ۵۰ هزار دســتگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه 

خودروی سواری دوگانه سوز هیبریدی و برقی
- تعداد ۱۰ هزار دســتگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال دار و 

کشنده
- تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون شهری

-  تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار
- تعداد پنج هزار دســتگاه دســتگاه ماشــین آالت سنگین 

راهسازی  اعم از نوساخت یا حداکثر پنج سال ساخت
واردات خودروهای لوکس ممنوع بماند

با این حال، برای اینکه سیاست واردات در کوتاه مدت نیز موثر 
بیفتد با ملزوماتی همراه اســت تا نکند عده ای به همین بهانه 
اقدام به واردات خودروهای لوکس و گران قیمت کنند که هیچ 
نتیجه ای برای تنظیم بازار ندارد.قیمت کارخانه ای خودروهای 
ایرانــی بین ۵ تا ۱۶ هزار دالر اســت باید دید با توجه به الزام 
ســازمان ملی استاندارد بر پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه، 
در این کالس قیمتی چه خودروهایی می تواند وارد کشور شود؟

آن طور که »مهــدی دادفر« دبیر انجمن واردکنندگان خودرو 

می گویــد: امکان واردات خودروهای کارکرده و دســت دوم از 
۱۰ برند برتر جهان نظیر بنز، بی. ام. دابلیو، فورد، تویوتا و غیره 
با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دالر وجــود دارد.وی به ایرنا گفت: 
در این بازه قیمتی، حتی امــکان واردات خودروهای خارجی 
صفر کیلومتر که از فناوری روز جهان برخوردار باشــند، وجود 
دارد؛ این در حالی اســت که هیچ یک از خودروهای داخلی از 
فناوری روز دنیا بهره مند نیســتند.دادفر خاطرنشان کرد: فورد 
فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا۲ و رنو داچیا از 
جمله خودروهای صفر کیلومتر با قیمت زیر ۱۰ هزار دالری در 
جهان هستند که اکثر استانداردهای ۸۵ گانه مد نظر سازمان 
ملی اســتاندارد را نیز پاس می کنند و می تواند بازار خودروی 
کشورمان را به تعادل نزدیک کند.وی با اشاره به برنامه واردات 
۷۰ هزار دســتگاه خودرو، خاطرنشان کرد: این مساله در وهله 
نخست روی قیمت خودروهای خارجی تاثیرگذار خواهد بود و 
به تعدیل قیمت ها خواهد انجامید.این مقام صنفی تصریح کرد: 
در ادامه، با فشار بر خودروهای چینی، کاهش قیمت این دسته 
از خودروها را رقم خواهد زد و پس از آن، دســت کم از افزیش 
قیمت خودروهای داخلی جلوگیــری خواهد کرد.به هر حال، 
فرامــوش نکنیم موضوع تنظیم بازار خودرو و پاســخگویی به 
تقاضای مشــتریان، عالوه بر موارد یاد شده به عوامل دیگری 
نیز وابســته اســت که از جمله آنها افزایــش عرضه خودرو، 
حذف انتظارات تورمــی از بازار و بازگرداندن آن از یک کاالی 
ســرمایه ای به کاالی مصرفی قابل ذکر است.بررسی  بازارهای 
منطقه هم نشــان می دهد هم اکنون خودروهای چینی که در 
ایــران بین ۵۰۰ میلیون تا یک میلیــارد تومان قیمت گذاری 
شــده اند، در حاشــیه خلیج فارس به قیمت زیر ۳۰۰ میلیون 
تومان به فــروش می روند.به طور مثال خودروی چری آریزو ۵ 
که هم اکنون توسط نمایندگی رسمی آن در ایران بیش از ۷۰۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شــده، در امارات به قیمت معادل 
ریالی ۲۸۰ میلیون تومــان به فروش می رود، یعنی هم قیمت 
ســمند صفر در بازار ایران!این در حالی است که این خودروی 
چینــی دارای تمامی آپشــن های روز دنیا همچون گیربکس 
اتوماتیــک و رفاهی و ایمنی باال اســت، اما ســمند خودروی 
طراحی شــده در چند دهه قبل است که هیچ آپشن به روزی 

روی آن نصب نیست.

خودروهایی که با پول خرید سمند می توان وارد کرد

فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا۲ و رنو داچیا

با توجه به تاکید رئیس جمهور بر تقویت دیپلماسی اقتصادی به خصوص با کشورهای 
دوست و همسایه و سیاست جهش صادراتی؛ بهترین فرصت است تا همانطور که ترکیه 
از بازار قطر در زمان تنش با عربســتان به نفع خود بهره برد و توانست فرصت هایی را 
نصیب کشور و مردمش کند، ایران نیز از فرصت تحریم روسیه استفاده کند.به گزارش 
خبرنگار ایِبنا، ۱۰روز از آغاز جنگ روســیه و اوکراین می گذرد و در جدیدترین خبرها 
بانک جی پی مورگان در آخرین گزارش خود از تحلیل وضعیت روســیه، اعالم کرد که 
احتماال اقتصاد روسیه در پی تحریم های وضع شده از سوی غرب شاهد رشد اقتصادی 
منفی خواهد بود و به شــدت منقبض می شود. جی پی مورگان پیش بینی کرده است 
که در ۳ ماه دوم سال جاری اقتصاد روسیه شاهد رشد منفی ۳۵ درصدی باشد که این 
کاهش تولید ناخالص داخلی را می توان با بحران اقتصادی روســیه در ســال ۱۹۹۸، 

بحران مالی ۲۰۰۸ و شــوک اقتصادی پاندمی کرونا مقایســه کرد. به نظر می رسد با 
تحریم های اقتصادی همه جانبه و تصمیم  کسب و کارهای خارجی برای کاهش یا توقف 
فعالیت  در روسیه شاهد کاهش تجارت بین المللی، کاهش تولید و اختالل در زنجیره 
تامین در این ســرزمین پهناور یخی خواهیم بــود. ضمن اینکه تحلیل های اقتصادی 
حاکی از آن است که در سال جاری میالدی، صادرات روسیه حدود ۱۳ درصد کاهش را 
تجربه خواهد کرد. تحریم همه جانبه اقتصاد روسیه از سوی کشورهای صنعتی جهان، 
در نوع خود بی ســابقه اســت و این در حالی اســت که اقتصاد روسیه در تامین مواد 
اولیه در جهــان، وزن قابل توجهی دارد و پیش از این اقتصادی با این وصعت هیچ گاه 
مورد تحریم واقع نشــده بود. اتحادیه اروپا به خصوص کشورهایی همچون انگلستان، 
ایتالیا، فرانســه و آلمان که به تازگی تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کرده اند سهم 
قابل توجهی از صادرات را به روسیه داشته اند که به گفته کارشناسان ایران می تواند 
جایگزین این بازارها برای روســیه باشد. طبق آمارهای رسمی، روسیه در سال ۲۰۲۱ 
بیش از ۶۰ میلیارد دالر کاال از این کشورهای اروپایی وارد کرده که به تفکیک شامل 
۱۱۹ میلیون دالر لبنیات، بیش از ۶ میلیارد دالر مواد دارویی، بیش از ۲ میلیارد دالر 
تجهیزات پزشکی، بیش از ۴ میلیارد دالر مواد شیمیایی و پالستیک، ۷۹۸ میلیون دالر 

مواد شوینده و بیش از ۲ میلیارد دالر محصوالت آرایشی و بهداشتی می شود. بنابراین 
اکنون یک فرصت مناسب برای ایران است تا این کاالها را برای روسیه تامین کند و 
یک جهش صادراتی را رقم بزند.همچنین ایران می تواند به راحتی سهم نیم میلیارد 
دالری اوکراین از صادرات شیشــه، مواد شیمیایی و پالستیک، مصالح ساختمانی و 
معدنی به روســیه را تصاحب کند چرا که با درگیری و جنگ بین دو کشــور، دیگر 
چنین تجارتی وجود نخواهد داشــت و این در حالی اســت که تمام این محصوالت 
توسط فعاالن اقتصادی ایرانی در داخل کشور تولید می شود.علیرضا پیمان پاک، رئیس 
سازمان  توسعه تجارت نیز در این باره گفت: تحلیل ما این است که چالش های جنگ 
روســیه و اوکراین حداقل تا یک ســال آینده بر اقتصاد دو کشور اثرگذار خواهد بود. 
یعنی کشور روسیه حداقل تا یکسال آینده دچار چالش های جدی با غرب خواهد بود. 
وی ادامه داد: غرب تا پیش از جنگ روسیه و اوکراین محصوالتی را برای روسیه تأمین 
می کند که ایــران در آن مزیت دارد. به عنوان مثال می توان به صنایع غذایی، میوه و 
تره بار، پوشــاک و کفش، مصالح ساختمانی و... اشاره کرد. این امر یک فرصت بسیار 
خوبی برای فعاالن اقتصادی کشــورمان است. از همین رو به دولت پیشنهاد شده که 
کارگروه ویژه تجارت با روسیه تشکیل شود و همه دستگاه ها هماهنگ با یکدیگر باشند 

تا از این فرصت استفاده کرد.  همچنین مقرر شده پروازهای کارگو ) باری( از ابتدای 
ســال آینده به روسیه راه اندازی شود. از ســوی دیگر باید به میزان تجارت روسیه و 
سهم ایران از این میزان توجه ویژه داشت تا بتوان با برنامه ریزی هوشمندانه و برطرف 
کردن مسائل و مشکالت داخلی تغییری در تجارت با روسیه ایجاد کرد. واردات ساالنه 
کشور روسیه طی سال های اخیر حدود ۲۵۰ میلیارد دالر بوده که سهم کاالهای ایران 
طی ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بین ۱۱/. درصد تا ۲۰/. درصد بوده اســت و با وجود 
ظرفیت های بسیار نتوانستیم حتی نیم درصد از واردات بازار روسیه را از آن خود کنیم. 
همچنین در این شــرایط درگیری و جنگ، روسیه مجبور خواهد بود مسیر و مبادی 
واردات بخشی از نیازهای کاالهایی خود را تغییر دهد که ایران می تواند در این شرایط 
نقش آفرینی کرده و برخی کاالهای موردنیاز روســیه را تامین کند. اما نکته مهم این 
است که باید از تجارب گذشته مانند فرصت ایجاد شده در اوراسیا، تحریم قطر و موارد 
مشابه درس بگیریم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم، مشکالت و موانع پیش روی 
تجار و تجارت خارجی کشور نه فقط مسائل خارجی بلکه تحریم های داخلی است که 
باید هرچه سریع تر نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کرد تا این فرصت پیش آمده از 

تحریم روسیه نیز از دست نرود و رقبا وارد عمل نشوند.

چگونه از تحریم روسیه به نفع 
ایران استفاده کنیم؟
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گزیده خبر

طرح جذاب » دو سر سود » بانک گردشگری
 دریافت تسهیالت آسان بدون نیاز به ضامن 
بانک گردشگری در راستای تکمیل سبد خدمات و محصوالت خود و با تمرکز 
بر تجهیز منابع از طریق جذب مشــتریان سپرده گذار، طرح  » دو سرسود » 
را اجرایی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، طرح » دو سر سود 
» شــامل دو انتخاب برای مشــتریان بانک خواهد بود. در طرح اول، مشتری 
می تواند با بازگشــایی یک ســپرده مدت دار یک ساله نزد بانک، 100 درصد 
سود سپرده خود را در ابتدای دوره در قالب تسهیالت دریافت کند. به عبارت 
دیگر به ازای مجموع ســودهای ماهانه سپرده مشتری، یک فقره تسهیالت به 
ضمانت اصل ســپرده به وی اعطا شده و اقساط تسهیالت با سود دریافتی از 
سپرده مشتری باید پوشش  داده شود. تسهیالت مذکور در قالب عقد مرابحه 
اعطا شده و مدت بازپرداخت تســهیالت نیز متناسب با مدت سپرده گذاری 
مشتری است.در طرح دوم، مشــتریان می توانند با سپرده گذاری دوساله نزد 
بانک گردشــگری، 30 درصد موجودی سپرده خود را تسهیالت ارزان قیمت 
دریافت کنند. تســهیالت موضوع طرح با ضمانت اصل ســپرده پرداخت می 
گردد. همچنین مدت تســهیالت متناســب با مدت ســپرده گذاری بوده و 

تسهیالت موضوع این طرح در قالب عقد مرابحه اعطا می شود.

راهبردهای شتابدهنده مدیریت سال 
۱۴۰۰ در صندوق تامین خسارتهای بدنی

تحقق اجرایي و عملیاتي عدالت اجتماعي در کشور  و توسعه آن  از راهبردهای 
مهم مدیریت ســال 1۴00 صندوق تامین خســارت های بدنی است.تحقق 
اجرایي و عملیاتي عدالت اجتماعي در کشــور و توسعه آن بدون شک یکی از 
کارکردهای مهم صندوق تامین خسارت های بدنی است، نهادی که به عنوان 
یکی از حلقه های زنجیره تأمین عدالت اجتماعي و محرومیت زدایي کشور در 
یک سال اخیر تالش کرده است با مانع زدایی از فرآیندها و مولد سازی منابع 
و ایجاد بستر و زیرساخت های مناسب مطلوب آرامش، خاطر و عزت نفس را 
برای آسیب دیدگان سوانح رانندگی و خانواده های ایشان فراهم کند.صندوق 
تامین خســارت های بدنی در یک سال گذشــته اهتمام و تالش مضاعفی را 
در جهت بکارگیری رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهبری در سند تحول 
بیانیه »گام دوم انقالب« که تاکید کرده اند »غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، 
به هیچ رو مورد قبول نیست« وفرمایشات معظم له بر مسئله برخورداری طرح ها 

و برنامه های دولت از »پیوست عدالت« داشته است.

با »کاپ کارت« سقف خریدتان را باال ببرید
 ارائه تسهیالت ارزان قیمت به اشخاص از جمله خدمات بانکی است که همواره 
میان اقشار مختلف جامعه محبوبیت زیادی داشته و در موارد بسیاری از خرید 
لوازم خانگی تــا پرداخت هزینه های ضروری و پیش بینی نشــده کاربردهای 
فراوانی دارد. در این راستا، بانک پاسارگاد با هدف حمایت از مصرف کنندگان 
کاال و خدمات و آســان کردن فرایند دریافت این نوع تسهیالت، طرح »کاپ 
کارت« را طراحــی و ارائه نموده اســت. در ادامه ایــن مطلب با این خدمت و 
شرایط برخورداری از آن بیشتر آشنا خواهیم شد.تسهیالت ُخرد در نظام بانکی 
در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تقویت قدرت خرید آن ها اعطا می شود 
و از ایــن روی کارت اعتباری به عنــوان یکی از ابزارهای اصلی اعطای این نوع 
تسهیالت همیشه در بین مشتریان پرطرفدار بوده است. اعطای تسهیالت خرد 
در قالب کارت اعتباری سبب می شود تا مشتریان دست رسی سریع تری به منابع 
مالی الزم در قالب اعتبار خرید کاال و خدمات داشــته باشــند و بانک ها نیز با 
اطمینان بیشــتر و روال اداری ساده تری بتوانند تسهیالت مدنظر مشتریان را 

فراهم کنند.

عضو هیات مدیره بانک کارآفرین خبر داد:
ابراز تمایل شرکتهای نفتی برای همکاری با 

بانک کارآفرین
عضــو هیات مدیره بانک کارآفرین، برآیند حضور این بانک در ســومین دوره 
نمایشــگاه پتروشــیمی کیش را مثبت ارزیابی کرد و از تمایل شــرکت های 
حوزه پتروشــیمی، نفت و پاالیش برای عقد قرارداد همکاری با این بانک خبر 
داد.بــه گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مهدی سیف علیشــاهی با بیان 
اینکه نمایشــگاه هایی نظیر پتروشیمی کیش به دلیل تخصصی بودن، بهترین 
محل برای برقراری ارتباط شــرکت ها، پیمانکارها، بانک ها و بیمه ها با یکدیگر 
اســت،گفت:»با شــرکت در این رویدادها می توان در زمان بســیار کمتری با 
شــرکت های مورد نظر جلســه برگزار کرد و به تفاهم و همکاری رسید.عمده 
شرکت هایی که در نمایشگاه حضور داشتند، به نوعی پرچم دار حوزه خودشان 
محســوب می شوند و درصنایع مادر کشــور تاثیرگذار هستند.همین موضوع 
ریســک همکاری با آنها را برای بانک  کمتر می کند.«عضو هیات مدیره بانک 
کارآفرین به سفارشی سازی خدمات برای شرکت ها اشاره کرد و افزود: »در این 
قبیل ســیمنارها می توان خدمات بانکی را با توجه به نیاز هر شرکت، در یک 
بســته ویژه تعریف کرد تا امکان دریافت بهتر و بیشتر خدمات به شکل آسان 
برای شرکت ها فراهم شود.«سیف علیشاهی با بیان اینکه بانک کارآفرین طی 3 
روز برگزاری نمایشگاه، بیش از 10 جلسه با شرکت های مختلف حوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی داشت، گفت: »جلسات در فضای مثبتی برگزار شد و به تفاهمات 
ضمنی و شــفاهی با برخی شرکت ها رسیدیم. حوزه فعالیت آنها از نفت و گاز 
گرفته تا پتروشــیمی و پاالیش و ... را شامل می شود و هرکدام با توجه به نوع 

فعالیت شان، نیازهای متفاوتی هم دارند. 

بارقه امید برای بیت کوین ماندنی است؟
در نوســانات مداوم بازارهای بین المللی در بحبوحه فاجعه روســیه و اوکراین، 
قیمت ارزهای دیجیتال دیروز)یکشنبه( افزایشی شد.به گزارش ایسنا به نقل از 
کریپتو نیوز، گزارش ها نشان داد که ارزش بازار ارزهای دیجیتال در سراسر جهان 
افزایش یافته اســت و بیت کوین به همراه سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم با 
1.۲ درصد افزایش و دوج کوین با افزایش 1.۸ درصد باال رفت.مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.۷۷ تریلیون دالر برآورد می شــود که 
این رقم نســبت به روز قبل 1.۴0 درصد کمتر شده است.در حال حاضر ۴۲.۲۶ 
درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است. بیت کوین 1۲ سال 
پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال 
۲00۹ معامالت اولیه آن شــکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ 
ساعت گذشته ۵۴.۸۵ میلیارد دالر است که 3۴.0۸ درصد کاهش داشته است. 
حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۹.۸3 میلیارد دالر است که 

1۷.۹۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

رئیس بانک جهانی هشدار داد
جنگ روسیه و اوکراین رشد اقتصاد جهانی را 

کاهش می دهد
دیویــد مالپاس، رئیس بانک جهانی گفت که جنگ در اوکراین یک فاجعه برای 
جهان است و رشد اقتصاد جهانی را کاهش خواهد داد.به گزارش ایسنا به نقل از 
بانک نیوز، مالپاس به بی بی ســی گفت که جنگ در اوکراین در زمان بدی برای 
جهــان رخ می دهد زیرا تورم از قبل در حال افزایــش بود و این درگیری آن را 
پررنگ تر خواهد کرد.رئیس بانک جهانی افزود که قیمت مواد غذایی نیز در اثر 
جنگ افزایش یافته اســت و این موضوع برای مردم کشورهای فقیر یک مشکل 

واقعی است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد:

۲۱ اسفند ماه زمان پرداخت سود سهام عدالت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سود سهام عدالت 
تا ۲1 اسفندماه پرداخت می شود از تغییر دامنه نوسان خبر داد.

به گزارش ایســنا، مجید عشقی در حاشیه رونمایی از دیتاسنتر 
بازار ســرمایه در جمع خبرنگاران در مورد اینکه برخی شرکت ها 
سود خود را به شرکت ســپرده گذاری مرکزی جهت واریز سود 
مشموالن سهام عدالت پرداخت نکرده اند، گفت: برخی شرکت ها 
با توجه به مشــکالت مالی امکان پرداخت ســود خود را ندارند، 
اما ســازمان بورس باید به وظیفه خود عمــل کرده و از مجاری 
مختلــف این موضوع را پیگیری می کند.وی ادامه داد: بحث عدم 
پرداخت سود از سوی شرکت مخابرات مطرح است که باید گفت 
میزان این سود زیاد نیست و تاثیر زیادی روی میزان سود ندارد. 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در مورد زمان پرداخت سود 
سهام عدالت سال 13۹۹ گفت: این سود تا ۲1 اسفند در حساب 

مردم است.

تغییر دامنه نوسان
عشــقی در ادامه در پاسخ به سوال ایســنا، در مورد تغییر دامنه 
نوســان توضیح داد: فرایندی برای تغییر دامنه نوسان طی شده 
است و دامنه به تدریج بازتر خواهد شد. تصمیمی که در این مورد 

گرفته شده است در سال جدید اعالم خواهد شد. 
تاثیر مذاکرات بر بازار سرمایه

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشــاره به تاثیر 
به نتیجه رسیدن مذاکرات سیاســی بر بازار سرمایه اظهار کرد: 
سیاســت دولــت در خصوص نرخ ارز بر عهــده بانک مرکزی  و 

سیاســت اصلی نیز ثبات نرخ ارز است. عشقی ادامه داد: در حال 
حاضر نیز نزخ ارز به ثبات رسیده و شرکت ها بر این اساس خرید 

و فروش خود را انجام می دهند.

پرداخت سود از طریق سجام
وی با اشــاره به سود رسوب شده مردم در برخی شرکت ها گفت: 
در بودجه سال آینده واریز سود از طریق سامانه سجام دیده شده 
است. در فاز اول سود سال جاری از طریق سجام پرداخت می شود 
و در فاز دوم سودهای سنوات سال گذشته از شرکت ها جمع اوری 
شده و از طریق سجام پرداخت می شود. البته سهام داران باید در 

این سامانه ثبت نام کنند.

پاالیشی یکم در انتظار تغییرات جدید
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد پاالیشی یکم گفت: 
ســازمان بورس نمی تواند در مورد قیمت سهام اظهار نظر کند. 
قیمت ســهام هم قابل پیش بینی نیســت، اما شواهد حاکی از 
اصالح این روند دارد.عشــقی ادامه داد: تصمیماتی در خصوص 
مدیریت صندوق ها در هیات دولت گرفته شده، اما قطعی نشده 
است. اما تغییراتی در اساس نامه صندوق ها اعمال می شود که به 

NAV نزدیک  شود.

تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی 
از نمایندگان مجلس خواســت بودجه 
1۴01 کل کشــور را بدون کســری 
تحویل دولــت بدهند.به گزارش دیروز 
یکشــنبه ایرنا از بانک مرکزی، »علی 
صالح آبادی« در حاشیه مراسم غرس 
درخت در محوطه بانک مرکزی اظهار 
داشت: در آستانه ورود به سال 1۴01 
هســتیم و بودجه کل کشــور نیز در 
مجلس شورای اسالمی در حال بررسی 
است و ان شاهلل نمایندگان تالش کنند 
بودجه خوب و بدون کســری در سال 
جدید تحویل دولت بدهند تا بر اساس 
آن در سال آینده بر متغییرهای کالن 
پولی تسلط بیشتری داشته باشیم.وی 
با تاکید بر پیــش بینی وضعیت بهتر 
اقتصادی کشــور در سال آینده گفت: 
کنتــرل پایه پولی، نقدینگی و تورم  از 
اقتصادی سال آینده کشور  محورهای 

است. بر همین مبنا برنامه های مفصلی 
برای دســتیابی به این اهداف تدارک 

دیده شده اســت و امیدواریم در سال 
آینده با تــالش مجدانه، اجرا شــود. 

رئیس کل بانک مرکزی  همچنین در 
این مراسم که به مناسبت  1۵ اسفند 
روز درختکاری برگزار شد، نهالی را در 
محوطه بانک مرکــزی غرس کرد و با 
تبریک اعیاد شــعبانیه به هموطنان و 
کارکنان نظام بانکی و اقتصادی گفت: 
روز درختکاری نماد سرسبزی، طراوت 
،شادابی و زندگی است و امیدواریم در 
پرتو عنایات ائمه اطهار بتوانیم زندگی 
باشیم.صالح  سعادتمندانه ای داشــته 
آبادی با ابراز خرسندی از سنت زیبای 
درختکاری و توفیق کاشــت نهالی در 
محوطه بانک مرکزی گفت: خوشحال  
هســتیم در بانک مرکــزی که یکی از 
نهادهای مهم اقتصادی کشور است در 
جمع همــکاران نهالی را غرس کردیم 
و امیدواریــم که در آینــده، در حوزه 
اقتصادی کشــور قدم هــای مثبت و 

موثری را برداریم.

رئیس کل بانک مرکزی خواستار شد؛

برنامه ریزی برای کنترل 
نقدینگی و تورم

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه هراس و نگرانی اســتفاده از دســتگاه های پایانه 
پرداخت یا پوزها درست نیست، گفت: تراکنش این دستگاه ها مبنای تشخیص مالیات، 
واقع نخواهد شد.به گزارش ایِبنا؛ سید احســان خاندوزی در برنامه »نگاه یک« درباره 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی افزود: قانون مکلف کرده بود بانک 
مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی، ساماندهی پوزها را انجام دهد و اتفاقات خوبی 

قباًل رخ داده بود، اما سرعتی که در ماه های اخیر شاهدش هستیم نسبت به پیش از آن 
قابل مقایسه نیست و این محصول همگرایی و همفکری و همراهی بانک مرکزی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی است.او افزود: با شفاف شدن مسئله پایانه های پرداخت و اجرای 
سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، اکنون شاید حدود یک سوم مودیان که در روز 
1۴ اســفند 1۴00 می شناسیم محصول همین اتفاق باشد که فقط در سال 1۴00 رخ 
داده است.خاندوزی اضافه کرد: یعنی همه تاریخ گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی 
یک طرف و یک سوم کل مودی ها محصول تالش های سال 1۴00 است و این به کاهش 
مســئله فرار مالیاتی، کمک زیادی می کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: استفاده 
کردن از پوزها و میزان تراکنش بیشــتر یا کمتر، هیچ دلیلی مبنی بر مشــمول شدن 
مالیات باالتر توسط مودیان نخواهد بود، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان 

یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام 
مالی و مالیاتی کشور، شناسایی شود.او افزود: با چند صد هزار پوزهای ناشناس مواجه 
هستیم که اطالعات آن ها تکمیل نیست و معلوم نیست که مربوط به کدام فعال و مودی 
اقتصادی هستند؟خاندوزی ادامه داد: بسیاری از این ها مشمول معافیت مالیاتی هستند 
و در رســته ای فعالیت می کنند که آن رسته فعالیت فرهنگی یا در مناطق آزاد است و 
مشــمول مالیات نیست.او تاکید کرد: همه این جزئیات لحاظ خواهد شد و از همکاران 
می خواهیم این تبیین و روشنگری را انجام دهند تا این ذهنیت به جامعه متبادر نشود 
که از پوزها کمتر استفاده کنیم، زیرا تعیین مالیات بر مبنای آن است.وزیر امور اقتصاد و 
دارایی گفت: فعاالن اقتصادی که سودهای باالتری می برند باید بار مالیاتی بیشتری را بر 
دوش بکشند و بسیاری از فعاالن اقتصادی باید بار کمتری را بر دوش بکشند.خاندوزی 

افزود: پس از سال ها برای بودجه سال 1۴01 پیشقدم شدیم و نرخ مالیات بر شرکت های 
تولیدی را کاهش دادیم و پیام این کاهش ۵ درصدی مالیات این است که شرکت های 
تولیدی باید با فشــار مالیاتی کمتری فعالیت کنند.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
اولویت اقتصاد ایران بعد از ثبات اقتصاد کالن و کنترل سطح عمومی قیمت ها و نوسان 
ارز، این است که بتواند به رونق فعالیت های تولیدی کمک کند.خاندوزی افزود: باید در 
کوتاه مدت، چشم خود را بر افزایش درآمدهای دولت ببندیم تا کمک کنیم اقتصاد ایران 
از این چاله رکودی عبور کند.او ادامه داد: پس از عبور از این چاله رکود و زمانی که رونق 
اقتصادی حاصل شد، فرصت خواهید داشت که درآمد دولت را در دوران رونق اقتصادی 
افزایش دهید.وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اگر برخی ها شــفافیت نداشته باشند که 
استفاده از پایانه های پرداخت پوز را اظهار کنند خدماتی که از شبکه بانکی و دستگاه پوز 
می گیرند بدون مهلت تمدیدی، از اول فروردین سال 1۴01 قطع خواهد شد.خاندوزی 
با اشاره به اینکه ساماندهی حساب های شخصی و تجاری از دیگر اولویت هاست، افزود: 
با تفکیک حساب های شخصی و تجاری، هر نوع ورود و خروج حساب ها شفاف خواهد 
شد.او ادامه داد: راهبرد ما تمرکز بر اقلیت فرارهای بزرگ مالیاتی و جلوگیری از آن است 

و فرصت دادن و آسان گیری برای اکثریت فعاالن اقتصادی است.

وزیر اقتصاد:

تراکنش کارتخوان ها مبنای تشخیص مالیات نیست

در 10 ماه اول ســال 1۴00 بالغ بــر 11۵ میلیارد و 
1۶0 میلیــون تومان ســفته و برات در شــهر تهران 
فروخته شـــد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 
۷۴ درصد افزایش نشــان می دهد.به گزارش خبرنگار 
ایِبنا، براســاس آمار بانک مرکــزی، در دی ماه 1۴00 
بالغ بر 1۴ میلیارد و 1۶0 میلیون تومان سفته و برات 
در شــهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 
۴.۵ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۹ 
درصد افزایش یافت. در 10 ماه اول ســال 1۴00 بالغ 
بر 11۵ میلیارد و 1۶0 میلیون تومان سفته و برات در 
شهر تهران فروخته شـد که در مقایسه با دوره مشابه 
ســال قبل ۷۴ درصد افزایش نشان می دهد.همچنین 
طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در 
دی ماه 1۴00 معادل ۶00 برگ سفته و برات به مبلغی 
معادل ۴1 میلیارد و ۶۸0 میلیون تومان در شهر تهران 

واخواست شــد. در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ 
ســفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷0.۶ 
و ۲۲۶ رســید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 
۲3.۸ درصد و از لحاظ مبلغ 11.۶ درصد کاهش داشت 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور 

به ترتیب 1۸.۵ درصد و ۲۷۹.۸ درصد افزایش نشــان 
می دهد.شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات 
واخواست شده در دی ماه 1۴00 به عدد 3۲0 رسید. 
عدد شــاخص مذکور در دی ماه 13۹۹ معادل ۹۹.۷ 
بوده اســت. در 10 ماه اول سال 1۴00 معادل ۵۶00 
برگ سفته و برات به مبلغـــی معادل ۲۴۲ میلیارد و 
۵00 میلیون تومان در شــهر تهران واخواست شد.در 
این دوره متوسط شــاخص های تعداد و مبلغ سفته و 
برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۹.۷ و 131.۵ 
رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 
۷.۷ درصــد کاهش و از لحاظ مبلغ ۲۶ درصد افزایش 
نشان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و 
برات واخواستشده در ده ماه اول سـال 1۴00 بـه عـدد 
1۸۹.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال 

13۹۹ معادل 13۴.3 بوده است.

در شهر تهران صورت گرفت؛

افزایش ۷۴ درصدی فروش سفته و برات در ۱۰ ماهه امسال

اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ چقدر منقبض شد؟
شرکت جی پی مورگان اعالم کرد که انتظار دارد اقتصاد روسیه در سه ماهه دوم 3۵ درصد و در سال ۲0۲۲ به ۷ درصد منقبض شود و این اقتصاد در مقایسه با بحران 
سال 1۹۹۸ کاهش تولید اقتصادی داشته باشد.به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شرکت جی پی مورگان اعالم کرد که شوک به تولید ناخالص داخلی روسیه شبیه به 
بحران مالی 1۹۹۸ خواهد بود.آناتولی شال در جی پی مورگان گفت: کاهش اوج به پایین در تولید ناخالص داخلی روسیه در حال حاضر حدود 1۲ درصد انتظار می رود 
که قابل مقایســه با بحران 1۹۹۸ )حدود 10 درصد(، ۲00۸ حدود 11 درصد و شــوک شیوع همه گیری)حدود ۹ درصد( است.جی پی مورگان انتظار داشت صادرات 
در سال جاری حدود 13 درصد، تقاضای داخلی حدود 10 درصد و واردات حدود 30 درصد کاهش یابد.شال افزود: انزوای اقتصادی و سیاسی فزاینده روسیه منجر به 

کاهش رشد در بلندمدت خواهد شد. ما انتظار داریم رشد روسیه در سال آینده حدود صفر باشد.
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گزیده خبر

نیویورک تایمز: 
ورود موشک های جاولین و استینگر از 
کشورهای ناتو به اوکراین ادامه دارد

همچنان که آمریکا و متحدان اروپایی آن تالش های 
خود را برای تقویت ارتش اوکراین در نبرد با ارتشی 
بسیار مجهزتر افزایش می دهند، حدود ۱۴ هواپیمای 
ترابری بزرگ مجموعه ای از موشــک های ضدتانک 
جاولین، راکت اندازها، تفنگ و مهمات را به فرودگاهی 

در نزدیکی مرز اوکراین منتقل کردند.به گزارش ایســنا، به نوشته نیویورک 
تایمز، مشــاور ارشــد نظامی »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا در سفری از 
پیش اعالم نشــده، به بازرســی از این عملیات انتقال تسلیحات پرداخته و با 
نیروها و پرســنل متعلق به ۲۲ کشــور جهان مالقات کرد؛ کسانی که شبانه 
روزی برای تخلیه محموله های تسلیحاتی که قرار است به صورت زمینی به 
نیروهای اوکراینی فرســتاده شوند، کار می کنند.این تسلیحات آمریکایی که 
شــامل موشک اندازهای جاولین و نیز سالح های کوچک و مهمات هستند، 
بخشی از یک بســته ۳۵۰ میلیون دالری کمک های تسلیحاتی هستند که 
بایدن چند روز قبل مجوز ارســال آن را صادر کرد. یک مقام گفت که ظرف 
دو روز، محمولــه ها در فرودگاهی نزدیک مرز اوکراین با قابلیت پردازش ۱۷ 
هواپیما در روز فرود آمدند. به گفته این مقام، این روند در ابتدا به شکل قطره 
چکانی - با ورود تنها دو یا سه هواپیما در روز – به راه افتاد اما اکنون با ورود 
۱۴ محموله تنها به یک فرودگاه تبدیل به یک جریان ثابت شده است.ژنرال 
مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در چارچوب برنامه سفرش به 
منطقه، توقفی در فرودگاه مذکور داشت. همچنان که او با سربازان صحبت می 
کرد، محموله های موشــکهای جاولین پشت سر او جابجا میشدند. در همان 
نزدیکی، دو فروند هواپیمای ترابری بزرگ ســی-۱۷ نیروی هوایی آمریکا به 
زمین نشستند.یک مقام ارشد پنتاگون روز جمعه گفت که آمریکا نزدیک به 
۷۰ درصد از این بســته ۳۵۰ میلیون دالری را به ارتش اوکراین تحویل داده 
است و انتظار دارد که تحویل کلیت این محموله را در چند روز آینده تکمیل 
کند.مقام پنتاگون بیان کرد، این محموله تسلیحاتی شامل موشک های ضد 
هوایی اســتینگر، برگرفته از انبارهای نظامی آمریکا، عمدتاً در آلمان است و 
نمایانگر بزرگترین عملیات مجاز انتقال تسلیحات از انبارهای نظامی آمریکا به 
یک کشــور دیگر است.مقامات آمریکایی گفتند که این تسلیحات، تجهیزات 
و ســایر اقالم جنگی مرتبط با آن ابتدا به کشورهای همسایه اوکراین مانند 
لهســتان و رومانی منتقل شده و ســپس از طریق زمینی به غرب اوکراین و 
نزد فرماندهان با هدف توزیع در سراســر این کشور ارسال شده است.مقامات 
آمریکایی روز جمعه گفتند که این ســالح ها به ســرعت به دست سربازان 
اوکراینی که از آنها برای مقابله با نیروهای پیش رونده روســیه استفاده می 
کنند، رســیده اند.مقام ارشــد پنتاگون که نامش را فاش نکرد، اظهار کرد: 
»همه ما به شدت تحت تأثیر نحوه استفاده موثر نیروهای مسلح اوکراینی از 
تجهیزاتی که ما در اختیار آنها گذاشته ایم قرار گرفته ایم. ناظران کرملین نیز 
از این موضوع و اینکه آنها چگونه پیشروی روسیه را کند کرده اند و در میدان 

نبرد بسیار خوب عمل کرده اند شگفت زده شده اند.«

عربستان: 
هزینه های نظامی را ۵۰ درصد افزایش 

خواهیم داد
رئیس سازمان صنایع نظامی عربستان سعودی ضمن 
تاکید بر تالش های ریاض برای خودکفایی در صنایع 
دفاعــی، از افزایش ۵۰درصــدی هزینه های نظامی 
کشورش تا سال ۲۰۳۰ خبر داد.به گزارش سرویس 
بین الملل خبرگزاری فارس، »احمد العوهلی« رئیس 

ســازمان صنایع نظامی عربستان ســعودی اعالم کرد که ریاض با همراهی 
شرکای منطقه ای و جهانی خود تالش خواهد کرد تا در بخش صنایع دفاعی 
به خودکفایی برســد.طبق گزارش خبرگزاری »آناتولی« عربســتان سعودی 
همایشی یک روزه  تحت عنوان »ریاض، برای دفاع« را با حضور بیش از ۳۰۰ 
شــخصیت حکومتی و نظامی از تمام نقاط دنیا برای گسترش هماهنگی ها و 
تداوم گفت وگوها در خصوص صنایع دفاعی برگزار شده است.رئیس سازمان 
صنایع نظامی عربســتان سعودی در این همایش که در آستانه برپایی اولین 
دوره نمایشــگاه جهانی »دفاع نظامی در جهان« برگزار شده، گفت: عربستان 
به ملی کــردن صنایع نظامی و امنیتی خود ادامه می دهد و تا ســال ۲۰۳۰ 
هزینه هــای نظامی بــرای تجهیزات و خدمات نظامی خــود را ۵۰٪ افزایش 
خواهد داد. العوهلی ضمن اشــاره این نکته که برخی کشورهای دیگر منطقه 
به دنبال پیشرفت در سیاست تقویت صنایع دفاعی خود هستند، اذعان کرد: 
»محمد بن سلمان« ولی عهد عربستان به صراحت اعالم کرد که هیچ معامله 
تسلیحاتی بدون ]دست یابی به[ محتوای علمی ملی صورت نمی گیرد و ما بر 
روی این مسئله کار می کنیم«.رئیس سازمان صنایع نظامی عربستان در پایان 
بیان کرد: ما به شــکل گسترده با تمام شرکای خود در منطقه و جهان برای 
پیشرفت و اجرای برنامه هایمان در بخش  صنایع دفاعی همکاری می کنیم تا 
به خودکفایی برسیم. این همایش که توسط مرکز جهانی مطالعات استراتژیک 
)IISS( در ریاض برگزار شــد، دو جلسه را در دســتور کار خود قرار داده بود. 
جلســه اول با موضوع »سیاست دفاع منطقه ای و اقتصاد در سطح جهانی« و 
جلسه دوم نیز تحت عنوان »افق های دفاعی بین المللی« برگزار شده اند. این 
در حالی است که عربستان از ششم تا نهم ماه جاری )مارس( میزبان برگزاری 
نمایشــگاه »دفاع نظامی در جهان« خواهد بود؛ نمایشگاهی که هر دو سال 
یک بار برگزار خواهد شد. رسانه های سعودی انتظار دارند که نمایشگاه مذکور 

طی این چهار روز برگزاری، سی هزار بازدیدکننده داشته باشد.

معاون وزیر خارجه اوکراین: 
درحال مذاکره با چند کشور برای 

میانجیگری جهت پایان جنگ هستیم
معاون وزیر خارجه اوکرایــن اعالم کرد، این 
کشور مذاکراتی با چندین کشور دیگر با هدف 
میانجیگــری آنها برای پایــان جنگ دارد.به 
گزارش ایسنا، امینه جبار، معاون وزیر خارجه 
اوکراین در مصاحبه با شــبکه الجزیره گفت: 
مــا مذاکراتی با چین و چندین کشــور دیگر 
با هدف میانجیگری برای پایان جنگ داریم. عربســتان، ترکیه و اسرائیل با 
پایان روز دهم جنگ روسیه علیه اوکراین پیشنهاد میانجیگری را برای توقف 
درگیری ها داده اند. وی گفت: این پیشنهادها همچنان در دست بررسی است. 
ما به دنبال ساختارهای مختلفی برای حل نزاع و توقف جنگ هستیم.شنبه 
پکن خواهان مذاکرات مستقیم روسیه و اوکراین شد. وزیر خارجه چین طی 
تماســی با همتای آمریکایی اش گفت: امیدواریم جنگ در سریع ترین زمان 
ممکن متوقف شود و مانع بحران انسانی بزرگ شویم. مذاکرات میان روسیه 

و اوکراین آسان نخواهد بود.

طرح ۶ ماده ای نخست وزیر انگلیس برای 
مقابله با روسیه

بوریــس جانســون از طرحی ۶ مــاده ای 
رونمایــی کرده و اعالم کرد امیدوار اســت 
این طرح موجب شکســت روسیه در حمله 
به اوکراین شــود.به گزارش ایســنا به نقل 
از شبکه خبری اســکای، بوریس جانسون، 
نخست وزیر انگلیس گفت، »نه تاریخ نویسان  
آینــده، بلکه مردم اوکراین قضاوت خواهند کرد« که دنیا چطور به حمله 
روسیه به اوکراین واکنش نشان داد.وی افزود: پوتین باید شکست بخورد 
و شکســتش در این اقدام تهاجم آمیز باید دیده شود.جانســون در ادامه 
گفت: این که حمایت خود از نظم قانون مند جهانی را نشــان دهیم کافی 
نیست، بلکه باید از این نظم در برابر تالش مستمر برای بازنویسی قوانین 
با نیروی نظامی دفاع کنیم.قرار اســت جانســون در مقاله ای در روزنامه 
نیویورک تایمر از همتایان خود در سراســر جهان بخواهد تا تحت طرحی 
۶ ماده ای گردهم آیند.او از رهبران جهان خواهد خواست تا یک »ائتالف 
انســانی بین المللی« را در حمایت از اوکراین و تالشش برای دفاع از خود 
بسیج کنند.او خواهد گفت که باید فشار اقتصادی بر روی کرملین افزایش 
یابد و رهبران در برابر »عادی ســازی خزنده« آنچه روســیه در اوکراین 
انجام می دهد مقاومت کنند.او همچنین قرار است بگوید که باید راه های 
دیپلماتیک پایان جنگ پی گرفته شــده و »کارزاری سریع برای تقویت 

امنیت و تاب آوری منطقه اروپا-آتالنتیک ایجاد شود. 

گروسی:

مذاکرات خوبی در ایران داشتیم
وین - ایرنا - مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که 
مذاکرات خوبی را در ایران داشــته و بیانیه مشــترک با سازمان 
انرژی اتمی ایران گام های آتی را در خصوص موضوعات ترســیم 
می کند.به گزارش ایرنا، رافائل گروسی این مطلب را در بازگشت از 
سفر تهران به خبرنگاران در وین مطرح کرد.مدیرکل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی )شــنبه( با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر 
امور خارجه کشورمان در تهران دیدار کرد. در نتیجه رایزنی های 
فشــرده صورت گرفته، ســازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی را در خصوص سرعت بخشیدن 
و تقویت همکاری ها و گفت وگوهای بین خود برای حل و فصل 
موضوعات صادر کردند.گروسی گفت تا ماه ژوئن )خرداد( انتظار 
دارد که یک جمع بندی به شــورای حــکام ارائه دهد.وی با بیان 
اینکه »مسایل پادمانی سیاسی حل نمی شود و این را نمی پذیرد« 
افزود: به همین خاطر است ما درگیر روند پادمانی هستیم و بیانیه 
امروز گواهی بر این مطلب است. مدیرکل آژانس اظهار داشت که 
این سازمان درباره یکی از مکان هایی که ادعای کشف ذرات اتمی 
مطرح شده بود ســووال ندارد که منجر به طی کردن پروسه ای 
شود.او درپاسخ به ســووال درباره بر اینکه گفته بود، اگر ایران و 
آژانس توافق نکنند تصور محقق شدن برجام اشتباه است گفت: 
به نظرم تصورات من در این مقطع ارزشی در روند مذاکرات وین 
ندارد. او گفت که بلحاظ فنی به مسئولیتش آگاه است اما حس 
او ارتباطی به گفت وگوها ندارد.گروســی در پاسخ به این سووال 
که اگر شــما نتوانید اعالم کنید که پرونده ادعایی بســته شده 
برجام می تواند اجرا شــود یا نه بیان داشت که این مساله مربوط 
به مشارکت کنندگان برجام است نه مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی.او درپاســخ به ســووالی درباره اینکه آیا در سفرش 
پیرامون کاهش سازوکارهای نظارتی آژانس در ایران صحبت کرده 
هم گفت: این مســاله به مشروط به مذاکرات بازگشت به برجام 
است. ما در این رابطه این باره صحبتی نکردیم چون سرگرم تدابیر 

اولیه هســتیم که به ما اجازه داده یکسری نظارت هایی را داشته 
باشــیم تا به اجرای کامل برجام بازگردیم. وی افزود که نیازی به 
طرح این موضوع در سفرش به ایران نداشته چون بازرسی ها طبق 
فرمتی که توافق شــده جریان دارد. گروسی یادآور شد که طبق 
توافق انجام شــده » آن ها اطالعات را تا زمان بازگشت به برجام 
نگه می دارند«گروســی در پاسخ به این سووال که آیا جمع بندی 
آژانس در ماه خرداد می تواند سوواالت جدیدی را ایجاد کند که 
شورای حکام بخواهد پرونده را باز نگه دارد گفت که بیانیه خیلی 
با دقت نوشته شده است مبنی بر اینکه ما درباره چه چیزی توافق 

کردیم. اینکه تالش کنیم در ژوئن یک جمع بندی برسیم. ممکن 
اســت این اتفاق بیفتد یا نیفتد. اگــر ایران همکاری کند فرآیند 
بخوبی طی می شــود و شاید نیازی به رسیدن تا ژوئن نباشد. در 
غیر اینصورت من به عنوان مدیرکل به طرح ســوواالت و تداوم 
فرآیند ادامه می دهم وی افزود که بیانیه صادر شــده خیلی سر 
راست مســائل را مطرح کرده است تا به نتیجه برسیم.مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد که فرق فرآیندی که با 
ایران به توافق رسیده با روند سال ۲۰۱۵ درباره پرونده پی ام دی 
این است که ایران متعهد شده با ما کار کند و من هم متعهد شدم 

که تالش کنم تا به جمع بندی برســم. این جمع بندی به گفته 
او می تواند نهایی یا نصفه باشد. وی با این حال گفت که قصد او 
این است که کارها در مسیر خوبی پیش برود.گروسی در پاسخ به 
این سووال که آیا آژانس از تحقیق در مکان چهارم منصرف شده 
گفت: آنچه ما به دنبالش هستیم در آن مکان نیست. برای ایران 
هــم امکان ندارد که وجود یا عدم وجود ذرات اتمی در این مکان 
را ثابت کند. بنابراین دلیلی برای ادامه این مساله وجود ندارد.وی 
البته عنوان کرد که چنین پرونده هایی در اژانس بسته نمی شود. 
گروسی با بیان اینکه این ســازمان ارزیابی خود را در هر مقطع 
ارائــه می دهد افزود: در این مقطع دلیلی نــدارد که این روند را 
ادامه دهیم چون به هیچ جا نمی رسد.مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در پاســخ به سوالی در مورد امیدواری او در خصوص 
نتیجه این روند گفت: ما بهترین تمایل را داریم. من این را به وزیر 
خارجه ایران و سایر مقامات اعالم کردم. ما باید با عزم جدی کار 
کنیــم. ما دقیق می دانیم به چه نیاز داریم و ایرانی ها نیز دقیق 
می دانند ما چه می خواهیم.گروسی افزود:  ما سواالت خود را با 
ایرانی ها مطرح کرده ایم. همانطور که می دانید چارچوب زمانی 
که ما در این بیانیه تعیین کرده ایم بسیار الزام آور است زیرا ایرانی 
ها باید تا ۲۰ مارس نخســتین جواب خود را ارائه کنند. بنابراین 
ما می خواهیم این روند سرعت داشته باشد.وی در پاسخ به این 
سئوال که آیا جمع بندی آژانس در توافق وین گنجانده خواهد شد 
گفت: این مساله به تصمیم مذاکره کنندگان بستگی دارد اما من 
چنین انتظاری ندارممدیرکل آژانس در خصوص اطالع از انتقال 
تاسیسات تولید سانتریفیوژ از کرج به اصفهان هم گفت: ما از این 
مکان به خوبی آگاهی داریم. کارشناســان ما در موارد مختلف از 
آن دیدار کرده اند. ما با موفقیت دوربین های خود را در تاسیسات 
اصفهان نصب کرده ایــم. ما در حال  حاضر تصاویر را ضبط می 
کنیم اما به آنها دسترســی نداریم و اگر برجام احیا شود خواهیم 

توانست به این تصاویر دست یابیم.

 بلینکن در مرز اوکراین- لهستان
 با کولبا دیدار کرد

بلینکن که برای ابراز همبستگی با اوکراین در منطقه به سر می برد، حدود ۴۵ دقیقه 
تحت تدابیر امنیتی شدید در مرز لهستان با همتای اوکراینی خود کولبا دیدار کرد 
و دو طرف در مورد افزایش فشار بین المللی بر روسیه با کمک تسلیحاتی بیشتر به 
کی یف رایزنی کردند.به گزارش ایســنا به نقل از هیل، بلینکن عکس هایی از دیدار 
خود با کولبا در مرز لهستان و اوکراین را در حساب توییتر خود به اشتراک گذاشت.

وزیر امور خارجه ایاالت متحده که به لهســتان سفر کرده، نوشت: مالقات با دوستم 
کولبا در مرز لهســتان و اوکراین الهام بخش بود.او ادامه داد: رهبری و شجاعتی که 
او و زلنسکی از خود نشان دادند فوق العاده است. ایاالت متحده و جهان در کنار آنها 
و مردم اوکراین خواهند ایســتاد.بلینکن گفت: »کل جهان در کنار اوکراین ایستاده 
است. همانطور که من اینجا در اوکراین با دوستم ایستاده ام. بلینکن گفت که حمایت 
از اوکراین نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه »افزایش خواهد یافت« از جمله »حمایت 
امنیتی، حمایت بشردوستانه، حمایت اقتصادی«.وی افزود: تا زمانی که این جنگ، 

پایان یابد، فشار بر روسیه افزایش خواهد یافت.

 گفت وگوی پوتین و بنت 
درباره مذاکرات وین

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور روسیه درباره مذاکرات 
وین گفت وگو کردند.به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری تاس، نفتالی 
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی که صبح دیروز )یک شنبه( به مسکو 
سفر کرده است با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کاخ کرملین 
دیــدار کرد.به گفته یک منبع آگاه، دو طرف در این دیدار که نزدیک به 
سه ســاعت به  طول انجامید درباره حمله روسیه به اوکراین و همچنین 
رایزنی ها درباره بازگشت واشنگتن به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
و احیای این توافق بحث و تبادل نظر کردند.این منبع آگاه همچنین گفت 
که بنت در صحبت های خود مخالفتش با بازگشــت آمریکا به برجام را 
مورد تاکید قرار داده است.نخست وزیر رژیم صهیونیستی بالفاصله پس از 
این دیدار نیز با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به صورت تلفنی 
گفت وگو کرده اســت.وی پس از روسیه نیز قرار است به آلمان سفر و با 

اوالف شولتس صدراعظم این کشور دیدار کند.

تهران- ایرنا- روزنامه انگلیســی گاردین در یادداشتی با 
اشاره به ۲۰ سال اشغال افغانستان توسط آمریکا نوشت: 
مردم این کشــور در نتیجه قحطی و ناامنی ناشی از این 
اشــغال چاره ای جز فرار از وطن خود ندارند.به گزارش 
روز یکشــنبه ایرنا روزنامه گاردین در این یادداشــت با 
اشاره به زمستان های سخت در افغانستان و کمبود مواد 
غذایی و رنج مضاعف کودکان و زنان نوشــت: بیش از ۵ 
میلیون کودک در سراســر این کشور در آستانه مواجهه 
با قحطی هســتند، جوانان ناامید و میزان خودکشی در 
حال افزایش است.  گســترش سریع درگیری روسیه و 
اوکراین، بحران را بدتر کرده اســت. مردم و  افغانستان 
از ایــن بابت نگران اند که افزایــش قیمت گندم که به 
باالترین قیمت از ســال ۲۰۰۸میالدی به بعد رسیده به 
قحطی بیشتر منجر شود. سازمان ملل متحد با شناخت 
مشکالت مردم افغانســتان بزرگ ترین درخواست برای 
تشکیل صندوق کمک ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالری 
را فراخوان داده اســت. اما در همین شــرایط جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا دستور مصادره ۷ میلیارد دالر از 
پول مردم افغانستان در بانک های آمریکا، را داد.  آمریکا 
و متحدانش طی ۲۰ ســال اشغال افغانستان کاری برای 
پیشرفت و توسعه این کشور نکردند. کابل هر روز بیشتر 

به کمک های انسان دوســتان وابسته شد و ورشکستگی 
اقتصــادی و فاجعه انســانی فعلی موید این وابســتگی 
اســت.  آمریکا از افغانســتان خارج شــد اما مسئولیت 
اشغال این کشور را برعهده نگرفت. در عوض جو بایدن 
رئیس جمهوری آمریکا با تصمیم برای مصادره ۷ میلیارد 
دالر از پول مردم افغانســتان باعث شد صف های طویل 
نان طوالنی تر شده و کودکان بیشتری به دلیل سوءتغذیه 
و قحطی جان بســپارند. این جنایت علیه بشریت نباید 
فراموش شود.سیاست بایدن به طالبان آسیبی نمی رساند 
بلکه مردم را متضرر می کند. کســانی که حتی نان شب 
هم ندارند و در پی غــذا، آزادی و امنیتی مهاجرت می 

کنند. فقر در گذشته موجب جذب نیرو برای گروه های 
تروریستی می شــد. احتمال دارد این وضع دوباره تکرار 
شده و در نتیجه آن خشونت بیشتر علیه زنان و قومیت ها 
منجر شــود و چرخه فقر و پیمادهای آن استمرار یابد.  
این یادداشــت با اشاره به اینکه دولت آمریکا احتماال به 
این وضع واکنشی نشان نمی دهد نوشت: ممکن است از 
نظر کاخ سفید تروریسم، موجب بی ثباتی روسیه و چین 
شود یا فقط به معنای بدبختی برای مردم افغانستان باشد 
اما در واقع منافع ژئوپلیتیکی آمریکا نیز نسبت به دو دهه 
اشغال افغانستان توسط آمریکا تنزل می یابد.  بازماندگان 
حمله ۱۱ سپتامبر سزاوار همدردی و حمایت هستند اما 
چرا مردم افغانستان که ۴۰۰ هزار نفر از آنان در ۲۰ سال 
اشــغال کشورشان توســط آمریکا جان خود را از دست 
داده اند،  باید این هزینه را بپردازند. مردم افغانستان چه 
زمانی خسارت دو دهه اشــغال و تخریب کشور خود را 
دریافت می کنند؟  رویارویی نظامی روسیه و اوکراین بار 
دیگــر توجه آمریکا و ناتو را بــه ویرانگری جنگ و الزام 
اخالقــی توجه به قربانیان آن جلب کرده اســت. مردم 
افغانستان غیر از همین همدردی مردم جهان با اوکراین 
نمی خواهند؛ در حالیکه برای کســب حقوق اولیه خود 

تقال می کنند.

گاردین:

 افغانستان در آستانه قحطی و سقوط است

رئیس رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه )۱۸ اسفند( به منظور دیدار با رئیس جمهوری ترکیه عازم این کشور می شود.به گزارش 
ایســنا، روزنامه عبری زبان »اسرائیل هیوم« گزارش کرد، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی و همسرش روز چهارشنبه 
نهم مارس )۱۸ اسفند( بنا به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به این کشور سفر خواهند کرد.در این سفر 
قرار است هرتزوگ و همسرش با اتباع یهودی ساکن ترکیه نیز دیدار کنند.این نخستین سفر رئیس رژیم صهیونیستی به ترکیه 
از سال ۲۰۰۸ قلمداد می شود.در همین رابطه، ریاست جمهوری ترکیه اعالم کرد، اردوغان و هرتزوگ در جریان دیدار با یکدیگر در آنکارا در خصوص تقویت همکاری 
بین دو طرف رایزنی خواهند کرد.ترکیه و رژیم صهیونیستی در حال قدم برداشتن در مسیر بهبود روابط متشنج خود از زمانی طوالنی هستند.ریاست جمهوری ترکیه 
همچنین اعالم کرد، هرتزوگ و اردوغان قرار است در خصوص تمامی جوانب روابط دوجانبه بین ترکیه و اسرائیل و تحوالت منطقه و جهان نیز با یکدیگر به بحث و 
تبادل نظر بپردازند.سخنگوی هرتزوگ اعالم کرد، این سفر با هماهنگی نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد.پیشتر رئیس جمهوری ترکیه با 
اسحاق هرتزوگ پس از انتصابش در پست ریاست رژیم صهیونیستی تماس گرفت و به وی تبریک گفت و این امر منجر به ازسرگیری گفت وگو بین آنکارا و تل آویو 

پس از سالها قطع ارتباط شد.

آمریکا و لهستان در حال بررسی ارسال جنگنده های بیشتر به اوکراین از سوی لهستانند.به گزارش ایسنا، چهار مقام آمریکایی به 
نشریه پولتیکو گفتند، واشنگتن در حال رایزنی با لهستان است تا این کشور هواپیماهای »میگ-۲۹« خود را به اوکراین بفرستد 
و آمریکاجای خالی این جنگنده ها را در ناوگان هوایی لهستان پر کند.سخنگوی کاخ سفید گفت: آمریکا در گفت وگو با لهستان 
در حال تعیین توانایی هایی است که می تواند از طریق آن جای خالی این جنگنده ها را در ناوگان هوایی لهستان پر کند.لهستان 

پیش تر در حال بررسی امکان ارسال هواپیماهای جنگی خود به اوکراین بود و از دولت آمریکا خواسته بود تا تضمین کند که جای خالی این هواپیماها را با جنگنده های 
آمریکایی پر خواهد کرد.کاخ سفید پاسخ داد که این مسئله را بررسی خواهد کرد. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با پیشنهاد لهستان برای ارسال جنگنده های 
میگ به اوکراین مخالفت نکرد و این می تواند تنش ها میان ناتو و روسیه را تشدید کند.سخنگوی کاخ سفید به پولتیکو گفت: ما در حال همکاری با لهستان و مشورت با 
دیگر شرکای خود در ناتو بر سر این مسئله ایم. همچنین در حال بررسی توانایی های جایگزینی هستیم که می توانیم - درصورت تصمیم ورشو به ارسال جنگنده هایش 
به اوکراین - برای تامین دوباره ناوگان هوایی لهســتان ارائه دهیم.این اقدام در بحبوحه مقابله نیروهای اوکراینی با حمله روســیه و در راستای تالش های شتاب زده و 

مضاعف برای تامین تسلیحاتی آن ها انجام می شود.

پس از 13 سال

رئیس رژیم صهیونیستی چهارشنبه به ترکیه می رود
آمریکا و لهستان در حال بررسی 

ارسال جنگنده به اوکراین
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دانشمندان ژل جدیدی ساخته اند که می تواند از بروز آرتروز جلوگیری 
کند.به گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، »آرتروز« یا »استئوآرتریت« 
یک بیماری شــایع است که توسط ســاییدگی تدریجی مفاصل ایجاد 
می شــود و با آســیب به غضــروف مفصلی که انتهای اســتخوان ها را 
می پوشانند، ایجاد می شود.»آرتروز« بیماری بسیار شایعی است که در 
تمام مناطق جغرافیایی دیده می شود. به این بیماری، ساییدگی مفصل، 
ورم مفاصل و استخوان ها و آماس مفصلی استخوانی هم گفته می شود. 
آرتروز یک بیماری تخریبی پیش رونده در غضروف مفاصل اســت، ولی 
برخــالف نام گذاری آن و برخالف »روماتیســم مفصلی«، یک بیماری 
التهابی نیســت، زیرا التهاب در این بیماری یک عارضه ثانویه اســت.

در آرتروز، تحلیل غضروف مفصلی و درگیری اســتخوان زیر غضروفی 
داریــم که باعث التهاب بافت های اطــراف می گردد. این عارضه ممکن 
اســت هر یک از مفاصل را درگیر سازد، ولی شایع ترین مفاصل درگیر 
عبارتند از مفاصل دست، پا، زانو، ران و ستون فقرات. این بیماری بسیار 
شــایع اســت و در ۲۵ درصد از مراجعه ها به پزشکان عمومی و در ۸۰ 
درصد از رادیوگرافی های افراد باالی ۶۵ ســال دیده می شــود که البته 
فقط ۷۰ درصد آنان عالمت دارند.اکنون دانشــمندان یک ژل تزریقی 
ابداع کرده اند که می تواند از بروز این شکل از آرتروز جلوگیری کند و از 
طریق انتقال مداوم داروها در مفاصل آســیب دیده، از التهاب جلوگیری 
کند.تمرکز این مطالعه جدید بر نوعی آرتروز به نام »استئوآرتریت پس 
از سانحه«)PTOA( است که در اثر آسیب به یک مفصل به وجود می آید. 

این بیماری ۱۰ درصد از کل موارد »آرتروز« را تشکیل می دهد.

فناوری هــای غیرتهاجمــی تحریک مغــز می توانند به بیمــاران مبتال 
بــه تشــنج، اختــالالت خــواب و اوتیســم کمــک کنند و شــرکت 
»نوروالکتریکس«)Neuroelectrics( که توسعه دهنده رابط های مغز و رایانه 
اســت، می خواهد جراحی را از این فرآیند حذف کند.به گزارش ایســنا و 
به نقل از آی ای، حدود یک ســال پیش بود که »ایالن ماســک« به دنیا 
اعالم کرد که شــرکتش به نام »نورالینک«)Neuralink( یک ریزتراشه در 
مغز یک میمون نصب کرده اســت که به آن اجازه داده تا با ذهن خود به 
بازی ویدیویی بپردازد.در حالی که این ویدیو تیتر رسانه ها شد و همزمان 
انتقادهایی را برانگیخت که آنقدرها هم پیشگامانه نیست، اکنون شرکت های 
دیگری به جز »نورالینک« در حال توســعه رابط هــای مغز و رایانه خود 
هستند.یکی از این شرکت ها، »نوروالکتریکس« مستقر در بارسلونا اسپانیا 
و بوستون آمریکا است که روی یک فناوری غیرتهاجمی تحریک مغز کار 
می کند که به شکل یک کاله است و می تواند به بیماران مبتال به تشنج، 
اختالالت خواب و اوتیســم کمک کند.این کاله با الکترودهای کوچکی 
پوشــانده شده است که جریان هایی را به مغز منتقل می کنند و بسته به 
نیاز کاربر، فعالیت عصبی وی را تحریک یا مهار می کند.آنا مایکز« یکی از 
بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت »نوروالکتریکس« در جریان یک کنفرانس 
در کنگره جهانی موبایل در بارسلونا ادعا کرد که پوشیدن این کاله به مدت 
۲۰ دقیقه و برای ۱۰ روز متوالی، تشنج را در کاربران تا ۵۰ درصد کاهش 
داده است.این شرکت نام این کاله تحریک الکتریکی غیرتهاجمی خود را 
»استارستیم«)Starstim( گذاشته است که شکل جدیدی از تعدیل عصبی 
غیر تهاجمی به نام »تحریک الکتریکی ترنسکرانیال«)tES( را برای ارسال 

جریان های الکتریکی به مغز کاربر ارائه می دهد.

پیشگیری از آرتروز با یک 
هیدروژل تزریقی جدید

حذف جراحی از کاشت رابط مغز 
و رایانه!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

صدمات حمله موشکی روسیه به شهر "خارکیف" اوکراین/ رویترز

پست مالون بوگاتی شیرون خاص خودش را می فروشد
سوپراستارها خودروهای گران قیمت خود را دوست دارند و پست مالون رپر مشهور هم از این قاعده مستثنا نیست. او گاراژی احساس برانگیز 
از خودروهای مشهور دارد و اگر بودجه کافی داشته باشید می توانید در این گاراژ سهیم شوید. بوگاتی شیرون ۲۰۱۹ این هنرمند که کارکرد 
زیر ۹۶۵ کیلومتری دارد برای فروش آماده شده است.بوگاتی مالون به پیشرانه ۱۶ سیلندر ۸ لیتری کواد توربو با قدرت ۱۴۷۹ اسب بخار و 
گشتاور ۱۶۰۰ نیوتون متر مجهز شده است. این نیرو به چرخ های عقب فرستاده می شود و باعث ثبت شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر در ساعت 
کمتر از ۲.۵ ثانیه می شود. شیرون جادوی مهندسی است اما به لطف آپشن هایی که مالون سفارش داده است با خودرویی خاص تر روبرو 
هستیم.این خودرو از رنگ سفید موردعالقه مالون سود می برد. با نگاهی به سایر خودروهای این رپر می توانیم متوجه عالقه اش به رنگ 
سفید شویم. این شیرون همچنین دارای کابینی با چرم سفید رنگ است. در کل خودرو تیز به نظر می رسد اما باید نگران کثیف شدن 
آن در زمان بارندگی باشیم.به زیبایی بصری این خودرو با آپشن های گران قیمتی را اضافه کنیم. برای مثال  تریم نقره ای روی جلوپنجره 
و صندلی های عقب ۳۸۲۰۰ دالر قیمت دارد اما این گران ترین آپشن شیرون نیست. گران ترین آپشن این شیرون به رینگ های ۶۴ هزار 

دالری اش مربوط می شود. کالیپرهای ترمز مشکی هم ۶۸۰۰ دالر قیمت دارند.

کلوپ تصمیمی برای آینده خود نگرفته است
سرمربی لیورپول نمی داند برای آینده روی نیمکت لیورپول می ماند یا خیر.به گزارش ایسنا و به نقل از ساکرنت، یورگن کلوپ تا 
سال ۲۰۲۴ با لیورپول قرارداد دارد و فقط در زمان حال زندگی می کند. او نمی خواهد فکر کند که بعد از آن چه اتفاقی خواهد 
افتاد. وقتی از سرمربی لیورپول در مورد آینده اش سوال شد، گفت هر زمان قرارداد فعلی او به پایان برسد، تصمیم می گیرد که 
آیا روی نیمکت بماند یا نه.کلوپ  نمی داند دو ســال دیگر که قراردادش با لیورپول به پایان می رسد، چه سرنوشتی برای او رقم 
خواهد خورد. او قبل از بازی وستهام به آینده خود اشاره کرد و گفت: عاشق کاری هستم که انجام می دهم اما چند بار گفته ام 
که نمی شود درباره چند سال بعد صحبت کرد. در حال حاضر من پر از انرژی هستم، اما باید مطمئن شوم که همینطور خواهم 
ماند یا خیر. کلوپ ترجیح می دهد از شرایط حال لذت ببرد او می گوید آنچه در سال ۲۰۲۴ اتفاق خواهد افتاد را نمی توان پیش 
بینی کرد. سرمربی لیورپول ادامه داد: آینده من خوب است. من مجبور نیستم چیزی برای آینده برنامه ریزی کنم، می توانم در 
آخرین لحظه تصمیم بگیرم. این مشکلی نیست. شنبه شب از هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های انگلیس، لیورپول 

که رقابت سختی با منچسترسیتی دارد، میزبان خود وستهام را با نتیجه یک بر صفر شکست داد. 

عاشق از دام جستهٔ توزود شود باز بستهٔ تو عارض چون الهل دستهٔ تورونق گل می ربد همیشه
قند ربزید ز پستهٔ توآن شکرینی، هک وقت بوهس طرهٔ رد هم شکستهٔ تورحم، هک رب هم شکست ما را

رشتهٔ عهد گسستهٔ تووقت نیامد هک باز بندی؟ عید من آن دم بود هک بینم
ماه جمال خجستهٔ تو

پیشنهاد

چهره روز

زوال بشری
کتاب زوال بشــری از اوســامو دازای دومین رمانی 
است که از این نویسنده در کافه بوک معرفی می شود. 
اوســامو دازای، نویســنده ای ژاپنی است که با وجود 
عمر کوتاهش تاثیر زیادی بر ادبیات ژاپن گذاشــت. 
حتی نویسنده های به نامی مثل هاروکی موراکامی و 
کوبو آبه از وی تاثیر پذیرفته اند. اما متاسفانه آثار این 
نویسنده هنوز در ایران شناخته شده نیست. اوسامو 
دازای در زوال بشری، داستان زندگی یک انسان را در 
سراشــیبی رو به افول روایت می کند.او در فصل اول 
با توصیف ســه عکس از کودکی، جوانی، و پیرِی یک 
انسان، دورنمایی کلی از مقوله زوال را نشان می دهد. 
و به ترتیب توصیف می کند که چطور احساســات در 
طول دوره های زندگی، دستخوش تغییر شده و به مرور ریشه عواطف خشکیده می شود، تا جایی 
که با تماشای چهره پیری، هیچ اثری از آن انسان ابتدای راه شناخته شده نیست: این تصویِر زوال 
بشری است.زویو؛ شخصیت محوری، فردی است که از انسان ها می ترسد و از آن ها گریزان است. او 
شخصیت و افکارش را پشت نقابی همیشه خندان استتار کرده و دائماً برای آنکه در چاله های سیاِه 
پیش روی زندگی نکبت بارش فرو نرود به سمتی فرار می کند و یا به چیزی چنگ می زند. اما آنقدر 
همین آدم ها و جامعه بر او تاثیر می گذارند و بازی اش می دهند که رفته رفته در سراشیبی تاریک 
انهداِم خودش می افتد. او ذره ذره با فســاد و ابتذال یکی می شــود. خودش می شود شبیه همان 
انسان هایی که ازشان فراری بود. فرد جامعه گریزی که با جامعه یکی می شود. درست شکل سایه ای 
که وقتی کامل به میان تاریکی برود، دیگر دیده نمی شود و خودش می شود بخشی از آن تاریکی!

اوسامو دازای این مسیر را طوری پیش می برد که متوجه نمی شوید شروع مرز بین آبادی و ویرانی 
کجاست و این انحطاط دقیقه در چه مرحله ای شکل گرفته. این مسیر همه ی ماست که به واسطه 
آرام بودنش متوجه آن نیســتیم.در واقع طبق عقیده دازای، در پِس ذهن انســان سایه تاریک و 
شــبح واری وجود دارد که او را هدایت می کند. به کدام ســمت؟ به سمت زوال، تاریکی، پوچی و 
ابتذال. این ســایه فارغ از جامعه است، فارغ از اقتصاد، فارغ از سیاست، فارغ از دین، خیر و شر یا 

مسائل اخالقی. گویی این سایه موجودیتی کامال مستقل دارد و کار خودش را می کند. 

آلبرت اینشتین
آلبرت اَینشَتین ) ۱۴ مارس ۱۸۷۹ – ۱۸ آوریل ۱۹۵۵( 
فیزیک دان نظری آلمانی بود که نظریه نسبیت را به عنوان 
مهم ترین دستاوردش توســعه داد که در کنار مکانیک 
کوانتومی دو ســتون فیزیک مدرن به شــمار می روند و 
به خاطر تاثیرش بر فلسفه علم نیز شناخته می شود. در 
نظر عامه مردم، اینشتین بیشتر به خاطر فرمول هم ارزی 
جرم و انرژی یعنی E=mc۲ شهرت دارد که از آن به عنوان 
معروف ترین فرمول در سراسر جهان یاد می شود. او برای 
»خدماتش در زمینه فیزیک نظری و به ویژه کشف قانون 
اثر فوتوالکتریک«، موفق به کســب جایزه نوبل در سال 
۱۹۲۱ شد.اینشتین در امپراتوری آلمان و در یک خانواده 
یهودی زاده شد. او در ســال ۱۸۹۵ به سوئیس رفت و 
ملیت آلمانی خود را در ۱۸۹۶ باطل کرد. در سال ۱۹۰۰ موفق به اخذ مدرک دیپلم در زمینه ریاضی 
و فیزیک از مدرسه پلی تکنیک فدرال در زوریخ شد. او پس از مدتی موفق شد که به عنوان بازرس ثبت 
اختراع در اداره ثبت اختراعات سوئیس در بِرن مشغول به کار شود و بین سال های ۱۹۰۲ تا ۱۹۰۹ در 
این سمت باقی ماند.او در ۲۶ سالگی، چهار مقاله استثنایی و پیشگامانه در مورد اثر فوتوالکتریک، حرکت 
براونی، نسبیت خاص و هم ارزی جرم و انرژی منتشر کرد که توجه جهان علم را به خود جلب کرد و در 
همین سال نیز موفق به اخذ مدرک دکتری خود از دانشگاه زوریخ شد. در مدت زمان کوتاهی پس از 
انتشار کارش در زمینه نسبیت خاص، اینشتین کارش را برای توسعه این نظریه به میدان گرانشی آغاز 
کرد که در نهایت در ســال ۱۹۱۶ تحت عنوان نسبیت عام منتشر شد و آن را برای مدل سازی کیهان 
به کار برد. او همچنین به بررسی خواص حرارتی نور و نظریه کوانتومی تابش پرداخت که در نهایت به 

بنیان گذاری نظریه فوتونی نور منتهی شد.

فرهنگ

»جان اســتال« هنرپیشه سریال »بازی تاج و تخت« 
درگذشت.به گزارش ایسنا و به نقل از ددالین، »جان 
استال«، هنرپیشــه اســکاتلندی که در دو فصل از 
سریال مشهور »بازی تاج و تاج« شبکه »اچ بی او« در 
نقش »ریچارد کاراستارک« ظاهر شده بود، درگذشت.

مدیر برنامه های »استال« درگذشت این هنرپیشه در 
ســن ۶۸ سالگی را تایید کرد. این هنرپیشه در فصل 
دوم و سوم سریال »بازی تاج و تخت« ظاهر شده بود.

»اســتال« پیش از حضور در این ســریال برای بازی 
در نقش »تام« در برنامه تلویزیونی »روش صحیح را 
انتخاب کن« که مدت طوالنی از تلویزیون اسکاتلند 
پخش می شد، شناخته می شد. این هنرپیشه از سال 
۱۹۸۲ تا ســال ۲۰۰۳ در این برنامه حضور داشــت.مدیر برنامه های »اســتال« ضمن اعالم خبر 
درگذشت این هنرپیشه از او به عنوان هنرپیشه ای با استعدادهای مثال زدنی و شخصیتی مصمم 
در صحنه تئاتر اســکاتلند یاد کرد.»استال« در آکادمی موســیقی و دراما سلطنتی اسکاتلند به 
تحصیل پرداخت و سپس در بسیاری از نمایش های اسکاتلند حضور پیدا کرد. »استال« همچنین 
با »رویال شکسپیر« و »تئاتر ملی لندن« نیز همکاری داشت. او اخیرا در برنامه تلویزیونی »انسان 

بودن« ظاهر شده بود.

بازیگر »بازی تاج و تخت« درگذشت
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