رئیسجمهور در دیدار با خانواده شهدا:

پیام شهدا به خدمتگزاران ،باز کردن گرههای زندگی مردم است

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

رئیسجمهور گفت :پیام شــهدا به خدمتگزاران کشــور ،خدمت خالصانه و باز کردن گرههای زندگی مردم با اتکال به خدا و تکیه به داشتهها و توانمندیهای کشور
است و این توصیه اکنون سرلوحه دولت سیزدهم است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور صبح دیروز در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری با جمعی از جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس و خانواده های صبور آنان دیدار و گفتگو کرد.
وی در این دیدار شهدا را بزرگترین سرمایههای کشور و پشتوانه نظام جمهوری اسالمی توصیف و تصریح کرد :شهدا از نخستین کسانی بودند که مسیر ترسیم شده
از سوی امام(ره) برای جمهوری اسالمی را پیمودند و خون آنان همواره چراغ راه ما برای پیمودن این مسیر نورانی است.....
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

واردات خودرو از اردیبهشت آزاد میشود

نگاه

دکتر نیما غیاثوند کارشناس ارشد مالیاتی

5

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد؛

پایان پرداخت سود سهامداران
سهام عدالت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از پایان پرداخت  ۲۵هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت سالهای گذشته به
حدود  ۴۵میلیون نفر از دارندگان ســهام عدالت خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اخبار
اقتصادی و دارایی ایران ،احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از خاتمه پرداخت  ۲۵هزار میلیارد
تومان ســود سهام عدالت سالهای گذشته به حدود  ۴۵میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت خبر داد.وی
ادامه داد :دو و نیم میلیون نفر از سهامداران به تناسب ارزش سبد سهام خود معادل یک میلیون تومان و
باقی نیز بین  ۴۸۰تا  ۵۷۰هزار تومان سود سهام عدالت خود را دریافت کردند.

دالر دیجیتال دروازه مرگ رمزارز است؟
6
مرکز آمار اعالم کرد

تورم  ۴۴۵درصدی در واردات
5

موج بی آبی در سدهای کشور
4

تنها بخش کوچکی از افتخارات بانک پاسارگاد

رتبه  502بین  1000بانک برتر دنیا
و رتبه  257بین  500برند ارزنده بانکی

بانک پاسارگاد در سالی که گذشت در بسیاری
از رتبهبندیها و ارزیابیهای بینالمللی بهعنوان
تنها بانک ایرانی موفق به کسب رتبهها و عناوین
مهم و چشــمگیری شد و توانســت نام کشور
عزیزمان ایران را در فهرستهای جهانی سربلند
نــگاه دارد .کســب رتبــه  502در بین 1000
بانک برتر جهان و انتخاب به عنوان بانک ســال
جمهوری اسالمی ایران بخشی از افتخارات بانک
پاسارگاد در سال  1400بود.به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد ،این بانک طی سال  1400شمسی
که با ســالهای  2021و  2022میالدی مقارن بود موفق به کســب دستاوردها و عناوین بینالمللی
مهمی شــد .اهمیت این موضوع از این جهت مطرح است که بهدلیل وضع تحریمهای ظالمانه علیه
کشورمان طی سالهای اخیر ،بانکهای ایرانی در مبادالت خود با بانکهای خارجی با مشکالت زیادی
مواجه بودند و از این روی غالباً در رتبهبندیهای جهانی نقش پررنگی نداشتند .علیرغم این شرایط،
بانک پاسارگاد با تکیه بر توان مالی و سرمایهانسانی کمنظیر خود نه تنها موفق شد بهعنوان تنها بانک
ایرانی در این رتبهبندیها بدرخشد ،بلکه توانست در بسیاری از شاخصها از بانکهای بزرگ منطقه و
بعضاً جهان پیشی گرفته و در رتبه باالتری بایستد.کلکسیون افتخارات جهانی بانک پاسارگاد در سال
 1400با کسب عنوان «بانک اسالمی سال ایران» آغاز شد ،در بررسی ساالنه نشریه بنکر از بانکهای
اسالمی سراسر جهان شاخصهایی نظیر سرمایه الیه یک بانکها ( )Capital 1-Tierو تغییرات آن،
میزان کل داراییهای منطبق بر شریعت ،سود خالص از محل فعالیتهای بانکداری اسالمی ،نرخ بازده
حقوق صاحبان سهام ،نسبت هزینه به درآمدها و درصد تسهیالت غیرجاری مرتبط با عقود اسالمی
مورد بررسی قرار میگیرند .بانک پاسارگاد قبلتر طی 5سال متوالی از سال  2013تا  2017نیز عنوان
برترین بانک اســامی ایران را کسب کرده بود.در ادامه با اعالم لیست  1000بانک برتر جهان توسط
نشریه بنکر ،برگ زرین دیگری در دفتر افتخارات بینالمللی بانک پاسارگاد ورق خورد و بانک پاسارگاد
موفق شد بهعنوان تنها بانک ایرانی حاضر در این فهرست ،با  89پله صعود در جایگاه  502جهان قرار
گیرد .در این رتبهبندی ،نشــریه بنکر شاخصهای مالی نظیر سرمایه الیه یک و تغییرات آن ،میزان
کل داراییها ،سود خالص ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،نسبت هزینه به درآمدها ،توان بازپرداخت
بدهی و درصد تسهیالت غیرجاری بانکهای جهان را تحلیل کرده و مورد مقایسه قرار میدهد .عالوه
بر این ،شــاخصهای غیرمالی مانند ابتکارات راهبردی بانکهــا در ایجاد مزیت رقابتی ،محصوالت
نوآورانه و خدمات جدید در حوزه بانکداری ،تالشهای بانکها برای توسعه کسبوکارهای نو ،اقدامات
انجامشــده در زمینه فناوریهای مالی و بانکی (فینتک) و درنهایت سرمایهگذاریهای جدید برای
گسترش دایره خدمات بانک نیز بهدقت ارزیابی میشوند.در این راستا بانک پاسارگاد همچنین از نظر
نرخ بازده سرمایه ( )ROCبا بازده 28.9درصدی رتبه اول خاورمیانه و رتبه  8جهانی را کسب کرد و از
نظر نرخ بازده داراییها ( )ROAبا بازده 1.64درصدی در رتبه  5خاورمیانه و و  68جهان ایستاد .بانک
پاسارگاد از نظر رشد سرمایه الیه یک نیز در بین  25بانک پیشروی جهان بود و با 47.43درصد رشد
در رتبه  22جای گرفت .براین اساس نشریه بنکر پس از در نظر گرفتن تمامی شاخصهای عملکردی،
مالی و سایر شاخصهای مربوط به کسبوکار ،عنوان «بانک سال  2021جمهوری اسالمی ایران» را
ل  2010و سالهای متوالی
برای هفتمین بار به بانک پاسارگاد اهدا کرد .بانک پاسارگاد قبلتر در سا 
 2012تا  2016موفق به کسب این عنوان شده بود و از این حیث ،پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته
میشــود.قطعه آخر پازل افتخارات جهانی بانک پاسارگاد در ســال  1400انتشار لیست  500برند
ارزنده بانکی جهان توســط مؤسسه بینالمللی برندفاینانس ( )Brandfinanceبود .بانک پاسارگاد
موفق شــد بار دیگر بهعنوان تنها بانک ایرانی این فهرست ،رتبه  257را بین  500برند بانکی برتر به
خود اختصاص دهد .بانک پاســارگاد از سال  2015در این رتبهبندی ساالنه که با رویکرد حق امتیاز
یا  Royalty Reliefتهیه و منتشــر میشود حضور داشته و بهعنوان باارزشترین برند بانکی ایرانی
معرفی شده است .بانک پاسارگاد در سال اخیر موفق شد با 33پله صعود در این رتبهبندی نسبت به
دوره گذشته ،رتبه  257جهان را به خود اختصاص دهد و باالتر از بسیاری بانکهای مطرح خاورمیانه
و جهان بایستد.

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای تاکید کرد:

مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیستها مورد
هدف موشکهای سپاه قرار گرفت
تهران  -ایرنا -روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای با اشاره به هدف قرار گرفتن مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیستها
خهای سخت ،قاطع و ویرانگر مواجه میشود.به گزارش گروه دفاعی و امنیتی ایرنا
از سوی موشکهای نقطه زن ،تاکید کرد :تکرار هرگونه شرارت با پاس 
از پایگاه اطالع رســانی ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ،در پی شرارت های اخیر رژیم صهیونیستی و هدف قرار گرفتن «مرکز راهبردی توطئه و شرارت
صهیونیست ها» ،روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیهای تاکید کرد :در پی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعالن قبلی مبنی
بر بی پاسخ نگذاردن جنایت ها و شرارت های این رژیم منحوس شب گذشته «مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیستها» مورد هدف موشک های
قدرتمند و نقطه زن «سپاه پاسداران انقالب اسالمی» قرار گرفت.این بیانیه می افزاید :بار دیگر به رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار میدهیم تکرار هر
گونه شرارت با پاسخهای سخت ،قاطع و ویرانگر مواجه می شود.در این بیانیه آمده است :به ملت عظیمالشأن ایران نیز اطمینان میدهیم امنیت و آرامش
میهن اسالمی ،خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بوده و به احدی اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهند داد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

آخرین وضعیت الیحه جامع حقوق و دستمزد
رییس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت :ضرورت دارد
دولت هر چه زودتر الیحه جامع حقوق و دستمزد را به مجلس شورای اسالمی
ارایه دهد.به گزارش فارس،حمیدرضا حاجی بابایی در پاســخ به سوالی مبنی
بر اینکه افزایش حقوقهایی که در جریان بررسی الیحه بودجه در کمیسیون
تلفیق نســبت به الیحه پیشنهادی دولت اعمال شده ،قرار است از چه منابعی
تامین شود؟ بیان کرد  :منابع حقوق از محل منابع عمومی و درآمدهای دولت
و مالیاتها تامین میشود ،ما در محل منابع عمومی تغییراتی را ایجاد کردیم
و در مجموع در جاهایی که الزم بود برخی از اعداد اضافه شــد.وی در واکنش
به ســوالی درباره اینکه چرا بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ،میزان خالص
افزایش حقوق در پلکانهای باال بیش از پلکانهای پایین است؟ اظهار داشت:
ما میزان افزایش حقوق را متناسب با میزان مالیات با یکدیگر متعادل کردیم.
رییس کمیســیون تلفیق بودجه ســال  ۱۴۰۱تصریح کرد :ما میزان افزایش

الزام چهار دستگاه دولتی بر
اتصال به درگاه ملی مجوزها

هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کســب و کار در مورد عناوین ،شــرایط،
مدارک ،زمان و هزینه صدور مجوزهای وزارتخانههای نیرو ،فرهنگ و ارشــاد
اســامی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
تصمیمگیری کرد.به گزارش ا ایســنا ،وزارت اقتصاد اعالم کرد :در نشســت
دیــروز هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کســبوکار در خصوص عناوین،
شــرایط ،مدارک ،زمان و هزینه صدور مجوزهای وزارتخانه های نیرو ،فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران  ،تصمیم گیری شــد.بر اســاس این گزارش در پنجاه و نهمین نشست
هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کســب و کار  ۱۹عنوان مجوز وزارت نیرو

حقــوق افرادی را که دریافتی پایین دارنــد ۶۰ ،درصد افزایش دادیم و میزان
مالیات کســانی که حقوق پایین میگیرند حدود  ۶درصد اســت؛ حقوق تا ۵
میلیون  ۶۰۰تومان هم معاف از مالیات شــد.حاجی بابایی اظهار داشت :این
در حالی اســت که دولت گفته بود که باید  ۱۰تا  ۱۵درصد مالیات از افرادی
که حقوق پایین دریافت میکنند ،اخذ شود که ما میزان مالیات افراد با حقوق
کم را کاهش دادیم.نماینده مردم همدان در مجلس شــورای اســامی تاکید
کرد :کمیســیون تلفیق بودجه بین حقوقهای پایین و باال تعادل ایجاد کرد و
عــاوه بر این ،برای اولین بار مصــوب کردیم که حداکثر دریافتی باید  ۷برابر
حداقل دریافتی باشد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه الیحه جامع حقوق
و دســتمزد در چه مرحله ای است؟ گفت :ما این موضوع را به رییس جمهور
گفتیم و مورد تاکید قرار دادیم و امیدواریم که دولت هرچه زودتر این الیحه را
به مجلس شورای اسالمی ارایه دهد.
و ســازمانهای تابعه آن به همراه شــرایط ،مــدارک و هزینههای صدور آنها
به تصویب رســیده اســت .همچنین  ۳۶عنوان مجوز بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران به همراه شرایط ،مدارک و هزینههای صدور آنها در این نشست
به تصویب رسید.این گزارش میافزاید ۱۶ ،عنوان مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی و ســازمانهای تابعه آن نیز به همراه شــرایط ،مدارک و هزینههای
صدور آنها در نشســت امروز هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
از تصویب اعضاء این هیات گذشت.در این نشست همچنین  ۲۸۹عنوان مجوز
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ســازمانهای تابع آن به همراه شــرایط،
مدارک و هزینههای صدور آنها مصوب شــده است.این گزارش بیان می دارد؛
وزارتخانه های نیرو ،فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف هستند ،درگاه تخصصی مجوزهای
مربوطه را تشــکیل داده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزها را
بصورت بر خط صادر نمایند.

شناسایی  ۳۳۳۰بیمار جدید کرونا در کشور

 ۱۱۸تن دیگر جان باختند
بنابر اعالم وزارت بهداشت ،طی شبانه روز گذشته  ۳۳۳۰بیمار جدید کووید  ۱۹در کشور شناسایی شدند و متاسفانه  ۱۱۸بیمار نیز جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایسنا ،تا دیروز  ۲۲اسفندماه  ۱۴۰۰و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳ ،هزار و  ۳۳۰بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی شد که
 ۶۱۰نفر از آنها بســتری شــدند.مجموع بیماران کووید ۱۹در کشور به  ۷میلیون و  ۱۲۳هزار و  ۹۳نفر رسید.متاسفانه در طول  ۲۴ساعت گذشته ۱۱۸ ،بیمار
کووید ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به  ۱۳۸هزار و  ۹۴۹نفر رسید.خوشبختانه تا کنون  ۶میلیون  ۷۷۹هزار و  ۴۹۴نفر
از بیماران ،بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.دو هزار و  ۸۳۲نفر از بیماران مبتال به کووید ۱۹در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت
مراقبت قرار دارند.تا کنون  ۴۸میلیون و  ۲۵۰هزار و  ۹۴۷آزمایش تشخیص کووید ۱۹در کشور انجام شده است.در حال حاضر  ۹۹شهرستان در وضعیت قرمز،
 ۱۸۶شهرستان در وضعیت نارنجی ۱۵۴ ،شهرستان در وضعیت زرد و  ۹شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

تعيين ضرايب سود فعاليت در
انحصار سازمان امور مالياتي
در خصوص آیین نامه ماده  219ق.م.م به اســتحضار می رساند با
توجه به دادنامه شــماره  011300هیات تخصصی مالیاتی بانکی
اعمال ســود فعالیت در خصوص برخی از موارد رسیدگی مالیات
عملکرد را حکم به قانونی بودن ســود فعالیــت صادر نمود .بدین
ترتیب بــا عنایت به اینکه اصل بر تطبیق مصوبــه و آیین نامه با
قانون موضوعه می باشــد.نتیجه چنین التزامی برای جلوگیری از
تشویش حین رسیدگی مالیاتی در گزارشات حوزه های مالیاتی و
مهار سلیقه محوری در اعمال ضرایب سود فعالیت می باشد .ایجاد
درصد سود فعالیت که تنها در اختیار سازمان امور مالیاتی و به تایید
باالترین مقام آن سازمان به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی
می باشــد احتمال ایجاد نابرابری و تبعیض در مشاغل و بنگاههای
اقتصادی را در دامنه زمان به دلیل شرایط اقتصادی متفاوت ایجاد
می کنند.بر همین معیار در ماده  154ســابق مالیاتهای مستقیم
برای تعیین ضرایب که درصد سود فعالیت در آیین نامه حال حاضر
مصرح می باشد.کمیته ای مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی
،بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران و نماینده شورای اصناف و
نماینده نظام پزشکی حسب مورد و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع
و معادن جمهوری اسالمی ایران تشکیل می گردد و نیت قانونگذار
بر این می باشد که تعیین سود فعالیت منحصرا در اختیار سازمان
امور مالیاتی قرار نداشته باشد و از موجبات نقض آیین نامه دادرسی
قانون مدنی و ماده  219ق.م.م و تجاوز از اصل حقوق شــهروندی
می باشــد.از آنجا که اصل بر عدالت اســت و عدالت از مقیاسهای
اسالم است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد به تعبیر
دیگر عدل حاکم بر قانون اســت نه تابع قانون بنابراین عدالت می
تواند برای سازمان امور مالیاتی در تعیین ضرایب سود فعالیت هم
مصدر باشــد و هم معیار تا بر اســاس آن بتواند استنباط کند که
تصمیمات اعمال سود فعالیت به شکل انحصاری در اختیار سازمان
امور مالیاتی و تایید رییس کل سازمان امور مالیاتی احتمال ایجاد
ناعادالنه و ناعدالتی را حتی سهوی بوجود آورد و می تواند در برخی
از مشــاغل به دلیل عدم داشــتن آگاهی و اطالعات کافی از نوع
فعالیت آن دچار ظلم و نابرابری ایجاد نماید و اغلب مفســده انگیز
نیز می گردد .با این تفاسیر موارد مذکور در آیین نامه مورد شکایت
مصــداق تجاوز از حدود قانونگذاری و حقوق شــهروندی وعدالت
اجتماعی می باشد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار خبر داد؛

ارائه بسته های حمایتی
به واحدهای کوچک

عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت :دولت در حال تالش است که
بســتههای حمایتی برای کارگاه های کوچک در نظر گرفته شود تا
تعدیل نیرو به علت افزایش حداقل دستمزد رخ ندهد.اصغر آهنیها،
عضو کارفرمایی شــورای عالــی کار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار
داشــت :بحث حداقل دســتمزد پس از بحثهای فراوان به گونهای
تصویب شد که مقداری شــرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران
را بهبود دهد.وی در پاســخ به اینکه آیا افزایش  ۵۷درصدی حداقل
دســتمزدها منجر به تعدیل نیرو میشــود یا خیــر ،گفت :طبیعتاً
واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشــکل جدی نخواهند خورد ولی
واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد .مشکالت
اقتصادی و معیشــتی موجب شدند که ما این افزایش دستمزدها را
داشته باشیم ولی فعاالن اقتصادی قطعاً با تالششان جلوی این موضوع
را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد کرد.این عضو شورای عالی
کار ادامه داد :دولت در حال تالش است که بستههای حمایتی برای
کارگاههای کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابالغ خواهد
شــد .امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته
میشود این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را
ادامه دهند.آهنیها تأکید کرد :البته یکی از مشکالتی که مطرح است
این اســت که سقف مالیاتی که در نظر گرفته شده خیلی پایینتر از
خط فقر اســت و از دولت میخواهیم که نسبت به این رقم تجدید
نظر کنند .در حال حاضر پنج میلیون و ششــصد هزار تومان در نظر
گرفته شده ،یعنی کسی که پایینترین حقوق به عالوه مقداری حق
اوالد میگیرد باید مالیات دهد که درســت نیســت .اگر بناست که
خط معیشت را  ۸میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم ،سقف
مالیاتی هم باید همین مدنظر قرار گیرد.

مبلغ «وام» بازنشستگان تامین
اجتماعی  ۱۰میلیون شد
مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی جزئیات وام قرض الحســنه
بازنشستگان ســازمان تامین اجتماعی در ســال آتی را اعالم کرد.
میرهاشم موسوی در گفتوگو با ایسنا ،در این باره اظهار کرد :یکی از
خدماتی که می تواند در شرایط سخت معیشتی به کمک بازنشستگان
بیاید وام قرض الحســنه است که تامین اجتماعی ،در کنار وامهایی
که به شکل عمومی قابل پرداخت است و دولت هم تصمیمات خوبی
برای آن درنظر گرفته است.وی افزود :توسعه پرداخت وامهای قرض
الحسنه بازنشســتگان را برای سال آینده خواهیم داشت.مدیرعامل
ســازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه بالغ بر  ۴۰۰۰میلیارد تومان
منابع برای این منظور پیشبینی کردیم گفت :مبلغ وام به ازای هرنفر
 ۱۰میلیون تومان خواهد بود .در سال جاری این مبلغ هفت میلیون
تومان بود که برای ســال آتی  ۴۰درصد رشد خواهد داشت.موسوی
افزود :امسال حدود  ۲۷۰هزار نفر وام دریافت کردند که پیش بینی
ما برای سال آینده ،بالغ بر  ۴۰۰هزار نفر است.
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مخبر:

معاون اول رئیس جمهور بر لزوم تدوین طرحی جامع برای اصالح ساختار و ایجاد تحول در صنعت خودرو سازی تاکید کرد و گفت:رقابتی شدن صنعت خودروسازی گامی مهم در جهت
تنوع ،اصالح قیمت و افزایش کیفیت است.به گزارش خبرگزاری مهر ،محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح دیروز (یکشنبه) در جلسه ارائه طرح های نخبگان که این بار با موضوع
راهکارهای برون رفت صنعت خودرو از چالش فعلی برگزار شد ،با تبریک اعیاد شعبانیه و با اشاره به بازدید اخیر رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو ،اظهار داشت :رئیس جمهور در این بازدید دستوراتی را برای اصالح وضعیت
موجود ابالغ کردند و خواستار پیگیری جدی این دستورات شدند.معاون اول رئیس جمهور افزود :اصالح ساختار موجود در صنعت خودروسازی نیازمند برنامه ای جامع و مدون است به گونه ای که این برنامه به همراه زمان بندی
مشخص و تقسیم وظایف باشد و به صورت جدی دنبال شود.وی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص راه های برون رفت صنعت خودرو از چالش های موجود و بهبود کیفیت ،گفت :باید از فرصتی که به واسطه
بازدید رئیس جمهور از شرکت ایران خودرو ایجاد شده ،حداکثر استفاده را داشته باشیم و این گزارش را به یک برنامه عملیاتی زمان بندی شده تبدیل کنیم.مخبر با بیان اینکه تقویت سایر شرکت های خودروسازی کشور می تواند
به رقابتی شدن این صنعت کمک کند ،تصریح کرد :تا زمانی که صنعت خودروسازی رقابتی نشود ،امکان حل مسائل و چالش های فعلی میسر نخواهد شد و شاهد خروج از انحصار ،تنوع و اصالح قیمت و افزایش کیفیت خودرو
نخواهیم بود.در این جلسه گزارشی از راه های برون رفت صنعت خودرو از چالش فعلی ارائه و پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت صنعت خودرو کشور مطرح شد.اصالح ساختار صنعت خودرو ،اصالح ساختار حاکمیت شرکتی ،ارتقای
فناوری و نوآوری در طراحی و ساخت ،شکل گیری توانمندی با تکیه بر رقابتی شدن بازار و تسهیل مشارکت های بین المللی و انتقال فناوری از جمله محورهای مطرح شده در این گزارش بود.

محمد اسالمی:

سازمان انرژی اتمی پیشران مقابله با جهان
استکبار است
تهران-ایرنا -رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد:
امروز ما در مواجهه با جهان اســتکبار قرار داریم و
سازمان انرژی اتمی پیشــران مقابله با این جریان
است .ما با صهیونیست ها و دشمن مواجه هستیم،
ما روزمره تهدید می شویم و هدف تهاجم قرار داریم.
به گزارش حوزه سیاســت خارجی ایرنا،نشست حجت االسالم والمسلمین
کاظم صدیقی ،رییس ســتاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و خطیب
و امام جمعه موقت تهران همراه با هیأتی از مسئوالن این ستاد با مهندس
محمد اســامی ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران و
جمعی از مدیران و مســئوالن این سازمان در سالن شهید شهریاری برگزار
شد.در این نشســت محمد اسالمی معاون رییس جمهور با ابراز خرسندی
از برگزاری نشســت امر به معروف و نهی از منکر ،اعیاد شعبانیه و والدت با
سعادت حضرت امام حسین (ع) ،حضرت امام سجاد (ع) و حضرت ابوالفضل
العباس (ع) را تبریک گفت و اظهار داشــت :در این ماه یکی از امور مهمی
که در راستای احقاق حق اســت را سازماندهی مجدد می کنیم تا بتوانیم
در مســیر اعتالی کشــور و جامعه گام برداریم .ایــن موضوع هم تکلیفی
فردی و هم اجتماعی اســت .مهم رشد و تعالی است که جامعه ،یک جامعه
مومن ،متعهد و پاسخگو باشد و مسئولین آن در ترازی قرار بگیرند که برای
سایرین الگو باشند .چون در هر صورت مهمترین نماد انقالب اسالمی باید
اقامه معروف باشــد و اگر بخواهیم دو مشخصه انقالب اسالمی را نام ببریم؛
مهمترین آن اقامه معروف است .همانطور که رسول گرامی اسالمی فرمودند
ْــت ِ ُلتَ ّ ِم َم َم َکا ِر َم ا َ ْلَخْ َ
ال ِق» ،به طــوری که از آن اخالق و ارزش
« إِن َّ َمــا ب ُ ِعث ُ
های اســامی متجلی شــود .از خدای متعال می خواهیم به برکت این ماه
این توفیق را به همه ما بدهد که بتوانیم عامل به این معنا باشــیم و در این
راه گام برداریم.اسالمی تاکید کرد :همانطور که مستحضرید سازمان انرژی
اتمی ایران یکی از نمادهای تمدنی انقالب اســامی است ،علم و صنعت و
گســترش آن در جهان در خیلی موارد مرهون ایران و اسالم است و امروز
طی جریانات مهم تحریفی در دنیا در تالش اســت تا علم و ظهور و بروز و
رشــد آن را به اسرائیل نسبت دهد و جایزه نوبل هایی که توزیع شده را به
یهودی ها نسبت می دهند .آنها اسالم ،جهان اسالم و ایران را که سردمدار و
پیشتاز توسعه علم بوده و می باشد را با شعاری که شعار همیشگی استکبار
است -پیشــتازی برای پیشــوایی -به گونه ای در دنیا ترویج می دهند تا
همواره خودشان را پرچم دار و حاکم مطلق برای فناوری های نوین بدانند
و با شــیوه های گوناگون ما را متوقف نمایند.وی ادامه داد :برای همین هم
اجازه نمی دهند کشــوری مثل ایران که تنها کشوری است که تحت پرچم
و مدیریت آنها واقع نمی شود ،بتواند خود اتکاء و خودکفا علم تولید کند و
به فناوری های نوین دست پیدا کند .به همین دلیل سعی می کنند تخریب
کنند ،مزاحمت و موانع ایجاد کنند ،تهدید و تطمیع بکنند و با هر وسیله ای
سعی کرده اند در این سال های پس از انقالب به جریان تولید علم و فناوری
ضربه بزنند که نکند در دنیا صدایی بلند شود ،آوازه و جریان و ظرفیتی باشد
که غیرخودشــان توانسته است به این درجه واال نائل شود .چون امروز علم
و فناوری پیشــرفته قدرت است ،قدرت ساز است و قدرت آفرین است .این
همان چیزی است که مقام معظم رهبری در طی این سالهای اخیر به ویژه
روی آن تاکید موکد داشــتند که توسعه و تولید علم و توسعه فناوری روز
افزون باید گســترش پیدا کند تا کشور بتواند قدرتمند شود.رییس سازمان
انرژی اتمی تاکید کرد :امروز ما در مواجهه با جهان اســتکبار قرار داریم و
سازمان انرژی اتمی پیشران مقابله با این جریان است .ما با صهیونیست ها
و دشــمن مواجه هســتیم ،ما روزمره تهدید می شویم و هدف تهاجم قرار
داریم .به لطف خدا االن سازمان با تقدیم شهدای واالمقام ،مسیر خودش را
خیلی شکوهمند طی کرده است .امروز عرض می کنم که جریان متعهدی
در سراســر سازمان شامل جوانان باســواد ،دانشمند ،غیرتمند ،فرقی ندارد
خانمها یا آقایان ،با افتخار در این سازمان وارد شده اند و این سازمان امروز
یک ثروت مهم انسانی در اختیار دارد.وی در ادامه گفت :تالش ما این است
که با سازماندهی و اعمال مدیریت صحیح بتوانیم این شکوفایی ،این ثروت و
سرمایه را در جهت پیشبرد بیشتر ،قویتر و قدرتمند کشور در حوزه فناوری
های نوین پرشتاب پیش ببریم و اجازه ندهیم که این موانع و مشکالتی که
در سر راه کشور ایجاد کرده اند خللی در اراده کارکنان به وجود بیاورد و این
یک بخش اســت که به بدنه سازمان مربوط می شود .بخش مهمتر جامعه
است که می پرســند این همه هزینه هسته ای برای ما چه فایده ای دارد.
دشمن هم االن به گونه ای این را در جامعه القاء کرده که متاسفانه جامعه
نخبگان ،کســانی که تریبون دارند و قدرت بیان و نویسندگی دارند ،قرینه
ســازی می کنند .آخر برای چه؟ آیا این توسعه هسته ای با تحریم های به
وجود آمده برای کشور مانع پیشرفت نشده است؟ القاء می کنند که توسعه
کشور را به عقب برده است.اسالمی با بیان اینکه در ذهن مردم القاء می کنند
که رفتن ما در حوزه هسته ای یک اشتباه بزرگ تاریخی بوده است ،تصریح
کرد :این همان حرفی اســت که دشــمن می زند و برای ما ممانعت ایجاد
می کند .کاربردهای فناوری هســته ای در حوزه کشاورزی ،محیط زیست،
صنعت ،بهداشت و درمان و غیره مواردی است که ما در آنها خیلی جای کار
داریم که نمونه بارز و ساده آن در بخش کشاورزی و مواد غذایی ،پرتودهی
اســت که عمر و ماندگاری محصوالت را افزایش مــی دهد و آفت پذیری
آنها را کاهش می دهد و از اســراف حدود  ۳۰درصدی که ما دورریز داریم
جلوگیری می کند .در ثانی می تواند برای صادرات که االن مشکالت دارد و
نمی پذیرند .آن مانع را هم برطرف کرده و به گسترش اقتصاد کمک کند.
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شورای نگهبان اختصاص بودجه
برای جهاد تبیین را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان گفت :اختصاص بودجه پیشبینی شده برای جهاد تبیین در
الیحه بودجه  ۱۴۰۱کل کشــور ،مغایر بند  ۱۰اصل سوم قانون اساسی یعنی برخالف
نظام اداری صحیح شناخته شد.به گزارش خبرگزاری مهر ،هادی طحان نظیف در حساب کاربری خود در توئیتر با اشاره به
بررســی الیحه بودجه  ۱۴۰۱در شورای نگهبان ،نوشت :در ادامه بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۱در شورای نگهبان ،اختصاص
بودجه پیشبینی شــده برای جهاد تبیین در جزء الحاقی بند ( )۱تبصره  ۶الیحه بودجه  ۱۴۰۱کل کشــور ،مغایر بند ۱۰
اصل سوم قانون اساسی یعنی برخالف نظام اداری صحیح شناخته شد.گفتنی است مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای
مجلس خبرگان رهبری در روز پنجشنبه  ۱۹اسفند ماه ضمن انتقاد از اختصاص بودجه سنگین برای جهاد تبیین فرمودند:
«بنده با این ســبک برخورد سازگار نیستم ،تجربه بنده میگوید بودجههای بی نام و نشان از این قبیل غالباً هدر میرود و
به نتیجه نمیرسد».

رئیسجمهور در دیدار با خانواده شهدا:

پیام شهدا به خدمتگزاران ،باز کردن گرههای زندگی مردم است

رئیسجمهور گفت :پیام شــهدا به خدمتگزاران کشور ،خدمت
خالصانــه و باز کــردن گرههای زندگی مردم بــا اتکال به خدا و
تکیه به داشتهها و توانمندیهای کشور است و این توصیه اکنون
سرلوحه دولت سیزدهم است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم سید ابراهیم
رئیسی رئیس جمهور صبح دیروز در مسجد سلمان فارسی نهاد
ریاســت جمهوری با جمعی از جانبازان و ایثارگران دفاع مقدس
و خانواده های صبور آنــان دیدار و گفتگو کرد.وی در این دیدار
شــهدا را بزرگترین سرمایههای کشور و پشتوانه نظام جمهوری
اســامی توصیف و تصریح کرد :شهدا از نخستین کسانی بودند
که مسیر ترسیم شــده از سوی امام(ره) برای جمهوری اسالمی
را پیمودنــد و خون آنان همواره چــراغ راه ما برای پیمودن این
مسیر نورانی اســت.رئیس جمهور در تبیین پیام امروز شهدا به
مسئوالن و مدیران ،خاطر نشان کرد :پیام شهدا به خدمتگزاران
کشور ،خدمت خالصانه و باز کردن گرههای زندگی مردم با اتکال
به خدا و تکیه به داشــتهها و توانمندیهای کشــور است و این
توصیه اکنون ســرلوحه دولت سیزدهم است.رئیسی افزود :وجه
مشــترک وصیتنامه همه شهدا تاکید به تبعیت از ولی فقیه در
مســیر دفاع از دین و انقالب اسالمی است و امروز همچنان پیام
شهدا در فضا طنینافکن است و گوش شنوا می خواهد.وی با بیان
اینکه شهدای ما ادامه دهندگان را ِه نورانی شهدای عاشورا هستند،
گفت :عاشــورا زنده ماند چون انسانســاز و تحولآفرین است و
گذر زمان یا عوامل دیگر نمیتوانند یاد عاشــورا را از اذهان پاک
کنند .از همین رو یاد و را ِه شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس
نیز هیچگاه فراموش نخواهد شــد.رئیسجمهور افزود :پیام شهدا
همواره در جهان طنینافکن است و اگر کسی گوش شنوا داشته
باشد پیام شهدا را می شنود که پیام آنها ،پیام بندگی خدا ،دفاع

از حریم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،ایستادگی در مقابل
دشــمنان دین و انقالب ،خدمتگزاری خالصانه به مردم ،زدودن
همه زشتی ها و مفاسد از جامعه اسالمی ،گسترش خیر و مهربانی
و عطوفت با مردم است.رئیســی با اشاره به اینکه امروز آرمانهای
انقالب و نظام جمهوری اســامی بیش از هــر زمانی در جهان
میدرخشد ،اظهار داشت :امروز همه شاهد هستند که جمهوری
اسالمی با عظمت و مستقل به مسیر خود ادامه می دهد و یکی

از ســتونهای قدرت نظام جمهوری اسالمی همین خانوادههای
شهدا هستند که دلداده انقالب بوده ،هستند و خواهند بود.
وی در ادامه ســخنانش با بیان اینکه دشمنان و کسانی که خون
بهترین جوانان این ســرزمین را بر زمین ریختند ،نتوانستند به
اهدافشان برســند ،افزود :هر کس امروز به عزت نظام اسالمی
بنگرد و ذلت صدامیان و دشــمنان انقالب اســامی را ببیند به
روشنی درخواهد یافت که بدخواهان این انقالب و نظام نتوانستند

بیانیه نمایندگان مجلس:

امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر امور خارجه قطر:

ایران با جدیت برای حصول توافق خوب ،قوی و پایدار تالش میکند
وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره
به مذاکــرات وین از طــرح موضوعات
جدید از ســوی آمریــکا انتقاد و تاکید
کرد :ایران با جدیت برای حصول توافق
خوب ،قــوی و پایدار تــاش میکند.
به گــزارش خبرگــزاری مهر ،شــیخ
محمد بــن عبدالرحمن آل ثانی معاون
نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر ،در
تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان
وزیر امور خارجه کشــورمان ،در مورد
آخرین تحــوالت دوجانبه ،منطقهای و
بین المللی و مذاکــرات وین به گفتگو

و تبادل نظــر پرداخت.طرفین در این
تماس تلفنی بر ضرورت پیگیری جدی

توافقات به عمل آمده در جریان ســفر
اخیر رییس جمهور کشــورمان و امیر

قطر در مذاکرات دوحــه تاکید کردند.
امیرعبداللهیان در مورد مذاکرات وین،
از طرح موضوعات جدید از سوی آمریکا
انتقاد و تاکید کرد :جمهوری اســامی
ایران بــا جدیت برای حصــول توافق
خوب ،قوی و پایدار تالش میکند.وزیر
خارجــه قطر نیز در این گفتگو با تاکید
بر اهمیت روابط تهــران و دوحه و آثار
مثبت سفر اخیر دکتر رییسی به قطر،
تالشهای جمهوری اســامی ایران و
همه طرفها را در رسیدن به توافق حائز
اهمیت خواند.

طی گزارشی اعالم شد؛

مخالفت مرکز پژوهشها با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

دفتر مطالعات پژوهشهــای زیربنایی و امور تولیدی
مرکــز پژوهشهای مجلس شــورای اســامی طی
گزارشــی با نسخ قانون تغییر ســاعت رسمی کشور
مخالفت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،دفتر مطالعات پژوهشهای
زیربنایی و امور تولیــدی مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اســامی طی گزارشی با نســخ قانون تغییر
ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.در این گزارش آمده
است :صرفهجویی در مصرف انرژی اصلیترین انگیزه
برای اجرای طرح تغییر ساعت در کشورها بوده است،
اما در سالهای اخیر ،آثار سوء تغییر ساعت بر سالمتی
افراد جامعه در برخی از کشورهای اروپایی موجب شده
تداوم اجرای این طرح با تردید مواجه شود.در واقع در
ســالهای اخیر بهدلیل افزایش اهمیت سالمتی افراد
جامعه نسبت به صرفهجویی انرژی ،موجب شده برخی
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا گرایش به سمت توقف
اجرای طرح تغییر ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم
به اجرای آن مبــادرت میورزند .تنظیم فعالیت افراد
آن جوامع با زمان محلی؛ علت اثرگذاری بر ســامتی
افراد (تغییر ســاعت بیداری و خواب) در این جوامع
اعالم شــده است .این درحالی است که در کشورهای
اسالمی نظیر ایران ،تنظیم فعالیتهای افراد عالوهبر
زمان محلی با زمان خورشــیدی نیز تنظیم میشود.

در مــرداد ماه  ۱۳۸۶با توجه به بررســیهای علمی،
فرهنگی ،اجتماعــی و موضــوع صرفهجویی انرژی،
قانون تغییر ساعت رسمی کشور تصویب شد .در سال
 ،۱۳۹۷بازاندیشی برای عدم اجرای تغییر ساعت ،در
برخی کشــورهای اتحادیه اروپا موضوع آثار منفی آن
بر ساعات فیزیولوژیک در اروپا و آمریکا رسانهای شد.
در حال حاضر ،یک چهارم از کشــورهای دنیا که در
نیمکره شــمالی زمین واقع هســتند به تغییر ساعت
مبــادرت میورزند .در ایران اســامی ،انجام فرائض
دینی ،مبتنیبر تغییرات طلوع و غروب آفتاب اســت.
فارغ از مســائل صرفهجویی انــرژی ،زمانبندی آغاز
فعالیتهــای روزانه افراد به اوقات شــرعی نزدیکتر
است .پزشــکان و اطبا معتقدند ،بهترین زمان تنفس

به اهدافشــان برســند.رئیسجمهور با تبریک اعیاد شعبانیه و
گرامیداشت یاد همه شهدا و ایثارگران ،توفیق خدمت به خانواده
شهدا و جانبازان را فرصتی گرانبها توصیف کرد که باید خالصانه و
مخلصانه از آن برای خدمت به جانبازان ،مادران ،پدران ،همسران
و فرزندان ایثارگران بهره گرفت.رئیســی با اشاره به سخنان مادر
شــهیدان خالقیپور در ابتدای این مراســم ،خاطرنشــان کرد:
مادر شــهیدان خالقیپور به عنوان یکی از خیل عظیم مادران و
همسران صبور و بصیر شــهدا در عمل و نه صرفا در بیان نشان
داد که زینبوار پای انقالب اســامی ایستادهاند .بنده خاضعانه
به همه مادران و پدران و خانواده شــهدا و جانبازان ادای احترام
میکنم و روحیه بلند و صبوری آنان را برای خودم بهترین کالس
درس مســئولیتپذیری می دانم.وی مادران ،پدران ،همســران
و خانواده شــهدا را حجتهای خدا روی زمین دانســت و گفت:
همه ما مســئوالن نزد این حجتهای خدا و در محضر پروردگار
عالم مسئول حفظ دستاوردهای شهدا و ادامه راه آنان هستیم و
کمترین کاری که در این مســیر میتوانیم انجام دهیم خدمت
خالصانه به خانواده شهداست.پیش از سخنان رئیس جمهور ،سید
امیرحسین قاضیزاده هاشمی ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
انقالب اسالمی و مادر  ۳شــهید خالقیپور در سخنانی کوتاه از
عملکرد دولت مردمی در خدمت به مردم و خانواده شهدا در مدت
کوتاه ســپری شده از آغاز فعالیت آن ،قدردانی کردند .همچنین
گروه ســرودی از فرزندان شهید مدافع حرم ،سرودی حماسی و
زیبایــی در حضور رئیس جمهور و میهمانان اجرا کردند.پیش از
این مراسم نیز سیزدهمین جلسه هیات امنای بنیاد شهید و امور
ایثارگران به ریاســت رئیس جمهور تشــکیل شد و رئیس بنیاد
شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی گزارشی از برنامههای سال
آینده این بنیاد ارائه کرد.

صبحگاهی براساس ســاعات فیزیولوژیک ساعت  ۴و
بهینهترین زمان آغاز فعالیت روزانه ساعت  ۷-۸صبح
اســت.در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس آمده که لذا بهنظر میرســد ،آســیب مترتب
ناشــی از تغییر ســاعت در ایران به گسترهای که در
کشورهای اروپایی مطرح است ،نباشد .از سویدیگر،
اجرای طرح تغییر ســاعت نقش بســزایی در کاهش
مصرف انرژی برق دارد .تغییر ساعت رسمی کشور در
صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور مؤثر است و این
تأثیر بین  ۱-۳درصد متغیر اســت .در کاهش پیک
مصرف برق کشــور نیز این تأثیــر بین  ۱-۱/۵درصد
پیشبینی شده است.در جمع بندی این گزارش آمده
است که لذا با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای
قانون تغییر ســاعت رسمی کشــور بهویژه بر میزان
صرفهجویی مصرف انرژی و ســاعت پیک بار برق و با
توجه به توضیحات مندرج در این گزارش پیشــنهاد
میشــود ،کماکان این قانون همچون سنوات گذشته
اجرا شود .بهدلیل توجیهپذیری و مستند بودن نتایج
پژوهشهای مطالعه آثار تغییر ســاعت رسمی کشور
و بــا توجه بــه اهمیت جایگاه صرفهجویــی انرژی و
تنظیم فعالیتهای اجتماعی با توجه به اوقات شرعی،
پیشنهاد میشود که این قانون کمافیالسابق در کشور
اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمیشود.

رفع تحریمها جامع باشد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیانیهای تأکید کردند که در مذاکرات باید
اخذ تضمین از طرف آمریکایی با جدیت پیگیری شــود و رفع بخشــی یا صرفاً
روی کاغــذ تحریمها ،تأمینکننده منافع ملی نیســت.به گزارش خبرنگار مهر،
بیانیه نمایندگان درباره رویکرد تیم مذاکره کننده کشورمان در مذاکرات وین در
جلسه علنی دیروز (یکشنبه  ۲۲اسفند ماه) مجلس شورای اسالمی قرائت شد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
از تیم مذاکره کننده کشــور میخواهیم که در مذاکرات جاری در وین خود را
محدود به ضرباالجلهای ساختگی غرب ندانند و حفظ منابع ملی و مطالبات
اصلــی و حفظ خطوط قرمز اعالمی را بدون فــوت وقت پیگیری کنند .اکنون
کــه بحران ،نیاز غرب را به عرضه انرژی ایــران افزایش داده ،نباید بدون تأمین
خواستههای به حق ایران نیاز آمریکا به کاهش قیمت نفت تأمین شود.از هیئت
مذاکرهکننده محترم میخواهیم اخذ تضمین کافی اقتصادی ،فنی و سیاســی
از طــرف آمریکایی بابت عدم تکرار خروج غیرقانونی این کشــور از توافق را با
جدیت پیگیری کند .حفظ عناصر اساســی برنامه هستهای کشورمان در داخل،
قویترین تضمین برای عدم تکرار خطای آمریکا در بدعهدی اســت و همچنین
الزم است جبران خسارات آمریکا به معیشت مردم کشور نیز پیگیری شود.رفع
تحریمها میبایست جامع و مؤثر باشد ،رفع بخشی یا صرفاً روی کاغذ تحریمها،
تأمینکننده منافع ملی ما نیســت .میبایست تضامین عالوه بر حقوقی بودن،
حقیقی نیز باشند .اتکا به بهانههایی به داشتن عنوان غیرهستهای یا غیربرجامی
بودن عناوین تحریمی را پذیرفتنی نمیدانیم.مجلس شورای اسالمی ضمن تأکید
بر اهداف و چارچوبهای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ،هر توافقی را از
منظر انتفاع اقتصادی ایران و احقاق حقوق از دست رفته ملت دنبال میکند و با
اصرار به مکانیسم ماده  ۷این قانون ،تکرار محدودیت در برنامه هستهای و بومی
کشورمان را بدون اثربخشی تحریمها را رد میکند.
پورابراهیمی:

تغییرات احکام بودجه افزایش یافته است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت :برخی انتقادات به الیحه وارد است زیرا
سقف تکالیف و تغییرات احکام بیشتر شده است ،بطوری که بودجه  ۱۴۰۱یکی
از بیشترین تغییرات حکمی نسبت به ســنوات اخیر را داشته است.محمدرضا
پورابراهیمی رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی در گفتگو با
خبرنگار مهر ،در رابطه با تغییراتی که در روند بررسی الیحه بودجه سال ۱۴۰۱
کل کشــور بر روی آن اعمال کرده اســت ،گفت :پیشبینــی ما همین بود که
تغییرات مجلس در الیحه دولت برای بودجه  ۱۴۰۱زیاد باشــد؛ اگرچه منتظر
گزارشــات نهایی ماندیم اما میزان مازاد منابع و مصــارف و برآورد اعداد و ارقام
اضافه شــده توســط مجلس تا حدودی قابل پیشبینی بود.وی افزود :پیش از
نهایی شــدن مصوبه مجلس برای بودجه  ۱۴۰۱بــرآورد میکردیم که ناترازی
نسبت به الیحه ،حداقل به میزان  ۲۵درصد افزایش داشته باشد.رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی دولت میتواند از پس
افزایشها در اعداد و ارقام بودجه بربیاید؟
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در راستای تحقق آرمان ها  ،اینبار و در گام سوم :

کارخانه فوالد روی دور تند
نوبت به گندلهسازی رسید

با حضور مسئوالن کشوری ،استانی و شهرستانی کلنگ کارخانه گندله سازی فوالد غدیر نیریز به زمین زده
شد.مدیر عامل فوالد غدیر نیریز که در کمتر از  5ماه از حضورش تغییرات قابل چشمگیری را ایجاد کرده
است ،این بار پروژه بزرگ گندلهسازی را کلنگ زنی نمود.دکتر محسن مصطفیپور با بیان اینکه در پنج ماه
گذشته در مسیر تولید با مشکالت عدیدهای از جمله کمبود برق و گاز روبهرو بوده است گفت :با این وجود
طبق برنامه پیش رفتیم و حتی یک روز کارخانه دچار خاموشی نشده و با حداقل ظرفیت اما با راندمان باال
کار را پیش بردهایم.این مدیر فعال حوزه اقتصادی با بیان اینکه تعمیرات ساالنه را هم در کمتر از  ۹روز به
اتمام رساندهاند گفت :به رغم اینکه تعمیرات در سنوات گذشته با تعلل مواجه شده بود ،مجبور شدیم یک
اوورهال دوساالنه را انجام دهیم که خوشبختانه در کمترین زمان ممکن و حدود  ۲۵هزار نفر-ساعت آن را
عملیاتی و بار دیگر کارخانه را در مدار تولید قرار دادیم.وی به بخش بازرگانی نیز اشاره کرد و گفت :به عنوان
یک پیشرو در بورس شناخته شدهایم به طوریکه پس از ابالغ وزارت صمت به طور پیوسته در بورس فروش
داشته ایم و در بخش خرید نیز خوشبختانه  300هزار تن گندله به صورت دپو شده داریم که این اتفاق هیچ
وقت در این کارخانه رخ نداده است.مصطفیپور با بیان اینکه هدف مدیران مالی فوالد غدیر شفافیت است
به بحث توسعه پروژهها پرداخت و گفت :در کارگاه فوالد سازی در حال حاضر بیش از  ۶۰۰نفر مشغول به
کار هستند که بیسابقه بوده و بنا داریم تا پایان خرداد  1401به مرحله بهره برداری برسیم.شروع به کار
ساخت پساب فاضالب صنعتی و اشتغال  ۵۰نفری در آن دیگر مسئلهای بود که این مدیر جوان بدان اشاره
نمود اما مهمترین پروژه را گندلهسازی خواند که در این روز با حضور مسئوالن کلنگزنی شد.مدیرعامل
فوالد غدیر نیریز با نشان دادن تصاویری از ابتدای زمان حضور و حال حاضر کارخانه پیشرفت چشمگیر و

سرعت پروژهها را به نمایش گذاشت.این مدیر پرتالش فوالدی از مسائل زیست محیطی و مسئولیتهای
اجتماعی نیز شانه خالی نکرد و گفت :تمام تالش خود را انجام میدهم تا رضایت مردمی را در منطقه ایجاد
نمایم و در این رابطه با نمایش دادن پروژه بزرگ پارک آزادی وعده داد که به زودی دریاچه مصنوعی آن
آبگیری شود.در ادامه این جلسه آیت اهلل سید مهدی فالاسیری با تمجید از مدیر جدید فوالد درخواست
نمود که این کارخانه مکانی برای اشتغال جوانان نیریز ،استهبان و بختگان شود.وی در عین حال پیشنهاد
داد تا با ســرمایه مردمی و تخصص فوالدیها به خصوص فوالد غدیر نیریز ،صنایع زیر دســتی در کنار
فوالد ایجاد گردد.فرماندار نیریز با بیان اینکه زنجیره فوالد با تالش مهندس مصطفیپور در حال تکمیل
اســت عنوان نمود :از کارهای توسعهای این کارخانه حمایت و در تأمین امنیت این پروژهها همکاری الزم
را خواهد نمود.مراد هدایت ابراز امیدواری کرد که این مجتمع الگویی برای اشــتغال در سطح استان باشد
و با به کارگیری نیروهای بومی شهرستان و شهرهای همجوار راه خود را ادامه دهد.سعید صادقی معاونت
پارلمانی وزارت دفاع با مقایســه دفاع نظامی و دفاع اقتصادی به تمجید از مدیر عامل فوالد غدیر نیریز
پرداخت و او را یکی از مسئوالن پرتالش گام دوم انقالب خواند که توانسته در کمتر از  ۶ماه پیشرفت ۳۰
درصدی را در کارخانه ایجاد کند.نماینده مردم نیریز ،استهبان و بختگان هم با بیان تاریخچه احداث هفت
مجموعه فوالدی گفت :زمانی که مسئولیت نمایندگی مردم را به عهده گرفتم این کارخانه به صورت نیمه
افراشته فعال بود و خمودی و واماندگی پیمانکاران را میشد کام ً
ال مشاهده کرد اما حاال به خوبی میبینید
که چگونه در مسیر توسعه قرار دارد و به امید خدا فوالدسازی در سال  ۱۴۰۱به نتیجه خواهد رسید.فرهاد
طهماســبی به بحث آالیندگی کارخانه و اعتراض شورا و مردم قطرویه نیز اشاره کرد و گفت :مالک ،نظر

کارشناسان زیست محیطی است که خوشبختانه نظر آنها مثبت بوده و شاهد احداث کارخانه گندلهسازی
هســتیم اما درخواست من این اســت که از جدیدترین و بهروزترین تجهیزات فیلترینگ استفاده کنید تا
دغدغه زیست محیطی مردم به حداقل برسد.سخنران پایانی جلسه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر
بود.دکتر سید امیرعباس حسینی با تمجید از عملکرد مدیرعامل فوالد غدیر نیریز گفت :برنامهامان این
است که در سال  ۱۴۰۴سهمی برابر در حوزه صنعت ،معدن ،نفت و گاز داشته باشیم.وی با بیان اینکه ما
هم قبول داریم که یک واحد تولید آهن اسفنجی نمیتواند مجتمع تلقی گردد گفت :نیریز دارای بزرگانی
همچون فضلابنحاتم و قطبالدین نیریزی است و اینها نشان از قدمت باالی این شهرستان دارد.ما هم
دغدغه مردم با این پیشینه تاریخی را درک میکنیم و بر این باور هستیم که توسعه صنعتی میمکن است
به محیطزیست آسیب برساند اما مزایای آن بیش از معایبش است.وی با بیان اینکه الزم است تا مسئوالن
شهرستانی و استانی در تکمیل زنجیره به ما کمک کنند گفت :امیدواریم تا در ماههای آینده بخش ذوب
به بهرهبرداری برسد.در ادامه مسئوالن و میهمانان از مراحل فوالدسازی در کارخانه بازدید کردند و پایان
بخش برنامه کلنگزنی کارخانه گندلهسازی بود.الزم به ذکر است اعتبار آن  ۱۱۰میلیون یورو میباشد و
قرار است در دو سال با ظرفیت تولید ساالنه  ۲.۵میلیون تن ساخته شود.
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مقام روسی هشدار داد

نیکالی کوبرینتس ،مدیر همکاری اروپایی در وزارت خارجه روســیه هشدار داد روسیه آماده رویارویی سخت با اتحادیه اروپا در
بخش انرژی است.به گزارش ایسنا ،این مقام روسی در مصاحبهای با اینترفکس گفت :روسیه تامین کننده قابل اطمینان و تضمین
کننده امنیت انرژی در کالس جهانی مانده است .ما برای این شهرت ارزش قائل هستیم اما اگر الزم باشد ،آماده رویارویی سخت
در بخش انرژی هستیم .بر این باورم که اتحادیه اروپا قطعا از این وضعیت سود نخواهد بود زیرا ما حاشیه امنیت بزرگتر و اعصاب
قویتری داریم.اظهارات کوبرینتس پس از آن مطرح شد که پس از دیدار سران اتحادیه اروپا برای هماهنگ کردن پاسخها به حمله نظامی مسکو به اوکراین ،کمیسیون
اروپا پیشنهادهایی را برای قطع وابستگی به سوختهای فسیلی روسیه تا سال  ۲۰۲۷اعالم کرد .کمیسیون اروپا پیش از این طرحی را برای کاهش تقاضای اتحادیه
اروپا برای گاز روســیه به میزان دو ســوم تا پایان سال  ۲۰۲۲تشریح کرده بود.امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور فرانسه درباره این که آیا اتحادیه اروپا ممنوعیت فوری
واردات نفت و گاز روســیه یا مســدود کردن گازپروم بانک از سیستم بانکی سوئیفت را ممکن است بررسی کند ،اعالم کرد درباره اقدامات احتمالی علیه مسکو ،هیچ
گزینهای از روی میز حذف نشده است .این اقدام اتحادیه اروپا پس از اعالم ممنوعیت واردات نفت و فرآوردههای نفتی روسیه از سوی آمریکا و انگلیس صورت میگیرد.
طبق برآورد قیمت «اس اند پی گلوبال کامادیتی اینسایتس» ،گاز روز آتی در بازار تی تی اف هلند هفتم مارس به  ۲۱۲یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسیده بود که
باالترین قیمت همه زمانها و  ۲۳۰درصد باالتر از شروع سال  ۲۰۲۲بود.

تقدیر از مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان
نماینده ولی فقیه در اســتان هرمــزگان و امام جمعه
بندرعبــاس از تالشــهای مدیر عامل شــرکت آب و
فاضــاب هرمــزگان قدردانی کرد.به گــزارش روابط
عمومــی و آمــوزش همگانی شــرکت آب و فاضالب
هرمزگان ،حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده امام
جمعــه بندرعباس ،به پاس همکاری مدیرعامل آبفا در اجرای برنامههای کانون
های مساجد و همچنین همکاری های مستمر در اشاعه و ترویج مبانی و معارف
صحیفه سجادیه با اهدای لوح یادبود از تالش امین قصمی قدردانی کرد.
مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

وظیفهی اصلی برق تبریز روشن نگهداشتن
چراغ خانهی مردم است

وقوع بزرگترین شوک عرضه نیم قرن گذشته در بازار نفت

حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریمهایی که متعاقب آن علیه
مســکو وضع شد ،شــوکهایی را به بازارهای انرژی جهانی وارد
کرده است.به گزارش ایسنا ،بازار جهانی نفت حتی پیش از حمله
نظامی روســیه به اوکراین ،دچار محدودیت عرضه بود ،اما جنگ
پوتین و پیامدهای آن روی عرضه نفت روسیه و قیمتهای انرژی
ممکن است بازار را دچار شوک عرضهای کند که با تحریم نفتی
عربی سال  ۱۹۷۳قابل مقایسه است .ذخایر نفت در اقتصادهای
توسعه یافته مصرف کننده بزرگ نفت شامل آمریکا چندین ماه
است که با بهبود تقاضا ،به طور مستمر رو به کاهش است.عرضه
بازار آمریکا محدود است و طبق جدیدترین گزارش اداره اطالعات
انــرژی آمریکا که مربوط به هفته منتهــی به چهارم مارس بود،
ذخایر نفت تجاری به  ۴۱۱.۶میلیون بشکه رسیده که  ۱۳درصد
پایین میانگین پنج ســاله برای این وقت از ســال است .ذخایر
بنزین حدود یک درصد باالی میانگین پنج ساله است اما ذخایر
ســوختهای تقطیری حدود  ۱۸درصد پایینتر و ذخایر پروپان و
پروپیلن  ۲۱درصد پایینتر از میانگین پنج ســاله برای این وقت
از ســال است.رشد عرضه جهانی نفت از بهبود تقاضا عقب افتاده
و اوپک پالس هر ماه  ۴۰۰هزار بشــکه در روز به تولیدش اضافه
می کند .با این حال ماهها افزایش تولید این گروه پایینتر از ۴۰۰
هزار بشکه در روز و گاهی نصف این میزان بوده است زیرا بسیاری
از اعضای اوپک پالس به دلیل عدم ظرفیت کافی یا سرمایهگذاری
ضعیف ،قادر به افزایش تولیــد نبودهاند.از ژانویه بود که بانکهای

سرمایه گذاری بزرگ با اشاره به محدود بودن عرضه ،پیش بینی
صعود قیمت نفت به  ۱۰۰دالر در هر بشــکه را آغاز کردند.پس
از آغاز حمله روسیه به اوکراین ،تنها یک ماه زمان برد تا قیمتها
سه رقمی شوند .اکنون صحبتها درباره احتمال صعود قیمت نفت
به  ۱۵۰دالر در هر بشــکه به دلیل مختل شــدن عرضه روسیه
است .خریداران اروپایی به دلیل نگرانی از تحریمها ،از خرید نفت

آيين توديع و معارفه مديرعامل شرکت توزيع
نيروي برق استان زنجان برگزار شد
در ايــن آيين که با حضور وبينار معاون برق و انــرژي وزارت نيرو ،معاون امور
عمراني اســتانداري زنجان ،مديران صنعت آبوبرق استان زنجان ،و جمعي از
مديران ارشد استان در سالن همايشهاي شهيد سردار سليماني شرکت توزيع
نيروي برق اســتان زنجان برگزار شد ،از زحمات ،عليرضا عليزاده تجليل و پيام
جوادي به عنوان مديرعامل جديد اين شــرکت منصوب شــد.به گزارش روابط
عمومي شــرکت توزيع نيروي برق اســتان زنجان ،در ايــن آيين که با حضور
وبيناری معاون برق و انرژي وزارت نيرو ،معاون امور عمراني اســتانداري زنجان،
مديران صنعت آبوبرق استان زنجان ،و جمعي از مديران ارشد استان در سالن
همايشهاي شهيد سردار سليماني شرکت توزيع نيروي برق استان زنجان برگزار
شد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رســانی شهرداری صدرا:جلسه ستاد هماهنگی
مدیریت ســفر شهرداری صدرا با حضور معاونین و مدیران شهرداری به منظور برنامه
ریزی و آمادگی الزم جهت ارائه خدمات در بهار  1401برگزار گردید.عباســی گفت:
ستاد مدیریت سفر شهرداری صدرا بر اساس دستورالعمل ستاد مدیریت سفر استان و
شهرستان با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی سفرهای ایمن و مسئوالنه و ایجاد نشاط
اجتماعی فعال شده است.

حجت االسالم عالی:

حجت االســام عالی گفت :در دوران دفاع مقدس مسؤولیت کوچکی در لشکر
 10سیدالشهدا به فرماندهی حاج آقای فضلی داشتم .یک با او از شدت بیخوابی
بیهوش شــد و دیگر زمانها همیشه چشمش قرمز بود .این گونه مجاهدتها را
بعد از جنگ فقط در پاالیشــگاه نفت ستاره دیدهام.حجت االسالم و المسلمین
مسعود عالی اســتاد حوزه و دانشگاه امروز در جمع شماری از کارکنان شرکت
نفت ســتاره خلیج فارس که با موضــوع تقویت خانواده و جایــگاه مددکاری
اجتماعی گردهم آمده بودند ،اظهار کرد :بنده در زمان جنگ مسئولیت کوچکی
در لشــکر  ۱۰سید الشهدای تهران داشتم که حاج آقا فضلی فرمانده آن بودند.
ایشــان یک چشم داشتند که آن هم معموال از بی خوابی کاسه خون بود .گاهأ
ایشــان  ۴الی  ۵روز نمیخوابیدند که یکبار آن از بی خوابی کنار خود بنده بی
هوش شــدند .بنده اینگونه مجاهدتها را بعــد از جنگ فقط در این مجموعه
پاالیشگاه نفت ستاره دیدم و این را بدون تعارف عرض میکنم.وی با بیان این که
دوران حیرت بوجود خواهد آمد.

مگاموتور؛ موفق به اخذ گواهینامه تائیدیه
دانش بنیان شد
كاهش قيمت و افزايش كيفيت در محصوالت آتي /مگاموتور؛ اولين شركت
توليدي قواي محركه است كه دانش بنيان شد.مديرعامل شركت مگاموتور
از اخــذ گواهینامه تائیدیه دانش بنیان براي  3بخش موتور بهبود یافته تیبا،
موتور توربو شــارژ و مجموعه ترمز دیســکی مجهز به  ABSشــاهین ،خبر
داد و گفت :اين اتفاق باعــث كاهش قيمت و افزايش كيفيت قواي محركه
محصوالت گروه خودروســازي سايپا خواهد شد.به گزارش سايپانيوز ،عباس
شــهرياري درباره اينكه شــركت مگاموتور در سه بخش با همت مهندسان
داخلي خود توانســته اســت ،دانش بنيان شود و اين امر بر كيفيت و قيمت
محصوالت اثر مي گذارد ،اظهارداشت :با ارزیابی کارگروه تشخیص صالحیت
شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري،
شــركت مگاموتور موفق به اخذ گواهی تائیدیه شركت دانش بنيان شد.او با
بيان اينكه شرايط بسيار سختگيرانه براي اعطاي مجوز دانش بنيان به شركت
هاي بزرگ مانند مگاموتور ،وجود دارد،

روسیه اجتناب می کنند اما چین می تواند به تنهایی همه نفت
دریابرد روسیه را که به اروپا می رفت ،دریافت کند.بانک استاندارد
چارترد پیش بینی کرد روســیه ناچار خواهد بود بخشی از تولید
نفت خود را تعطیل کند زیرا قادر نیســت نفتی که از راهیابی به
بازارهای اروپا یا مناطق دیگر بازمانده اســت را به فروش رساند و
تولید نفت روسیه کاهش پیدا می کند و حداقل به مدت سه سال

آینده پایین می ماند .حتی پیش از ممنوعیت آمریکا علیه واردات
نفت روســیه ،تجارت کاالهای روســی برای بسیاری از بازیگران
جهانی پرریســک شده بود.جنگ در اوکراین ریسک ژئوپلیتیکی
زیادی را به بازار نفت اضافــه کرده و طوفان کاملی برای جهش
قیمتهای نفت ایجاد کرده است .مایکل تران ،مدیرکل استراتژی
انرژی جهانی در شرکت آر بی سی کپیتال مارکتس به بلومبرگ
گفت :دیگر هیچ چیز در این بازار غیرمعقول نیســت .نفت هفته
گذشته نوسانات شدید قیمت را تجربه کرد و معامالت نفت برنت
حدود  ۳۳دالر در هر بشکه نوسان داشت.تحلیلگران از جمله جان
کمپ ،تحلیلگر بازار رویترز اظهار کردند :محدودیت عرضه نفت و
دشــواری روسیه برای فروش نفت خود ،زمینه را برای بزرگترین
شوک عرضه از دهه  ۱۹۷۰که شاهد تحریم نفتی عربی در فاصله
ســال  ۱۹۷۳تا  ۱۹۷۴و انقالب اســامی ایران در سال ۱۹۷۹
بود ،ایجاد میکند.دانیل یرگین ،نایب رئیس شــرکت آی اچ اس
مارکیت اوایل مارس به شــبکه سی ان بی سی درباره پیامدهای
حمله نظامی روسیه به اوکراین گفته بود :این اتفاق اختالل بزرگی
از نظر لجســتیکی ایجاد میکند و همه برای یافتن نفت به تقال
می افتند .این یک بحران عرضه است .یک بحران لجستیکی .یک
بحران پرداخت و این بحران به بزرگی بحران دهه  ۱۹۷۰خواهد
بود.برونو لومر ،وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه هم اخیرا اظهار کرد:
بحران انرژی فعلی از نظر شــدت و وخامت قابل مقایسه با شوک
نفتی  ۱۹۷۳خواهد بود.

مهندس عباسی سرپرست معاونت فنی و اجرایی شهرداری صدرا

آمادگی کامل ستاد مدیریت سفر شهرداری
صدرا

مجاهدتی مانند دوران دفاع مقدس را در
نفت ستاره دیدم

با سپری شدن  ۱۷۱روز از سال آبی تا  ۲۱اسفندماه (سال آبی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود
۲۳.۳۶میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر  ۱۷درصد کاهش است.به گزارش ایسنا ،بررسی وضعیت
ورودی سدهای کشور نشان میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی جاری  ۱۴.۷۱میلیاردمترمکعب رسیده که کاهشی معادل  ۹درصد
نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته دارد .بخشی از بارشها که به صورت برف در ارتفاعات بوده ،بعد از ذوب برف در ماههای آتی باعث
رشد ورودیها خواهد شد.میزان پرشدگی سد زایندهرود در استان اصفهان ،سدهای استان تهران ،سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و
سدهای استان خوزستان در شرایط فعلی به ترتیب حدود  ۱۷درصد ۱۸ ،درصد ۵۲ ،درصد بوده و با توجه به بارشهای مناسب جنوب کشور در سال جاری ،سدهای استان
هرمزگان تقریبا در شرایط پرشدگی کامل قرار دارند.حجم آب سدهای تامین کننده آب شرب استان تهران نیز در حال حاضر  ۳۱۰میلیون مترمکعب است که در مقایسه با
ذخیره  ۵۶۶میلیون مترمکعبی در روز مشابه سال گذشته ،حدود  ۲۵۷میلیون مترمکعب کاهش را نشان میدهد.طبق اعالم وزارت نیرو ،تاکنون بیش از  ۱۱۲میلیمتر بارندگی
در حوزه عملکردی استان تهران ثبت شده که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل ،کاهش  ۳۶درصدی را نشان میدهد .میزان ورودی آب سدهای پنج گانه تامین کننده
آب استان ،از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ،حدود  ۲۲۲.۹میلیون مترمکعب است که این مقدار در مدت مشابه سال آبی گذشته بیش از  ۳۳۲میلیون متر مکعب بوده است.
میزان ورودی آب به این سدها نسبت به روز مشابه سال گذشته  ۳۳درصد کاهش یافته است با این حال نتایج برف سنجی نشان می دهد که ارتفاعات استان تهران از پوشش
برفی نسبتاً مناسبی نسبت به سال گذشته برخوردار است.

ی در طرح نهضت ملی مسکن
 50هزار بوشهر 
ثبتنام کردند
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر از ثبتنام  ۵۰هزار نفر در طرح جهش تولید مسکن
خبر داد و گفت :تاکنون یک هزار و  ۸۶۵نفر از متقاضیان هر کدام  ۴۰میلیون تومان
واریز کردهاند.محمد هادی رستمیان در جلسه شورای تأمین مسکن استان بوشهر با
اشاره به اجرا شــدن طرح جهش تولید مسکن در شهرها و روستاهای استان بوشهر
اظهار داشــت :در طرح ملی جهش مسکن که یکی از برنامههای محوری دولت است
بر اســاس برنامه تدوین شده واحدهای مسکونی ساخته میشود.وی ساخت  40هزار
واحد مســکونی در طول  4سال در استان بوشــهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:
سهم ساالنه این استان ساخت بیش از  10هزار واحد مسکونی شهری و روستایی است.
استاندار آذربایجان شرقی:

پیوست رسانه ای برای برنامه های تنظیم بازار
ضروری است
آذربایجان شرقی – شیعه نواز :استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه سیاستها و
اقدامات مربوط به تنظیم بازار باید پیوست رسانهای و فرهنگی داشته باشد ،گفت :عامل
بخشی از تورم در بازار کاالهای اساسی ،روانی است و انعکاس اقدامات و بازرسیهای
خرم در جلسه قرارگاه امنیت
میدانی ،اثر به ســزایی بر کنترل این عامل دارد.عابدین ّ
غذایی اســتان ،اظهار داشت :سیاست تنظیم بازار یکی از کارهای ضروری بود که در
دولت مردمی به اولویت تبدیل شد و تالشها و پیگیریهای دستگاههای مسئول در
این حوزه باعث ثبات در تأمین و توزیع کاال هســتیم.وی افزود :ســپردن مسئولیت
تأمین و توزیع محصوالت غذایی به جهاد کشاورزی ،اقدام درستی است؛ چراکه تعدد
متغیرها ،تصمیمگیری را سخت میکرد.
معین وزیری در دیدار با دکتر آشوری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی؛

اجرای سند توسعه اشتغال در استان نیازمند
تغییر فرهنگ اشتغال است

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در دیدار دکتر آشوری نماینده
مردم شــریف بندرعباس ،قشم و حاجی آباد؛ اجرای ســند توسعه اشتغال استان را
مستلزم تغییر فرهنگ اشتغال دانست و گفت :در حال حاضر با توجه به رویکرد دولت
و وزارت ،برای رســیدن به اهداف سند توسعه اشــتغال فرهنگ اشتغال را به سمت
کارآفرینی و اشتغال زایی سوق داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی هرمزگان؛ دکتر آشوری نماینده مردم شریف بندرعباس ،قشم و حاجی آباد
صبح امروز با حضور در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با مجتبی معین
وزیری دیدار و گفتگو کرد.

نوبت اول

آذربایجان شرقی – شیعه نواز :مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق تبریز
در مراسم معارفهی خود گفت :ما نه ارگان سیاسی هستیم و نه نظارتی؛ وظیفهی
اصلی ما روشن نگهداشتن چراغ خانهی مردم است.عباس حسامی سفیدان گفت:
صنعت برق پیشــران هر توسعهای در کشور اســت و پیشرفت در هر عرصهای
نیازمند وجود و بهرهمندی از انرژی اســت .در این راستا برق تبریز با دارا بودن
بیش از یک میلیون مشــترک و هزار کیلومتر شــبک ه فشار ضعیف و متوسط و
 7600دستگاه انواع پســت و  210هزار دستگاه چراغ روشنایی شعار «رضایت
هر شــهروند در هر مکان و در هر زمان» را سرلوحهی کار خود قرار داده است.
حسامی تاکید کرد :این هدف میسر نخواهد شد مگر با تالش همکاران برق تبریز
و تعامل مستمر با شرکت توانیر و مقامات ارشد استان.
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موج بی آبی در سدهای کشور

آمادگی روسیه برای رویارویی سخت با اروپا

گزیده خبر

@sobheqtesad

نفت و انرژی

www.sobh-eqtesad.ir
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آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات ایمنی ترافیک
به شــماره مناقصه  ۲۰۰۰۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۴۵از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه
گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ســتاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1۴۰۰/1۲/۲۳ :می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه در سامانه  :ساعت  1۳تاریخ 1۴۰1/1/۶
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه  :ساعت  1۳تاریخ 1۴۰1/1/1۶
زمان بازگشایی پاکات :ساعت  1۳تاریخ 1۴۰1/1/1۷
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوصی
اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف)
آدرس :کرمانشــاه میدان غدیر شــهرداری مرکز شــماره ۰۸۳ - ۳۷۲۹۰۰۰1
۰۸۳- ۳۷۲۸۸1۶۳
اطالعات تماس سامانه سناد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس  ۰۲1-۴1۹۳۴دفتر ثبت نام ۸۵1۹۳۷۶۷ - ۸۸۹۶۹۷۳۷ :
محمد علی یار تبار -معاونت مالی و اقتصادی

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

صنعت و تجارت

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir
رئیس اتــاق بازرگانی ایران
گفت :امیدواریم مســئوالن
کشور با درک شرایط جدید
مجموع سیاست هایی را در
مذاکرات به ســرعت اتخاذ
کنند که مانع آن شــود که
ایران از بازیگر اصلی تبدیل
به زمین بازی دیگران شود.به
گزارش خبرنگار مهر ،غالمحسین شافعی امروز در آخرین نشست
هیــات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ،اظهار کرد :احتمال توافق یا
عدم توافق هسته ای و جنگ روسیه با اوکراین از جمله وقایعی است
که در روزهای اخیر در صدر اخبار قرار گرفته اســت که پیامدهای
متعددی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.رئیس اتاق بازرگانی ایران
افزود :جنگ روســیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای
درگیر در توافق را درگیر کرده که امیدواریم مســئوالن کشــور با

@sobheqtesad
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رئیس اتاق ایران:

نباید تبدیل به زمین بازی دیگران در مذاکرات شویم
درک شرایط جدید مجموع سیاست هایی را به سرعت اتخاذ کنند
که مانع آن شــود که ایران از بازیگر اصلــی تبدیل به زمین بازی
دیگران شود.وی گفت :طی ســالهای اخیر به دلیل فشار تحریم و
تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و ضعف مدیریت اقتصادی
کشــور در طول سالهای گذشــته عموما اقدامات معطوف به بقای
اقتصادی کشــور بوده نه تحول در آن.شافعی ادامه داد :در صورت
نهایی شدن توافق برجام و رفع تحریم ها و محدودیت های تحمیل
شــده بر اقتصاد کشور شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به
سمت اقتصاد توســعه ای حرکت کند که این موضوع غایب بزرگ
اقتصاد در طول ســالهای گذشته بوده است.رئیس اتاق ایران گفت:
بیم آن می رود که مشابه دوره قبلی برجام این فرصت موقت باشد،
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بنابراین بخش خصوصی یپشنهادهایی برای بازه زمانی کوتاه مدت
و میان مدت دارد.شــافعی افزود :در بازه زمانی کوتاه مدت موضوع
مدیریت منابع ارزی بســیار مهم است .آزادسازی منابع بلوکه شده
و فرصــت فروش نفت با قیمت های باال ،منابع ارزی قابل مالحظه
ای نسبت به سالهای اخیر در دست مدیران کشور قرار میدهد.وی
ادامه داد :یک خطای راهبردی این اســت که شاهد افزایش واردات
کاالهای لوکس و قاچاق و پیگیری سیاست های عوام گرایانه باشیم
که رونق بی کیفیت و موقتی در اقتصاد ایجاد شود.شافعی تصریح
کرد :کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ هایی که رقابت پذیری اقتصاد
ملی را کاهــش دهد اگرچه رفاه کوتاه مدت را بــه دنبال دارد اما
به جریان شــدید فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی

دامــن خواهد زد.وی گفت :تامین پایدار کاالهای اساســی و نهاده
های تولید موضوع بعدی اســت .جنگ روســیه و اوکراین به دلیل
درگیر شــدن بازیگران مهمی مثل اتحادیه اروپا ،امریکا و روســیه
پیامدهای قابل مالحظه ای بر رشد اقتصادی جهان ،افزایش قیمت
کاالهــا ،کاهش تولید کاالها و بروز چالــش در تامین جهانی دارد.
شافعی افزود :دولت باید با کمک بخش خصوصی نسبت به تامین
نیازهای پایدار و یافتن شرکای جدید اقدام کند ،به ویژه آنکه چشم
انداز توقف این جنگ در هالهای از ابهام اســت.رئیس اتاق بازرگانی
ایران اظهار کرد :در بازه زمانی میان مدت نیز با توجه به گشــایش
های احتمالی توافق برجام ،انتطار میرود یک رویکرد توسعه محور
مبتنی بر برنامه و کار کارشناســی در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود :اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به ویژه در  ۱۰سال اخیر
با تورم بســیار باال ،رکود اقتصادی ،اشــتغالزایی بسیار پایین و بی
کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معموال سیاست
گذاری اقتصادی با اتخاذ سیاست های مسکنگونه عالج ریشه ای

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد

واردات خودرو از اردیبهشت آزاد میشود

وزیر صنعت ،معدن و تجــارت (صمت) با بیان اینکه تعهد ارزی
فعال حذف نمیشــود ،از درج همزمــان قیمت مصرف کننده و
تولیدکننده روی کاالها به طور موقت خبر داد و گفت که مهلت
مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشــت سال آینده
اســت که دیگر تمدید نخواهد شد و با توجه به تقاضای انباشته،
احتماال تا بیش از  ۱۰۰هزار خودرو وارد خواهد شــد.به گزارش
ایسنا ،ســید رضا فاطمی امین در یک برنامه تلویزیونی ،اظهار
کرد :برای بهبود وضع خودرو برنامه دو ســاله تنظیم شده است.
همچنین از اواســط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه
کشی ،کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ،ولی
یک دوره دو ســاله برای حل کامل مســائل صنعت خودرو الزم
است.وی با اشاره به دستورالعمل  ۸مادهای رئیس جمهوری برای
صنعت خودروسازی گفت که از ابتدای شهریور حداقل هفتهای دو
تا سه جلسه در حوزه خودرو برگزار میشود .یکی از موضوعاتی
که در این دســتورالعمل مطرح شد یک و نیم برابر شدن تولید
خودرو در ســال آینده اســت ،در حالی که امسال کمتر از یک
میلیون خودرو تولید خواهد شــد .البته تک تک این محورها با
شرکتهای خودروســازی بررسی شــده و میزان تولید ماهانه
شرکتها در سال آینده مشخص شده است.
معرفی سه خودروی جدید در سال آینده
فاطمی امین با بیان اینکه تولید خودرو در سال آینده  ۵۰درصد
افزایش خواهد داشت تاکید کرد که باید زیرساختها فراهم شود
و یکی از زیرساختها ،تأمین مالی زنجیره است .همچنین ایران
خودرو در سال آینده خودروهای  ۴۰۵و سمند ،سایپا هم تیبا را
از رده خارج خواهند کرد و برنامهریزی برای معرفی سه خودروی
جدید در سال آینده انجام شده است.
مافیای خودرو چه کسانی هستند؟
وی درباره وجــود مافیای خودرو هم تصریح کــرد :مافیا وجود
دارد ،اما در جاهایی که شــاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی
شــبکههایی وجود دارد که منافع آنهــا اجازه نمیدهد اتفاقات
خوبی بیفتد .بنابراین منافعی شــکل گرفته کــه با منافع مردم
هم راستا نیست و وظیفه ما شناســایی آنها و حل این مسائل
است.وزیر صمت با تاکید بر لزوم واگذاری خودروسازی به مردم،
اظهار کرد :در حال حاضر دولت سهم کوچکی در ایران خودرو و
ســایپا دارد .اما یکی از نقص ها ،ساختار سهامداری ایران خودرو
و سایپاســت .در دورهای به اشتباه ایران خودرو و سایپا سهامدار
خودشان شدند ،یعنی سایپا درآمد داشته و به جای اینکه درآمد
را صرف تحقیق و توسعه محصول کند خودش  ۴۰درصد از سهام
شــرکت را خریده است.به گفته وی این شــرایط دو نقص دارد.
اول اینکه منابع از تولید خارج شد و دوم اینکه مدیرعامل سایپا،
مدیرعامل شــرکتی را تعیین میکند که این شــرکت به هیأت
مدیرهای که در شــرکت سایپا باشد رأی میدهد و هیأت مدیره
سایپا ،مدیرعامل را تعیین میکند .البته در مورد ایران خودرو این

شرایط خفیف تر است و یکی از دستورات رئیس جمهوری اصالح
این شرایط است.

ممنوع شود .از طرف دیگر هم با ایجاد رقابت ،رفع شائبه انحصار
الزم است واردات انجام شود.

مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تمدید نمیشود
وزیر صمت با بیان اینکه مشکالت صنعت خودرو زیاد اما قابل حل
است ،گفت :ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت
خودرو نبود ،بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشــور بود .چراکه در
ســال  ۱۳۹۶تحریمها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد.
مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تا اواخر اردیبهشــت سال آینده
فرصت دارد که در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم .بنابراین
به طور خودکار از اواخر اردیبهشــت ســال آینده واردات خودرو
آزاد خواهد شــد .البته در سنوات گذشــته تا  ۱۰۰هزار خودرو
واردات داشتیم که فکر نمیکنم در سال آینده بیش از این تعداد
واردات انجام شــود.وی افزود :برآورد میشود تعداد قابل توجهی
خودرو وارد خواهد شــد ،چرا که سه ســال واردات خودرو انجام
نشده و تقاضای انباشته وجود دارد .بنابراین ممکن است تا ۱۰۰
هزار خودرو و شــاید بیشــتر واردات انجام شود .چون دولت این
محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو و افزایش تولید داخل،
بازار را تأمین خواهد کرد.به گفته وی در کشور حدود یک میلیون
و  ۵۰۰هــزار تقاضا وجود دارد امــا عرضه تولیدات داخل در این
ســالها به یک میلیون رسیده است .اما این فاصله را خودروساز
پوشش نداده تا جلوی واردات را بگیرد.

ضوابط واردات خودرو
وزیــر صمت درباره ضوابط واردات خودرو در آیین نامه دولت هم
گفت :افرادی که خودرو وارد میکنند باید شبکه خدمات پس از
فروش داشته باشند و همچنین ضوابط گذشته اجرا خواهد شد.

 ۴۷میلیارد دالر صادرات غیرنفتی در ۱۴۰۰
فاطمی امین با بیان اینکه صادرات غیرنفتی امسال به بیش از ۴۷
میلیارد دالر میرسد ،گفت :سال گذشته این رقم  ۳۵میلیارد دالر
بود .در سال آینده هم نگران تراز ارزی نخواهیم بود و دیگر الزم
نیست به خاطر اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات خودرو

ادارهکلراهآهناصفهان

نوبت اول

حذف تدریجی قرعه کشی خودرو
فاطمی امین همچنین با بیان اینکه از اواســط ســال آینده به
تدریج قرعه کشــی حذف میشــود ،تصریح کرد :البته این طور
نیست که از ابتدای سال  ۱۴۰۱قرعه کشی نداشته باشیم .چون
هنوز تولید در حال رشــد اســت و با تقاضا فاصله دارد .اما وقتی
خودرو به اندازه کافی باشــد دیگر انگیزه ســوداگری موضوعیت
نــدارد.وی همچنین با بیان اینکه ســال آینده  ۱۵درصد قیمت
تمام شــده خودرو کاهش پیدا میکند که این زیان خودروساز
را کاهش میدهد ،اظهار کرد :در حال حاضر قیمت تمام شــده
بیشتر خودروها باالتر از قیمت فروش آن است و این زیان موجب
میشود خودروساز در تولید دچار مشکل شود.وزیر صمت درباره
دو نرخی بودن خودرو و اختالف زیاد با بازار در ســال آینده نیز
گفت :قطعاً این فاصله کاهش پیدا میکند .چون در حال حاضر
تقاضا بیشتر از عرضه است و بین قیمت بازار با قیمت تولید فاصله
وجود دارد ،اما با تعادل بازار ،تنظیم میشود.
سه عامل مهم برای تحقق رشد اقتصادی  ۸درصدی
این مقام مسئول با بیان اینکه در دهه گذشته رشد اقتصادی پایین
و حتی در برخی سالها منفی بود ،تصریح کرد :اگر در سال ۱۴۰۱
رشد هشــت درصد داشته باشیم به سال  ۱۳۹۶میرسیم .یعنی

از ســال  ۱۳۹۷تا پایان  ۱۴۰۰سطح تولید پایینتر آمد .بنابراین
زیرساختها وجود دارد ،اما باید سه مؤلفه اصلی مواد اولیه ،تأمین
مالی و سرمایه در گردش و تقاضا با هم هماهنگ شوند .در بخش
تقاضا ،تقاضــای داخلی تا حدی با اصالح دســتمزدها ،تحریک
تقاضا ،اعتبار خریدار و صادرات افزایش پیدا میکند .فاطمی امین
درباره تأمین مالی نیز به دو طرح پرداخت تســهیالت مبتنی بر
صورت حساب و تأمین مالی زنجیرهای اشاره کرد و گفت :در این
طرحی که از سه ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی آغاز کردیم
تسهیالت بر اساس صورت حســابی که در سامانه جامع تجارت
صادر شده ،مســتقیم به حساب فروشنده واریز میشود .بنابراین
تقریباً انحراف منابع حذف و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
بهتر تأمین میشود .برآورد شده با طرح پرداخت تسهیالت مبتنی
بر صورت حســاب و تأمین مالی زنجیره ای از اواسط سال آینده
تقریباً  ۷۰درصد مشکالت در ســرمایه در گردش حل شود.وی
درباره تامیــن مواد اولیه نیز تصریح کــرد :در این بخش بر بازار
کاالهای پایه تمرکز شده است .طی سه تا چهار ماه اخیر قیمت ارز
تا  ۳۰هزار تومان افزایش داشت ولی پایین آمد .در این مدت گاز
واحدهای فوالدی قطع شد یا در بعضی موارد به یک سوم رسید،
اما قیمت فوالد کاهش پیدا کرد و ورق ،میلگرد و شمش در حال
حاضر ارزان تر از شهریور است؛ در این زمینه ساز و کاری در بورس
کاال ایجاد و  ۲۵ابزار طراحی شده که از این تعداد  ۱۵ابزار اجرایی
شده است .بنابراین نه تنها قیمت ها کاهش پیدا کرد بلکه سهمیه
بندی در بسیاری از مواد حذف شد .در حال حاضر در حوزه ورق،
فوالد ،میلگرد و فلزات به طور کامل سهمیهبندی حذف شده و در
بخش پتروشیمی هم این کار آغاز شده است.

آیا تعهد ارزی حذف میشود؟
این مقام مســئول در ادامه دربــاره حذف تعهد ارزی اظهار کرد:
تعهد ارزی حذف نمیشــود .اما چون درآمد ارزی مناسب شد،
شرایط را تســهیل کردیم .مث ً
ال شــرایط امکان واردات در برابر
صادرات تســهیل شــد ،برای طرحهای خدمات فنی مهندسی
تســهیالت بیشتری فراهم و امکان ســرمایه گذاری در خارج از
کشور فراهم شد .بنابراین هنوز الزام به اظهار صادرات و بازگشت
ارز وجود دارد ،اما موانع آن برطرف شده است.
حل کمبود برق صنایع چند سال زمان میبرد
وزیر صمت در ادامه با اشــاره به ضربه قطعی گاز و برق به تولید،
گفت :حدود  ۱۰هزار مگاوات نیروگاه در بخش صنعت شروع به
احداث شــده که سه تا چهار سال آینده به بهره برداری میرسد
و نیاز صنعت را تأمین میکند .دوم قیمت گاز برای نیروگاه های
تحت مدیریت وزارت نیرو و نیروگاه های واحدهای صنعتی یک
قیمت واحد شد و سوم بازار برق متشکل میشود .همچنین طرح
هایی در حوزه کاهش مصرف انرژی در صنعت طراحی شده که
با این طرح ها در چند ســال آینده مسائل را در حوزه برق را بر
طرف میکند.

آگهی مزایده عمومی (شماره /43/1400/1م)

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری مورد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
نشانی ( )http://Setadiran.irبه شرح زیر اقدام نماید .مزایده گران موظفند برای شرکت در مزایده نسبت به ثبت نام در سات مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا انتخاب برنده از طرق سایت مزبور انجام میگردد.
موضوع مزایده

محل اجراء

مدت

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

فروش  40تن درختان و شاخه های خشک

بارانداز سیستان

یک ماه

 49/200/000ریال

تذکر  :1شرکت کنندگان در مزایده می بایست در بخش ثبت قیمت در سامانه ستاد نسبت به درج قیمت کل پیشنهادی قدام نمایند .بدیهی است در غیر این صورت پیشنهاد ارائه
شده مورد قبول واقع نمی گردد.
تذکر  :2وزن نهایی درختان و شاخه های خشک مطابق با توزین صورت گرفته توسط باسکول مشخص و به تناسب اصالح مبلغ تا میزان 25درصد مبلغ کل قرارداد اقدام خواهد گردید.
 -1اعتبار این پیشنهاد از تاریخ بازگشایی پاکات قیمت به مدت  6ماه می باشد.
 -2مالیات بر ارزش افزوده بر عهده خریدار می باشد.
 -3محل تحویل درختان و شاخه های خشک به خریدار ،بارنداز سیستان واقع در اصفهان ،ایستگاه راه آهن سیستان می باشد.
 -4محل باسکول موضوع قرارداد توسط فروشنده تعیین می گردد.
 -5هزینه برشکاری ،بارگیری و حمل و نقل بر عهده خریدار می باشد.
 -6مهلت دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت  13ظهر روز شنبه مورخ 1400/12/28
 -7مهلت تحویل پیشنهاد :حداکثر تا ساعت  13ظهر روز چهارشنبه مورخ 1401/01/17
 -8زمان بازدید :از تاریخ  1400/12/25تا تاریخ  1400/12/26از ساعت  9الی 11
 -9زمان و محل تشــکیل جلســه مزایده و قرائت پیشــنهادها :ساعت  10روز پنجشنبه مورخ  1401/01/18به نشــانی  :اصفهان – اول بزرگراه شهید دستجردی – مقابل سپاهان
شهر – دفتر مدیریت اداره کل راه آهن اصفهان
 -10مزایده فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات  http:/iets.mporg.irاطالع رسانی می گردد.
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مشکالت را به آینده موکول کرده است.شافعی گفت :اتاق ایران قویا
توصیه میکند با آسیب شناسی از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب
کند .بخش خصوصی بر ثباتبخشی بر اقتصاد از طریق مهار تورم و
جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز و ثبات اقتصاد کالن که شرایط
الزم برای رشــد اقتصاد پایدار و مستمر اســت ،تاکید دارد .بخش
خصوصی برای حضور در اقتصاد به ویژه بخش های مولد به ثبات،
امینت ،قابل پیشبینیپذیر بودن سرمایه گذاری نیاز دازد.وی افزود:
بازگشت اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای شفاف در اقتصاد از
اولویت های مهم برای اصالحات اقتصادی در ایران است.رییس اتاق
بازرگانی ایران اضافه کرد :نظام قاعده گذاری با تاکید بر حمایت از
ســرمایه گذاری های غیرمولد ،ریسک و هزینه های باال و بازدهی
اندک و دخالت گسترده دولت در قیمت گذاری باعث شده سرمایه
های کشور به سمت فعالیت های نامولد ،رانتی و توزیع مجدد برود.
همچنین نظام پاداش دهی های جدی بر رشــد اقتصاد و توســعه
کشور نیز به غیرمولدها داده شده است.

گزیده خبر
مرکز آمار اعالم کرد

تورم  ۴۴۵درصدی در واردات
تورم در ورادات با وجود کاهش نسبت به قبل ،بیش از  ۴۴۵درصد گزارش شده
است.به گزارش ایسنا ،قیمت کاالهای وارداتی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار
بر میزان مبادالت خارجی کشــورها و نیز یکــی از عوامل تعیین کننده رابطه
مبادله است و تغییرات آنها از اهمیت باالیی برخوردار است ،مرکز آمار ایران طی
گزارشی به یررسی روند تورم واردات پرداخته است.همچنین تغییرات شاخص
قیمت کاالهای وارداتی (مبتنی بر دادههای دالری) نســبت به فصل قبل ١٢.١
درصد است که در مقایسه با تورم فصلی تابستان با  ٨.٧درصد حدود  ٣.٤واحد
درصد افزایش داشــته اســت .در گروههای اصلی طبقه بندی  HSنیز کمترین
نرخ تــورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گــروه «مروارید طبیعی یا پرورده،
ســنگهای گرانبها و » ...یک درصد و بیشــترین نرخ مربوط به گروه «فلزات
معمولی و مصنوعات آنها» با  ٦٣.٧درصد است .بیشترین کاهش مربوط به گروه
« محصوالت صنایع غذایی ،نوشــابه ها و  »...با  -١.١درصد بوده است.بر اساس
این گزارش ،در پاییز امســال ،تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی (مبتنی
بر دادههای ریالی) نســبت به فصل مشابه سال قبل  ٤٤٥,٩درصد است که در
مقایسه با تورم نقطه به نقطه تابستان  ٤٨٥.٤( ١٤٠٠درصد) حدود  ٣٩.٥واحد
درصد کاهش داشــته است.همچنین ،تغییرات شاخص قیمت کاالهای وارداتی
(مبتنی بر دادههای دالری) نســبت به فصل مشابه سال قبل  ٥٤.٩درصد است
که در مقایســه با تورم نقطه به نقطه تابستان سال  ٥٢.١( ١٤٠٠درصد) حدود
 ٢.٨واحد درصد افزایش داشــته است .در گروههای اصلی طبقه بندی  HSنیز
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و اشیاء
چوبــی ،زغال چوب و  ۹.۶ »....درصد و بیشــترین نرخ مربوط به گروه «آالت و
دستگاههای اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی و  ٦٤٠.٧ »...درصداست .همچنین
بیشــترین کاهش مربوط به گروه «پوســت خام ،چرم ،پوستهای نرم و اشیاء
ساخته شده از این مواد و -٠.٧ »...درصد است.
در این فصل تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای وارداتی (مبتنی بر داده
های ریالی) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز  ١٤٠٠برابر با  ٤٧٨,٣درصد بوده
اســت که در مقایسه با تورم ساالن ه تابستان  ١٤٠٠برابر با  ٥١٣.٨درصد حدود
 ٣٥.٥واحد درصد کاهش داشته است .تغییرات میانگین شاخص قیمت کاالهای
وارداتی (مبتنی بر داد ه های دالری) در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٤٠٠
برابر با  ٥٥.٣درصد بوده است که در مقایسه با تورم ساالن ه تابستان  ١٤٠٠برابر
با  ٥٤.٣درصد حدود یک درصد افزایش داشته است.در گروههای اصلی طبقه
بندی  HSنیز کمترین نرخ تورم ساالنه در بخش ریالی مربوط به گروه «چوب و
اشیاء چوبی ،زغال چوب و  ٩.٤ »...درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آالت
و دستگاههای اپتیک ،عکاسی ،سینماتوگرافی و ٧١٦.٤ »...درصد است .همچنین
بیشــترین کاهش مربوط به گروه « پوســت خام ،چرم ،پوستهای نرم و اشیاء
ساخته شده از این مواد و »...منفی  ۰.۱درصد است.
تخلیه همزمان سه کشتی حامل کاالی اساسی در بندر شهید بهشتی چابهار

رشد ۷۳درصدی عملیات تخلیه و بارگیری
کاالی اساسی نسبت به سال گذشته

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان از پهلوگیری همزمان سه
کشتی کاالی اساسی و رشد  ۷۳درصدی تخلیه و بارگیری کاالی اساسی بندر
چابهار نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ،بهروز آقایی؛ مدیر کل
بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان گفت :عملیات تخلیه سه فروند
شناور حامل کاالی اساسی گندم و برنج به وزن  ۱۳۹هزارتن در اسکله های بندر
شهید بهشتی چابهار در حال انجام و سه فروند شناور حامل گندم و ذرت دامی
به وزن  ۲۰۰هزارتن در لنگرگاه بندر چابهار منتظر انجام فرآیند اســنادی خود
هستند.آقایی با بیان اینکه عملیات تخلیه و بارگیری کاالی اساسی بندر چابهار
در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال  ۷۳درصد رشد داشته است افزود:
بندر چابهار بعد از بندر امام خمینی (ره) و بندر شــهید رجایی ســومین مبدا
ورودی این نوع کاالها به کشور قلمداد می شود.

نظارت بر رفتار کارکنان شبکه خدمات پس از
فروش ایران خودرو در برخورد با مشتریان
رفتــار کارکنــان نمایندگیهای گــروه صنعتــی ایرانخــودرو در برخورد با
مراجعهکننــدگان همواره مورد پایش و نظارت محســوس و نامحســوس قرار
دارد.ایکوپرس -شــرکت خدمات پس از فــروش ایرانخودرو اعالم کرد ،تکریم
مشــتریان در نمایندگیهای مجاز گروه صنعتی ایرانخــودرو در اولویت تمام
دســتورالعملهای این مجموعه قرار دارد.معاون خدمات پس از فروش شرکت
ایســاکو گفت :این مجموعه بــه عنوان ارایه دهنده خدمــات پس از فروش به
خودروهای ســبک گروه صنعتــی ایرانخودرو ،همواره میکوشــد ،همزمان با
بهبود مستمر سطح ارایه خدمات خودرویی ،فرهنگ مشتریمداری را به صورت
روزافــزون در تمام بخشهای مجموعه و ایندگیهای مجاز ارتقا دهد.ماشــااله
وردینی ادامه داد :ایســاکو در کنار آموزشهــای فنی و تخصصی ،آموزشهای
مختلفی در ارتبــاط با اصول حرفهای و روشهای صحیح برخورد با مشــتری
و رعایــت کامل اســتاندارد رفتــاری و کالمی برای کارکنــان نمایندگیها در
جایگاههایی همچون کارشــناس پذیرش ،کارشناس فنی ،نگهبانی و حراست،
مسوول امور مشــتریان و مدیران خدمات پس از فروش برگزار میکند.وردینی
افزود :شرکت ایساکو در راستای تکریم مشتریانی که خودروی آنها به هر دلیلی
مشمول خواب خودرو در نمایندگی میشود،

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

info@sobh-eqtesad.ir

قیمت جهانی طال افزایش مییابد؟

تحلیلگران اظهار کردند که قیمت طال احتماال به باالترین حد خود افزایش مییابد زیرا خطر حمله روســیه به اوکراین باعث آسیب به
اقتصاد جهانی خواهد شد و تقاضا برای این فلز که به طور سنتی به عنوان سرمایه امن محسوب میشود را افزایش خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال برای تحویل فوری ،ثابت و با  ۱۹۹۱دالر و  ۱۰سنت معامله میشود .در بازار معامالت آتی آمریکا
نیز بهای هر اونس طال در  ۱۹۹۲دالر و  ۱۰ســنت ثابت بود ،این بروزرســانی قیمت طال در ساعت  ۹و  ۴۰دقیقه صبح به وقت شرقی
ت طال در روز سهشنبه گذشته به  ۲۰۶۹.۸۹دالر در هر اونس رسید ،در حالی که باالترین حد خود نسبت به سال  ۲۰۲۰و به
است.قیم 
 ۲۰۷۲.۵۰دالر رسید و از حدود  ۱۸۰۰دالر در ابتدای سال افزایش یافت.روسیه یکی از تولیدکنندگان عمده کاالهاست و تهاجم این کشور به اوکراین باعث تحریم کاالهای
روسی و افزایش شدید قیمت نفت ،گاز ،فلزات و محصوالت کشاورزی شده است که به رشد جهانی ضربه خواهد زد.جیووانی استانوو ،تحلیلگر موسسه یو بی اس اظهار کرد:
قیمتهای باالتر انرژی و مواد غذایی نشاندهنده شگفتیهای بیشتر تورم در آینده است که باید نرخ بهره واقعی ایاالتمتحده را برای مدت طوالنیتری پایین نگه دارد و باید به
طال که اغلب به عنوان پوششی در برابر تورم و همچنین عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی استفاده میشود ،کمک کند .طال همچنین زمانی که بازده اوراق قرضه پایین باشد،
محبوبیت بیشتری دارد.گلدمن ساکس پیشبینیهای خود را افزایش داد و گفت که هر سه گروه اصلی خریداران ،سرمایهگذاران ،بانکهای مرکزی و مصرفکنندگان جواهرات
و محصوالت طال ،خریدشان را افزایش دادهاند و طال میتوانست در شش ماه به  ۲۵۰۰دالر برسد .تحلیلگران گلدمن عنوان کردند :آخرین باری که شاهد افزایش همزمان تمامی
محرکهای تقاضا بودیم ،سالهای  ۲۰۱۰تا ۲۰۱۱بود که طال تقریباً  ۷۰درصد افزایش یافت.

گزیده خبر
تالش یکساله بانک آینده برای ایفای نقش متمایز در مسئولیت اجتماعی به
ثمر نشست

از ترویج سنت ازدواج جوانان تا وام حمایتی
کارآفرینان بهزیستی

بانک آینده در راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی خود و با هدف حمایت از
تولید ،کارآفرینی و اشتغا ل پایدار ،از ابتدای سال  1400تا  14اسفندماه ،تعداد
 2,815فقره وام قرضالحسنه حمایتی ،مجموعاً بهمبلغ  1.728میلیارد ریال به
مددجویان و کارفرمایان معرفیشده از سوی سازمان بهزیستی کشور ،پرداخت
کرده اســت.در همین بازهزمانی ،بانک آینده همچنین بهمنظور ترویج ســنت
پسندیده ازدواج و برطرف کردن بخشی از مشکالت جوانان در امر ازدواج ،تعداد
 10,985فقره وام قرضالحسنه ازدواج به مبلغ  9,015میلیارد ریال به متقاضیان
این وام ،پرداخت کرد.

سایت بانک سامان ،سایت برتر جشنواره وب
و موبایل شد
ســایت بانک ســامان به انتخاب هیئت داوران و همچنین جذب آرای مردمی
جشنواره وب و موبایل ایران ،برترین وبسایت ایران شد.به گزارش سامان رسانه،
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره وب و موبایل ایران ،سایت بانک سامان موفق
شــد با جلب نظر داوران ،به عنوان برترین ســایت ایــران در حوزه بانک ،بیمه
و شرکتهای بورسی انتخاب شــود.همچنین در همین بخش ،وبسایت بانک
ســامان توانست بیشترین میزان آرای مردمی را به خود اختصاص دهد و برنده
مردمی این جشنواره نیز لقب بگیرد تا دو تندیس داوری آثار و انتخاب مردمی را
به ویترین افتخارات خود بیافزاید.الزم به ذکر است ،جشنواره وب و موبایل ایران
با دهها هزار شرکتکننده ،بهعنوان بزرگترین عرصه رقابت میان وبسایتها و
نرمافزارهای موبایل ایرانی در گروههای مختلف شناخته میشود.

همراهی پرسنل بانک ایران زمین ،در مراسم
درختکاری
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری بانک ایران زمین،
با مشــارکت پرسنل خود مراسم کاشت  ۱۰۰۰اصله نهال در استان ها را برگزار
کرد .بانک ایران زمین ،به منظور اشاعه فرهنگ حفظ محیط زیست ،جنگل ها
و در راستای کمپین پیک زمین خود که در سال گذشته اجرا شد ،با مشارکت
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی و آبخیزداری بانک ایران زمین،
با مشــارکت پرسنل خود مراسم کاشت  ۱۰۰۰اصله نهال در استان ها را برگزار
کرد.بانک ایران زمین ،به منظور اشــاعه فرهنگ حفظ محیط زیست ،جنگل ها
و در راستای کمپین پیک زمین خود که در سال گذشته اجرا شد ،با مشارکت
پرســنل خود در مدیریت های شعب اســتان های فارس ،بوشهر ،کیگیلویه و
بویراحمد ،مدیریت شــعب اســتان های اصفهان ،قم ،مرکــزی و چهارمحال و
بختیاری ،مدیریت شعب استان های خوزستان و لرستان ،مدیریت شعب استان
های کرمان و هرمزگان ،مدیریت شعب استان های غرب کشور ،مدیریت شعب
استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و مدیریت شعب استان گیالن طی
مراسمی نهال های درخت را مناطق مختلف استان خود ،کاشتند.

نرخ حق الوکاله بانک توسعه صادرات ایران
برای سال  1401اعالم شد
هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های
سرمایه گذاری مختلف برای سال مالی  1400را معادل سه درصد مصوب کرد.به
گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران ،بر اساس قوانین و مقررات نرخ
حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان بانک توسعه صادرات
ایران اعم از کوتاه مدت و بلند مدت برای سال  1401سه درصد اعالم شد.حق
الوکاله مبلغی اســت که بانک ها در چارچوب بانکداری اســامی و بدون ربا در
قبال بکارگیری منابع ســپردهگذاران از آنان دریافت می کنند و درصورتی که
درآمدهای ناشی از بکارگیری سپردههای مشتریان نزد بانک از سود علیالحساب
پرداختی به سپردهگذاران بیشتر شود مابهالتفاوت آن پرداخت می شود.

بانک توسعه تعاون منشأ خدمات گسترده
برای جامعه کار و تولید بوده است
بانک توسعه تعاون منشأ خدمات گسترده برای جامعه کار و تولید بوده استوزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بانک توســعه تعاون را منشأ خدمات گسترده برای
جامعه کار و تولید دانست.حجت اله عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
در آیین اختتامیه نمایشــگاه دســتاوردهای شــش ماهــه وزارت مردم اظهار
داشت :معاونتهای ستادی و دســتگاههای تابعه مزیتهایی ویژه برای اهداف
راهبردی وزارتخانه به شمار میروند.وی افزود :بانک توسعه تعاون منشأ خدمات
گسترده برای جامعه کار و تولید کشور بوده است.عبدالملکی خاطر نشان کرد:
در نمایشگاه دستاوردهای شــش ماهه وزارت مردم  ۲۱۴دستاورد معرفی شد
و چهرههای مطرح سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی از نمایشــگاه بازدید کردند.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت :نمایشــگاه در دورههای زمانی مختلف و
همچنین در مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد و هم افزایی میان اجزای
مختلف وزارتخانه از مزایای این رویداد است.وی افزود :معرفی خدمات وزارتخانه
و دستگاهها و اطالع رسانی مناسب خدمات به مردم بسیار مهم است .
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پناهگاه امن کدام است؛ طال یا بیتکوین؟

طال قرنها به نوعیی پادشاه قلمرو دارایی محسوب شده است اما بیتکوین در سال  ۲۰۲۲نیز گزینه قدرتمندی خواهد بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از بیتکوین نیوز ،در حال حاضر سرمایهگذار بودن سخت است اما وقت آن نیست که از فروش یا خرید
وحشت کنید و اکنون زمان خوبی برای تاکتیکی بودن است.در زمان نوسانات بازار به دنبال داراییهایی باشید که ارزش خود را
در شرایط سخت حفظ کنند یا حتی افزایش دهند و این داراییهاست که بهعنوان پناهگاههای امن شناخته میشوند.هنگامی که
بازار گستردهتر سقوط میکند ،بسیاری از سرمایهگذاران به پناهگاههای امن مانند اوراق قرضه یا فلزات گرانبها هجوم میآورند.
آنان به دنبال حفظ یا حتی افزایش ثروتی هستند که به سختی به دست آوردهاند.برای قرنها ،طال یک پناهگاه امن برای سرمایهگذاران بوده است .با این حال ،طی
پنج سال گذشته ،یک بازیکن جدید یعنی ارزهای دیجیتال به این بازی پیوسته است.رمزارزها به هیچ عامل اقتصادی کالن یا به یک ارز مرکزی مرتبط نیستند و اغلب
رمزارزها را به عنوان «غیرمتمرکز» میبینید.با کاهش بازارها در چند هفته گذشته ،بحث بر سر بیتکوین در مقابل طال بهعنوان یک پناهگاه امنتر مطرح شده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر  ۱.۷۵تریلیون دالر برآورد میشود که این رقم نسبت به روز قبل  ۰.۰۳درصد بیشتر شده است.در حال
حاضر  ۴۲.۵۰درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین است .بیت کوین  ۱۲سال پیش توسط گروه گمنامی از معاملهگران بر بستر بالکچین ایجاد شد
و از سال  ۲۰۰۹معامالت اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  ۲۴ساعت گذشته  ۵۳.۹۹میلیارد دالر است که  ۳۲.۵۹درصد کاهش داشته است.
حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر  ۸.۳۴میلیارد دالر است که  ۱۵.۴۴درصد از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

دالر دیجیتال دروازه مرگ رمزارز است؟
رئیسجمهور ایاالتمتحده ،به دولت فدرال دستور داده است
که به دنبال ایجاد دالر دیجیتال باشد ،اقدامی که با پتانسیل
تغییر شکل دادن به نحوه جابجایی و استفاده پول در سراسر
جهان همراه اســت.به گزارش ایسنا و به نقل از ایندین نیوز،
قبل از اینکه دســتور وی منجر به ایجاد دالری مجازی شود،
بایــد تاثیرات و خطرات عمده را در نظر گرفت؛ چند ســوال
کلیدی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره شده است.
دالر دیجیتال چه شکلی خواهد بود؟
دالر دیجیتال همچنان دالر خواهد بود که توسط بانک مرکزی
فدرال رزرو ایاالتمتحده صادر میشود ،مانند تمام اسکناسها
و سکههای ایاالتمتحده که اکنون مورد استفاده قرار میگیرد
اما به شکل دیجیتالی که برای همه قابل دسترسی باشد و نه
فقط موسســات مالی.برخالف پولی که در یک حساب بانکی
سپرده میشــود یا از طریق برنامههای خرید خرج میشود،
دالر دیجیتال در حسابهای فدرال رزرو ثبت میشود و نه در
یــک بانک .در عین حال ،ارزش دالر دیجیتال برابر با همتای
کاغذی خود خواهد بود و تفاوتی با ارزهای دیجیتالی دارد که
در حال حاضر ارزشگذاری بسیار متغیری دارند.البته همچنان
پرسشهای کلیدی بیپاسخ باقی میمانند مانند اینکه آیا دالر
دیجیتال مبتنی بر فناوری بالکچین مانند بیتکوین است یا
اینکه با نوعی کارت پرداخت مرتبط است .بایدن از آژانسها از
جمله وزارت خزانهداری میخواهد موضوعات مختلف در این
زمینه را بررسی کنند.دارل دافی ،کارشناس ارزهای دیجیتال
در دانشــگاه اســتنفورد گفت :اگر دولت تصمیم به ادامه کار
بگیرد ،ممکن است چند ســال طول بکشد تا بتوانیم از دالر
ن مثال کشــف
دیجیتال اســتفاده کنیم ،مقامات باید بهعنوا 
کنند که از کدام فناوری استفاده خواهند کرد.
چرا دالر دیجیتال راهاندازی شود؟
از آنجایی که با دالر دیجیتال دیگر مبادالت از طریق بانکها،
کارتهای بانکی یا اپلیکیشنهایی که برای هر پرداخت هزینه
دریافت میکنند ،انجام نمیشود ،کارمزد تراکنشها را کاهش

کــه در حال بحث اســت ،وی فکر نمیکنــد نقش چین در
اقتصاد جهانی تغییر کند زیرا همیشه مسائل مربوط به اعتماد،
شــفافیت و عمق بازار وجود خواهد داشت.دافی معتقد است
اگر ایاالتمتحده میخواهد همچنان از وضعیت دالر بهعنوان
ارز غالب در ذخایر بانک مرکــزی و پرداختهای بینالمللی
سود ببرد ،ضروری است که دولت محتاطانه عمل کند.وی می
گوید :ایاالت متحده باید اطمینان حاصل کند که در مجامع
بینالمللی که استانداردهای ایجاد استانداردهای پرداختهای
فرامرزی برای ارزهای دیجیتال را مورد بحث قرار میدهند ،در
جایگاه پیشرو باقی میمانند.

یا حتی حذف میکند.
حامیان این طــرح میگویند :دالر دیجیتال بــه افراد بدون
حســاب بانکی ،یعنی حــدود پنــج درصــد از خانوارهای
ایاالتمتحده کمک میکند و میتواند پرداخت مزایا را برای
دولت آسانتر کند.البته خطراتی مانند خرابی سیستم یا حمله
سایبری همچنین سواالتی در مورد حریم خصوصی وجود دارد
زیرا دولت از نظر تئوری میتواند به همه تراکنشها دسترسی
داشــته باشد .همچنین سیستم بانکی میتواند تضعیف شود
زیرا در حال حاضر بانکها از ســپردههای مشتریان برای وام
دادن به دیگران اســتفاده میکنند و با یــک دالر دیجیتال
میتوانند پول کمتری در اختیار داشته باشند.

چگونه وضعیت مالی جهانــی تحت تاثیر قرار خواهد
گرفت؟
نقل و انتقاالت بینالمللی که اغلب آهســته و پرهزینه انجام
میشوند میتوانند تا حد زیادی تسهیل شوند .مارک چندلر،
کارشــناس ارز گفت :عملیاتی که در حال حاضر دو روز طول
میکشــد تا تایید شــود ،میتواند در یک ساعت انجام شود.
برای چندلر ،نقش ژئوپلیتیکی دالر آمریکا با معرفی نســخه
دیجیتالی آن تغییر نخواهد شد.وی با یادآوری اینکه در حال
حاضر بیش از  ۶.۵تریلیون دالر به شــکل الکترونیکی هر روز
در بازار ارز مبادله میشــود ،خاطرنشان کرد :دالر دیجیتال
یک تکامل طبیعی به جای یک انقالب است.حتی اگر چین،
یوان دیجیتالــی در مقیاس بزرگ را راهاندازی کند ،همانطور

از سوی یک تحلیلگر بازار سرمایه مطرح شد

آینده گره خورده بورس به چهار سناریوی مذاکرات سیاسی
یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشــاره به واکنشهای شدید این بازار به اخبار مذاکرات گفت:
به طور کلی میتوان چهار ســناریو برای مذاکرات سیاسی در نظر گرفت که هر کدام تاثیر
بسیار مهمی روی آینده بازار سرمایه خواهند گذاشت.روزبه شریعتی در گفتوگو با ایسنا ،با
تاکید بر اینکه بازار سرمایه در سال آینده با ابهامات زیادی رو به رو است ،توضیح داد :یکی
از این ابهامات ،آینده مذاکرات سیاسی است .اگر توافق صورت بگیرد و یک توافق اقتصادی
گستردهای باشد ،منجر به ورود سرمایهگذار به کشور و فروش  ۲.۵میلیون بشکه نفت ایران
و در نتیجه منتج به تلطیف فضای اقتصادی میشود .در چنین شرایطی کشور با قیمتهای
کنونی بازار جهانی کشور میتواند با دالر  ۲۵هزار تومانی سر پا بماند و شرکتها به سمت
طرح توســعهای بروند و بازار  P/Eخوش بینی ببیند .در این شــرایط صنایع برجامی مانند
خودروســازها ،بانکیها ،لیزینگیها با ورود شــرکتها به داخل ایران متحول شده و سایر
صنایع نیز نفع میبرند زیرا هزینه پول و حمل و نقل پایین میآید.وی ادامه داد :ســناریوی
دیگر این اســت که توافق شکل نگیرد و مذاکرات شکســت بخورد .در این شرایط با توجه
به اینکه فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشــکه در روز میرســد و با توجه به کسری
بودجه ،آخر سال آینده شاهد  ۶.۴میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی خواهیم بود .در این
شــرایط تبدیل شبه پول به پول ســرعت میگیرد و مردم برای فرار از تورم پول را در هر
بازاری میچرخانند .سناریوی شکست منجر به تورم وحشتناک ،رشد قیمت دالر تا بیش از

 ۳۲هزار تومان میشود.این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه سناریوی دیگر این
اســت که مذاکرات به صورت فرسایشی ادامه داشته باشد ،اظهار کرد :در این فضای برزخ
گونه تورم به صورت خزنده و آرام رشــد میکند .رکورد تورمی در جامعه شکل میگیرد که
بازار ســرمایه هم متاثر از این فضا فرسایشی جلو خواهد رفت .سناریوی دیگر این است که
توافقی بسیار محدود شــکل بگیرد .در حد اینکه ایران بتواند حدود دو میلیون بشکه نفت
بفروشد و معادل آن کاالهای اساسی وارد کند .در این شرایط کشور سال آینده را یر به یر
میگذارند ،اما اگر قیمتهای جهانی باال بمانند ،وضعیت به مراتب بهتر از سال  ۱۳۹۹است.
یک میلیون بشــکه نفت  ۱۰۰دالری در ســال حدود  ۳۷میلیارد دالر می شــود که چهار
برابر میانگین فروش نفت در ســال  ۱۳۹۹است.شریعتی با تاکید بر اینکه نرخ استهالک در
کشور باال رفته و از نرخ تشکیل سرمایه ثابت بسیار بیشتر شده است ،توضیح داد :صنایع
و شــرکتها ،صنعت گاز ،نفت و برق درحال فرسوده شدن هستند و نیاز به سرمایهگذاری
مجدد و بازسازی و نوسازی دارند .اگر این اتفاق رخ ندهد باید در زمینه قطعی انرژی ،منتظر
اتفاقات بدتر از ســال  ۱۳۹۹باشیم و با وجود آنکه دومین دارنده ذخایر نفت و گاز هستیم،
از چند سال آینده مجبور به واردات گاز میشویم .اگر توافق نیم بند صورت بگیرد و فروش
نفت در مبادله کاالی اساسی باشد ،تورم  ۳۰درصد باقی میماند و بازار سرمایه آرام با تورم
 ۳۰درصدی رشد میکند

مشارکت فعال بانک تجارت در پویش حفاظت
از یوزپلنگ ایرانی

واریز سود سهام عدالت بیش از
 10میلیون مشتری بانک ملی ایران

پویش حفاظت از یوزپلنگ ایرانی با همکاری بانک تجارت و صندوق ملی محیط زیست با حضور کیایی عضو
هیات مدیره بانک تجارت و معاونین سازمان حفاظت محیط زیست رونمایی شد.به گزارش روابط عمومی بانک
تجارت ،این بانک در راستای تفاهمنامه خود با سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ایجاد درگاه جمعسپاری
در همراه بانک تجارت ،دستگاههای خودپرداز و همچنین تخصیص شماره حساب  1540امکان مشارکت عموم
مردم در «پویش حفاظت از یوزپلنگ ایرانی» را فراهم کرد.دکتر حسن کیایی عضو هیات مدیره بانک تجارت
در مراسم رونمایی از این پویش که شنبه بیست و یکم اسفندماه در محل سازمان حفاظت محیط زیست برگزار
شد با تاکید بر اینکه هر ایرانی باید به سهم خود نقشی در حفاظت از محیط زیست بر عهده بگیرد گفت :بانک
تجارت در یک دهه اخیر همکاری بسیار سازندهای را با سازمان حفاظت محیط زیست داشته و ما آمادگی داریم
که این نقش را پررنگتر از گذشــته ادامه داده و با مشارکت در چنین پروژههایی این مسیر را با قوت بیش از
گذشته تداوم بخشیم.وی با بیان اینکه همکاری بانک تجارت به عنوان یک نهاد مالی و سازمان حفاظت محیط
زیست به عنوان یک نهاد تخصصی میتواند در پیشبرد سیاستهای زیست محیطی کشور موثر باشد افزود :از
آنجا که بانک تجارت با اشخاص و نهادهای پرشمار و متنوعی در ارتباط است.

بانک ملی ایران سود سهام عدالت بیش از  10میلیون و  843هزار
سهامدار را به حساب شان واریز کرد.به گزارش روابط عمومی بانک
ملی ایران ،ســهم این بانک از واریزی های ســود سهام عدالت در
شبکه بانکی بالغ بر  62هزار و  658میلیارد و  27میلیون ریال است
که به حساب آن دسته از سهامدارانی که شماره حساب اعالمی آنها
در بانک ملی ایران بود ،واریز شــد.این میزان سود برای کسانی که
روش مســتقیم یا غیرمستقیم سهامداری را انتخاب کرده و شماره
شبای تایید شده در سامانه ســهام عدالت دارند ،واریز شده است.
الزم به ذکر اســت ،این سود تا پایان سال مالی  99محاسبه شده و
مشتریانی که سود خود را دریافت نکرده اند به دالیلی نظیر نامعتبر
بودن شماره حســاب آنها ،مغایرت کد ملی ،راکد بودن حساب و...
بوده است.

آیا ایاالتمتحده میتواند عقبنشینی کند؟
جمیل شــیخ ،بنیانگذار تینک تک هم گفت :در حال حاضر
کشــورهای دیگر مانند منطقه یورو و هند روی نســخههای
دیجیتالی ارزهای خــود کار میکنند اما هیچ مدرکی وجود
ندارد که نشــان دهد اولین بــودن در بازار مزیتهای مهم یا
مادی را به همراه دارد.وی خاطرنشــان کرد :در مقابل ،عدم
موفقیت ناشی از عواقب ناخواسته ،استفاده کم یا سایر موارد
میتواند ایمان به موسســه صادرکننده را تضعیف کند.اسوار
پراساد ،استاد دانشگاه کرنل اما موافق این طرح است و اظهار
کرد :تســلط بیش از حد دالر بــه ایاالتمتحده این امکان را
میدهد که از دیگر کشورها درس بگیرد.
آیا دنیای رمزارز وارونه خواهد شد؟
دافی گفت :اگر به درستی طراحی شود ،دالر دیجیتال میتواند
برای استفاده داخلی ارجحتر از ارز دیجیتال باشد .با این حال،
برای نقل و انتقــاالت بینالمللی تردیــد دارد که بانکهای
مرکزی بزرگ مانند فــدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا ،چین
یا ژاپن ،حسابهایی را در بانک مرکزی به مردم سراسر جهان
بدهند.وی خاطرنشــان کرد که اگر ایاالتمتحده این کار را
انجام دهد ،میتواند سیســتم پولی کشورهای کوچکی را که
مردم آنها ترجیح میدهند از دالر دیجیتال به جای ارز محلی
استفاده کنند ،ویران کند.
با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان صورت گرفت:

امضای تفاهمنامه همکاری میان بانک
ملت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس
بانک ملت و گروه صنایع پتروشــیمی خلیــج فارس برای حمایت
بیشتر از شرکت های دانش بنیان ،تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،با امضای تفاهمنامه بین بانک
ملت و گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس ،حمایت این بانک از
شــرکتهای دانش بنیان در صنعت پتروشیمی افزایش مییابد.بر
اســاس این گزارش ،تفاهمنامه یادشده در نشست تخصصی تامین
مالی طرحهای پتروشیمی از طریق نظام بانکی در حاشیه سومین
همایش و نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی،
به امضای رضا دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت و علی عســکری
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید.بر این اساس،
شــرکتهای دانشبنیان معرفی شده از ســوی صندوق نوآوری و
شــکوفایی که مورد تأیید یا طرف قــرارداد هلدینگ خلیج فارس
هســتند در چارچوب تفاهمنامه همکاری میان بانک و صندوق از
طریق اعطای تســهیالت یا گشــایش اعتبارات اسنادی داخلی به
میزان حداکثر  30هزار میلیارد ریال تامین مالی میشوند.
مدیرعامل صرافی کارآفرین خبر داد:

همکاری رو به گسترش بانک و صرافی
کارآفرین با پتروشیمیها
مدیرعامل صرافی کارآفرین از توسعه فعالیت با شرکتهای حوزه
پتروشیمی و نفت خبر داد و نسبت به جذب مشتریان ارزی بیشتر
اظهــار امیدواری کرد.به گزارش روابــط عمومی بانک کارآفرین،
وهب اســکندری با بیان اینکه صرافی کارآفرین به عنوان بازوی
کمکی بخش بینالملل بانک کارآفرین عمل میکند ،گفت« :در
صرافی کارآفرین خدمات متعددی به مشــتریان عرضه میکنیم
که از جمله آن میتوان به بحث تامین ارز برای مشــتریان بانک
کارآفرین و انجام حوالههای ارزی اشاره کرد .همچنین ارز حاصل
از صادرات فعاالن اقتصادی را در بازار متشکل ارزی که بازاری بین
صرافیها و بانکهاست عرضه میکنیم و فرآیند رفع تعهد ارزی را
برای این قبیل مشتریان به سرانجام میرسانیم».مدیرعامل صرافی
کارآفرین از رشــد قابل توجه در بخش تامین ارز مشتریان بانک
کارآفرین از طریق منابع شرکتهای حوزه پتروشیمی و نفت خبر
داد.

روزنامه اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و صبح ایران

sobhe-qtesad

@sobheqtesad

@sobheqtesad

بین الملل

info@sobh-eqtesad.ir

www.sobh-eqtesad.ir

واکنش رهبران عراقی به حمالت موشکی اربیل
در پی حمالت موشکی بامداد دیروز یکشنبه به اربیل و ساختمان کنسولگری آمریکا و شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در اقلیم
کردستان عراق ،نخست وزیر و دیگر مسئوالن عراق این حمله را محکوم کردند.به گزارش ایسنا ،به نقل از شفق نیوز ،مصطفی الکاظمی،
نخســت وزیر عراق امروز یکشــنبه ،حمالت موشکی که اربیل را هدف قرار داد« ،حمل ه به امنیت مردم عراق» توصیف کرد.الکاظمی در
توئیتی نوشــت« :حملهای که شــهر اربیل را هدف قرار داد و ســاکنان آن را به وحشت انداخت ،تجاوز به امنیت مردم ماست .ما به هر
گونه آســیبی که به امنیت شهرهایمان و امنیت شهروندانمان وارد شــود ،رسیدگی خواهیم کرد».مقتدی صدر ،رهبر جریان صدر هم
درباره موشکباران شهر اربیل که به ایستگاه ماهوارهای کردستان  ۲۴در نزدیکی ساختمان در حال ساخت کنسولگری آمریکا آسیب وارد کرد ،اظهار نظر کرد.وی با محکوم
کردن این اقدام در توئیتر نوشت که «کردها ریه عراق و بخش جدا نشدنی آن هستند».صدر ادامه داد ،اربیل جز برای اعتدال ،حاکمیت و استقالل زانو نخواهد زد و کردها را
به صبر تا رسیدن به دولت اکثریت ملی فراخواند.مسرور بارزانی ،نخست وزیر اقلیم کردستان هم اندکی پس از حمله موشکی به اربیل گفت« :اربیل در برابر ترسوها سر فرود
نمیآورد».بارزانی در بیانیهای گفت :من حمله «تروریستی» را که در چندین منطقه در اربیل رخ داد ،به شدت محکوم میکنم و از مردم میخواهم که صبور باشند و دستورات
سرویسهای امنیتی را دنبال کنند.نیمه شب شنبه ،چندین موشک ناشناس مجاور کنسولگری آمریکا در اربیل را هدف قرار دادند که برخی از آنها ایستگاه شبکه ماهوارهای
کردستان  ۲۴در جاده صالح الدین را هدف قرار دادند.به گفته مقامات عراقی و آمریکایی این حمالت تلفات جانی نداشت.مدیریت فرودگاه بینالمللی اربیل هم از ادامه پروازها
در این فرودگاه خبر داد.
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واکنش آمریکا به حمله به پایگاه نظامیاش در اربیل
ی این کشور در اربیل عراق ادعا کرد :این حمله هیچ خسارت
نیویورک -ایرنا -وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به حمله به پایگاه نظام 
یا تلفاتی در هیچ یک از تاسیسات دولتی آمریکا برجای نگذاشته است.خبرنگاران رسانه های آمریکایی به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا
شــنبه شب به وقت محلی در واکنش به حمله به پایگاه نظامی این کشور در اربیل عراق گزارش دادند :هیچ خسارت یا تلفاتی در هیچ
یک از تاسیسات دولتی ایاالت متحده آمریکا بوجود نیامده است  .این حادثه توسط دولت عراق و دولت اقلیم کردستان در حال بررسی
است و شما را برای اظهار نظر به آنها ارجاع میدهیم .ما این حمله ظالمانه و نمایش خشونت را محکوم میکنیم.رسانههای عراقی بامداد
یکشنبه گزارش دادند که پایگاه نظامی آمریکا در «اربیل» هدف راکتی قرار گرفته است.به گزارش ایرنا ،کانال «صابریننیوز» وابسته به نیروهای مقاومت عراق در این باره افزود
که دهها انفجار شهر اربیل را لرزانده و چندین راکت به مجتمع زیرین در استان اربیل ،یکی از پایگاهها نظامی آمریکا اصابت کرده است.به گزارش صابرین نیوز۱۴ ،فروند راکت
به پایگاههای آمریکایی واقع در نزدیکی فرودگاه اربیل اصابت کرد.هنوز هیچ گزارشی درباره میزان خسارت های احتمالی جانی و مالی منتشر نشده است.این منبع خبری ،نوع
راکتهای شلیک شده را گراد  ۱۲۲میلیمتری دانسته که پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل هدف قرار گرفته است.براساس این گزارش آژیر خطر کنسولگری
آمریکا در اربیل کردستان عراق نیز به صدا درآمده است و تمام پایگاههای نظامیان ایاالت متحده در عراق به حالت آماده باش کامل درآمدهاند.رسانه های عراقی همچنین اعالم
کردند که دو پایگاه سازمان اطالعات و عملیات ویژه (موساد) رژیم صهیونیستی در اربیل هدف موشک قرار گرفتهاست.به گزارش ایرنا ،رسانههای عراقی به نقل از منابع امنیتی
افزودند ،این پایگاهها مرکز پیشرفته آموزشی بوده و هدف حمله موشکهای بالستیک قرار گرفته است.

به دستور پوتین

حصر خانگی  ۲رئیس اطالعاتی روسیه

براســاس گزارشها ،والدیمیر پوتین دو تن از مقامهای ارشــد
اطالعاتی خود را بابت تحوالت مرتبط با حمله روسیه به اوکراین،
تحت حصر خانگی قرار داده اســت.به گزارش ایســنا ،به نقل از
شــبکه خبری فاکس نیوز ،به گفته یکی از کارشناســان اقدام
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه و اعمال حصر خانگی
علیه سرگئی بسدا ،رئیس ســرویس اطالعات فدرال این کشور
نشــانهای از این اســت که «پوتین میخواهــد مقصر حمله به
اوکراین را که به باور اطالعات آمریکا بر طبق برنامه پیش نرفته،
طور دیگری جلوه دهد».بر اساس گزارش ساندی تایمز ،آندری
ســولداتف خبرنگار روسی مدعی شده که پوتین این مقام ارشد
امنیتی روســیه را تحت حصر خانگی قــرار داده اما این گزارش
به صورت مســتقل تایید نشده است.همچنین گزارش شده که
بســدا به همراه آناتولی بولیوخ ،معاونش در حصر خانگی به سر
میبرد.ســرویس امنیت فدرال روسیه یک اداره ارشد امنیتی و
مقابله با اطالعات است .یکی از افسران ارشد اطالعاتی آمریکا به
فاکس نیوز دیجیتال گفت که این اقدام نشان میدهد که پوتین
از ارزیابیهای جامعه اطالعاتی روســیه درباره حمله به اوکراین
«ناراضی» اســت.یکی از جاسوسهای ســابق آژانس اطالعات
دفاعی آمریکا و نویسنده «کتاب بازی پوتین :برنامه مخفی روسیه

7

برای شکست آمریکا» به فاکس نیوز دیجیتال درباره این گزارش
مهم گفت :این اقدام پوتین به منزله این است که او خشمگین
است و متوجه شــده که اطالعات دقیقی دریافت نمیکند.وی
افزود« :پوتین ارزیابی کرده که ناتوانی او در به دســت گرفتن
کنترل اوکراین به شــیوهای ســریع به «هوش ضعیف» مربوط
میشود که به دو اشتباه محاسباتی منجر شده است .یکی از این
اشتباهات شکست در پیشبینی این بوده که چطور اوکراینیها
از خانه و سرزمین خود دفاع میکنند و دیگری نقش تکنولوژی
در انتشــار تصاویر و فیلمهای مربوط به تخریبهای گســترده
منازل اوکراینی در جریان حمله روسیه است .او قطعا محاسبه
درستی نداشت و حاال احســاس میکند که در تله گیر افتاده
است».والدیمیر اوسچکین ،فعال حقوق بشری روسی در تبعید
دستگیری این مقام اطالعاتی ارشد روسیه را تایید کرد و گفت:
جاسوسهای اطالعاتی روسیه تحقیقاتی را از بیش از  ۲۰آدرس
همکاران ســابق من که مظنون به ارتباط با خبرنگاران بودند،
انجام دادند.وی ادامه داد :پایه اولیه انجام چنین تحقیقاتی اتهام
اختالس منابع مالی برای فعالیتهــای خرابکارانه در اوکراین
است .اما دلیل اصلی اطالعات نادرست ،غیر قابل باور و غیر قابل
اعتماد درباره اوضاع سیاسی در اوکراین است.

گزیده خبر
نشستهای جدید سازمان ملل درباره جنگ
اوکراین درمیان نگرانیها از وتوی روسیه

با ورود جنگ اوکراین به سومین هفته خود و تشدید تالشهای بین المللی
برای مهار آن ،منابع اعالم کردند طی هفته جاری نشســتهایی در سطوح
مختلف در سازمان ملل برای بررسی حمله روسیه به اوکراین برگزار میشود.
به گزارش ایســنا ،خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اعالم
کرد :قرار اســت فردا دوشنبه طی نشست شورای امنیت سازمان ملل ،وزیر
خارجه لهســتان و رئیس ســازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۲۰۲۲
گفتگو کند.به گفته منابع دیپلماتیک ،هنوز مشخص نیست که آیا این امر
منجر به تصویب قطعنامهای دراین باره خواهد شــد یــا خیر.عالوه بر این
تعدادی از اعضای شــورای امنیــت از حدود دو هفته قبــل ،پیش نویس
قطعنامه فرانسه و مکزیک را درباره کمکهای بشردوستانه بررسی میکنند.
هنوز موعد رأی گیری که قرار بود اوایل مارس باشــد ،مشخص نشده است.
ســفیر چین در سازمان ملل جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که هنوز در
جریان متن نهایی این قطعنامه قرار نگرفته اســت.قرار است شورای امنیت
عواقب انســانی فاجعه بار در اوکراین را محکوم کرده و خواهان توقف فوری
درگیریها و تمام حمالت علیه غیرنظامیان شود.در این متن بر حمایت از
غیرنظامیان از جمله کارکنان زمینه انسانی و ضعفا از جمله کودکان تأکید
شده است.احتمال دارد روسیه از حق وتو علیه این پیش نویس استفاده کند.
به گفته دیپلماتها برخی از آنها ارائه پیشنویس به مجمع عمومی سازمان
ملل را پیشنهاد داده بودند و حق وتو در مجمع عمومی سازمان ملل وجود
ندارد.دیپلماتها میگویند شــورای امنیت احتماال برای بررسی نقضهای
حقوق بشــر نشستی را برگزار میکند ۲۵ .فوریه شورای امنیت در تصویب
قطعنامهای که حمله روسیه به اوکراین را محکوم میکند.
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چهره روز
ماگدا سابو
ماگدا ســابو (انگلیســیMagda Szabó:؛ زاده  ۵اکتبر
 - ۱۹۱۷درگذشــته  ۱۹نوامبــر  )۲۰۰۷رماننویس
مجاری بود .او دکترای واژهشناسی داشت و همچنین
در زمینههای درام ،جستار ،مطالعات ،شرححال ،شعر
و ادبیــات کودکان آثار از او به جا ماندهاســت .او در
میان مؤلفان مجار با انتشــار آثارش در  ۴۲کشــور و
بیش از  ۳۰زبان رکورددار اســت .ماگدا سابو در سال
 ۱۹۱۷در خانوادهای پروتســتان ،در شــهر دبرتسن
متولد شــد .پدرش از کودکی با او به زبانهای التین،
آلمانی ،انگلیسی و فرانسوی حرف میزد و این زمینهٔ
تحصیل او در دانشگاه دبرتسن در رشتهٔ زبان و ادبیات
التین و مجاری نیز شد .در  ۱۹۴۴و  ۱۹۴۵در مناطق
تحت اشغال آلمان و شوروی به کار معلمی پرداخت.در سال  ۱۹۴۷نخستین آثار خود را در قالب
شعر منتشر ساخت .دو دفتر شعرش با عنوانهای بره و بازگشت به انسان در  ۱۹۴۹برندهٔ جایزهٔ
باومگارتن شــد ولی همان روز ملغی شد و سابو توســط حزب تازه تأسیس کمونیست به عنوان
«دشــمن مردم» معرفی شد.سابو اولین رمان خود را با نام فرسکو در  ۱۹۵۸و یکسال پس از آن
رمان دیگری به نام آهوبره منتشر کرد .در  ۱۹۵۹جایزهٔ یوژف آتیال به او رسید .پس از این بود که
بیش از پیش به نوشتن رمان پرداخت؛ از جمله خیابان کاتالین ( ،)۱۹۶۹داستانی قدیمی ()۱۹۷۱
و در ( .)۱۹۸۷ســابو درعینحال در زمینههای دیگری مثل ادبیات کودکان ،نمایشنامه ،داستان
کوتاه و متون غیرداستانی فعالیت داشتهاست .یکی از همین متون غیرداستانی نوشتهای است در
رثای همسرش تیبور سوبوتکا که نویسنده و مترجم بود و در سال  ۱۹۸۲درگذشت .سابو یکی از
اعضای آکادمی علوم اروپا و همچنین سرپرست سمینار الهیات کالوینیستی بود.

پیشنهاد

مراازآستانتغیرتآید
توانربدازداهنتبوهسایچند
چودادیوعدهٔوصلمهبفردا

جشنواره ساالنه ماهیگیری با نیزه در " بالی پارا" بنگالدش /زوما

ورزشی

استعفای دستهجمعی در فدراسیون تنیس!
تعدادی از مسئوالن فدراسیون تنیس در واکنش به دو انتصاب جدید در این فدراسیون استعفا دادند.به گزارش ایسنا ،داود عزیزی،
رئیس فدراسیون تنیس مهرافزا منوچهری ،نایب رئیس فدراسیون و فرزین ضیاآذری ،دبیر فدراسیون را برکنار و اشرف گنجوی
را جایگزین منوچهری و شاهرخ کشاورز را به عنوان دبیر منصوب کرد.در واکنش به این انتصابات تعدادی از مسئوالن فدراسیون
تنیس اســتعفای خود را اعالم کردند.امیرهمایون صدری ،رئیس کمیته بینالملل ،اکبر طاهری ،سرمربی تیم ملی مردان ،فرناز
فصیحی ،سرمربی تیم ملی زنان ،سینا ابراهیمیان ،رئیس کمیته مسابقات و یکی از اعضای کمیته فنی فدراسیون کسانی هستند
که طی نامهای از حضور در این فدراسیون استعفا کردند.در نامه استعفای این افراد آمده است که» با توجه به تالش و کوشش
شبانه روزی و همه جانبه کلیه افراد حاضر در فدراسیون تنیس برای ارتقا و افزایش کیفی هر چه بیشتر ورزش تنیس در سطح
کشــور که خوشــبختانه حاصل این تالشهای جمعی باعث انتخاب افراد جدید به عنوان نایب رئیس زنان و همچین دبیر کل
فدراسیون و بازوی اجرایی که دائما به عنوان منتقد از بدو حضور شما کلیه اقدامات صورت گرفته را تحقیر و یا اشتباه خواندهاند،
استعفای خود را اعالم میداریم».

اگرربخاکاوپاییمنیبب
اگریکروزیغماییمنیبب
امانمده،هکفرداییمنیبب

ساخت رباتهای دارای حس درد
برای آموزش پزشکان
دانشــمندان رباتهایی را با بروز احســاس درد واقعی مهندســی
میکنند تا به منظور آموزش پزشــکان مورد اســتفاده قرار گیرند
و درمانهای کمتر دردناک توســعه یابد.به گزارش ایسنا و به نقل
از آیای ،پیشــرفتهای رباتیک به آموزش پزشکان کمک میکند
تا درمانهای بهتر و شــاید دلســوزانهتری توسعه یابد.طبق بیانیه
مطبوعاتی «کالج امپریال لندن» ،تیمی به رهبری محققان این کالج،
راهی برای مهندسی رباتهایی با ابراز دقیقتر حس درد در صورت
ابــداع کردهاند که به پزشــکان در آموزش و تمریــن روی بیماران
کمک میکند .این رباتهای جدیــد همچنین برای آموزش تنوع
در بیماران استفاده خواهند شد«.ســیبیل ررول»()Sibylle Rérolle
نویســنده این مطالعه از دانشکده مهندســی طراحی کالج امپریال
لنــدن در بیانیهای گفت :بهبود دقت حاالت نمایش درد در صورت
روی ایــن رباتها گامی کلیدی در بهبــود کیفیت آموزش معاینه
فیزیکی برای دانشجویان پزشــکی است.رباتها در انواع شکلها و
رنگهایی هســتند که از تفاوتها در تنوع حمایت میکنند .هدف
این رباتهای متنوع ،جلوگیری از توسعه تعصبات نژادی یا جنسیتی
توسط پزشکان مشتاق اســت.اگرچه برخی از محققان قبال تالش
کردهاند تا آموزشهای ضد ســوگیری را برای پزشکان انجام دهند،
اما رویکردهای آنها به اندازه این روش جدید قابل اعتماد نبوده است.
«جیکوب تان» از نویســندگان این مطالعــه گفت :مطالعات قبلی
که سعی در مدلســازی حاالت دردمندی صورت داشتند ،بر روی
حالتهای تصادفی ایجاد شده نمایش داده میشدند.

تخت گاز
جزئیات جدیدی در مورد
ترمیم زخم

فرهنگ
نمایش «قصیده گاو سفید»
در پارلمان ژاپن
آخرین ســاخته بهتاش صناعیهــا  ،مریم مقدم به
تهیه کنندگی غالمرضا موســوی که در ایران مجوز
نمایش نگرفته اســت و اخیرا ً قاچاق شده ،همزمان
با اکران در ســینماهای ژاپن در پارلمان این کشور و
برای نمایندگان مجلس در دو نوبت به نمایش درآمد.
به گزارش ایسنا ،طبق اعالم روابط عمومی این فیلم،
«ایــن اتفاق در حالی رخ داد که اکران فیلم «قصیده
گاو ســفید» با موضوع قضاوت و بخشش ،موجی از
گفتگو پیرامون قوانین قضائی را در رسانههای ژاپنی
به راه انداخته اســت.همچنین با اســتقبال ژاپنیها،
تعداد ســینماهای این فیلم افزایش یافته و به پنجاه
سالن سینما در این کشور رسیده است.فیلم «قصیده
گاو سفید» که حضورهای جهانی موفقی داشته است ،متاسفانه در ایران توقیف و پس از دو سال
نســخه قاچاقش وارد بازار شــد.بهتاش صناعیها و مریم مقدم اخیرا ً و پس از ناکامی دو ساله در
گرفتن پروانه نمایش برای فیلم ،با انتشار نامهای اعالم کردند که تماشای نسخه قاچاق فیلم برای
مردم داخل ایران بالمانع است .فیلم «قصیده گاو سفید» نخستین نمایش جهانی خود را در بخش
مسابقه جشنواره برلین پشت سر گذاشت و موفق به کسب جایزه بهترین فیلم تماشاگران شد .این
فیلم در بیش از چهل جشنواره جهانی به نمایش در آمده و جوایز متعددی کسب کرده و در بیش
از سی و پنج کشور جهان اکران عمومی خواهد شد».

هنمثلثسروباالییمنیبب
بدینصورتتماشاییمنیبب
بهل،باشدهک:ازجاییمنیبب

از هر دری خبری

ترانه ایزا
کتاب ترانه ایزا اثر ماگدا ســابو داســتان «اتی» ،زنی
سالخورده ،است که پس از مرگ شوهرش« ،وینس»،
خانه روستایی کوچکش را رها میکند و به آپارتمان
دخترش «ایزا» ،زنی شاغل و جدی ،در شهر بوداپست
نقلمکان میکند .این جابهجایی ،جدا از تصمیم این
مادر و دختر برای در کنار هم بودن و مراقب همبودن،
پیچیدگیهای احساسی به بارمیآورد که برای اتی و
ایزا گران تمام میشود .داستان کتاب را از زاویههای
مختلف میتوان روایت کرد .بنابراین اگر از گوشهای
دیگر به آن نگاه کرد میتوان داســتان آن را متفاوت
از چیزی که در باال اشاره شد روایت کرد .ایزا ،پس از
مرگ پدرش ،تصمیم میگیرد مسئولیت مادر پیرش
را بر عهده بگیرد و او را با خود به شهر بوداپست ببرد .اتی ،ماد ِر ایزا ،که به دختر پزشک و موفق
خود افتخار میکند ،خانهی روســتایی کوچکــش ،خاطراتش ،عادتهایش و بهنوعی هویت خود
را رهــا میکنــد و به پایتخت نقلمکان میکند .و این جابجایی در نیمهی دوم قرن بیســتم ،در
مجارستان پس از جنگ که جامعه به سرعت در حال تغییر است ،به تنهایی و تقابل نسلها منجر
ِ
میشــود.خبر درست وقتی به او رســید که داشت نان تست میکرد .سه سال پیش ،ایزا دستگاه
جمعوجور هوشمندی برایشان فرستاده بود که به پریز میزدند و نان را به رنگ قهوهای کمرنگی
بیرون میداد .شیء عجیبوغریب را کمی باال و پایین کرده ،مدتی براندازش کرده بود و آخرسر آن
را توی قفسه پایین کابینت آشپزخانه گذاشته و دیگر هرگز سراغش نرفته بود .به دستگاهها اعتماد
نداشت ،دســتگاهها که هیچ ،حتی به چیزهایی ابتدایی مثل برق هم اعتماد نداشت.ایزا دختری
کمالگرا و جدیست ،دختری که به نظر میرسد حتی عشقش به والدینش از روی وظیفهشناسی
رنج از دست دادن پدرش فرار میکند ،با خونسردی مراسم
است .ایزا با رویکرد کمالگرایانه خود از ِ
تشییع جنازه پدرش را سر و سامان میدهد ،از وسایل قدیمی خانوادهاش خالص میشود.....

گنجینه

خطر مصادره داراییهای  ۲.۲میلیارد دالری مرسدس
مرسدس بنز در گزارش ساالنه خود اعالم کرد داراییهای  ۲میلیارد یورویی ( ۲.۲میلیارد دالر) در روسیه دارد که در صورت تصویب پیشنهاد
ملی شــدن کارخانههای تولیدی شرکتهای خارجی به خطر خواهند افتاد .روسیه میخواهد با این پیشنهاد شرکتهای خارجی را که در
زمان حمله به اوکراین اقدام به توقف تولید در این کشــور کردهاند تنبیه کند .مرسدس هشدار داده است که جنگ در اوکراین ریسکهای
زیادی شامل اختالالت زنجیره تأمین تا حمالت سایبری را ایجاد کرده است .این خودروساز مشهور میگوید این ریسکها میتوانند با مصادره
داراییهایش در روسیه بدتر هم بشوند .اظهارات مرسدس پساز آن منتشر میشوند که یکی از مقامات ارشد روسیه با ارائه پیشنهادی تهدید
کرد کارخانههای شرکتهایی را اقدام به تعطیلی کارخانههای خود در روسیه و خروج از این کشور میکنند مصادره خواهند کرد.البته مرسدس
بنز تنها خودروساز آلمانی نیست که تولید محصوالتش در کارخانههای روسیه را توقف کرده است .کارخانه این شرکت در نزدیکی مسکو در
سال  ۲۰۱۹افتتاح شده است و اولین کارخانه یک خودروساز خارجی است که طی این سالها در روسیه راهاندازی شده است .این خودروساز
میگوید کارخانههایش در روسیه حدود  ۱میلیارد یورو بدهی به بانکها دارند .والدیمیر پوتانین میلیاردر روسی و رئیس شرکت بزرگ نوریلسک
نیکل هشدار داده است کرملین فکر میکند ملی کردن دارایی کمپانیهای غربی این کشور را به بیش از  ۱۰۰سال پیش برمیگرداند.

بررسی جدید پژوهشگران ایرلندی ،جزئیات جدیدی را در مورد ترمیم
زخم توسط پالکتها نشان میدهد.به گزارش ایسنا و به نقل از یونیورسال
پرسونالیتی ،پژوهشی که در «کالج سلطنتی جراحان در ایرلند»()RCSI
انجام شده است ،جزئیات جدیدی را در مورد نحوه شکلگیری لختههای
خون هنگام درمان زخم نشان میدهد.
پژوهشــگران در این پروژه ،عادات پالکتها را در محیط زخم بررســی
کردند و بهویژه نشان دادند که آنها میتوانند محل لخته خون را احساس
کنند و براســاس آن ،محیط خود را تغییــر دهند.پالکتها ،کلید آغاز
درمان زخم و تشکیل لختههای خون هستند .فیبروبالستها ،سلولهای
بافت همبند هســتند که میتوانند برای مراحل بعدی درمان زخم مهم
باشند .فیبروبالستها به لختهای که شکل گرفته است ،حمله میکنند
و پروتئینهای بسیار مهمی را همراه با «فیبرونکتین ( )fibronectinتولید
میکنند که یک چارچوب ســاختاری برای ساخت بافت کامال جدیدی
ایجاد میکند تا بهبودی حاصل شود.همچنین ،این بررسی جدید نشان
میدهد که پالکتها میتوانند یک ماتریس فیبرونکتین موقتی از محیط
خود ایجاد کنند؛ درست مانند کاری که فیبروبالستها در مراحل بعدی
درمان زخم انجام میدهند .این امر ،پیامدهای بالقوهای را برای روشــی
دارد کــه میتواند یکپارچگی لختههای خون را طی ترمیم عروق حفظ
کند.دکتر «اینگمار شوئن»( ،)Ingmar Schoenپژوهشگر ارشد این پروژه
گفت :ما یک نقش غیرمنتظره را برای برجستهترین گیرنده چسبندگی
پالکتی شناسایی کردهایم .نتایج ما نشان میدهند که پالکتها نه تنها
لخته را تشــکیل میدهند ،بلکه میتوانند بــا برپا کردن یک چارچوب
فیبری ،بازسازی آن را نیز آغاز کنند.

