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تهران - ایرنا - رئیس جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر ضرورت همکاری های مؤثر و فعال با عراق برای استقرار ثبات و امنیت در منطقه، متذکر شد: هر کشوری در 
منطقه که نسبت به اهداف سلطه گرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی غفلت کند، هم منافع ملت خود را پایمال کرده و هم مورد غضب ملت های مسلمان قرار خواهد 
گرفت.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »سید ابراهیم رئیسی« روز یکشنبه در پاسخ به تماس تلفنی »برهم صالح« رییس جمهور عراق با تبریک فرارسیدن ماه 

مبارک رمضان و آرزوی نزول برکات الهی برای ملت عراق و تمامی مسمانان جهان تأکید....

www.sobh-eqtesad.ir

آیت اهلل رئیسی در تماس تلفنی رئیس جمهور عراق

 هر کشور اسالمی از اهداف سلطه گرانه آمریکا و اسرائیل غفلت کند 
مغضوب مسلمانان می شود

info@sobh-eqtesad.ir

وال استریت ژورنال بررسی کرد؛
رکود اقتصادی بزرگ در راه است؟

وال اســتریت ژورنال در گزارشــی با بررســی نرخ بهره اوراق خزانه 
کوتاه مدت و بلندمدت آمریکا به این نتیجه رسیده  که افزایش نرخ بهره 
در سررسید کوتاه مدت نسبت به سررسیدهای بلندمدت هشداری از 
رکود اقتصادی اســت. شرایط مشــابهی که در دهه ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ 
میالدی نیز به رکود اقتصادی انجامید. در نقطه مقابل، مقامات فدرال 
رزرو معتقدند که این تحلیل نمی توان ریسک رکود اقتصادی را به طور 
کامل نشان دهد و زمان کافی برای مقابله با رکود اقتصادی همچنان 
وجــود دارد.اقتصادآنالین - پویا دادجو؛ همزمــان با افزایش بازدهی 
اوراق دو ســاله خزانه داری آمریکا به ســطوح باالتری از اوراق خزانه 
۱۰ ســاله، تحلیلگران وال استریت ژورنال هشدارهایی را در خصوص 
آینده اقتصاد آمریکا منتشــر کردند. اقتصاددانان نحوه تغییرات نرخ 
بهره در سررسیدهای مختلف را به عنوان سیگنال هایی درباره چشم 
انداز اقتصادی درنظر می گیرند. زمانی که نرخ بهره  اوراق بدهی کوتاه 
مدت باالتر از نرخ های بهره بلندمدت است، پدیده ای به نام »منحنی 
بازده معکوس« شــکل  می گیرد که این موضوع می تواند سیگنالی از 
رکود اقتصادی باشــد و این همان مساله ای که اقتصاددانان را نگران 
کرده اســت. تفاوت بازده میان  اوراق دو ســاله و ۱۰ ساله خزانه داری 
این هفته معکوس شــد و روز جمعه، بازدهی اوراق دو ســاله خزانه 
داری به ۲.۴۴ درصد رســید. این در حالی است که بازدهی اوراق ۱۰ 
ســاله برابر با ۲.۳۸ درصد بود. نمودار زیر »تفاوت نرخ بهره اوراق دو 
ســاله و سه ماهه- زرد رنگ« و »تفاوت نرخ بهره اوراق ۱۰ ساله و دو 
ساله-نمودار سبز« را نشان می دهد:استیو انگلندر، استراتژیست سرمایه 
گذاری در بانک استاندارد چارترد )Standard Chartered( معتقد است 
که نشانه های مشابهی را می توان در بازارهای آتی یورودالر نیز مشاهده 
کرد؛ جاییکه معامله گران بر روی نرخ های آتی شرط بندی می کنند. او 
به این موضوع پی برده است که نرخ های کوتاه مدت مورد انتظار در سه 
چهار ساله گذشته، پایین تر از نرخ  بهره مورد انتظار در دو سال آینده 
بودنــد. ) به بیان دیگر نرخ بهره کوتاه مدت انتظاری در حال افزایش 
است(انگلندر معتقد است که این موضوع به طور معمول نشانه  ای از 
روزهای بد در آینده اســت و رکود اقتصادی در پیش اســت و به نظر 
می رسد که فعاالن بازار این موضوع را که با رکود مواجه خواهیم بود را 
پذیرفته اند.در شرایط عادی، هر چه بازپرداخت وام بیشتر طول بکشد، 
نرخ بهره بیشــتری باید پرداخت کــرد. وام دادن در مدت طوالنی تر 
مستلزم ریسک بیشتری است و بنابراین بازده باالتری را از سوی قرض 
دهندگان طلب می شــود.به عبارت دیگر نرخ سود وام سه ماهه باید 
کمتر از سود وام دو ساله و سود وام دو ساله باید کمتر از وام ۱۰ ساله 
باشــد. وقتی این روابط وارونه می شوند، سیگنالی از تالطم اقتصادی 
پیش رو اســت.در اوایل و اواخر دهه ۱۹۸۰، قبــل از رکود، منحنی 
های بازده معکوس شــدند. این اتفاق دوبــاره در اوایل دهه ۲۰۰۰ و 
اواســط دهه ۲۰۰۰ و قبل از رکــود رخ داد.منطق این موضوع به این 
صورت است: سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو در کوتاه مدت 
بــرای مقابله با تــورم، نرخ های بهره را چنان بــاال ببرد که در نهایت 
منجر به کاهش اعتباردهی و در نتیجه رکود شــود و مجبور شود این 
افزایش نرخ ها را در ادامه مســیر معکوس کند. بنابراین نرخ بهره در 
کوتاه مدت به این دلیل افزایش می یابد که سرمایه گذاران انتظار دارند، 
فــدرال رزرو، نرخ بهره را افزایش دهــد. در نقطه مقابل نرخ بهره در 
سررســیدهای بلندمدت به این دلیل کاهش می یابد که انتظار بر این 
اســت که پس از کاهش تورم، نرخ  بهره در افق بلندمدت کاهش یابد.

معکوس شدن منحنی های بازده می تواند مشکالت اقتصادی مهمی 
ایجــاد کند. بانک ها معموال پول را در کوتاه مدت قرض می کنند و در 
بلندمدت وام می دهند. زمانی که نرخ های کوتاه مدت باالتر از نرخ های 
بلندمدت است، بانک ها با فشار ســود و وام دهی مواجه می شوند که 
این امر فعالیت اقتصــادی را نیز کاهش می دهد.در ادامه این گزارش 
آمده که گاهی اوقات وارونگی منحنی بازده و رکود، بهایی اســت که 
برای کاهش تورم باال باید پرداخت؛ همانطور که در اوایل دهه ۱۹۸۰، 
رییس وقت فــدرال رزرو، از نرخ های بهره بــاال برای مهار تورم دو 
رقمی اســتفاده کرد.در مواقع دیگر، فدرال رزرو شــاید بیش از حد 
پیش می رود. در ســال ۲۰۰۶، بانــک مرکزی نرخ کوتاه مدت خود 
را به باالی ۵ درصد رساند، در حالی که نرخ های بهره بلندمدت زیر 
این ســطح ثابت ماند. نرخ پایین بلندمدت ممکن است نشانه ای از 
این باشد که بازار انتظار تورم را داشت و نیازی به افزایش نرخ نبود. 
مســئله ای که در نهایت در ســال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ یک بحران مالی 
و رکود اقتصادی به دنبال داشــت. به خاطر همین موضوع است که 
مقامات فدرال رزرو به شدت به سیگنال های منحنی بازده، اهمیت 
می دهند.در برخی مــوارد، فدرال رزرو در طول چرخه های افزایش 
نرخ بهره مســیر خود را معکوس و از رکود جلوگیری کرده اســت، 
مانند ســال ۱۹۹۸ و ۲۰۱۹ که مسیر خود را معکوس کرد و ممکن 
است اگر همه گیری کووید-۱۹ رخ نمی داد، از رکود جلوگیری می 
کرد. البته مقامات فدرال رزرو معتقدند که در حال حاضر زمان کافی 
برای جلوگیری از رکود وجود دارد.منحنی های بازدهی را می توان با 
استفاده از نرخ های بهره در طیف وسیعی از سررسیدها، از یک شبه تا 
۳۰ سال اندازه گیری کرد و برخی وارونگی ها بیش از سایرین اهمیت 
دارند. اگرچه سرمایه گذاران اغلب به تفاوت بین بازده اوراق دو ساله 
و ۱۰ ســاله خزانه داری نگاه می کنند، محققان فدرال رزرو، اریک 
انگستروم و استیون شارپ به این نتیجه رسیدند که این نرخ ها واقعاً 
مهم نیستند.آنها مدعی هستند که رابطه نرخ ها در افق های کمتر از 
دو سال معیار دقیق تری برای ریسک رکود است. آنها نرخ های سه 
ماهه اسناد خزانه را با انتظارات بازار برای نرخ های سه ماهه در ۱۸ 
ماه آینده را مقایسه کردند. با استفاده از این رویکرد، زنگ خطر رکود 
به صدا در نمی آید. نرخ های کوتاه مدت بســیار کمتر از نرخ های 
مورد انتظار ۱۸ ماه آینده است. به نظر می رسد جروم پاول، رییس 
فدرال رزرو، دیدگاه دوم را قبــول دارد. بانک مرکزی آمیکا امیدوار 
است با کاهش تنگناهای عرضه در اقتصاد، تورم کاهش یابد. اگر تورم 
آنطور که انتظار می رفت کاهش نیابد و بانک مرکزی با افزایش بیشتر 
نرخ ها در سال ۲۰۲۳ یا پس از آن، رکود ممکن است بیشتر از آنچه 

این روزها به یک تهدید تبدیل شود.

نگـــاه

 افزایش کرایه های مترو، اتوبوس و تاکسی
 از اول اردیبهشت

بر اســاس مصوبه شورای شهر تهران نرخ کرایه و بلیت وسایل حمل و نقل عمومی در سالجاری ۲۵ درصد 
افزایش خواهد داشت که براساس اعالم فرمانداری تهران از اول اردیبهشت این افزایش اعمال خواهد شد.به 
گزارش ایسنا،  اعضای شورای شهر تهران در بهمن ماه سال گذشته، الیحه افزایش نرخ کرایه تاکسی و نرخ 
بلیت مترو و اتوبوس را بررسی کردند و بعد از رایزنی های مختلف مصوب شد که حداکثر نرخ کرایه حمل 
و نقل عمومی یعنی اتوبوس، مترو و تاکسی ۲۵ درصد باشد.بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، نرخ کرایه 
خطوط اتوبوسرانی شهر تهران به طور متوسط ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد؛ اما از آنجایی که در 
برخی خطوط مبلغ کرایه خرد و نامتناسب است مقرر شد که به آن ها اجازه داده شود که تا سقف حداکثر 
۳۵ درصد افزایش کرایه داشته باشند تا نرخ کرایه متناسب و رند شود. در این میان البته نرخ کرایه خطوط 
مینی بوســرانی هم در ســال جدید  ۱.۲ نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی آنهم بر مبنای طول خطوط تعیین 
شده است.همچنین طبق مصوبه شورا مقرر شد که افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی همچون اتوبوس در شهر 
تهران نیز در سال ۱۴۰۱، به طور میانگین ۲۵ درصد و تا ۳۵ سقف درصد نسبت به نرخ های پایه مصوب سال 
۱۴۰۰ افزایش یابد.براین اساس نرخ بلیت متروی تهران هم برای سال آتی با ۲۵ درصد افزایش در شورای 
اســالمی شهر تهران به تصویب رسید که  نرخ بلیت خط تک سفره ۲۵۰۰، بلیت تک سفره حومه)خط ۵( 
۱۵۰۰ تومان، تک سفره هشتگرد ۷۵۰۰ تومان و  بلیت تک سفره فرودگاه امام خمینی۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان 
خواهد بود.این درحالی است که این مبالغ برای بلیت تک سفره است و بلیت های مدت دار نیز براساس مبلغ 
پرداختی،  شارژ می شــود.به گزارش ایسنا،  همچنین براساس مصوبه شورای شهر تهران همچون سنوات 
گذشته خانواده شهدا، معلولین، جانبازان از تحفیف ۱۰۰ درصد و دانش آموزان و دانشجویان از تخفیف ۵۰ 
درصد بلیت مترو و اتوبوس برخوردارند و خبرنگارانی که طرح ترافیک نگیرند نیز می تواننداز کارت بلیت ۴۰۰ 
هزار تومانی و افراد باالی ۶۵ سال دارای کارت منزلت هم از تخفیف ۹۰ درصد استفاده می کنند.به گزارش 
ایســنا، ناصر امانی نماینده شورای شهر تهران در هیات تطبیق فرمانداری به ایسنا گفت:  فرمانداری تهران  
مصوبه شورای شهر در مورد افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرابه تاکسی و بلیت مترو و اتوبوس را تصویب کرده 

است و براین اساس مقرر شده که از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش نرخ ها اعمال شود.

زمان اجرای طرح ترافیک در ماه رمضان اعالم شد
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از اجرای طرح ترافیک از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۷ عصر در ماه رمضان 
خبر داد.به گزارش ایسنا، مجتبی شفیعی صبح دیروز در مرکز کنترل ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری 
تهران که در خصوص تمهیدات حمل و نقلی بازگشــایی تمامی مراکز آموزشی صورت گرفته است، گفت: 
شهرداری تهران تمهیداتی را در این خصوص اتخاذ کرده و تا ساعت ۹ صبح امروز مترو و اتوبوس به صورت 
رایگان خواهد بود و در صورت تقاضای زیاد احتمال تمدید این موضوع وجود دارد.وی همچنین اضافه کرد: 
از امروز )دوشنبه( طرح ترافیک ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۷ عصر ادامه خواهد داشت و این تصمیم 
براساس مصوبه شورای ترافیک تهران و به علت شروع ماه مبارک رمضان برگزار شده است.به گزارش ایسنا، 
در ادامه شفیعی با بیان این که برنامه ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی در همه 
مدل ها انجام شده است، اظهار کرد: اما دقت داشته باشید که در سال های اخیر کم توجهی به نوسازی ناوگان 
سبب شده که شاهد عقب ماندگی باشیم و رفع عقب ماندگی زمانبر است، اما با استفاده از حداکثر توان ناوگان 
به مردم خدمت می کنیم به همین علت کاهش سرفاصله در مترو در دستور کار قرار دارد.وی با بیان این که 
براساس تصمیم شب گذشته استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی تا ساعت ۹ صبح امروز در شبکه مترو 
و بی آر تی رایگان است و اگر تقاضا باال باشد تمدید می شود، گفت: جابه جایی ناوگان اتوبوس و تاکسی به 
سمت ایستگاه های پرمسافر و همچنین اجازه دادن به ون های مسافربری برای تردد در خطوط ویژه از دیگر 
تصمیمات جلسه ترافیکی بود.معاون شهردار تهران با بیان این که مردم نیز باید به ما کمک کنند تا بتوانیم 
پیک ترافیک را پشــت سر بگذاریم، اظهار کرد: بررسی تصاویر و مدل های علمی نشان داده است که امروز 
حدود ۳۵ درصد از طول معابر تهران نسبت به مدت مشابه روزهای قبل درگیر شده است که این دقیقا درصد 
سفرهای آموزشی است.وی درباره افزایش اتوبوس به ناوگان با بیان این که اتوبوسرانی همیشه به صورت تمام 
ظرفیت فعال بوده، ادامه داد:  تهران به ۷۵۰۰ اتوبوس احتیاج دارد اما فعال ۲۲۰۰ دستگاه در اختیار داریم 
که سعی می کنیم با مدیریت زمان بندی در اعزام، این مشکالت را حل کنیم.شفیعی گفت: با توجه به مصوبه 
شورای حمل و نقل و ترافیک ساعات پایانی طرح ترافیک در نیمه اول سال ساعت ۱۹ می باشد که به علت 

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک، ساعت پایانی طرح ترافیک ساعت ۱۷ می باشد.

وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی دبیرکل سازمان ملل گفت: در مذاکرات به توافق نزدیک هستیم و پیشنهادات مان را در مورد موضوعات باقیمانده از طریق 
مذاکره کننده اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست. به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، آنتونیو گوترش 
دبیرکل ســازمان ملل متحد با حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تلفنی گفت وگو کرد.آتش بس در یمن و مذاکرات وین از جمله 
موضوعات مورد گفت وگو در این رایزنی تلفنی بود.دبیرکل سازمان ملل در این گفت وگو برقراری آتش بس در یمن را تبریک گفت و آن را یک موفقیت و پیروزی 
مشترک خواند که در نتیجه تالش های همه طرف  ها به دست آمده است.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از برقراری آتش بس 
در یمن و قدردانی از نقش دبیرکل در این خصوص، تأکید کرد: اکنون زمان آن رســیده که قدم های اساســی در راستای برقراری صلح و ثبات در یمن و به ویژه 
لغو کامل تحریم های انساندوستانه برداشته شود.امیرعبداللهیان ضمن اعالم تداوم حمایت جمهوری اسالمی ایران برای حل و فصل بحران یمن و پایان جنگ در 
این کشور گفت: امیدواریم همزمان با برقراری آتش بس، محاصره کامل مردم یمن نیز متوقف شود تا این فرصت مهم از دست نرود.وزیر امور خارجه کشورمان بر 
اهمیت ارسال کمک های بشردوستانه به مردم یمن تاکید کرد. به گزارش فارس، امیرعبداللهیان همچنین ضمن استقبال از سفر گروندبرگ، نماینده ویژه دبیرکل 
سازمان ملل در امور یمن به منطقه و با اشاره به دستورکار شورای امنیت برای صدور دو بیانیه مختلف در مورد یمن اظهار داشت: ما از صدور بیانیه شورای امنیت 
در حمایت از آتش بس استقبال می کنیم، اما بیانیه دیگری که به صورت یکجانبه و بدون در نظر گرفتن حمالت عربستان به یمن و در محکومیت دولت نجات 

ملی مطرح می باشد، غیرسازنده است.

 در مذاکرات به توافق نزدیک هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در مورد آخرین تحوالت مربوط به مذاکرات رفع تحریم های ایران در وین اظهار داشت: ما در مذاکرات به توافق نزدیک هستیم 
و پیشنهادات مان را در مورد موضوعات باقیمانده از طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا به طرف آمریکایی منتقل کرده ایم و اکنون توپ در زمین آمریکاست. 
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل مذاکرات مهم انجام شده در وین را حائز اهمیت خواند و ابراز امیدواری کرد که طرفین هر چه زودتر به توافق برسند. وی در 
پایان با تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: تالش داریم تا برنامه ای را تحت عنوان »ابتکار همبستگی رمضان« با هدف برقراری صلح و اقدامات بشر 
دوستانه در دستورکار خود قرار دهیم.الزم به ذکر است دو طرف در خصوص موضوعات دیگر بین المللی از جمله افغانستان و اوکراین نیز به تبادل نظر پرداختند.

به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ۲۹ بهمن ماه نیز با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در حاشیه کنفرانس 
امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو  کرد.وزیر خارجه ایران و گوترش هشتم بهمن ماه نیز تلفنی گفت وگو کرده بودند. امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی با گوترش 
روند مذاکرات را مثبت خواند و با اشاره به اراده جدی ایران برای رسیدن به توافق خوب در کوتاه ترین زمان ممکن، بر ضرورت انجام اقدامات عملی و ملموس و 
قابل راستی آزمایی طرف غربی و آمریکا تأکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت وگو با اشاره به وضعیت یمن و تشدید حمالت به مناطق غیرنظامی، 

بر رویکرد مستمر جمهوری اسالمی ایران در حمایت  از راه حل سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ در یمن تأکید کرد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: قرار است برای نهادهای دامی 
که در قیمت گوشــت اثرگذار هســتند یارانه جداگانه ای پرداخت شود و 
ایــن یارانه تنها به ۷ دهک اول اختصاص داده خواهد شــد.جعفر قادری 
در گفت وگــو با خبرنگار اقتصادی ایلنا دربــاره با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به شرط تهیه کارت های اعتباری و اقدامات انجام شده برای تهیه و صدور 
این کارت ها برای ارایه یارانه به مشموالن اظهار داشت: در ابتدا باید تاکید 
داشته باشم که قرار نیست یارانه دارو و نان حذف شود و یا در خرید افراد 
در داروخانه یا نانوایی تغییری رخ دهد.وی افزود: در گذشته یارانه گندم به 
واردکنندگان ارایه می شد اما قرار بر این شد که این یارانه پس از این به نانوا 
داده شــود. در بحث دارو هم قرار بر این است که یارانه دارو را شرکت های 

بیمه ای در مقابل خریدی که افراد انجام می دهند به داروخانه بپردازد.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه قرار نیســت کارت نان 
داشته باشــیم و کارت های جداگانه ای داده نمی شــود، ادامه داد: افراد با 
کارت معمولی حساب بانکی خود خرید را انجام می دهند و در این شرایط 
مشخص اســت که خرید از چه کسانی انجام می شود و با مشخص بودن 
اطالعات افراد، امکان قاچاق دارو و آرد و ... وجود نخواهد داشــت.قادری 
در پاســخ به این سوال که یارانه دارو و نان شامل چه دهک هایی می شود، 
اظهار داشت: در بخش اختصاص یارانه نان و دارو تفکیکی بین افراد وجود 
ندارد و بین فقیر و غنی فرق و تفاوتی ایجاد نشده است. باتوجه به عملکرد 
نانوایی هــا و داروخانه ها یارانه مورد نظر به آنها پرداخت می شــود.وی از 
پرداخت یارانه گوشت خبر داد و گفت: قرار شده  است برای نهادهای دامی 

که اثرگذار در قیمت گوشــت است یارانه جداگانه ای پرداخت شود و این 
یارانه تنها به ۷ دهک اول اختصاص داده خواهد شد.عضو کمیسیون تلفیق 
مجلس ادامه داد: در واقع یارانه دارو و نان شــامل تمام جامعه می شود اما 
یارانه نهادهای دامی فقط شــامل دهک های اول تا هفتم می شود.قادری 
تاکید کرد: در این شرایط دیگر نیازی به صدور کارت های جدید نیست و 
افرادی که شــامل یارانه نهادهای دامی و در واقع یارانه گوشت می شوند، 
شماره حساب خود را اعالم و ثبت می کنند. البته جزییات این مسائل هنوز 
نهایی نیســت و باید نهادهای متولی جزییات را اطالع رسانی کنند.وی با 
اشــاره به اعالم افزایش نرخ یارانه نقدی از ســوی دولت گفت: در صورتی 
که قرار باشــد یارانه نهاده های دامی )تحت عنوان یارانه گوشت ( به طور 
مستقیم به مردم ارایه و واریز شود، این به معنای افزایش نرخ یارانه است 

که یارانه دهک های اول تا هفتم را افزایش می  دهد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس:

پرداخت یارانه گوشت به 7 دهک اول

رونق دوباره تجارت با عبور از کرونا

ثبت باالترین رشد صادرات برای ایران
مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

افزایش 40 درصدی صادرات نفت 
ایران با تکیه بر توان داخلی

در 11 ماهه سال 1400 اتفاق افتاد

صادرات بیش از 4 میلیارد دالری محصوالت صنعتی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در حالی صادرات را ۴۰ درصد افزایش دادیم و ارزش صادرات را بیش 
از تعهدمان در بودجه ســنواتی محقق کردیم که نه تنها تحریم ها کم نشد، بلکه به مراتب سخت گیری های 
متعددی داشــتیم و در خریدارها و واسطه ها و سیســتم های ناوبری کشتیرانی حامل نفت، اختالل ایجاد 
می کردند.به گزارش ایسنا، محسن خجسته مهر در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه دستیابی به 

این موفقیت نتیجه چند عامل مهم است ....

سود ۴درصدی وام ۶۰۰میلیونی بافت فرسوده 
برای اقشار خاص

امیرعبداللهیان در تماس تلفنی با »گوترش«:

به توافق نزدیکیم
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زوال یارانه ها

این ۷۰۰۰ تومان ۵۰۰ هزار میلیارد هزینه داشت!
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گزیده خبر

دادستان کل کشور:
موضوع رفع آلودگی هوا و کیفیت خودروها 

را پیگیری می کنیم
دادســتان کل کشور با اشــاره به ضرورت صیانت از 
حقوق عامه گفت: در همین راستا موضوع رفع آلودگی 
هوا و کیفیت خودروهــا را دنبال می کنیم.به گزارش 
خبرگزاری مهر، حجت االسالم والمسلمین منتظری، با 
تبریک فرا رسیدن سال جدید به همه مردم و قدردانی 
از آنان در توجه به اقدامات پیشگیرانه و مسائل ایمنی در سفر و ایام نوروز اظهار 
کرد: از خداوند متعال به خجستگی ایام عزیز ماه مبارک رمضان طلب مغفرت 
و موفقیت و صحت و سالمت برای همه مردم ایران دارم.وی گفت: با همکاری 
مردم و مســئوالن ایام نوروز خوبی را سپری کرده و مشکل امنیتی و مسئله 
خاصی را نداشتیم و تنها آمار و ارقام تصادفات در مسافرت های مردمی بود که 
کام همه را تلخ نمود.دادستان کل کشور در خصوص کیفیت خودروهای کشور 
و نیز تصادفات جاده ای تصریح کرد: در این خصوص در اواخر ســال گذشــته 
جلســه ای با وزیر صمت داشــته و مطالب و تذکرات خود را مطرح و بر نکات 
مورد نظر خود در افزایش کیفیت خودروها تاکید داشــتیم. بر اساس وظیفه 
دســتگاه قضائی و صیانت از حقوق عامه به این موضوع توجه داشته و از باب 
نظارت بر این مســئله اقدامات خود را دنبال خواهیم کرد. امیدواریم در سال 
جدید این معضل جدی توسط مسئوالن و مدیران دستگاه های اجرایی برطرف 
شود.وی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست های پشت پرده ای 
وجود دارد که مانع ارتقا وضعیت خودروســازی کشور می شود گفت: در سال 
جدید قطعه سازان و خودروسازان کشور بتوانند به درستی به وظایف خود عمل 
کنند و در جهت استانداردسازی و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی گام های 
مؤثری بردارند.دادستان کل کشــور ادامه داد: متأسفانه در گذشته شاهد کم 
کاری هایی در این زمینه بوده ایم که ان شاءاهلل با قول هایی که دولت محترم در 
این خصوص داده اســت شاهد افزایش کیفیت خودروها باشیم.حجت االسالم 
والمســلمین منتظری در رابطه با موضــوع صیانت از حقوق عامه به خصوص 
در رابطه با آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور خاطرنشان کرد: مسئله حقوق 
عامه یک موضوع گســترده اســت که حوزه های فراوانی از زندگی مردم را در 
برمی گیرد و الزم اســت که در جهت صیانت از آنها در ابتدا مصادیق و موارد 
آن اولویت بندی شــود.وی ادامه داد: موضوع حقوق عامه و رســیدگی به آن 
یک کار زمان بر اســت و با یک روز و یک سال به نتیجه دلخواه نخواهد رسید. 
لــذا معتقدیم نباید در این حوزه در مردم توقعات غیرمنطقی ایجاد کرد، بلکه 
باید بر اساس ابزارها و امکانات و داشته های موجود به دنبال صیانت از حقوق 
عامه بود. اکنون برای ما مهم این اســت که در راستای صیانت از حقوق عامه 
اقدامات خود را با تعیین اولویت ها به پیش ببریم. البته این را هم باید دانست 
که اولویت هر استان با استان و منطقه دیگر متفاوت است. مسئله آلودگی هوا 
هم موضوعی است که رسیدگی به آن یک فرایند طوالنی دارد و دستگاه های 
مختلف و حتی خود مردم در حل آن دخیل هســتند. در این رابطه همه باید 
دســت به دست هم دهند و یک مدیریت متمرکز در دولت وجود داشته باشد 
تا این حق مــردم ایفاد گردد.وی تصریح کرد: ما هم در دســتگاه قضائی به 
دنبال وظیفه خود که بخشی از آن نظارت است خواهیم بود و با کمک دولت 
بتوانیم مصادیق حقوق عامه را شناســایی و تعریف کرده و متناسب با شرایط 
گام برداریم.دادســتان کل کشور در ادامه در رابطه با اقدامات دستگاه قضائی 
در امر مبارزه با فساد هم عنوان داشت: در همین ابتدا الزم است از رسانه ملی 
درخواستی داشته باشم با این عنوان که مبارزه با مفاسد را صرفاً به مسائل و 
پرونده های اقتصادی محدود نکنیم. به عبارت دیگر جامعه از جهات مختلف 
نیازمند صیانت و حفاظت اســت و باید این مطلب در بین مردم تبیین گردد 
که منظور از مبارزه با فســاد فقط مفاسد اقتصادی نیست بلکه رسانه ها باید 
کمک کنند تا آگاه سازی شود که باید با مفاسد اجتماعی و فرهنگی و … هم 
برخورد گردد.حجت االسالم والمسلمین منتظری ادامه داد: بسیاری از مفاسد 
هســتند که بنیان خانواده ها را هدف قرار داده و الزم است این مسئله تبیین 
شود که مبارزه با فساد صرفاً مسائل اقتصادی نیست.این مقام قضائی تصریح 
داشت: مبارزه با فساد و اقدامات پیشگیرانه بخشی از وظایف دستگاه قضائی 
اســت و امیدواریم که با تعاملی که بیش از پیش بین قوای ســه گانه وجود 
دارد در رفع مشــکالت تالش شود. البته موضوع مهمی که باید به آن اشاره 
داشته باشم این اســت که در رفع بسیاری از مشکالت، عالوه بر اینکه مردم 
باید حمایت کننده و پشتیبان باشند بلکه باید مطالبه گری جدی هم داشته 
باشند.وی توضیح داد: اگر مردم در مسائل کشور از مدیران و مسئوالن مطالبه 
گری جدی داشته باشند حتماً بسیاری از گرفتاری های کنونی از بین خواهد 
رفت. به عنوان مثال مردم در حوزه فضای مجازی باید مطالبه گری کنند که 
روند معیوب فعلی اصالح شود. قطعاً بدون حمایت و همکاری مردم مسئوالن 
نخواهند توانست به وظایف خود به درستی عمل کنند.دادستان کل کشور در 
خصوص آخرین وضعیت پرونده ترور شــهید حاج قاسم سلیمانی هم عنوان 
داشــت: در ابتدا باید دانست که درخت نظام جمهوری اسالمی ایران همانند 
صدر اسالم نیازمند آبیاری است تا حیات آن ادامه داشته باشد. همانگونه که 
در سال ۶۰ هجری حضرت اباعبداهلل علیه السالم با خون خود درخت اسالم 
را آبیاری نمود نظام جمهوری اسالمی ما هم نیازمند جانفشانی هایی است که 
این نظام با قوت بتواند به ســمت رشد و شکوفایی حرکت کند.وی گفت: در 
قضیه شهادت حاج قاسم سلیمانی نیز وضعیت منطقه به گونه ای بود که ما نیاز 
داشتیم برای تقویت نظام اسالمی و جبهه مقاومت جانفشانی صورت گیرد و به 
تعبیر مقام معظم رهبری اکنون دشمن و استکبار از نام شهید قاسم سلیمانی 
بیش از نام سردار سلیمانی هراس دارد. حقیقتاً شهادت شهید سردار سلیمانی 
یک بارقه امید در جامعه و منطقه به وجود آورد و پایه های نظام اســالمی را 

بیش از گذشته تثبیت نمود.

در پیامی؛
قالیباف: جهان اسالم بیش از هر زمانی به 

معارف اسالمی نیاز دارد
رئیس مجلس شــورای اســالمی در پیامی به همتایان خود در کشورهای 
اسالمی حلول ماه رمضان را تبریک گفت و نوشت: امروز جهان اسالم بیش 

از هر زمانی به تمسک به آموزه ها و معارف قرآنی و اسالمی نیاز دارد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف بــا صدور پیامی، حلول ماه 

رمضان را به روسای مجالس کشورهای اسالمی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته؛

صمیمانه  تریــن تبریکات و تهنیت های اینجانب را به مناســبت حلول ماه 
مبارک رمضان  الکریم، ماه نزول قرآن پذیرا باشید.ماه مبارک رمضان فرصت 
مغتنمی برای تعالی روح انسان و تقویت برادری، همکاری و همبستگی میان 
مســلمانان با هر نژاد، رنگ و ملیتی اســت. بر این باورم، امروز جهان اسالم 
بیش از هر زمانی به تمسک به آموزه ها و معارف عمیق قرآنی و اسالمی نیاز 
دارد.امیدوارم شــاهد تحکیم و تقویت انسجام و وحدت میان امت اسالمی 
در پهنه گســترده جهان اسالم باشیم. با اغتنام از فرصت، از خداوند متعال 
موفقیت و بهروزی جنابعالی، ســربلندی و سعادت دولت و ملت کشورتان و 

عزت و پیشرفت روزافزون جهان اسالم را مسئلت می نمایم.

مالکی:
 آمریکا چاره ای جز توافق ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
خواسته ایران لغو تمام تحریم های حقیقی و حقوقی است و آمریکا چاره ای 
جز توافق ندارد.به گزارش خبرگزاری مهر، فداحســین مالکی در خصوص 
ســفر »انریکه مورا« معاون رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به تهران 
برای به ســرانجام رساندن نتیجه مذاکرات برجام، گفت: ما در روزهای اخیر 
خصوصاً در ماه گذشته شاهد فعالیت ها و رایزنی های مستقیم و غیرمستقیم 
بین جمهوری اسالمی ایران و دیپلمات های اروپایی بودیم. شرایط پیچیده 
شده و بحران اوکراین این شرایط را پیچیده تر کرده است.وی با یادآوری سفر 
اخیر وزیر امور خارجه ایران به مسکو درباره شروط برجامی روسیه، افزود: در 
این سفر روس ها مجاب شدند که برجام را نباید به بحران اوکراین گره زنند، 
لذا سفر مقامی از اتحادیه اروپا به تهران در ادامه این فعالیت های دیپلماسی 
در سطوح مختلف انجام گرفته است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سفر امیرعبداللهیان و خرازی 
به کشــورهای منطقه از جمله قطر مبین رایزنی های دیپلماسی اخیر است. 
مواردی در تمام مذاکرات از طرف ایران مورد تاکید قرار گرفته است؛ نخست 
اینکه خواســته ایران بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها باید 
عملی شــود و آن لغو تمام تحریم های حقیقی و حقوقی است.مالکی یادآور 
شد: آمریکایی ها در مورد برخی تحریم ها مانند سپاه پاسداران حرف دارند، 
ما در مذاکره با وزیر خارجه روســیه نیز بر خطوط قرمز ایران تاکید کردیم 
و وی هــم پذیرفت کــه آمریکا باید تمام تحریم های ایــران را لغو کند اما 
آمریکایی ها در این موضوع تمایل به همکاری ندارند.وی افزود: اینگونه رفت 
و آمدهای سیاسی مبین این واقعیت است که آمریکایی ها متوجه شدند که 
ایران آماده به نتیجه رساندن مذاکرات برجام است. البته یکی از چالش ها این 
است که آمریکایی ها تمایل ندارند اروپایی ها با ایران همراه و هم نظر شوند. 

آمریکایی ها دنبال ارتباط مستقیم با ایران هستند.

آیت اهلل رئیسی در تماس تلفنی رئیس جمهور عراق

هرکشوراسالمیازاهدافسلطهگرانهآمریکاواسرائیلغفلتکندمغضوبمسلمانانمیشود
تهران - ایرنا - رئیس جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر ضرورت 
همکاری های مؤثر و فعال با عراق برای استقرار ثبات و امنیت در 
منطقه، متذکر شد: هر کشوری در منطقه که نسبت به اهداف 
ســلطه گرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی غفلت کند، هم منافع 
ملت خود را پایمال کرده و هم مورد غضب ملت های مســلمان 
قرار خواهد گرفت.به گزارش حوزه دولت ایرنا، آیت اهلل »ســید 
ابراهیم رئیســی« روز یکشنبه در پاسخ به تماس تلفنی »برهم 
صالح« رییس جمهــور عراق با تبریک فرارســیدن ماه مبارک 
رمضــان و آرزوی نزول برکات الهی بــرای ملت عراق و تمامی 
مســمانان جهان تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران از وحدت، 
اســتقالل، امنیت و ارتقای جایگاه منطقه ای و بین المللی عراق 
حمایــت می کند.وی با بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران از 
تحقق منافع مردم عراق و اســتقرار دولت قوی در این کشــور 
استقبال می کند، تصریح کرد: کوچک ترین ناامنی در عراق را به 

زیان همه منطقه می دانیم. 
رییس جمهــور با تأکید بــر اینکه تهران و بغــداد صرفاً رابطه 
همســایگی ندارند بلکه دو ملت از رابطه برادرانه و خویشاوندی 
برخوردار هســتند، گفت: گام های خوبی در توســعه و تعمیق 
روابط دو کشــور برداشته شده اســت و مصمم هستیم سطح 
روابط و همکاری های دو کشور در همه زمینه ها با تمام ظرفیت 
ارتقاء یابد و توســعه روابط دوجانبه و منطقه ای تهران و بغداد 
به روابط نزدیک در ســطح بین المللی بیانجامد.آیت اهلل رئیسی 

تالش برای استقرار امنیت و آرامش در منطقه را بدون دخالت 
بیگانگان را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشــت: گذشت زمان 

حقانیــت بیانات رهبر معظم انقالب کــه آمریکا به هیچ عنوان 
دلسوز ملت های مســلمان منطقه به ویژه عراق نیست را ثابت 

کرده و امروز بر همگان آشــکار شــده است که بیگانگان صرفاً 
به دنبال منافع و سلطه گری خود هستند.وی خاطر نشان کرد: 
هر کشوری در منطقه که نسبت به اهداف سلطه گرانه آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی غفلت کند، هم منافع ملت خود را پایمال 

کرده و هم مورد غضب ملت های مسلمان قرار خواهد گرفت.

راه حل بحران های منطقه صرفاً درون منطقه ای و بدون 
دخالت اجانب است

برهم صالــح رئیس جمهور عراق نیز در تمــاس تلفنی خود با 
تبریک حلول ماه رمضان، بر لزوم همکاری مشــترک دو کشور 
برای غلبه بر چالش های منطقه ای تأکید کرد و گفت: اســتقرار 
ثبات و امنیت در منطقه از اهمیت زیادی برخوردار اســت و در 
این زمینه به نقش فعال جمهوری اسالمی ایران امیدوار هستیم.

وی افــزود: تهران و بغداد در ســطح منطقه ای و بین المللی از 
اشــتراک نظر و اهــداف فراوانی برخوردار هســتند و با تقویت 
سطح همکاری و هماهنگی ها می توانیم گام های مفید و مؤثری 
برای تأمین منافع ملت های خــود و ملت های منطقه برداریم.

رئیس جمهور عراق خاطر نشــان کرد کــه راه حل بحران های 
منطقه صرفاً اراده خود کشورها و راه حل درون منطقه ای بدون 
دخالت اجانب است.برهم صالح با تأکید بر اهمیت توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی ایران و عراق گفت: ظرفیت های اقتصادی دو 

کشور می تواند در خدمت منافع دو ملت قرار بگیرد.

تلفیق  کمیسیون  رئیس  تهران-ایرنا- 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: کمیسیون 
تلفیق با مجوز هیئت رئیســه مجلس 
و به منظــور رفع ایــراد هیئت عالی 
نظــارت مجمــع تشــخیص، مصوبه 
واردات خودرو ســواری را حذف کرد.

به گزارش خبرگــزاری ایرنا به نقل از 
صدا و سیما، حمیدرضا حاجی بابایی 
با اشــاره به اینکه هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه 
واردات خــودروی ســواری را مغایر با 
سیاست های کلی نظام دانست، گفت: 
شــورای نگهبان بــدون تأیید مجمع، 
امــکان تأیید بودجه را نداشــت  و لذا 
کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه 
مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد.وی 
تصریح کرد: در تصویب بودجه، مجلس 
باید اشکاالت و ابهامات شورای نگهبان 
و همچنین موارد مغایر با سیاست های 
کلی نظام را رفــع کند که با توجه به 
تعطیلی جلســات علنــی مجلس در 
روزهای پایانی ســال و احتمال تأیید 

نشدن الیحه بودجه در شورای نگهبان، 
کمیســیون تلفیق مجوز داشــت در 
هماهنگی با شــورای نگهبان، مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام و هیئت 
رئیســه مجلس ایرادات باقی مانده را 
برطرف و بودجــه را نهایی کند.رئیس 

کمیسیون تلفیق الیحه بودجه اظهار 
داشــت: چندین ایراد شورای نگهبان 
و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص 
تبصره های  خصــوص  در  مصلحــت 
مختلــف، از جملــه مصوبــه واردات 
خودروی ســواری باقی مانده بود، لذا 

بنده و تعدادی از اعضای کمیســیون 
تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این 
ایرادات یــک روز از صبح تا اذان ظهر 
در شــورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و 
۳۰ دقیقــه تا اذان مغــرب در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.

حاجی بابایی متذکر شــد: در جلسه 
با اعضای هیئــت عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، در خصوص 
مصوبه مجلس درباره واردات خودروی 
ســواری رأی گیری شد که مخالفت با 
این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود.

وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی تواند 
از طرف خــود مصوبه ای را تغییر دهد 
مگر آنکه شــورای نگهبــان یا مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، آن را مغایر 
با شرع، قانون اساسی یا سیاست های 
کلی بدانــد. حتی اگر ما مجوزی برای 
حذف این مصوبه نداشــتیم، با توجه 
به مخالفت شدید هیئت عالی نظارت 
با واردات خودرو ســواری، ارسال این 

مصوبه به مجمع راه به جایی نمی برد.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه:

»مصوبه واردات خودرو« با مجوز 
هیات رییسه مجلس حذف شد

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: جمهوری اسالمی ایران امن ترین کشور منطقه است و هر متجاوزی که قصد حمله به کشور 
را داشته باشد، سزای حماقت خود را خواهد دید.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه این نیرو، تغییرات زیادی در ماهیت و هویت یگان های خود به وجود آورده 
است، گفت: امروز این شایستگی وجود دارد تا داوطلبانه، مأموریت های بسیاری را بپذیریم.وی با بیان اینکه یگان های نیروی زمینی 
ارتش در مرزهای شمال غرب، غرب، جنوب شرق، جنوب غرب و شمال شرق مستقر شده اند، اظهار داشت: حضور نیروهای ارتش در مرز به این معنی نیست که خطری 
کشور را تهدید می کند، بلکه این مهم به دلیل آمادگی بیش تر و اشراف اطالعاتی در مرزها انجام می شود.فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران، امن ترین کشور در منطقه است و با رهبری الهی فرماندهی معظم کل قوا و نیروهای مسلح والیت مدار در صدد حفظ امنیت منطقه تالش می کند.امیر حیدری 
با بیان اینکه نباید به بیگانگان اطمینان و اتکا کرد، افزود: باید با هم افزایی و اتحاد در منطقه، مقابل توطئه های دشــمنان بایســتیم. امروز جمهوری اسالمی ایران، از 
امنیت بی نظیری برخوردار است و هر متجاوزی که قصد حمله به کشور را داشته باشد، سزای حماقت خود را خواهد دید.وی با تاکید بر اینکه امنیت کامل و پایداری 
مبتنی بر دانش و فناوری در مرزها وجود دارد، خاطرنشان کرد: در تمامی مرزهای کشور، رصد و پایش مکانیزه انجام می شود و مسیر موفقیت و سربلندی با تبعیت 

از شهدای واال مقام و در رکاب ولی امر مسلمین طی می شود.

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه جهاد تبیین در جنگ شناختی فوق العاده حائز اهمیت است، بر لزوم تبیین توانمندی ها 
و قدرت بازدارندگی ایران تاکید کرد.امیر مهدی هادیان جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات 
مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جهاد تبیین، گفت: موضوع جهاد تبیین، جزو مباحث دینی و اعتقادی ما اســت و مقام معظم 
رهبری در سخنرانی های اخیرشان و مناسبت هایی که در سال گذشته داشتند به کّرات به آن اشاره داشتند و تحت عناوین مختلف به 

این موضوع پرداختند و اهمیت آن را برای صاحبان قلم، اندیشمندان و همچنین مسئولین تذکر دادند.وی ادامه داد: آنچه که مسلم است دشمن ناامید از حوزه جنگ سخت، 
جنگ های نیابتی و جنگ های ترکیبی، به حوزه جنگ نرم و جنگ های شــناختی روی آورده و ســرمایه گذاری کالنی در این حوزه کرده است، با توجه به اینکه ابزار رسانه را 
هم در حوزه ماهواره و هم در حوزه فضای مجازی در اختیار دارد، قصد انحراف افکار عمومی و بهره برداری از این ابزارهای رسانه ای را دارد و در حوزه مباحث جنگ شناختی 
نیز هر سال ترفندها، راهبردها و راهکارهای دشمن سمت و سوی جدیدتری پیدا می کند.جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: با توجه به اینکه در بیانیه گام دوم، 
جامعه هدف ما جوانان هستند، جوان هایی که آینده میهن اسالمی و تمدن نوین اسالمی را به عهده دارند، در بحث جهاد تبیین با توجه به وضعیتی که دشمن ایجاد کرده، 
باید تمامی مسئوالن، دستگاه ها، سازمان ها و هر کسی در هر جایگاهی که هست با استفاده از امکانات، ابزار و ظرفیت هایی که در اختیار دارد، ان شاءاهلل بتوانیم در این جهاد 

که به واقع یک جهاد دینی، اعتقادی و یک فریضه و امری مسلم است، شرکت کنیم و آگاه سازی الزم را در فضای غبارآلودی که در رسانه ها به وجود آورده اند، ایجاد کنیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

امن ترین کشور منطقه هستیم
امیر هادیان:

لزوم تبیین قدرت بازدارندگی ایران

به مناسبت حلول ماه رمضان صادر شد
پیام »مخبر« به همتایانش در 

کشورهای اسالمی
تهران - ایرنا - معاون اول رییس جمهور در پیام هایی به 
نخست وزیران و همتایانش در کشورهای اسالمی ابراز 
امیدواری کرد سران کشورهای اسالمی به برکت ماه 
رمضان بتوانند در جهت گسترش همبستگی روزافزون 
جهان اسالم، ریشه کنی فقر، رفع ظلم و ارتقای صلح 
و امنیت در سراسر کره خاکی به ویژه در فلسطین گام 
بردارند.به گزارش حــوزه دولت ایرنا، »محمد مخبر« 
در این پیام ها ابراز امیدواری کرده اســت که رؤسای 
این کشورها با تأســی از آموزه های رفیع دین مبین 
اسالم، زمینه های ترویج بیشتر اصول دینی و اخالقی 
و اعتــالی نگرش ها و باورهای مســلمانان در جامعه 
اســالمی را فراهم آورند.معاون اول رییس جمهور در 
بخش دیگری از پیام های خود، از ماه مبارک رمضان 
به عنوان بهار قرآن، مــاه هدایت و رحمت الهی و ماه 
شکوفایی ایمان یاد کرد و گفت: ماه رمضان، ماه عنایت 
و توجــه ویژه حق تعالی به بنــدگان خویش و ماهی 
است که با فلسفه مساوات و عدالت میان فقیر و غنی، 
مجالی فراهم آورده اســت تا مسلمانان جهان با بهره 
جستن از فضایل و کرامت معنوی این ماه سراسر نور و 
رحمت، روح و جسم خود را از زنگارهای پلیدی پاک 

کرده و به قرب و کمال الهی نائل گردند.

گزارشی از جرئیات سفر خطیب زاده به چند کشور آفریقایی
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان طی روزهای اخیر ســفری به برخی کشورهای آفریقایی داشته که 
جزئیاتی از گزارش این سفر منتشر شده است.به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب زاده، سخنگو و رئیس 
مرکز دیپلماســی عمومی وزارت امورخارجه از ســه کشور سنگال، غنا و سیرالئون در غرب آفریقا دیدار کرد.
خطیب زاده در این سفر منطقه ای ابتدا از کشور سنگال دیدار و با مقامات ارشد این کشور دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار ســخنگوی وزارت امور خارجه با آقای »عبداهلل دیوپ«، وزیر فرهنگ و ارتباطات ســنگال، دو طرف 
به اشتراکات دینی و فرهنگی دو ملت اشاره و براهمیت توسعه و تعمیق روابط و همکاری های فرهنگی تاکید 
کردند.خطیب زاده با اشــاره به پنجاهمین سالگرد تأسیس روابط رســمی دو کشور، پیشنهاد برگزاری هفته 
فرهنگی را مطرح کرد که مورد استقبال مقام سنگالی قرار گرفت. در ادامه، تبادل هیئت های فرهنگی، هنری و 
رسانه ای دو کشور مطرح و راه های اجرایی این همکاری ها بررسی و مورد توافق قرار گرفت.خطیب زاده همچنین 
در دیدار با آقای »انگوم«، وزیر مشاور در امور دیپلماتیک پیام تبریک آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان به 
آقای »مکی سال«، رئیس جمهور سنگال به مناسبت انتخاب وی به ریاست دوره ای اتحادیه آفریقایی را تسلیم 
مقام سنگالی کرد.سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در این دیدار، جایگاه سنگال را در جهان اسالم مهم 
توصیف کرده و به نقش تأثیرگذار این کشور در اتحادیه آفریقایی و غرب آفریقا اشاره کرد.در این دیدار طرف 
سنگالی آمادگی خود را برای میزبانی پنجمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور اعالم کرد و دو طرف جهت 
برگزاری اجالس مذکور در اواخر اردیبهشــت ۱۴۰۱ توافق کردند. در دیدار با آقای کبه، رئیس گروه دوستی 
پارلمانی ســنگال نیز تقویت همکاری های پارلمانی استفاده از ظرفیت های آن در راستای کمک به توسعه و 
تعمیــق روابط و همکاری های دوجانبه، مورد تأکید قرار گرفت.برگزاری مصاحبه مطبوعاتی با حضور بیش از 
ده کانال تلویزیونی و رادیویی ســنگال از دیگر برنامه های سفر خطیب زاده در داکار بود که طی آن، اهداف و 
برنامه های سفر به سنگال تبیین و به سواالت خبرنگاران در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
در قبال تحوالت بین المللی پاسخ داده شد.در ادامه سفر رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امورخارجه به 
غرب آفریقا، خطیب زاده از دو کشــور غنا و سیرالئون بازدید کرد.خطیب زاده در گام دوم سفر منطقه ای خود 
در اکرا پایتخت غنا با مقامات این کشــور دیدار و گفتگو کرد.در دیدار رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت 
امور خارجه با آقای »ابراهیم اول«، وزیر فرهنگ و گردشگری غنا، دو طرف بر اهمیت توسعه و تعمیق روابط و 

همکاری های فرهنگی و افزایش ارتباطات مردمی تأکید کردند.



3روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران دوشنبه 15 فروردین 1401  2 رمضان 1443  4 آوریل 2022اقتصاد کالن

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad 4874  8 صفحه    سال هفد              هم    شماره

www.sobh-eqtesad.ir
info@sobh-eqtesad.ir

گزیده خبر

جزئیات مالیات و افزایش حقوق کارکنان و 
بازنشستگان

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان برای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شده اما 
آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده بیانگر اختالف حداقل حقوق بین این دو 
گروه است؛ دولت پیشنهاد ۴.۵ میلیون تومان برای هر دو را ارائه داده بود، اما در 
نهایت حداقل حقوق کارکنان ۵.۶ میلیون و برای بازنشستگان پنج میلیون تعیین 
شده است.به گزارش ایسنا، حقوق کارکنان و بازنشستگان همواره از تبصره های 
پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است که برای امسال هم از این روال 
مســتثنی نبود. دولت نیز قبل از ارائه الیحه بارها تاکید کرده بود که با توجه به 
منابــع در اختیار و البته تورم زا بودن افزایش حقوق کارکنان این امکان را ندارد 
کــه بیش از حد حقوق ها را افزایش دهد، با این حال آنچه در الیحه بودجه آمد 
نشان داد که از منابع عمومی، ۹۶۵ هزار میلیارد تومان یعنی  بالغ بر ۷۰ درصد 
آن بــه هزینه های جاری اختصاص پیدا کرده که عمده آن برای پرداخت حقوق 

کارکنان است.

پیشنهاد اول امتیاز بود
در الیحه بودجه ۱۴۰۱ متوسط افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق پیشنهاد شد اما 
کمی متفاوت نسبت به قبل مقرر شد در حکم کارگزینی تمام گروه های حقوق 
بگیر ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به همراه سه درصد ضریب 
ریالی سالیانه اضافه شود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته 
و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رســید و مابقی افراد نیز تا پنج درصد 
افزایش حقوق داشــتند.همچنین دولت در الیحه بودجه سقف معافیت مالیاتی 
حقوق را ســاالنه ۶۰ میلیون تومان تعیین کرد که برای هر ماه به پنج میلیون 

تومان می رسید.

معادله حقوقی تغییر کرد و حداقل کارکنان و بازنشستگان یکسان نشد
آنچه که در جریان بررسی الیحه بودجه در مجلس اتفاق افتاد، پیش بینی دولت 
را  تغییر داد. طبق مصوبه مجلس، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان از چهار 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده دولت فراتر رفته است و معادله ابتدایی 
برای اضافه شدن بر مبنای امتیاز و ضریب در کار نیست، افزایش حقوق کارکنان 
۱۰ درصد پیش بینی شده و بعد از اعمال افزایش ها نباید مجموع حکم کارگزینی 
کارکنان کمتر از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.بر این اساس حداقل حقوق 
کارکنان نسبت به سال گذشته )سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان( حدود ۶۰ درصد 
و نسبت به الیحه )چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان( تا ۲۴ درصد رشد دارد، البته 
این رشــد حداقل، می تواند حداکثر دریافتــی را نیز برای حقوق بگیران افزایش 
دهد. در رابطه با حقوق بازنشستگان نیز  با پیش بینی ۱۰ درصد افزایش، نباید 
حکم حقوقی آنها بعد از اعمال افزایش کمتر از پنج میلیون تومان باشــد.در این 
حالت برخالف سال گذشته و آنچه که دولت در الیحه بودجه امسال پیش بینی 
کرده بود، حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان با یکدیگر متفاوت شده است؛ به 
طوری که در الیحه امسال و قانون پارسال هر دو گروه از حداقل یکسان برخوردار 
بودند ولی در قانون سال جاری حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار و 

بازنشستگان پنج میلیون تومان در ماه است.

معافیت مالیاتی با حداقل برابر است
با مصوبه مجلس، سقف مالیاتی حقوق نیز افزایش یافته و به ۶۷ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان در سال رسیده است که ماهانه پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد 
بود، یعنی حقوق کارکنان به اندازه حداقل دریافتی آنها از مالیات معاف شده است 
در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی با فاصله از حداقل حقوق قرار داشت مثال 
در الیحه که حداقل حقوق چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود معافیت مالیاتی 

از پنج میلیون شروع می شد.

نحوه دریافت مالیات از حقوق
در سال جاری نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی از مجموع 
مندرج در احکام کارگزینی شــامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و 
فوق العاده مســتمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به اسثتنای عیدی 
پایان سال به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
تا ۱۸۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نســبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون 
تومان ۱۵ درصد، نسبت به مازاد ۳۰۰ میلیون تا ۴۲۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و 
نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون به باال ۳۰ درصد مشمول دریافت مالیات خواهند شد.

حقوق پارسال چطور بود؟
این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال گذشته ضریب حقوق گروه های 
مختلف حقوق بگیر ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ 
تعیین شــد، مشروط به اینکه میزان افزایش حقوق هیچ فردی نباید کمتر از دو 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود.همچنین حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان 

سه میلیون و ۵۰۰ هزار تعیین شد.

مکالمه نامحدود با ۵ مشترک در 
طرح رمضان همراه اول

همــراه اول در ماه مبارک رمضان امســال، فرصت مکالمه 
نامحــدود با پنج شــماره همــراه اولی و برنده شــدن در 
قرعه کشی ۳۰ جایزه ۱۰ میلیون تومانی را برای مشترکان 
خود فراهم کرده اســت.این طرح ویژه که تمامی مشترکان 
همــراه اول را در بر می گیرد، امکان مکالمه نامحدود با پنج 
شماره همراه اولی را از آغاز این ماه مبارک تا ۱۳ اردیبهشت 
۱۴۰۱ را فراهم می سازد.مشترکان برای بهره مندی از مزایای 
این طرح، با شماره گیری کددستوری »ستاره ۱۰ ستاره ۴۳ 
مربــع« و تنها بــا پرداخت ۴۹۰۰ تومــان، فرصت مکالمه 
نامحدود در ایــن بازه زمانی را با پنج شــماره همراه اولی 
خواهند داشت.محدودیتی در شیوه ثبت پنج شماره وجود 
ندارد؛ به نحوی که مشــترکان می توانند هر پنج شماره را از 
لحظه ورود به طرح، ثبت یا اینکه به مرور زمان شماره های 
دلخواه خود را وارد کنند.در طــرح ویژه ماه رمضان همراه 
اول، ۳۰ جایــزه ۱۰ میلیــون تومانی مختص مشــترکان 
مشــارکت کننده در طرح نیز در نظر گرفته شده که بعد از 

پایان ماه مبارک قرعه کشی خواهد شد.

هدایای ایرانسل برای ماه مبارک 
رمضان اعالم شد

ایرانسل هدایای خود برای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۳ هجری 
قمری را اعالم کرد. این هدایا، شــامل بستۀ مکالمۀ ۴۰+۴ 
و بستۀ مکالمۀ سحرگاهی اســت.به گزارش روابط عمومی 
ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ضمن 
تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بستۀ مکالمۀ هدیۀ ۴۰+۴ 
را به مشــترکان خود عرضه کرده اســت.با فعال سازی این 
بســته، پس از ۴ دقیقه مکالمۀ ایرانسلی )درون شبکه(، ۴۰ 

دقیقه بعدی مکالمه، رایگان خواهد بود.
این بستۀ هدیۀ مکالمه، در طول ماه مبارک رمضان، یعنی 
از ۱۴ فروردین تا ۱۱ اردیبهشــت ۱۴۰۱، با شــماره گیری 
کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* و یا از طریق سوپراپلیکیشن 

»ایرانسل من«، فعال می شود.

بستۀ مکالمۀ سحرگاهی
در تمام ســحرگاه های ماه مبارک رمضان، از ساعت ۴ تا ۶ 
بامداد، بستۀ مکالمۀ یک ساعتۀ ایرانسل، رایگان خواهد بود.

این بسته، مختص مکالمۀ درون شبکه ای است و فعال سازی 
آن، با شــماره گیری کد دســتوری #۱*۱*۴۴۴۴* و یا از 

طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل من، امکان پذیر است.

زوال یارانه ها

این ۷۰۰۰ تومان ۵۰۰ هزار میلیارد هزینه داشت!
اعالم ارزش ۷۰۰۰ تومانی یارانه نقدی زمانی قابل تامل است 
که همین رقم کم ارزش، امســال حداقــل ۴۲ هزار میلیارد 
تومان برای دولت هزینه دارد و طی ســال های گذشته حدود 
۵۰۰ هزار میلیارد تومان خرج آن شده است. مبلغی که بخش 
عمده ای از دریافت کنندگان آن افراد پردرآمدی هســتند که 
از آن انصراف نمی دهند.به گزارش ایســنا، گذشــت بیش از 
۱۰ ســال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نوسان های 
اقتصادی و تغییرات تورمی موجب شــده تــا رقم ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومــان پرداختــی بابت یارانه نقدی بــه هر نفر، ارزش 
خود را از دســت بدهد.چند سال پیش مسعود نیلی- مشاور 
اقتصــادی دولت روحانی- اعالم کرد کــه ارزش یارانه نقدی 
دیگر در حد ۲۰ هزار تومان هم  نیست و اکنون با گذر زمان، 
رئیس دولت ســیزدهم اعالم کرده که ارزش یارانه های نقدی 
۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۰۰۰ تومان رســیده اســت. اما 
این ریزش ارزش یارانه نقدی و رســیدن آن به ۷۰۰۰ تومان 
تمام ماجرای آن نیســت بلکه مهمتر از آن،  هزینه سرســام 
آور و تبعــات پرداخت همین رقم کم ارزش در این ســال ها 
است.از هنگامی که در ســال ۱۳۸۹، محمود احمدی نژاد در 
دولت دهــم، پرداخت یارانه های نقدی را بــا رقم ۴۵ هزار و 
۵۰۰ تومــان و بدون غربالگری آغاز کــرد تاکنون حدود ۹۵ 
درصد ایرانی ها همواره در لیست دریافت قرار دارند و با وجود 
تمام نقدهایی که از دولتی ها گرفته تا مجلس و کارشناســان 
به این رویه نادرســت و البته خــالف قانون هدفمندی یارانه 
ها داشــته اند،  منابع هنگفتی خرج آن شده است.طبق قانون 
هدفمندی یارانه ها، دولت مجاز اســت فقط ۵۰ درصد منابع 
ناشی از اصالح قیمت سوخت را  به صورت نقدی و غیرنقدی 

صرف جبران آســیب ناشی از آن جهت رفاه خانوارها  کند و 
مابقی ســهم تولید و سایر بخش ها است. با این حال در چند 
ســال ابتدایی اجرای قانون با توجه به اینکه منابع هدفمندی 
کفاف هزینه های پرداخت نقدی را نمی داد اغلب، تمام درآمد، 
صرف یارانه نقدی برای حداقل ۷۰ میلیون ایرانی می شــد و 
هیچ سهمی به سایر بخش ها به ویژه تولید که از جریان اجرای 

قانون هدفمندی آســیب دیده بود، نمی رســید. کار تا جایی 
پیش رفت که به دلیل کســری منابــع برای پرداخت نقدی، 

دولت از بانک مرکزی استقراض کرد.

500 هزار میلیارد خرج این یارانه کم ارزش شد
در این سال ها هزینه پرداخت یارانه نقدی ماهانه حدود ۳۵۰۰ 

میلیارد و ســاالنه تا ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده اســت. یک 
حساب ساده نشــان می هد در حدود ۱۱ سال گذشته حدود 
۵۰۰ هــزار میلیارد تومان بابت یارانه های نقدی یعنی همین 
پولی که اکنون ۷۰۰۰ هزار تومان هم نمی ارزد، هزینه شــده 
اســت و هنوز  گزارشــی از واکاوی نتیجه و آثار پرداخت این 
مبلغ هنگفت که در برخی سال ها تا ۱۰ برابر بودجه عمرانی 
و یا معادل بودجه عمومی ایران بوده، منتشر نشده است.حذف 
پرآمدها و تعیین لیست غربالگری شده جهت پرداخت یارانه 
نقدی مهمترین چالش دوران اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
بوده و با وجود تکلیف هر ســاله قانون بودجه به دولت برای 
حذف دهک های باال، اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته 
اســت. به هر حال دولت ها به هر دلیلی که گاهی آن را نبود 
بانــک اطالعاتی دقیق و یا تبعات اجتماعی حذف اعالم کرده 

اند، نخواسته اند  ریسک پایان دادن به این روال را بپذیرند.

دولت نشان داده که امکان حذف دارد
دولت ســیزدهم که بارها بر اصالح روند پرداخت یارانه تاکید 
داشته نیز  فعال منابع ۴۲ هزار میلیاردی بابت یارانه نقدی ۴۵ 
هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه قرار داده که نشان از پیش بینی 
پرداخت برای همین  ۷۸ میلیون نفر را دارد ولی این را مطرح 
کرده که درصورت حذف پردرآمدها منابع ایجاد شــده را به 
یارانه دهک های پایین اضافه خواهد کرد. این در حالی اســت 
که اقدام دولت در نیمه دوم پارســال بــرای دوبار واریز یارانه 
مازاد بر یارانه های معمول برای چهار دهک پایین نشــان داد 
کــه امکان حذف پردرآمدها و غربالگری یارانه بگیران و پایان 

دادن به این چرخه معیوب را دارد.

تهران- ایرنا- معاون سرمایه  انسانی سازمان 
اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت 
نگران آثار تورمی بودجه تصویب  شده توسط 
مجلس اســت، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱، 
حداقل مزد کارگران مشــمول دستگاه های 
اجرایی را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل 
افزایش حقوق نه تنها عدالت محور نیســت، 
بلکه بی عدالتی را بیشــتر می کند.»حسین 
عرب اســدی« روز یکشــنبه در گفت وگو 
با ایرنا با اشــاره به افزایش حقوق در قانون 
بودجه امسال، اظهار داشت: پیشنهاد دولت 
در الیحه بودجــه ۱۴۰۱، توجه ویژه ای به 
عدالت داشت تا فاصله بین حداقل و حداکثر 
حقوق هــا کم شــود، اما با اتفاقــی که در 
سرنوشت بودجه رقم خورد، در عمل، عدالت 
از بین رفت.وی توضیــح داد: »اگر حداقل 
حقوق کارکنان دولت با یک درصد مشخص 
افزایش داده شــود و در کنــار آن حداکثر 
حقوق هم با همین درصد افزایش پیدا کند، 
فاصلــه بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق 
کم نمی شــود، بلکه بیشتر شــده و خالف 
عدالت رفتار شــده اســت.«معاون سرمایه 
انسانی ســازمان اداری و استخدامی کشور 
ادامه داد: متأســفانه اتفاقــی که در بودجه 
ســال ۱۴۰۱ افتــاده از این جنس اســت؛ 
یعنی حداقل حقوق افزایش پیدا کرده، ولی 
با یک منطق دیگــری، حداکثر حقوق هم 
افزایش پیدا کرده است و باعث شده فاصله 
بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق بســیار 
باالتــر از چیزی برود که ما در الیحه بودجه 
پیشــنهاد کردیم.وی دربــاره تفاوت الیحه 
پیشــنهادی بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت و 
آنچه در مجلس مصوب شد، گفت: پیشنهاد 
ما این بود که یک عدد ثابت به همه حقوق ها 
اضافه شود تا افزایش حقوق حداقل بگیران 
بیش از افزایش حقوق حداکثر بگیران باشد؛ 
اما براســاس قانون بودجه امسال ۱۰ درصد 
به  صورت ثابت به همه حقوق بگیران اضافه 
شده و در عمل کسی که ۴۰ میلیون حقوق 
می گرفته، ۴ میلیــون افزایش حقوق پیدا 
کرده و  کسی که ۳ میلیون حقوق می گرفته، 
۳۰۰ هــزار تومان! و بعد بــرای جبران این 
شــکاف، ۵ میلیون و ۶۰۰ هــزار تومان به 

عنوان کف حقوق، مبنا قرار گرفته است.

دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب 
 شده توسط مجلس است

عرب اســدی با بیان اینکه دولت نگران آثار 
تورمی بودجه تصویب  شــده توسط مجلس 
اســت، بیان کرد: اگر دولت حقوق و مزایا را 
افزایش دهد؛  یعنی پــول در جامعه تزریق 
می شــود و این اتفاق، در جامعه تورم ایجاد 
می کند و اگر به قــول مقام معظم رهبری، 
در جامعه برای خوشحالی عده ای پول پاشی 
شود، این ظلم به مردم است.وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا باز هم شاهد حقوق های 
نجومــی خواهیم بود یا نه؟، گفت: »راه فرار 
برای پرداخت های ویژه، مســتثنی شــدن 
شــغل از قرار گرفتن زیر سقف تعیین شده 
بــرای پرداخت حقوق و دســتمزد اســت. 
قبول داریم که برخی مشــاغل واقعا خاص 
هستند و باید پرداختی های باالتری از سقف 
حقوق برای آن ها درنظر گرفته شود. براین 
اساس پیشنهاد دادیم مشاغلی که اقتضائات 
خاصی دارند و باید حقوقی باالتر از ســقف 
دریافت کنند، در شورای حقوق و دستمزد 
تصویب شوند تا یک ضابطه ای برای خاص 
شــدن برخی مشاغل وجود داشته باشد که 
مجلس ایــن مهم را تصویــب نکرد.معاون 
سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی 
عقیــده دارد که بی توجهــی به ضابطه مند 

کردن مشــاغل خاص، بی عدالتی اســت و 
باعث می شود بعضی ها به بهانه خاص بودن 
برخی مشاغل، بدون هیچ ضابطه ای پست ها 
و جایگاه هــای دیگری را هــم خاص تلقی 
کنند و در نتیجه شــاهد ویژه خواری ها در 
حقوق و مزایای دولتی باشــیم.وی با اشاره 
به مستثنی بودن اعضای هیات علمی گفت: 
وقتی همه هیات های علمی از رعایت سقف 
حقوق مستثنی هســتند، جدای از افزایش 
حقوق، می توانند تحت عنوان هایی همچون 
حق التدریس، پایان نامه هــا و دریافتی های 
بیشتری داشته باشند. به این ترتیب بدون 
رعایت سقف، به همه سطوح اعضای هیات 
علمــی می توان پرداخت هــای ۵۰ میلیون  
تومانی هم داشت. در صورتی که فقط یک یا 
چند هیات علمی خاص وجود دارد که باید 
مستثنی قرار داده شوند و نباید همه سطوح 
هیات های علمی را مستثنی کرد. اتفاقی که 
افتاده، همه ســطوح را مستثنی دیده و این 
یعنی بی عدالتی.عرب اســدی اظهارداشت: 
یکــی دیگــر از بی عدالتی هــا در پرداخت 
به کارکنــان دولت این بود که شــغل های 
مشــابه دریافتی های یکســانی نداشتند و 
نتیجه پیگیری های انجام شــده این بود که 
مقرر شد ســازمان اداری و استخدامی این 
موضوع را بررســی و حل کنــد اما با توجه 
به ضابطه گذاری در بودجــه ۱۴۰۱، قاعده 

پرداخت یکسان به شــغل های مشابه قابل 
اجرا نیست.

عدالت مسیر شفافیت محقق می شود
بــدون  نیروهــا  وضعیــت  تبدیــل  وی 
اعتبارســنجی و ارزیابی عملکرد را خالف 
جریان عدالت دانســت و گفــت: اگر نیرو 
بدون اعتبارســنجی و بدون بررسی اینکه 
دارای آیتم های یک نیروی مطلوب است یا 
خیر و بدون ارزیابی عملکرد تبدیل وضعیت 
شــود، خالف جریان عدالت رفتار شــده و 
پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای ناکارآمد، 
باب جذب نیــروی جدید را می بندد و این 
فرصت ســوزی عین بی عدالتی است.معاون 
سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی 
گفت: تاکید دولت بر موضوع »شــفافیت«، 
»پررنگ شدن نقش اطالعات و سامانه ها«، 
یکی از مهم ترین موضوعات دولت سیزدهم 
از زمان اســتقرار برای تحقق عدالت، بوده 
اســت و پیگیری و اصرار بــر ثبت تمامی 
پرداختی ها در سامانه حقوق و مزایا، حرکت 
در مسیر شفافیت است و معتقدیم عدالت 
جز از مســیر شــفافیت محقق نمی شود.

به گــزارش ایرنا، نماینــدگان مجلس قبل 
از تصویب الیحــه بودجه ۱۴۰۱، به تبصره 
۱۲ آن که همه دستگاه ها را موظف می کرد 
تا اطالعات حقوق و دســتمز دریافتی خود 
را در ســامانه پاکنا بارگذاری کنند، عبارت 
»دســتگاه های موضوع مــاده )۶۶( قانون 
اصالحی قانون محاسبات عمومی از شمول 
حکم این بند مســتثنی هستند.« را اضافه 
کرده بودند که پس از انتقاد افکار عمومی به 
خاطر عدم شفافیت، عبارت »مجلس مکلف 
است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را 
برای نظارت عموم مردم به طور شــفاف و 
ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی 
کشــور قرار دهد.« را به ایــن الیحه اضافه 
کردند، اما در نهایــت، قانون بودجه بدون 
عبارت اضافه شــده به تبصــره ۱۲ قانون 
بودجه ۱۴۰۱ که عدم شفافیت را به دنبال 
داشت، تصوب شد و همه دستگاه ها مکلف 
شــدند از تیرماه ۱۴۰۱، اطالعات حقوق و 
دســتمزد خود را در سامانه پاکنا بارگذاری 

کنند.

معاون سازمان اداری و استخدامی: 

 مصوبه مجلس برای افزایش حقوق، 
بی عدالتی را بیشتر می کند

ســکوت عجیب مدیران بانکی در برابر مطالبه افشای فهرست 
ابربدهــکاران بانکی در حالی ادامــه دارد که در قانون بودجه 
۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشار اسامی دریافت کنندگان 

دانه درشــت وام های بانکی شــده اســت.به گزارش خبرنگار 
مهر، در ســالی که گذشــت وزارت اقتصاد با رویکرد اصالح 
رویه و سیاســت های بانکی کشــور، اقدام به صدور ۵ دستور 
مهــم گرفت که در رأس آنهــا الزام بانک هــای دولتی برای 
انتشــار اســامی ابربدهکاران بانکی بود. عالوه بر این تسهیل 
پرداخت تسهیالت خرد بدون ضامن و همچنین پرداخت وام 
۱۰ میلیون تومانی قرض الحســنه به سرپرستان خانواده های 
دچار شــده به بیماری کرونا در کنار الزام بانک ها به ارائه یک 
نسخه از قرارداد تسهیالت بانکی و برگشت وجوه اضافی از وام 
گیرندگان از دیگر ابالغیه های وزارت اقتصاد بود که در کانون 
توجه مردم قرار گرفت.در عین حال برگزاری جلســه بررسی 
عملکرد هــر یک از بانک های دولتی نیــز در حالی همچنان 

دنبال شــد که به نظر می رسد همچنان مدیران ارشد بانک ها 
نسبت به انتشار اســامی بدهکاران بدحساب بانکی به دالیل 
عجیب و قابل تأملی امتناع و سرپیچی می کنند.این رفتار در 
حالی اســت که رهبر انقالب ابربدهــکاران بانکی را به عنوان 
مجرمان اقتصادی اعالم و بر لزوم تعقیب و مجازات آنها تاکید 
کرده اند.ایشــان با تاکید بر »مبارزه جّدی با بدحســاب های 
بانکی« با بیان اینکه »یک عّده ای هســتند که از تســهیالت 
بانکی، بناحق و نادرســت اســتفاده می کنند« یادآور شدند: 
اینها »برای یک کار تســهیالت می گیرند، در کار دیگری آن 
را مصرف می کنند که مصلحت کشــور نیست؛ بعد هم بدهی 
خودشــان را با بانک ها تسویه نمی کنند؛ این ها واقعاً مجرمند. 
بنده نمی گویم هرکســی بدهکار بانکی است مجرم است؛ نه، 

یکی هست ممکن است بدهکار بانکی باشد، ]ولی[ کمک هم 
باید به او کرد؛ هســتند مواردی که حّتــی بدهکارند ولیکن 
بایســتی کمک هم به او بکنند اّما بعضی هم هستند که باید 
مورد مؤاخذه قرار بگیرند، مورد ســوال قرار بگیرند. این کارها 
باید در کشــور انجام بگیرد.«مدیــران و اعضای هیأت مدیره 
برخی بانک ها، انتشــار اســامی مجرمان بانکی را مساوری با 
ایجاد ناامنی اقتصادی و لطمه های جبران ناپذیر به این افراد 
دانســته و در عین حال برخی از آنها نیز به بهانه دولتی بودن 
یا وابستگی برخی از بدهکاران به نهادها یا ارگان های مختلف، 
انتشــار اســامی آنها را غیرممکن و خالف مصلحت می دانند.

احســان خانــدوزی وزیر اقتصاد اما مماشــات بــا بدهکاران 
بدحســاب بانکی را بی معنی دانسته و با بیان اینکه با انتشار 

اسامی بدهکاران بانکی و مطالبه افکار عمومی برای ضابطه مند 
کردن آنها به طور حتم وصول مطالبات بانکی تســریع خواهد 
شد، معتقد است: »خیلی صریح می گویم بدهکاران بدحساب 
بانکی ولو دولتی و وابســته به ارگان های نظام باشند، باید به 
افکار عمومی معرفی شده و از دریافت مجدد تسهیالت توسط 
آنها جلوگیری شود.«در همین راستا وزیر اقتصاد طی نامه ای 
از رئیس کل بانک مرکزی درخواســت کرده بود شورای پول و 
اعتبار »الزام بانک ها به انتشار اسامی ابربدهکاران خود هر سه 
ماه یک بار در ســایت بانک مربوطه به نحوی که مشــخصات 
تســهیالت گیرنده یــا متعهد، توجیه بانک بــرای تخصیص 
منابع، مبلغ تســهیالت یا تعهدات، میــزان بازپرداخت، مانده 
بدهی، نرخ سود و نوع کلی تضامین برای عموم قابل مشاهده 
باشــد« را مصوب نماید که تا این لحظه خبری از آن نیست.

در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی مکلف به انتشــار اسامی 
دریافت کنندگان دانه درشت وام های بانکی شده است.

روزه سکوت مدیران در برابر مطالبه افشای فهرست ابر بدهکاران بانکی
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گزیده خبر

معین وزیری؛
 مسئولیت های اجتماعی خود را در حوزه 

اشتغالزایی فعال کنید
در دیدار احســان دشــتیانه مدیر عامل صبا فوالد با 
سرپرست تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان؛ مجتبی 
معین وزیری بر تعامل بین دســتگاهی، سپردن پست 
هــای مدیریتی به نیروهای متخصــص بومی، اجرای 
تعهدات مســئولیت های اجتماعی در حوزه اشــتغال 
تاکید کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان؛ 
در ایــن دیدار مجتبی معین وزیری گفت: صنایع در هرمزگان به عنوان یکی از 
منابع مهم اشتغالزایی کانون توجه است و در این زمینه تاکنون از نیروهای بومی 
در ســطح کارهای خدماتی آنهم با حداقل جذب اســتفاده شده اما انتظار این 
اســت با هماهنگی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برنامه ای جامع و مدون 
برای جذب نیروی بومی داشــته باشید و حتما متخصصین بومی در پست های 
مدیریتی بکار گرفته شــوند.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اجرای 
مســئولیت های اجتماعی را در حوزه اشــتغال فعال کنید و با هماهنگی بین 
دســتگاهی ذیل وزارت مردم آنچه که الیق این مردم نجیب اســت به بهترین 

وجه انجام شود.

کسب مقام نخست کشوری روابط عمومی راه 
و شهرسازی استان اصفهان

 به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی )اصفهان(؛ حســن کحال زاده 
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اظهار داشت: براساس آخرین ارزیابی بعمل آمده توسط مرکز ارتباطات و اطالع 
رســانی وزارت راه و شهرســازی بر مبنای میزان اطالع رســانی و اخبار، اداره 
ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان توانست با اطالع 
رسانی دقیق و بی وقفه و انعکاس مستمر موفقیت ها، دستاوردها و فعالیت های 
این اداره کل به سمع و نظر مردم عزیز، دولت، نهادها و سازمان ها، مقام نخست 
کشوری را در بین ۶۷ اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کسب کند.  وی با بیان اینکه بازتاب اخبار توسعه با هدف امیدآفرینی، 
همگرایی برای ســاختن فردایی روشن و تبلور کارآمدی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی در شاکله ی رسالت های اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
تبین شده است اذعان داشت: این موفقیت ارزشمند که برای دو سال متوالی در 
کارنامه اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان به یادگار می ماند بدون شک 
ماه حصل مدیریت کارآمد، فعالیت گروهی و مشارکت تمامی اعضا خانواده راه و 

شهرسازی استان اصفهان است.

در سال ۱۴۰۱ شرکت پاالیش نفت اصفهان 
را به حداکثر سودهی خواهیم رساند

دکتر محسن قدیری در جمع همکاران شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با آرزوی اینکه سال ۱۴۰۱ سالی با برکت 
و معنویت برای همگان باشــد، گفت: در سال جدید با 
تأسی از شعار سال) تولید، دانش بنیان و اشتغالزایی ( 
درصدد هســتیم با کمک دهها تیم و گروه که در حال 
شــکل گیری است، کلیه ریســک ها، نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدهای 
پاالیشگاه را شناســایی کنیم و برای آنها راهکار بیابیم. همچنین در این مسیر 
تالشــمان بر این اســت که واحد عظیــم پاالیش نفت اصفهــان را به حداکثر 
سوددهی برسانیم.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: تمام همت مان 
را بر جلوگیری از خام فروشی معطوف کرده ایم و زنجیره ارزش محصوالتمان را 
کامل و تکمیل خواهیم نمود.وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۰ را به کمک مسئولین 

و کارکنان شرکت، پیروزمندانه به پایان رساندیم.

دیدار نوروزی سرپرست شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان با فرمانداران شرق استان

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید نوروزی از مدیریت 
های شرق استان ، با فرمانداران شهرستانهای گنبد کاووس،مینودشت،کالله،مراوه 
تپه دیدار و گفتگو نمود.ســید احمد موسوی در دیدار با فرمانداران ، با اشاره به 
برنامه های این شــرکت جهت گذر از پیک مصرف ۱۴۰۱ گفت : شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان بر اســاس دستورالعمل های ابالغی از سوی شرکت توانیر 
در صدد این اســت که با همکاری و همیاری مردم شــریف در مدیریت مصرف 
،تابســتان پیش رو را با کمترین مشکل سپری نماییم و از همکاران مدیریت ها 
درخواست شد که از هم اکنون در راستای کاهش پیک همچون انعقاد تفاهم نامه 
با مشــترکین دیماندی در حوزه صنعت و کشــاورزی اقدام جدی انجام دهند.

وی افزود : کارهایی خوبی در جهت تبدیل شــبکه های برق ســیمی به کابل 
خودنگهدار در سطح استان در حال انجام است چرا که این کار عالوه بر کاهش 
تلفات و افزایش پایداری شبکه، میزان سرقت تاسیسات )سیم(و انرژی را کاهش 
می یابد.موسوی افزود : از فرمانداران استان که در خصوص حمایت از صنعت برق 
در جهت خدمت رســانی مطلوب به مردم، در چارچوب قانون تشکر ویژه دارم.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان در پایان خواستار همراهی مسولین در 
جهت وصول مطالبات را شد.در ادامه فرمانداران شرق استان ضمن اعالم تشکر 
از عملکرد صنعت برق در جهت خدمت رســانی به مردم به عنوان یک دستگاه 

خدمات رسان، از ادامه همکاری بیش از پیش خبر دادند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد:

افزایش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران با تکیه بر توان داخلی
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفــت: در حالی صادرات 
را ۴۰ درصــد افزایش دادیــم و ارزش صــادرات را بیش از 
تعهدمان در بودجه سنواتی محقق کردیم که نه تنها تحریم ها 
کم نشد، بلکه به مراتب ســخت گیری های متعددی داشتیم 
و در خریدارها و واســطه ها و سیستم های ناوبری کشتیرانی 
حامل نفت، اختالل ایجاد می کردند.به گزارش ایسنا، محسن 
خجســته مهر در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه 
دستیابی به این موفقیت نتیجه چند عامل مهم است که یکی 
از آنها اعتقاد راسخ کلیه همکاران ما در مجموعه وزارت نفت، 
شرکت ملی نفت و همچنین برادران ما در شرکت ملی نفتکش 
ایران اســت، گفت: صادرات نفت زنجیره بلندی از اکتشاف، 
توسعه، تولید، انتقال و حمل ونقل است که برادران عزیز ما در 
شرکت ملی نفتکش ایران سهم بسزایی در خلق این حماسه 
دارند.وی گفت: بازارهای جدید و مقاصد جدید شناسایی شد 
و میعانات گازی را در مقایسه با مرداد ۱۴۰۰ حدود سه برابر 
افزایش دادیم و این نشــان می دهد مشتری جدیدی را پیدا 
کردیم. از شیوه های مدرن در قراردادها و از سیستم لجستیک 
و حمل ونقل جدید اســتفاده کردیم. از عوامل دیگر این است 
که کل شبکه مالی، پولی و بانکی کشور پشتیبان احراز وصول 
درآمدهای نفتی بود.به گفته وی برای نگهداشــت توان تولید 
و بازگردانــدن ظرفیت تولید نفت بــه پیش از تحریم ها هیچ 
نیازی به خارج از کشــور نداشــتیم و به طور کامل از ظرفیت 
داخــل صنعت نفت چه در زمینه نیروی انســانی و چه کاال، 
مواد و تجهیزات استفاده کردیم.وی با بیان اینکه از  نظر حجم 
مجموع ذخایر نظر نفت خام و گاز طبیعی در رتبه نخســت 
جهان قرار داریم و این اقتدار اقتصادی و جزو مؤلفه های قدرت 
کشور است، اظهار کرد: ذخایر قابل برداشت نفت خام ایران بر 
مبنای ضریب بازیافت، حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه و ذخایر گاز 
ما حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب، اما از نظر مجموع نفت و گاز 
حدود ۳۳۰ تریلیون معادل مترمکعب اســت.وی ادامه داد: از 
نظر حجم ذخایر نفت و گاز درجا، در مجموع بیش از ۱۲۰۰ 
میلیارد بشکه معادل نفت ذخایر مایعات گازی و میعانات گازی 
درجا زیر زمین داریم. نفت و گاز، انفال است و دولت و به تبع 
آن، وزارت نفت از طرف دولت نماینده اســت و باید به شکلی 
از این دارایی های زیرزمینی استفاده و امانتداری و صیانت کند 
کــه بتواند آن را به حداکثر دارایــی روزمینی تبدیل کند. با 
شرایطی که داریم و با این شیوه ای که در حال تولید هستیم 

حداقل یک قرن دیگر می توانیم نفت و گاز تولید کنیم.

 ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها رسید
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه ظرفیت تولید 

نفت به مقــدار پیش از تحریم ها رســید، گفت: این مهم در 
شرایط تحریمی و فشــارهای اقتصادی رخ داده است. پیش 
از تحریم های جدید، یعنی در شــهریور سال ۱۳۹۷، ظرفیت 
تولید نفت خام حدود ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشــکه بود، اما 
با آغاز تحریم های ظالمانه و به علل متعدد بخش قابل توجهی 
از ظرفیت تولید نفت کشــور را از دســت دادیــم. وی ادامه 
داد: بعضی از عوامل این کاهش تولید عبارت اســت از اینکه 
تعمیرات اساسی در مدت چند سال در شرایط گذشته انجام 
نشــد و تعمیر چاه های نفتی با نارســایی هایی روبه رو بود و 
تأسیسات سرچاهی دچار مشکالتی شدند. اقدام های مربوط 
به خطوط لولــه جریانی و خطوط انتقال نفت خام به مبادی 
مصارف داخلی و مبادی صادراتــی و تلمبه های درون چاهی 
که باید طبق برنامه در آن چاه ها نصب می شــد و پمپ های 
درون چاهی، انجام نشد و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید 

نفت کشور را از دست دادیم.

تعمیرات اساســی و ایجاد ظرفیت جدید تولید کلید 
موفقیت

خجســته مهر گفت: بــا آغاز به کار دولت ســیزدهم از جمله 
اولویت هایی وزیر نفت، به شرکت ملی نفت ایران تکلیف کرد 
این بود که طی ۶ ماه، در ۱۵ اسفند ظرفیت کاهش داده شده 

و ازدســت رفته را به پیش از تحریم هــا بازگردانیم.   بیش از 
۱۸۰۰ اقدام عملیاتی در چاه های نفتی از ســوی متخصصان 
شــرکت ملی نفت ایران انجام شد و بیش از ۲۵۰ کار مربوط 
به تعمیرات اساســی از جمله تأسیسات سرچاهی و تعمیرات 
اساسی مربوط به تأسیسات روســطحی انجام و حدود ۵۰۰ 
میلیون دالر در این زمینه هزینه شد. مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایــران افزود: بخش قابل توجهــی از این هزینه ها صرف 
نگهداشت توان تولید شد. در این دوره افزایش ظرفیت جدید 
نیز داشتیم از جمله تولید از میدان مشترک آزادگان جنوبی و 
موفق شدیم در مدت این ۶ ماه حدود ۱۳ حلقه چاه جدید را 

به مرحله تولید برسانیم.

تولید گاز هلیوم در دستور کار قرار گرفت
معاون وزیر نفت با اشــاره به اینکه یکــی از مهم ترین منابع 
تولیــدی گاز هلیــوم در میدان گازی پارس جنوبی اســت، 
ادامه داد: برای نخستین بار تولید گاز هلیوم را از مسیر انجام 
فراخوان از سوی شــرکت های فناور انجام دادیم که به زودی 
این موضوع تعیین تکلیف می شــود. ستاد تحول و پیشرفت 
فناوری های دانش بنیان در شــرکت ملی نفت ایران تشکیل 
شده است و می خواهیم در این ســتاد نقشه راه دانش بنیان 
کردن صنعت نفت را ترسیم کنیم و اقدام های متعددی را در 

برنامه داریم.وی درباره پیامدهای سیاسی و اقتصادی بازگشت 
ظرفیت تولید به میزان پیش از تحریم ها گفت: صنعت نفت به 
علــت نقش بزرگی که در اقتصاد دارد، از این صنعت به عنوان 
پیشران اقتصاد کشور یاد می کنیم و با باال بردن ظرفیت تولید 

نفت، چند اتفاق خواهد افتاد.

آمریکا نقشی در افزایش تولید نداشته است
خجسته مهر در پاســخ به این پرسش که آیا افزایش ظرفیت 
تولید نفت به علت تخفیف تحریمی آمریکا بوده است؟ گفت: 

این افتخار در اوج سخت گیری های مفرط اتفاق افتاده است.
وی افزود: ملت ایران همیشــه بزرگ تریــن موفقیت ها را در 
سخت ترین شرایط به دست آورده است و این نخستین تجربه 
ملت ایران نیســت، بلکه وقتی اراده و ایمان باشــد و جهادی 

عمل کنیم هر ناممکنی ممکن می شود.

وارد عرصه خالقیت در ساخت تجهیزات نفتی شده ایم
علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
نیز در ارتباط تصویری با برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار 
کرد: مرحله دانش معکوس و ساخت محصوالت را گذراندیم و 
وارد عرصه خالقیت در ساخت تجهیزات و برنامه ریزی شدیم. 
با استقرار دولت ســیزدهم در مدت ۶ ماه برنامه گسترده ای 
درباره برگشــت به میزان تولید پیش از تحریم ها برنامه ریزی 
شــد و این برنامه ریزی ها معطوف بــه برنامه های کوتاه مدت، 
میان و درازمدت بود.وی با اشاره به فعالیت های حوزه صنعت 
نفت در قسمت باالدستی شامل زیرزمینی و روزمینی گفت: بر 
اساس این موضوع، ۱۸ موضوع مهم که می توانست ما را سریع 
به ظرفیت مناسب برگرداند، طراحی کردیم که برخی از این 
برنامه ها بــه برنامه های درون چاهی معطوف بودند و برخی از 
اقدام ها موجب شــد شرایط مطلوب تری ایجاد شود. افزون بر 
این در بخش روزمینی به مقوله مهم از جمله خطوط لوله های 
جریانی توجه شــد و ۵۱ اقدام شامل تعمیرات مفصل ۲ هزار 
و ۲۰۰ کیلومتر خطوط لوله را بــا برنامه ریزی انجام دادیم و 
شرایط مطلوبی داریم.وی اضافه کرد: تعمیر تأسیسات اساسی 
و بزرگ مانند واحدهــای بهره برداری را انجام دادیم و اکنون 
شــرایط مطلوبی برای بازگشت به شــرایط پیش از تحریم ها 
داریم.مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره 
حضور شرکت های دانش بنیان در افزایش ظرفیت تولید نفت 
گفت: اقتدار نظام جمهوری اســالمی مــا را به این وضعیت 
رســانده اســت که می توانیم با همه قدرت بگوییم ان شاءاهلل 
به سرعت به شرایط پیش از تحریم ها برخواهیم گشت و نشانه 

بارز آن افزایش تولید است.

اگر پوتین به تهدید خود برای قطع عرضه گاز به 
کشورهای غیردوســتی که به روبل پول پرداخت 
نمی کنند، عمل کند، اروپا و روسیه هر دو به شدت 
متضرر خواهند شد.به گزارش ایسنا، حتی در اوج 
جنگ سرد، مسکو هرگز گاز را به روی اروپا قطع 
نکرد اما روز پنج شــنبه والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه فرمانی را امضا کرد و به خریداران 
خارجی دستور داد از اول آوریل پول گاز را به روبل 
پرداخت کنند در غیر این صورت با عدم دریافت 
گاز روسیه روبرو خواهند شد.پایتخت های اروپایی 
روز جمعه این اولتیماتوم را رد کردند و دیمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین اعالم کرد این فرمان 
تا اواخر ماه جاری روی تسویه پول قراردادها تاثیر 
نخواهد گذاشــت.اگر چه تهدید کمبود گاز پس 
از اوج تقاضای فصل زمســتان اروپا پیش می آید، 
اروپا ممکن اســت آســیب شــدیدی ببیند زیرا 
کسب و کارها و مصرف کنندگان عادی همچنان 
با هزینه های باالی انرژی دســت و پنجه نرم می 
کنند و مسکو هم ممکن است یکی از منابع اصلی 

درآمدش را از دست دهد.
روسیه سال میالدی گذشته حدود ۱۵۵ میلیارد 
متر مکعب گاز بــه اروپا صادر کرد و بیش از یک 
ســوم گاز ایــن منطقه را تامین کــرد. بدون گاز 
روســیه، اروپا ناچار خواهد شــد گاز بیشتری در 
بازار معامالت نقدی خریــداری کند که در حال 
حاضر قیمتهای آن حــدود ۵۰۰ درصد افزایش 
در مقایســه با سال گذشته پیدا کرده است.آلمان 
و اتریش که هر دو وابستگی زیادی به گاز روسیه 
دارنــد، طرح های اضطراری را فعــال کرده اند که 
شــامل ســهمیه بندی گاز در صورت لزوم است. 

سایر کشــورهای اروپایی هم تمهیداتی را در نظر 
گرفته اند.دیمیتــری پولیوی، تحلیلگر شــرکت 
روسی لوکو اینوست در این باره گفت: عدم تمایل 
خریداران به قبول دســتور پوتین، ریسک تعلیق 
صــادرات را به همراه دارد. هــر دوی خریداران و 
گازپروم در نتیجه ضرر خواهند کرد.کشــورهای 
اروپایــی برای دریافت گاز طبیعی مایع )LNG( از 
قطر یا آمریکا باید با آســیا و حتی بین خودشان 
بــرای دریافت گاز از خطوط لولــه دیگری مانند 
 LNG نروژ و الجزایر رقابــت کنند.صادرکنندگان
آمریکا به عنوان برندگان بزرگ بحران تامین گاز 
اروپا ظاهر شده اند در حالی که نروژ هم سود برده 
است.یونان روز جمعه اعالم کرد اگر گاز کافی در 
بازار جهانی موجود باشد، در صورت متوقف شدن 

جریان گاز روسیه می تواند از مشکالت تامین گاز 
اجتناب کند.آمریکا هفته گذشته اعالم کرد برای 
تامین ۱۵ میلیارد متر مکعب LNG برای اتحادیه 
اروپا در ســال میالدی جاری تالش خواهد کرد، 
امــا این میزان نمی تواند به طور کامل جای گازی 
که روســیه از طریق خطوط لوله بــه اروپا صادر 
می کرد را بگیرد.عالوه بر تالش برای دریافت گاز 
از بازار جهانی، کشــورهای اروپایی متعدد اعالم 
کرده اند ناچار خواهند بود از زغال سنگ بیشتری 
استفاده کنند و احتماال عمر نیروگاه های هسته ای 
را طوالنی کــرده و تولید تجدیدپذیرها را افزایش 
دهند.نوربرت روکر از بانک سوئیســی خصوصی 
جولیوس بائر گفت: اختــالل جریان گاز طبیعی 
روسیه به سمت اروپا یک ریسک جدی مانده است. 

اروپا گزینه های بیشتری برای تامین جایگزین دارد 
و اکنون کــه تقاضای فصلــی در ماه های آینده 
کاهش پیدا می کند، ریســک تمام شدن گاز در 
ســال میالدی جاری وجود ندارد. اما این ریسک 
با نزدیک شــدن به ماه های زمســتان که مصرف 
گاز معمــوال باال می رود، افزایــش پیدا می کند.

به گفته کاتریانا فیلیپنکو، تحلیلگر ارشد شرکت 
وود مک کنزی، گاز در مخازن ذخیره سازی اروپا 
ممکن است بدون محدود کردن تقاضا، برای بهار 
و تابستان کافی باشد اما اروپا بدون در نظر گرفتن 
تمهیدات الزم، ممکن است در حالی وارد زمستان 
آینده شود که تا پایان اکتبر تنها ۱۰ درصد گاز در 
مخازنش دارد.برای جذب LNG بیشــتر از مناطق 
دیگر، قیمت عمده فروشــی گاز اروپا باید باالتر از 
قیمت پایه LNG بازار آسیا بماند. جهش قیمتهای 
گاز در حــال حاضر به مصرف کنندگان و صنایع 
آســیب زده و دولت های اروپایی میلیاردها یورو 
برای تدابیری هزینه کرده اند تا از مصرف کنندگان 
در برابر افزایش هزینه های انرژی حمایت کنند.

کادری سیمســون، کمیســر انرژی اتحادیه اروپا 
ماه گذشــته به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا 
گفته بود: ما باید آگاه باشــیم که شرکتهایی که 
قراردادهای بلندمدت با گازپروم امضا کرده اند، گاز 
 LNG را با قیمت بسیار پایین تری از آنچه در بازار
ناچاریم پرداخت کنیم، دریافت می کنند. بنابراین 
خرید از بــازار LNG روی قیمت های انرژی تاثیر 
خواهد گذاشت.روسیه برای تامین مالی داخلی، در 
معرض از دست دادن منبع درآمد مهمی قرار دارد. 
طبق جدیدترین آمار شرکت گازپروم، درآمد این 
تولیدکننده گاز از فروش ۱۷۶ میلیارد متر مکعب 

گاز به اروپا، ترکیه و چین در ۹ ماه نخســت سال 
۲۰۲۱ به ۲.۵ تریلیون روبــل )۳۱ میلیارد دالر( 
 ،SEB Research رسید.به گفته تحلیلگران شرکت
برای روســیه تصمیم برای محدود کردن عرضه 
مانند آن خواهد بود که به پای خود شلیک کند.

اگر مکانیــزم پرداختی برای تقویت روبل طراحی 
شود هم عمر کوتاهی خواهد داشت. بانک مرکزی 
روسیه پیش از حمله نظامی به اوکراین ملزم کرده 
بــود ۸۰ درصد از ارز خارجی حاصل از فروش گاز 
به روبل تبدیل شــود. اکنون باید همه این ارز را 
به روبل تبدیل کند.به گفته تحلیلگران موسســه 
فیچ، این اقدام روســیه را از دسترســی به منبع 
مهم ارز خارجی آن هم در شــرایط تحریمهایی 
که دسترسی بانک مرکزی روسیه به ذخایر ارزی 
خارجی خود را به شدت محدود کرده اند، محروم 
می کند.خریداران اروپایی مکررا اعالم کرده اند که 
این اقدام نقض قرارداد محسوب می شود. گازپروم 
ممکن است با شکایت در دادگاه های حل اختالف 
روبرو شود و مجبور شــود در آینده جریمه های 
ســنگینی پرداخت کند.مســئله دیگر این است 
که روســیه با گازی که معموال به اروپا صادر می 
کند چه خواهد کرد. رئیس پارلمان روسیه هفته 
گذشــته گفته بود مســکو می تواند این گاز را به 
بازارهای آسیایی ارسال کند.با این حال هیچ خط 
لوله ای نیست که به روسیه اجازه دهد گازی که به 
اروپا می فروخت را به آسیا ارسال کند. خط لوله از 
روســیه به چین گاز را از میادینی ارسال می کند 
که گاز اروپا را تامین نمی کنند و هیچ نقطه اتصالی 
برای تعییر مســیر جریان گاز روسیه وجود ندارد.

بازارهای آسیایی هم ممکن است.

 دعوای دو سر باخت اروپا و روسیه 
در بن بست گازی

متوســط مصرف بنزین در نوروز امســال به ۱۱۲ میلیون لیتر در روز رسید که در مقایسه با میزان مصرف 
بنزین در مدت مشــابه سال قبل، رشــدی ۲۷ درصدی را نشان می دهد.به گزارش ایسنا، هرچند که پیش 
بینی مســووالن درباره مصرف بنزین درنهایت  ۱۰۰ میلیون لیتر در نوروز بود اما با کاهش محدودیت های 
کرونایی این رقم به ۱۱۲ میلیون لیتر رسید، با این وجود هیچ مشکلی در فرایند سوخت رسانی ایجاد نشد.

طبق اعالم روزانه مصرف بنزین کشــور در فاصله روزهای یکم تا دوازدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۱ به ترتیب 
۸۹ میلیــون لیتــر، ۱۱۳ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتــر، ۱۰۱ هزار لیتر، ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ 
هــزار لیتر، ۱۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتــر، ۱۰۹ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و ۱۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۰۸ میلیون لیتر، ۱۱۹ میلیون 
لیتر، ۱۲۱ میلیون لیتر  بوده اســت. مصرف بنزین کشــور همچنین در روز ۲۸ اســفندماه ۱۴۰۰ با ثبت رکوردی تازه، به ۱۳۱ میلیون لیتر 
رسید.طبق اعالم وزارت نفت، کرامت ویس کرمی - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره میزان مصرف بنزین در ایام نوروز 
امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: در فاصله ۱۷ روزه تعطیالت نوروزی )۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ تا دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۱(  
به صورت میانگین روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین در کشــور توزیع شــده که این عدد در مدت مشــابه پارسال با ۸۸ میلیون لیتر، ۲۷ درصد 

افزایش یافته است.

در حالی که آمریکا و انگلیس ممنوعیت واردات نفت روسیه را اعالم کرده اند، اعضای اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی باال به واردات، نتوانسته اند 
درباره چنین بایکوتی به توافق برسند.به گزارش ایسنا، یکی از داغ ترین موضوعاتی که در چند ماه اخیر در رسانه ها مطرح بوده است، احتمال 
تحریم نفت روسیه در واکنش به حمله نظامی به اوکراین بوده است. قیمتهای نفت تحت تاثیر گمانه زنی هایی که درباره ممنوعیت گسترده 
نفت روسیه وجود داشته، باالتر رفت اما به نظر می رسد گمانه زنی های مذکور درست نبوده اند. انگلیس اوایل مارس واردات نفت و سوخت 
روســیه که بخش کوچکی از کل واردات این کشــور به حساب می آید را ممنوع کرد. هر چند که این ممنوعیت به صورت تدریجی تا پایان 

سال ۲۰۲۲ اعمال می شود، با این حال این ممنوعیت تاثیر منفی روی قیمت خرده فروشی سوخت داشت. جای تعجب نیست که چرا اتحادیه اروپا پس از مذاکرات فشرده ای 
که سران کشورهای عضو داشتند، نتوانست درباره ممنوعیت واردات نفت و سوخت روسیه به توافق برسد.روسیه ۲۹ درصد از نفت خام و ۵۱ درصد از فرآورده های نفتی که اروپا 
مصرف می کند را برای این منطقه فراهم می کند. و اروپا با وجود اشتیاق به حرکت به سوی انرژیهای پاک، همچنان نفت و فرآورده های نفتی زیادی مصرف می کنند. اما این 
تمام ماجرا نیست. طبق آمار یورواستات، دو سال پیش اتحادیه اروپا حدود ۹۷ درصد از نفت و فرآورده های نفتی که مصرف می کند را از منابع خارجی دریافت کرد. به عبارت 
دیگر اتحادیه اروپا در مقایسه با کشوری مانند هند، وابستگی بیشتری به واردات برای تامین نفت دارد.پرواضح است که با چنین درجه از وابستگی، تحریم نفتی بزرگترین تامین 
کننده نفت اروپا فاجعه ای برای این منطقه خواهد بود. این به معنای آن است که مذاکراتی که اخیرا انجام شد و توسط رسانه ها گزارش شد،   چیزی بیش از تمرین یک ژست 

سیاسی نبوده است. از همان ابتدا معلوم بود که چنین تحریمی به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.

ناکامی اروپا برای رهایی از وابستگی به نفتمصرف بنزین در نوروز ۲۷ درصد افزایش یافت
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اقتصاداوکراین۴۰درصدکوچکمیشود
وزارت اقتصاد اوکراین در بیانیه ای اعالم کرد که اقدام نظامی روسیه، اقتصاد اوکراین را به شدت تغییر داده است، تولید ناخالص داخلی )GDP( در سه ماهه اول 
۱۶ درصد کاهش یافته و انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ تا ۴۰ درصد کاهش یابد.به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا نیوز، دنیس کودین، معاون اول وزیر اقتصاد 
اوکراین اظهار کرد: مشاغلی که کار از راه دور در آنها غیرممکن است، بیشترین آسیب و حمل ونقل هوایی و اقیانوسی همچنین بخش خدمات به ویژه آسیب 
دیده است.معاون اول وزیر اقتصاد افزود که اقتصاد به طور کلی در ۱۰ روز گذشته شروع به بهبودی کرده است زیرا مشاغل در مناطق امن فعالیت خود را از سر 
گرفتند و کشاورزان شروع به کاشت کردند.اوکراین اغلب به عنوان »سبد نان اروپا« توصیف می شود و یکی از تامین کنندگان اصلی مواد ضروری مانند گندم و 
روغن آفتابگردان است.سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD( در گزارشی در ماه مارس اعالم کرد که درگیری روسیه و اوکراین بازار جهانی کاال را به طور 
قابل توجهی مختل کرده و باعث افزایش قیمت نفت، گاز و گندم شده است.این سازمان هشدار داد که اگر شوک های اقتصادی و مالی پایدار باشد، می تواند رشد 

تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال جاری بیش از یک درصد کاهش دهد.

گزیده خبر

رونق دوباره تجارت با عبور از کرونا
ثبتباالترینرشدصادراتبرایایران

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت میان 
کشورهای نوظهور و در حال توسعه پرداخته که نشان از عبور کشورها از بحران 
کرونا دارد.به گزارش ایســنا، بعد از مهار نسبی کرونا در اکثر کشورهای جهان، 
رونق تجاری در بســیاری از کشــورها قابل رصد اســت و آمارهایی که از سال 
۲۰۲۱ منتشر شــده نشان از رشد نسبی در میان کشــورهای در حال توسعه 
دارد. با این وجود همچنان فاصله قابل توجهی میان میزان تجارت و میزان رشد 
تجاری کشورها وجود دارد.آمارها نشان می دهد که در میان کشورهای نوظهور، 
بیشترین افزایش تجارت در قاره آمریکا، مربوط به برزیل با افزایش ۳۴ درصدی 
می شود و این کشــور آمریکای جنوبی در سال گذشته میالدی، ۲۷۹ میلیارد 
دالر صادرات داشته است. در آسیا، هندوستان توانسته رشد تجاری ۴۲ درصدی 
را به ثبت برســاند و این کشور ۳۹۲ میلیارد دالر صادرات داشته است.در اروپا، 
بیشــترین افزایش صادرات به روســیه اختصاص دارد. پیش از بحران اوکراین، 
روســیه توانســته با یک افزایش ۴۷ درصدی، میزان صــادرات خود را به ۴۹۰ 
میلیــارد دالر افزایش دهد. ترکیه نیز با افزایش ۳۴ درصدی، صادرات خود را به 
۲۲۶ میلیارد دالر رسانده است. در میان کشورهای آفریقایی نیز آفریقای جنوبی 

صادرات ۱۲۴ میلیارد دالری را ثبت کرده و رشدی ۴۵ درصدی داشته است.
در میان این کشورها، صادرات ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ایران در 
ســال ۱۴۰۰، در کاالهای نفتی و غیرنفتی، صادرات ۸۲ میلیارد دالری را ثبت 
کرده که در حوزه نفتی، رشــد ۹۰ درصدی صادرات نفتی اســت. رشد کاالیی 
صادرات ایران نیز ۶۴ درصد بوده که باز هم از دیگر کشــورها باالتر بوده است.

با وجود رشــد قابل توجه صــادرات ایران، همچنان میزان صادرات کشــور در 
مقایسه با دیگر کشورهای بررسی شــده پایین تر است. میزان صادرات برزیل، 
۳.۴ برابر ایران، هند ۴.۸ برابر، اندونزی ۲.۸ برابر و مکزیک و روســیه نیز شش 
برابر ایران بوده اســت. صادرات ترکیه نیز ۲.۸ برابر ایران بوده اســت.همزمان با 
افزایش صادرات، با عبور از فاز اول بحران کرونا، میزان واردات کاال نیز در میان 
کشورهای مختلف صعودی شده است. واردات هند ۵۳ درصد، برزیل ۳۸ درصد، 
اندونزی ۳۸ درصد، مکزیک ۳۲ درصد و روســیه ۲۶ درصد افزایش یافته است.   
واردات ایران نیز در ســال ۱۴۰۰، بر اساس آمارهای گمرک، ۳۶ درصد افزایش 

یافته است.

در ۲ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲؛
ایرانباالترینرشدتولیدرابینبزرگان

فوالدکسبکرد
تهران- ایرنا- ایران در ۲ ماه ابتدایی ســال ۲۰۲۲ بیشــترین میزان رشــد در 
تولید فوالد را بین ۱۰ تولیدکننده برتر جهان کســب کرد. طبق گزارش انجمن 
جهانی فوالد در این مدت تولید فوالد ایران رشــد ۱۱.۸درصدی را تجربه کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، در ماه های ژانویه و فوریه ســال جاری میالدی )۱۱ دی ماه تا 
۹ اســفندماه ۱۴۰۰( مجموع تولید فوالد خام ایران به ۵.۳ میلیون تن رســید. 
همچنین طبق تخمین این انجمن، تولید فوالد کشــورمان در ماه فوریه نیز به 
۲.۵ میلیون تن رســید که ۳.۷درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال گذشته 
میالدی بوده است.از ســوی دیگر مجموع تولید ۶۴ عضو انجمن جهانی فوالد 
به ۲۹۹.۴ میلیون تن رســید که ۵.۵درصد کمتر از عملکرد مدت مشــابه سال 
۲۰۲۱ بوده اســت. در مدت مورد اشاره چین با منفی ۱۰درصد، برزیل با منفی 
۵.۸درصد، ترکیه با منفــی ۵.۷درصد، کره جنوبی با منفی ۲.۶درصد و ژاپن با 
منفی ۲.۴درصد در تولید فوالد مواجه شــدند.از سوی دیگر هند پس از ایران با 
افزایش ۶.۶درصدی بیشــترین رشد را کسب کرد و آلمان با ۱.۱درصد، روسیه 
با یــک درصد و آمریکا با ۶دهم درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.میزان 
تولیــد چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد در جهان در ۲ ماه نخســت 
۲۰۲۲ به ۱۵۸ میلیون تن رســید. تولید فوالد آمریــکا به ۱۳.۴ میلیون، ژاپن 
بــه ۱۵.۱ میلیون، هند به ۲۰.۹ میلیون، کره جنوبــی به ۱۱.۲ میلیون، آلمان 
به ۶.۵ میلیــون، ترکیه ۶.۱ میلیون، برزیل به ۵.۶ میلیون و روســیه به ۱۲.۴ 

میلیون تن رسید.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد:
۷منطقهآزادجدیددرکشورایجادمیشود

ایسنا/خوزســتان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشــور با اشاره به راه اندازی ۷ 
منطقه آزاد جدید در کشــور گفت: برنامه اصلی ما در مناطق آزاد کشــور، حل 
مشکالت تولید و مسایل تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی است.سعید محمد در 
گفت و گو با ایســنا، در خصوص برنامه دولت برای توسعه مناطق آزاد در سال 
۱۴۰۱ و رونق اشــتغال در این مناطق، اظهار کرد: در حال حاضر ۸ منطقه آزاد 
در کشور فعال هستند و روند فعالیت و تولید در این مناطق در حال انجام است.

وی افزود: دولت به دنبال راه اندازی ۷ منطقه آزاد جدید در کشــور است که از 
سال گذشته اقدامات الزم در این خصوص در حال انجام است.دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد گفت: با اجرای این ۷ منطقه آزاد جدید، مجموعا ۱۵ منطقه آزاد و 
۳۲ منطقه ویژه اقتصادی در کشور خواهیم داشت که می تواند برای بحث تولید 
و اشــتغال بسیار موثر باشد.محمد با بیان اینکه فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد 
معضالت بسیار زیادی در بحث تولید دارند، عنوان کرد: برنامه ریزی هایی بسیار 
خوبی از سوی مناطق آزاد در حال انجام است تا بتوانیم حکمرانی را در مناطق 

آزاد، واحد و از تولیدکننده حمایت کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:
بستهویژهحمایتیازشرکتهایدانشبنیان

تبریزدرحالتدویناست
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه موفقیت 
صنایع در گرو حرکت در مســیر دانش بنیان اســت، 
گفت: بســته ویژه حمایتی از شرکت های دانش بنیان 
تبریز در حال تدوین اســت.صابر پرنیــان در بازدید از 

بخش های مختلف خط تولید شــرکت صنعتی دانش بنیان طراحی و ســاخت 
ماشــین آالت عمل آوری خشکبار تبریز، از حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در همه رده های نوپا و تولیدی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ارتباط صنایع 
موفق با مراکز دانش بنیان محکوم به موفقیت است.وی با بیان اینکه حمایت از 
صنایع دانش بنیان، اقتصاد پویا و ارزآوری را در پی خواهد داشت، افزود: نگرش 
های واحد برای حمایت از تولید الزم است و چندگانگی در رویکردها و تصمیم 
ها، عامل دســت و پاگیر واحدهای تولیدی است.پرنیان از صنایع بزرگ دانش 
بنیان، به عنوان پیشران شــرکت های خالق، نوآور و نوپا یاد کرد و اظهار کرد: 

مشتریان شرکت های صنعتی دانش بنیان موفق، محکوم  به موفقیت هستند.

آغاز عملیات جمع آوری باتری و کمک فنر قاچاق و تقلبی از امروز
دریافتنکردنکدرهگیریبهمنزلهکاالیتقلبیو

قاچاقاست
وزیــر صمت گفت: عملیات جمــع آوری باتری و کمک فنر 
قاچاق و تقلبی از روز ۱۵ فروردین ماه در چند اســتان آغاز 
شــده و به تدریج در تمامی اســتان ها انجام خواهد شد.به 
گزارش ایســنا، ســید رضا فاطمی امین در دومین جلسه 
سلســله نشســت های ســتاد »مبارزه با کاالهای قاچاق و 
تقلبی« این وزارتخانه که امــروز ۱۴ فروردین ماه با حضور 
وزیر دادگســتری و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، برگزار شد، اظهار کرد: 
در راستای مبارزه با قاچاق، کاالهای تقلبی، بی کیفیت و غیر استاندارد، کار جدیدی را در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شروع کرده ایم 
و لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشــی و بهداشــتی، پوشاک و دخانیات پنج اولویت 
نخست در اجرای این طرح خواهند بود.وی افزود: ایجاد فرصت های شغلی جدید در بخش 
تولید و دسترسی مصرف کنندگان به کاالی اصل از جمله نتایج مثبت اقتصادی طرح مبارزه 
بــا کاالهای قاچاق و تقلبی خواهد بود و اجــرای تمامی اقدامات در نظر گرفته به صورت 
مستمر و هفتگی رصد و پایش شده و به صورت مرحله به مرحله با متناسب سازی اقتضایی 
طرح، پیش خواهیم رفت.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه دستگاه ها از جمله 
وزارت دادگستری، ســازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، وزارت اطالعات در کنار 
اصناف، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان در این طرح، مشــارکت و همکاری دارند، گفت: 
نخستین مرحله در حوزه لوازم یدکی خودرو است. همچنین سه اقدام را به صورت هم زمان 
در این حوزه آغاز می کنیم. مرحله نخست در مورد باتری و کمک فنر است، از قبل اعالم 
شده بود این کاالها باید کد رهگیری داشته باشند و کاالهای قاچاق و یا تقلبی جمع آوری 
می شوند. بر همین اساس از ۱۵ فروردین ماه، عملیات جمع آوری در چند استان آغاز شده 

و به تدریج در تمامی استان ها انجام خواهد شد.

لزوم تسریع ثبت نام و ثبت فاکتورها در سامانه جامع تجارت
وی افزایش شــفافیت جریان کاال را اقدام دوم عنوان کــرد و گفت: تعداد زیادی از تولید 
کنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان قطعات یدکی خودرو در سامانه جامع تجارت 
ثبت نام کرده اند و صورت حساب های خود را ثبت می کنند و تأکید ما بر تسریع در انجام 

این کار است.

دریافت نکردن کدرهگیری به منزله کاالی تقلبی و قاچاق است
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت در پروژه شفافیت جریان کاال اگر کاالیی کد رهگیری 
نگرفته و صورت حســاب آن در سامانه جامع تجارت ثبت نشــود، کاالی تقلبی و قاچاق 
محسوب می شود.فاطمی امین، نظام بخشی، ساماندهی و حرفه ای شدن نظام توزیع قطعات 
یدکی را سومین محور اقدامات دانست و ادامه داد: اکنون پراکندگی بسیار زیادی در این 
حوزه داریم که این موضوع کنترل ها را مشکل می کند. در تکمیل شفافیت جریان کاال و 
مقابله با کاالی قاچاق در سطح عرضه و ردیابی گلوگاه های اصلی، سومین اقدام این است 
که شبکه توزیع لوازم یدکی را شناسنامه دار و مسئولیت پذیر کنیم تا نمایندگی ها قطعات 
سالم و با اصالت را عرضه کنند.امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز در دومین جلسه از 
سلسله نشست های ستاد »مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی« تأکید کرد که کاالی جعلی 
و تقلبی باید معدوم شود و راهی جز این وجود ندارد، البته سازمان ملی استاندارد نیز باید 
به صورت جدی در خصوص مبارزه با کاالی تقلبی اقدام کند، زیرا این سازمان نقش مهمی 

در این حوزه ایفا می کند.

در 11 ماهه سال 1400 اتفاق افتاد

صادرات بیش از ۴ میلیارد دالری محصوالت صنعتی
در ۱۱ ماهه ســال گذشــته صادرات محصوالت صنعتی بیش 
از ۴ میلیــارد دالر بوده که ســهم ۹.۶ درصدی از کل صادرات 
غیرنفتی را به خود اختصاص داده اســت.به گزارش ایســنا، بر 
اســاس گزارش عملکرد تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ 
که از ســوی وزارت صمت منتشر شده، مجموع صادرات بخش 
صنعت شــامل محصوالت پلیمری، نساجی و پوشاک و کفش، 
شیمیایی، ماشین سازی و تجهیزات، لوازم خانگی، صنایع برق و 
الکترونیک، محصوالت سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع 
نوین و پیشرفته و دارو، سایر تولیدات صنعتی در ۱۱ ماهه سال 
۱۴۰۰ معادل سه میلیون و ۸۸۸ هزار تن به ارزش چهار میلیارد 

و ۹۲ میلیون دالر بوده است.

سهم ۶0 درصدی پلیمر، پوشاک و شیمیایی ها از صادرات 
محصوالت صنعتی 

از بین بخش های مختلف صنعت، محصوالت پلیمری بیشترین 
صادرات را داشــته اند، به طوری که سهم ۲۷.۷ درصدی از کل 
ارزش صــادرات بخش صنعت را به خود اختصــاص دادند. بر 
این اســاس در ۱۱ ماهه سال قبل ۸۹۵ هزار تن به ارزش یک 
میلیارد و ۱۳۴ میلیون دالر محصوالت پلیمری صادر شــده که 
نسبت به مدت مشابه ســال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزشی و وزنی به 
ترتیب ۲۳ و ۱۶ درصد افزایش یافته است.نســاجی، پوشاک و 
کفش دومین بخشی است که بیشترین سهم از ارزش صادرات 
کاالهای صنعتی، معادل ۱۷.۷ درصد را در سال ۱۴۰۰ به خود 
اختصاص داده است.  در مدت یاد شده ۳۲۵ هزار تن محصول 

در بخش نساجی پوشــاک و کفش به ارزش ۷۲۶ میلیون دالر 
صادر شده،  بنابراین وزن و ارزش صادرات بخش نساجی پوشاک 
و کفش در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۱ و هشت درصد 
افزایش داشته است.محصوالت شیمیایی نیز با صادرات بیش از 

۱.۷ میلیون تنی به ارزش ۶۳۳ میلیوت دالر حدود ۱۵.۵ درصد 
از کل ارزش صــادرات محصوالت صنعتی را به خود اختصاص 
داده اســت. صادرات این بخش نســبت به مدت مشــابه سال 
۱۳۹۹ به لحاظ وزنی و ارزشــی ۱۷ و ۶۲ درصد افزایش داشته 

اســت.بر این اساس حدود ۶۰ درصد ارزش صادرات محصوالت 
صنعتی مربوط به سه بخش پلیمری، نساجی- پوشاک-کفش 

و شیمیایی بوده است.

ســهم 13 درصدی ماشین سازی از صادرات محصوالت 
صنعتی

همچنین بر اساس این اطالعات سهم ماشین سازی و تجهیزات 
۱۳.۲ درصــد، لوازم خانگی ۸، صنایع بــرق و الکترونیک ۶.۳، 
محصوالت ســلولزی ۵.۷، خودرو و نیروی محرکه ۳.۵، صنایع 
نوین و پیشرفته و دارو ۲.۳ و  سایر تولیدات صنعتی ۰.۰۹ درصد 

از کل ارزش صادرات محصوالت صنعتی بوده است.
بر این اساس در ۱۱ ماهه سال گذشته حدود ۵۴۰ میلیون دالر 
در بخش ماشــین ســازی و تجهیزات، ۳۲۶ میلیون دالر لوازم 
خانگــی، ۲۵۸ میلیون دالر در بخش صنایع برق و الکترونیک، 
۲۳۳ میلیون دالر محصوالت سلولزی، ۱۴۵ میلیون دالر خودرو 
و نیــروی محرکــه، ۹۳ میلیون دالر در بخــش صنایع نوین و 
پیشــرفته و دارو و ۴ میلیون دالر سایر تولیدات صنعتی صادر 
شده است.  گفتنی است کل صادرات غیرنفتی شامل پتروشیمی 
و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی، کشــاورزی و صنایع 
غذایی، فرش و صنایع دستی و صنعت )کلیه صنایع تولیدی به 
جز صنایع فوق( نیز در ۱۱ ماهه سال قبل معادل بیش از ۱۱۲ 
میلیون تن به ارزش حدود ۴۳.۵ میلیارد دالر بوده است. بر این 
اساس سهم ارزشی صنعت از کل صادرات غیرنفتی ۹.۶ درصد و 

سهم وزنی صنعت ۳.۴ درصد بوده است.

گزارش های منتشــر شــده از سوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
)صمت( نشــان می دهد که تا پایان 
دی ماه سال قبل کمتر از سه درصد 
طرح ها بیشتر از ۸۰ درصد پیشرفت 
ایسنا،  فیزیکی داشــته اند.به گزارش 
بر اســاس این آمار از بیــن ۶۱ هزار 
و ۷۲۹ طرح در دســت اجرا تا پایان 
دی ســال قبــل، حــدود ۵۲ هزار و 
۱۴۰ طرح معــادل ۷۴.۵ درصد کل 
طرح ها کمتر از ۲۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی، ۷۸۱۴ طــرح معادل ۱۲.۷ 
درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد و ۱۷۷۵ 
طرح معــادل ۲.۹ درصد کل طرح ها 
بیش از ۸۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشته اند.ســال گذشــته مدیرعامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، مسائل مربوط به تحریم 
و تامین نقدینگی را در باال بودن تعداد 
طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از 
۲۰ درصد موثر دانســته و گفته بود 
که برخی هم اهلیت نداشتند و فقط 
می خواستند زمین را نگه دارند تا گران 
شود که در این زمینه سختگیری ها و 
مشوق هایی در نظر گرفته شده است.

همچنین بیشترین طرح های در دست 
اجرا، طرح هایی با اشــتغال ۱۰ تا ۵۰ 
نفر کارکن بــوده که ۳۸ هزار و ۸۷۴ 
طــرح معادل بیشــتر از نیمی از کل 
طرح ها را شــامل می شود. ۱۶ هزار و 
۹۶۵ طرح در دست اجرا نیز کمتر از 
۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح های 
با ۵۰ تا ۱۰۰ نفــر کار کن و بیش از 
۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۳۶۰۷ 

طرح و ۲۲۸۳ طرح بوده است.مجموع 
اشتغال پیش بینی شده در طرح های 
در دست اجرا نیز بیش از یک میلیون 
و ۷۲۱ هزار نفر است که بیش از ۷۰۴  
هزار نفر از آن ها در طرح هایی با ۱۰ تا 
۵۰ نفر کارکن و ۶۷۰ هزار و ۶۶۷ نفر 
از آن ها در طرح هایی با بیش از ۱۰۰ 
کارکن مشــغول خواهند شد.مجموع 
ســرمایه در طرح های در دست اجرا 
تا پایــان دی نیز بیش از ۲۲۱۳ هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.

گروه  در  طرح هــا  بیشــترین 
کانی های غیرفلزی

در ایــن میان تا پایان دی ماه ســال 
قبــل ۸۴۶۱ طرح در بخش »ســایر 
غیرفلزی«،  کانی هــای  محصــوالت 
۶۳۹۸ طرح در بخش »ســاخت مواد 
و محصــوالت شــیمیایی« و ۶۱۱۸ 
طــرح در بخش »محصوالت غذایی و 

آشامیدنی ها« در دســت اجرا بوده و 
این سه بخش بیشترین تعداد طرح ها 
را به خود اختصاص داده اند. کمترین 
طرح ها نیز به بخش های »جمع آوری، 
تصفیه و توزیع آب«،  »تولید انرژی«، 
و »فاضــالب، دفــع زباله، بهداشــت 
محیط و ســایر فعالیت های مشابه« 
اختصــاص دارد که بــه ترتیب یک، 
هشــت و ۱۶ طرح در آن ها در دست 

اجراست.

استان های محروم میزبان کمترین 
طرح های صنعتی

در میان استان ها نیز از بین ۶۱ هزار 
و ۷۲۹ طرح در دســت اجرا، ۴۸۴۹ 
طرح در یزد، ۴۲۲۱ طرح در خراسان 
رضوی و ۳۸۳۸ طرح در ســمنان در 
دست اجراست که بیشــترین تعداد 
طرح ها را به خــود اختصاص داده اند. 
امــا از بین اســتان ها کمترین تعداد 

طرح هــا در کهگیلویــه و بویر احمد، 
ایالم و گیالن بــا ۳۵۲، ۴۳۴ و ۵۶۸ 

طرح است.

وضعیــت مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی

از بین کل طرح ها، در مجموع هشت 
منطقــه آزاد و ویــژه اقتصادی فقط 
۷۸۱ طرح صنعتی معادل ۱.۳ درصد 
طرح ها، در دســت اجراست که برای 
آن ها بیش از ۵۱ هزار نفر اشــتغال و 
۲۵۴ هزار میلیارد تومان سرمایه پیش 
بینی شده است.از بین مناطق آزاد نیز 
منطقه آزاد چابهار با ۲۴، اروند با ۳۴ 
و کیش با ۳۵ کمترین تعداد طرح ها 
را در دست اجرا دارند. اما سایر مناطق 
آزاد یعنی منطقه آزاد انزلی، قشــم، 
ماکو و ارس ۴۷، ۶۵، ۶۲ و ۱۰۴ طرح 
در دســت اجرا دارند و ۴۱۰ طرح در 
منطقه ویژه اقتصادی در دســت اجرا 
اســت.  در زمینه حــوزه فعالیت، نیز 
»سایر محصوالت کانی های غیرفلزی« 
با ۱۲۳ طــرح پرطرفدارترین حوزه و 
»استخراج سایر معادن« با یک طرح، 
کم طرفدارتریــن حوزه ها در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی هستند.
این در حالی اســت کــه مناطق آزاد 
و ویژه تجاری بــا قوانین محدودتر و 
تشریفات گمرکی ســاده تری نسبت 
به ســرزمین اصلی با اهدافی از جمله 
از صنعت داخلی کشــور،  حمایــت 
جذب فناوری های نوین در امر تولید، 
گســترش تولیدات صادرات محور و 

اشتغالزایی راه اندازی شده اند.

وضعیت طرح های نیمه تمام 
صنعتی در سال 1400

رییس اقتصادی اتحادیه اروپا می گوید جنگ روســیه 
با اوکراین باعث کاهش رشــد اقتصادی در سال جاری 
خواهد شــد و در این زمینه هشدار داد که پیش بینی 
رشد اقتصادی ۴ درصدی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ 

دیگــر قابل اجــرا نخواهد بود.اقتصــاد آنالین – اکرم 
شــعبانی؛ به گزارش سی ان بی سی، پائولو جنتیولی، 
کمیسر اقتصاد و مالیات اروپا امروز شنبه اعالم کرد که 
بحران اوکراین دوره رشــد کمتری را برای ۱۹ کشور 
مشــترک یورو آغاز خواهد کرد.وی افزود: پیش بینی 
رشــد ۴ درصدی این بلوک در ســال ۲۰۲۲ که کمی 
قبل از حمله روســیه به اوکراین منتشر شده بود، باید 

مورد بازبینی قرار گرفته و کاهش یابد.
بــا این حال، جنتیولی در تالش برای از بین بردن آثار 
منفی این ارزیابی ضعیف، عنوان کرد: علیرغم مســائل 
پیش آمده هیچ چشــم اندازی برای رکود وجود ندارد.

جنتیولی در پاسخ به سی ان بی سی تصریح کرد: ما پنج 
هفته پیش در شــرایط خوبی وارد این بحران شدیم و 
در چنان شرایطی می توانستیم رشد ۴ درصدی پیش 
بینی شده را محقق کنیم. اما در شرایط کنونی مطمئنا 
این روند کند خواهد شــد و من فکر می کنم در سال 
۲۰۲۲ در معرض خطر برای ورود به قلمرو نیســتیم.

جنتیولی ادامه داد: چشــم انداز اقتصادی سال جاری 
به ســه عامل بســتگی دارد: مدت زمان حمله روسیه 
بــه اوکراین، اینکــه آیا پویایی تحریم هــا به صادرات 
انرژی روسیه سرایت خواهد کرد و اینکه چگونه بحران 
اوکراین ممکن است بر اعتماد سرمایه گذاران و مصرف 

کنندگان تاثیر بگذارد.
جنتیولــی گفت: به همین دلیل اســت که من بر این 
باورم که باید به شهروندان و تجار اطمینان بدهیم که 
اگرچه رشد اقتصادی خود را کاهش می دهیم اما قرار 
نیست دچار رکود شــویم.اظهارات جنتیولی منعکس 
کننده اظهاراتی بود که اواســط هفته گذشــته بیان 
شــده بود و وی در آن بر اهمیــت اطمینان از اینکه 
بهبود اقتصادی توسط اقدامات کرملین از مسیر خارج 
نمی شــود، تاکید کرده و گفته بود که بحران اوکراین 
نباید به افزایش واگرایی در اتحادیه اروپا منجر شــود.

به نظر می رســد اتحادیه اروپا در حال آماده ســازی 
تحریم های اقتصادی بیشتر علیه روسیه است، اگرچه 
جنتیولی امروز شــنبه به رویترز گفته بود که هر گونه 
اقدام بیشــتر علیه روســیه بر بخش  انــرژی تاثیری 

نخواهد گذاشت.

رییس اقتصادی اتحادیه اروپا؛

زنگ خطر برای اقتصاد اروپا به صدا درآمد
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آمار بانک مرکزی نشان می دهد که متوسط قیمت 
فروش ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید 

از فروردین ماه تا پایان بهمن ماه ســال گذشته به 
ترتیب با رشــد ۱۳ و ۱۱.۷ درصدی مواجه شــده 
است.به گزارش ایسنا، در آمارهای اقتصادی بانک 
مرکزی تحوالت متوسط قیمت فروش سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم و جدید در ۱۱ ماهه ســال 
گذشته ثبت شــده که متوسط قیمت فروش یک 

ســکه بهار آزادی طرح قدیم و جدید در بازار آزاد 
تهــران در فروردین ۱۴۰۰ بــه ترتیب معادل ۱۰ 
میلیون و ۴۹۳ هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۷۷۶ هزار 
تومان بوده است. در اردیبهشت ماه نیز، متوسط نرخ 
فروش ســکه طرح قدیم و جدید به ترتیب با ۷ و 
۷.۶ درصد کاهش در مقایسه با ماه قبل مواجه شد 

و هر یک به طور متوسط با قیمت ۹ میلیون و ۷۵۶ 
هزار تومان و ۹ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان فروخته 
شــدند. اما قیمت ســکه در ماه بعد روند صعودی 
گرفت و به رقم ۱۰ میلیون تومان رسید و متوسط 
قیمت فروش سکه طرح قدیم و جدید تا مردادماه 
به ترتیب به ۱۰ میلیــون و ۸۵۶ هزار تومان و ۱۱ 

میلیون و ۳۲۴ هزار تومان رسید. پس از این، تا آبان 
ماه متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم در محدوده 
۱۱ میلیون توان نوسان داشت و سکه طرح جدید به 
۱۲ میلیون و ۹۴ هزار تومان رسید.در ماه های آذر و 
دی ۱۴۰۰، متوسط نرخ فروش سکه طرح قدیم و 

جدید در ۱۲ میلیون تومان باقی ماند.

گزیده خبر
تعطیلی بزرگترین بانک روسیه در بریتانیا

اســبربانک )Sberbank( روســیه قصــد دارد شــعبه 
ســرمایه گذاری لندن خود را تعطیــل کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از نیوز، وام دهنده روسی، اسبربانک روز 
جمعه اعالم کرد که در حال پایان دادن به فعالیت های 
بازوی ســرمایه گذاری خود در لندن است که به گفته 
ناظر مالی بریتانیا به دلیل تحریم ها ناشــی از تهاجم روسیه به اوکراین از لحاظ 
عملیاتی قادر به پرداخت وجوه نیست.این بانک می گوید: اسبربانک طبق قانون، 
فعالیت دفتر لندن را متوقف می کند و تمام تعهدات خود را در قبال مشــتریان 
خود انجام می دهیم.در این بیانیه آمده اســت که اعضای کلیدی کارکنان این 
بانک همچنان در نقش فعلی خود مشــغول به کار هســتند.مرجع راهبرد امور 
مالی انگلســتان )FCA( گفت که دو نفر را برای نظارت بر امور اجرایی منصوب 
کرده است، نوعی حمایت از طلبکاران که اغلب قبل از ورشکستگی است. ناظر 
مالی گفت: تحریم ها باعث شده است که بازوی سرمایه گذاری اسبربانک از نظر 
عملیاتی قادر به پرداخت با وجود داشــتن دارایی کافی برای پوشش بدهی های 

شرکت نباشد.

پرواز ۲۹ هزار واحدی بورس
بازار سرمایه روز سبزی را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس توانست بیش از 
۲۹ هزار واحد افزایش یابد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس اموروزبا ۲۹ هزار 
و ۸۵۹ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۶۱ واحد افزایش یافت. شاخص کل با 
معیار هم وزن هم ۶۸۰۸ واحد صعود کرد و به رقم ۳۷۲ هزار و ۷۱۲ واحد رسید. 
در این بازار ۵۳۰ هزار معامله به ارزش ۵۷ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریال انجام شد.

سود ۴درصدی وام ۶۰۰میلیونی بافت فرسوده برای اقشار خاص
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران با اشــاره به وام 
۶۰۰ میلیــون تومانی نوســازی بافت فرســوده اطراف حرم 
شــاه عبدالعظیم، گفت: ســود ۳۰۰ میلیون تومان از این وام 
۱۱ درصد اســت.به گزارش ایِبنا، خلیــل محبت خواه اظهار 
کرد: سقف تســهیالت نوســازی بافت های فرسوده در شهر 
تهران ۴۵۰ میلیون تومان و در شهرهای استان ۳۰۰ میلیون 
اســت، اما این تسهیالت در شهرری و محدوده بافت فرسوده 
اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی )ع( به ۶۰۰ میلیون تومان 
رسیده است.وی بیان کرد: مالکان مسکن می توانند به پایگاه 
اطالع رسانی شرکت بازآفرینی شهری مراجعه کنند و با وارد 
کردن کدپستی منزل مسکونی خود از واقع شدن آن در بافت 
استعالم کرده و برای دریافت تسهیالت تا سقف ۶۰۰ میلیون 
تومان اقدام کنند.وی با تاکید بر این که دریافت این تسهیالت 
نیاز به ســپرده گذاری ندارد، افزود: مالکان عالوه بر تسهیالت 

فوق می توانند از سایر مزایای ساخت مسکن در بافت فرسوده 
شــامل انشــعابات رایگان، آب، برق، گاز و تخفیفات نوسازی 
شهرداری ها نیز استفاده کنند.به گفته وی، این وام به مالکان 
و انبوه ســازانی تعلق می گیرد که در محدوده بافت فرسوده، 
سکونت گاه های غیررسمی و بافت تاریخی اقدام به ساخت وساز 
کرده و پروانه ساخت را از شهرداری دریافت کرده باشند عالوه 
بر این پروژه نیز می بایست ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
باشــد.مدیرکل راه و شهرســازی تهران تصریــح کرد: ۱۵۰ 
میلیون از این وام با ســود صفر درصــد، ۱۵۰ میلیون تومان 
با ســود ۹ درصد و باقیمانده وام برای متقاضیان با ســود ۱۱ 
درصد محاســبه می شود. اگر متقاضیان زیر پوشش نهادهای 
حمایتی باشــند سود این تسهیالت ۴ درصد محاسبه خواهد 
شــد.محبت خواه به انبوه سازان توصیه کرد تا از این فرصت و 

وام های کم بهره به نحو احسن استفاده کنند.

تحقیقات جدید نشان داد سرقت اطالعات مهم یک شرکت ممکن است همچنان خبرساز شود اما بسیاری از تبهکاران سایبری همچنان 
ترجیح می دهند برای سود راحت، سریع و نسبتا بی ضرر، کریپتو ماینرها را در دستگاه های متصل به شبکه وصل کنند.به گزارش ایسنا، 
طبق گزارش اطلس وی پی ان )Atlas VPNَ( و ترند میکرو )Trend Micro(، کریپتو ماینرها با شناسایی ۱۵۰ هزار و ۹۰۹ مورد طی سال 
میالدی گذشته، اصلی ترین خانواده بدافزار در سال ۲۰۲۱ بودند.استخراج رمزارزهایی مانند بیت کوین یا اتر مستلزم نیروی رایانشی قابل مالحظه، اتصال اینترنتی فعال و برق 
زیادی است. تبهکاران سایبری راه های نصب ماینرهای رمزارز در دستگاههای آلوده را یاد گرفته و عایدی حاصل از این فعالیتها را به آدرس کیف خصوصی خود ارسال می کنند.

عوامل تبهکار معموال شرکتهای اطالعات و ارتباطات را هدف بدافزار قرار می دهند، به طوری که ۵۶۱ هزار و ۷۵۳ فایل بدافزار در ایمیلهای ارسالی به کارمندان در این صنعت 
شناسایی شد. خرده فروشی با شناسایی ۳۹۷ هزار و ۷۲ مورد ایمیل آلوده در رتبه دوم و صنعت ساخت و ساز با ۳۵۶ هزار و ۹۵۲ مورد، در رتبه سوم قرار گرفت. در انتهای 
این فهرست صنعت فاینانس با ۱۹۸ هزار و ۴۰۸ مورد و صنعت تولید با ۱۸۸ هزار و ۳۷۳ مورد جای گرفتند.با وجود محبوبیت نسبی، کریپتو ماینرها تنها ویروسی نیستند که 
در سراسر اینترنت منتشر می شوند. اسکریپتهای پوسته وب که دسترسی به اطالعات حساس یا انجام حمله باج افزاری را برای نفوذگران فراهم می کنند، ۱۴۹ هزار و ۲۹۰ 

بار شناسایی شدند.در سال ۲۰۲۱ بدافزار اولیس ۱۴۵ هزار و ۳۲۱ بار و وانا کرای ۹۷ هزار و ۵۸۵ بار شناسایی شد.

طبق گفته های کوین جکو و کوین مارکت کپ در دوم آوریل، ۱۹ میلیون بیت کوین استخراج شد. به این معنی که کمتر از دو میلیون 
بیت کوین جدید می تواند از این نقطه به بعد به عرضه در گردش اضافه شود.به گزارش ایسنا و به نقل از بیت کوین، نرخ صدور بیت کوین 
جدید برای استخراج کنندگان در طول زمان کاهش می یابد و آخرین بیت کوین قرار است در سال ۲۱۴۰ استخراج شود.همچنین امروز، 

کراکن )Kraken(، یک صرافی ارز مجازی که حجم معامالت روزانه آن بیش از یک میلیارد دالر اســت، شــبکه الیتنینگ را یکپارچه کرده است. شبکه الیتنینگ یک راه حل 
مقیاس پذیری الیه دو بیت کوین است که تالش می کند تا بیت کوین را به عنوان پول نقد دیجیتالی همتا به همتا و استفاده روزانه بادوام تر، عالوه بر ویژگی های ذخیره ارزش آن، 
با سریع تر و ارزان تر کردن تراکنش ها ایجاد کند.در دیگر اخبار بیت کوین این هفته، سیلورگیت به منظور خرید بیت کوین به ماکرواستراتژی  ۲۱۵ میلیون دالر وام داد. در حال 
حاضر گفته می شود که تقریبا ۰.۵ درصد از کل بیت کوین موجود را در اختیار دارد.همچنین در این هفته، بیت کوین دستخوش قیمت صعودی مالیمی شد که بخشی از آن 
ناشی از افزایش فعالیت شبکه بود. با این حال، همه تالش های مرتبط با بیت کوین در روز جمعه موفق نبوده اند. پیش از این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، درخواست صندوق 
نقدی بیت کوین ارک اینوست را رد کرده بود.۱۹ میلیون امین بیت کوین نیز تنها چند روز قبل از کنفرانس ساالنه بیت کوین میامی که هفته آینده آغاز می شود، استخراج شد. 

بیت کوین میامی بزرگترین گردهمایی جهان از عالقه مندان به بیت کوین است و تحوالت عمده اغلب در آنجا اعالم می شود.

 کریپتو ماینرها؛ اصلی ترین تهدید
 بدافزاری سال ۲۰۲۱

 فقط ۲ میلیون بیت کوین برای استخراج 
باقی مانده است

قیمت سکه در 1400 
چقدر افزایش یافت؟
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نگـــاه

سود جنگ اوکراین برای کمپانی های 
تسلیحاتی آمریکا

»کمپانی های تسلیحات سازی آمریکایی مســتقیما از هزاران موشک، پهپاد و 
سایر تسلیحات ارسالی به اوکراین پول دریافت نمی کنند، اما در طوالنی مدت 
با تامین تســلیحات برای کشورهایی که مشتاق تقویت موضع دفاعی خود در 
برابر روسیه هستند، سود زیادی می برند.«به گزارش ایسنا، خبرگزاری فرانسه 
در گزارشــی می نویسد: آمریکا نیز مانند دیگر کشورهای غربی به دنبال مسلح 
ســاختن اوکراین با موشــک های دوش پرتاب اســتینگر و جاولین است. این 
تسلیحات از کمپانی های الکهید مارتین و ریتون هستند که چند صباحی قبل 
پول آنها را گرفته اند.نتایج سه ماهه نخست سال جاری میالدی این کمپانی ها 
که چند هفته دیگر منتشــر می شــود، نباید آنطور که انتظار می رود به دلیل 
تعجیل در ارسال سالح به اوکراین همزمان با مقابله این کشور با حمله روسیه 
پربار باشد.اما این انبارهای تسلیحات نظامی آمریکا که برای دولت کی یف مورد 
استفاده قرار می گیرند، باید پر شــوند.یکی از سخنگوهای وزارت دفاع آمریکا 
گفته اســت، پنتاگون قصد دارد ۳.۵ میلیارد دالر بــرای این منظور در الیحه 
هزینه ای که در اواســط ماه مارس تصویب شد، استفاده کند.موشک های ضد 
تانک جاولین به صورت مشــترک توســط دو کمپانی ریتون و الکهید مارتین 
ســاخته شده است. اما تولید موشــک ضدهوایی استینگر متوقف شد تا اینکه 
پنتاگون تابســتان گذشته ۳۴۰ میلیون دالر از آنها را سفارش داد.این سخنگو 
همچنین ادامــه می دهد: ما به دنبال گزینه هایی بــرای پر کردن و جاگذاری 
سریعتر انبارها و حمایت از شرکا و متحدانمان هستیم. احیای پایه صنعتی برای 
از ســرگیری تولید نیاز به زمان دارد.کارشناسان صنعت دفاعی نیز می گویند، 
ســودی که این کمپانی ها از این موشک ها به دست می آورند، آنطورها هم زیاد 
نیست.کالین اسکاروال از کمپانی تحقیقات سرمایه گذاری CFRA می گوید: اگر 
۱۰۰۰ اســتینگر و ۱۰۰۰ جاولین هر ماه برای سال آینده به شرق اروپا ارسال 
شود که البته با توجه به سرعت فعلی بعید نیست، فکر می کنیم که معادل یک 
تا دو میلیارد دالر درآمد برای هر دو کمپانی سود دارد.آمار عایدی از درآمد دو 
کمپانی ریتون و الکهید مارتین در ســال گذشته میالدی به ترتیب ۶۴ و ۶۷ 
میلیارد دالر بود.جوردن کوهن، متخصص فروش سالح در موسسه »کاتو« نیز 
می گوید: ریتون شاید از بابت فروش سیستم های موشکی پاتریوت به عربستان 
بیش از ســاخت موشک های اســتینگر پول به جیب زده باشد. آنها فقط برای 
تولید تسلیحاتی که آنقدرها ارزشمند نیستند، تالش زیادی می کنند.کمپانی 
جنــرال داینامیکز نیز گفته که از ژانویه ۲۰۲۲ هیچ دورنمای مالی نداشــته و 
بوئینگ نیز می گوید به دولت ها بستگی دارد تا تصمیم بگیرند چطور می خواهند 

در امور دفاعی خود پول خرج کنند.

رقابت بین قدرت های بزرگ
برخی از مدیران تولیدات تســلیحاتی زمانی که آخرین نتایج فصلی را در اواخر 
ژانویه منتشر کردند، به این مساله اشاره داشتند که وضعیت در سراسر جهان به 
نفع آنها خواهد بود.کرگ هایس، مدیر ریتون گفته که افزایش تنش ها در آسیا، 
خاورمیانه و شــرق اروپا می تواند به فروش باالی آنها منجر شود اما نه در حال 
حاضر بلکه اواخر سال ۲۰۲۲ و پس از آن.جیمز تایسلت، مدیر الکهید مارتین 
نیز می گوید: مشــاهده کردم که رقابت قدرت های بزرگ تجدید شده، می تواند 
باعث افزایش هزینه های نظامی ایاالت متحده شود.»بورکت هویی« از کمپانی 
خدمات مالی »مورنینگ اســتار« نیز می گوید: جنگ اوکراین نظم ژئوپلیتیکی 
را که در ۳۰ ســال گذشته شــاهدش نبودیم، تغییر داده است. مردم دارند به 
این نتیجه می رسند که جهان دیگر امن نیست و شاید باید در تولیدات دفاعی 
ســرمایه گذاری کنند که این مساله به نفع مقاطعه کارهاست.اریک هگینبوتام، 
محقــق مرکز ام.آی.تی برای مطالعات بین المللی نیز می گوید: برای دولت های 
غربی همانطور که سال ها در آسیا اتفاق افتاده، تمایل کمتری برای کاهش در 
هزینه های نظامی وجود خواهد داشــت.در آمریکا، جو بایدن رئیس جمهوری 
یک افزایش چهار درصدی را در بودجه پنتاگون پیشــنهاد کرده است. تورم در 
آمریکا افزایش داشته اما بایدن پیشنهادی برای کاهش هزینه ها نداشته است.

آلمان که مدت ها نسبت به بودجه های نظامی باال محتاط عمل کرده، در اواخر 
فوریه ۲۰۲۲ پس از حمله روســیه به اوکراین، تغییر سیاســت بزرگی را اعالم 
کرد و گفت، فورا ۱۰۰ میلیارد یورو برای مدرن  کردن نیروهای مسلح خود آزاد 
می کند.هگینبوتهام ادامه می دهد: کشورها به دنبال افزایش قابلیت همکاری با 
آمریکا هستند که ستون اصلی ناتو تلقی می شود.اواسط مارس آلمان اعالم کرد 
که جنگنده های اف-۳۵ الکهید مارتین را می خرد. برلین سال هاســت منتظر 
دریافت این جنگنده ها اســت و برای آن هم پول پرداخت کرده اســت.اریک 
گومز، کارشــناس سیاست گذاری دفاعی در موسسه کاتو نیز می گوید: این نوع 
از اســتقرار اف-۳۵ در ارتش های اروپایــی تجارتی خوب برای مقاطعه کارهای 
نظامی آمریکاست و ارتش این کشور هم آن را دوست دارد چون این به معنای 
یک پلتفرم های رایج عملیاتی اســت.گومز ادامه می دهد: اما از طرف دیگر، این 
کار را برای ایاالت متحده ســخت تر می کند که به نوعی عقب نشینی از اروپا را 
مدنظر دارد چون دولت بایدن مکررا می گوید که چین تنها موضوع اصلی است.

اردوغان: ترکیه پیامدهای منفی جنگ اوکراین را احساس می کند
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه گفت که کشورش »عواقب منفی« جنگ در اوکراین را احساس می کند و ابراز امیدواری کرد که این 
جنگ به زودی پایان یابد.به گزارش ایسنا، به نقل از آناتولی، وی در بیانیه ای گفت که ترکیه تالش زیادی برای حل و فصل وضعیت کنونی 
اوکراین انجام می دهد.وی افزود: آنکارا از روابط نزدیک سیاسی، اقتصادی و تاریخی با کی یف و مسکو برخوردار است.رئیس جمهور ترکیه 

افزود که »پیامدهای منفی« آنچه در اوکراین اتفاق می افتد »توازن تجارت جهانی را بر هم می زند«.اردوغان پیشتر گفته بود که کشورش به تالش های خود برای 
برگزاری نشست میان والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در استانبول ادامه می دهد.رئیس جمهور ترکیه پیش از 

این نیز با رهبر اوکراین تلفنی گفتگو و اعالم کرده بود قصد دارد با پوتین هم گفتگو کند.

از سوی کیم یو جونگ صورت گرفت؛
هشدار شدید کره شمالی به کره جنوبی

کره شــمالی اظهارات کره جنوبــی در مورد 
توانایی نظامی را محکوم کرد و نسبت به اقدام 
مخرب هشدار داد.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از رویترز، کره شمالی روز یکشنبه )۳ 
آوریل( اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی در مورد 
توانایی این کشــور برای حمله به کره شمالی 
را محکوم کرد و هشــدار داد در صورت انجام 
هــر گونه »اقدام نظامی خطرناک« از جملــه اقدام نظامی، اهداف اصلی در 
ســئول را نابود خواهد کرد.به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، »کیم 
یو جونگ«، خواهر »کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی، در بیانیه ای گفت 
که اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی روابط بین دو کره و تنش نظامی در شبه 
جزیره کره را بدتر کرد.این هشدار کره شمالی به همسایه جنوبی خود پس از 
آن صورت گرفت که یکی از وزیران کره جنوبی با نام »سو ووک«، روز جمعه 
گفت که ارتش کشورش دارای انواع موشک با برد شلیک، دقت و قدرت قابل 
توجه بهبود یافته است و قابلیت اصابت دقیق و سریع به هر هدفی در کره 
شمالی را دارد.سو همچنین گفت که این وزارتخانه فعاالنه از ارتش حمایت 
خواهد کرد تا مطمئن شود که توانایی پاسخگویی قاطع به تهدیدات موشکی 

کره شمالی را دارد و همسایه شمالی را »دشمن« نامید.
خواهر رهبر کره شمالی نیز که معاون بخش کمیته مرکزی حزب کارگران 
کره است در واکنش گفته است که این کشور در بسیاری از مسائل تجدید 
نظر خواهد کرد و کره جنوبی ممکن است به دلیل چنین اظهاراتی با تهدید 
جدی روبرو شــود.تنش ها در شــبه جزیره کــره در هفته های اخیر پس از 
آزمایش دو موشک بالستیک کره شمالی در ۲۶ فوریه و ۴ مارس که شامل 

یک سیستم جدید ICBM بود، به شدت افزایش یافته است.

اقدام جدید طالبان؛
کشت  مواد مخدر ممنوع اعالم شد

رییس طالبان اعالم کرد که  اگر کســی مواد 
مخدر کشــت کنــد، زراعــت او از بین برده 
می شود و با متخلف برخورد صورت می گیرد.

به گــزارش اقتصادآنالین به نقل از باشــگاه 
خبرنــگاران، مال هبت اهلل، رییس طالبان امروز 
در پیامی به تمام شــهروندان افغانستان اعالم 
کــرد کــه از تاریخ صدور این فرمان کشــت 
کوکنار در تمام این کشــور مطلقا ممنوع اســت وهیچکس نمی تواند برای 
کشت این بوته تالش کند.در این پیام آمده است که  اگر کسی تخلف کند، 
کشــت او از بین برده می شود و با متخلفین طبق شریعت اسالمی برخورد 
صورت می گیرد.رییس طالبان گفته است که در سراسر افغانستان استعمال 
و انتقال، خرید و فروش، واردات و صادرات و کارخانه های تولید هرگونه مواد 
مخدر جدا ممنوع است. روز گذشته سخنگویان طالبان اعالم کردند که قرار 
است امروز یکشنبه فرمان مهم مال هبت اهلل آخوند زاده، رییس این گروه در 
یک نشست خبری اعالم شــود. رسانه ها گمانه زنی کرده بودند که فرمان 

رییس طالبان درباره آموزش دختران باشد.

انحالل پارلمان و کابینه پاکستان
عارف علوی، رئیس جمهوری پاکســتان با موافقت با پیشــنهاد 
»عمران خان« نخســت وزیر این کشــور، دستور انحالل پارلمان 
را صادر کرد و بعد از انحالل کابینه خواســتار برگزاری انتخابات 
زودهنگام شــد. لحظاتی قبل از آن، طرح رای گیری بر سر عدم 
اعتماد به نخست وزیر پاکستان با موضع گیری معاون رئیس این 
پارلمان غیرقابل اجرا اعالم شــده بود.به گزارش ایسنا، به نقل از 
پایگاه ِد نیوز،  در حالی که مجالس و کابینه منحل شــده است، 
فواد احمد چودری، وزیر سابق اطالع رسانی و ارتباطات پاکستان 
در توئیتی گفت که عمران خان طبق ماده ۲۲۴ قانون اساســی، 
فعال به عنوان نخست وزیر ادامه خواهد داد.عمران خان، نخست 
وزیر پاکســتان نیز گفت که پس از انحالل مجالس، دولت موقت 
تشکیل خواهد شد.رئیس حزب تحریک انصاف پیشتر مدعی شده 
بود که سه گزینه پیش از رای عدم اعتماد توسط تشکیالت به او 
داده شده است - استعفا، برگزاری انتخابات زودهنگام یا مواجهه 
با طرح عدم اعتماد - ادعایی که ارتش آن را رد می کند.گزارش 
هــای اخیر همچنین حاکی از آن بود که عمرا نخان پیشــنهاد 

انحالل مجلس را به شرط پس گرفتن رای اعتماد داده بود.

انتخابات ظرف سه ماه
عمران خان در یک ســخنرانی تلویزیونی امروز از مردم پاکستان 
خواســت تا »برای انتخابات آماده شوند«.در پی این انحالل، فرخ 
حبیب، وزیر اطالعات و صدا و سیمای پاکستان گفت که انتخابات 
ظرف ۹۰ روز برگزار خواهد شــد.پیش از جلســه امروز پارلمان، 
گزارش های رسانه های محلی حاکی از آن بود که حزب تحریک 
انصاف، احتماالً در صورت موفقیت آمیز شــدن طرح عدم اعتماد 

به خان در مجلس ملی، فوراً برای انتخابات شرکت خواهد کرد.

عمران خان با اتهام خیانت روبرو خواهد شد؟
چندین تن از رهبران اپوزیسیون از تحوالت اخیر به شدت انتقاد 
کرده و شهباز شــریف، رهبر اپوزیسیون در مجلس ملی تا آنجا 
پیش رفت که اظهار داشــت که اقدامــات خان »چیزی کمتر از 
خیانت بــزرگ« نبود.راجا خالد محمود، معاون دادســتان کل 

پاکستان که در اعتراض استعفا داده گفته است که نخست وزیر 
پاکستان قانون اساســی را نقض کرده و ممکن است با اتهامات 
خیانت مواجه شــود.به دنبال اعالمیه های رهبران حزب حاکم، 
اپوزیسیون خشمگین تصمیم خود را مبنی بر درخواست مشترک 
بــه دادگاه عالی برای ممانعت از طرح برکناری خان اعالم کرده ، 
بر اســاس گزارش ها، در حالی که دادگاه عالی پاکستان در حال 

حاضر تعطیل است، رئیس دیوان عالی قضات را برای بررسی این 
موضوع به محل اقامت خود فرا خوانده است.گزارش ها حاکی از 
آن است که دادگاه عالی پاکستان یک شعبه ویژه برای بررسی این 
موضوع تشکیل داده اســت. در همین حال، اپوزیسیون اقدامات 
خود را در مجلس ملی آغاز کرده است، و بسیاری از جمله رهبران 
مسلم لیگ نواز پاکســتان مدعی هستند که تا زمانی که هر دو 
تصمیم لغو نشود، آنجا را ترک نخواهند کرد.یکی از نمایندگان نیز 
از احتمال کودتا در کشــور و سپردن قدرت به ارتش گفته است.

حزب حاکم عمران خان، نخست وزیر پاکستان، به طور ناگهانی 
مجلس ملی پاکســتان را منحل کرد، درســت پیش از رای عدم 
اعتماد که به طور گســترده انتظار می رفــت که عمران خان از 

سمت خود برکنار شود.

اعضای حزب  عمران خــان گفته اند که اقدام برای برکناری وی 
بخشــی از یک توطئه خارجی اســت و آنها گفتند که این اقدام 
خالف قانون اساســی اســت.نمایندگان اپوزیسیون روز یکشنبه 
به این اقدام غافلگیرکننده واکنش نشــان دادنــد و از خروج از 
ساختمان مجلس ملی خودداری کردند. تعداد انگشت شماری از 
قانونگذاران حزب عمران خان هنگام خروج از جلسه مشت های 
خود را تکان دادند و بارها فریاد زدند: »عمران خان، تعداد حامیان 
تو بی شــمارند!«حکم صادر شده از سوی معاون رئیس پارلمان 
پاکستان بعد از آن مطرح شد که فواد چودری، وزیر دادگستری 
پاکســتان نیز در بیانیه ای در محل مجلس ملی پاکستان عنوان 
کرد که تالش مخالفان دولت پاکســتان برای سرنگون ساختن 
دولت حزب تحریک انصاف پاکستان از سوی یک قدرت خارجی 

حمایت شده و مغایر با قانون اساسی است.

رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن انتقاد 
از عملکــرد دولت بایــدن گفت اگر به 
عنــوان رئیس جمهور آمریــکا برگزیده 
شده بود، ظرف یک هفته با ایران توافق 
کــرده بود.به گزارش گــروه بین الملل 
خبرگزاری فــارس، »دونالــد ترامپ« 
رئیس جمهور سابق آمریکا روز )شنبه( 
در جمع هوادارن خود در »واشــنگتن 
تاونشــیپ« ایالت میشیگان بار دیگر از 
دولت »جو بایدن« رئیس جمهور آمریکا 
برای شرکت در مذاکرات وین به منظور 
لغو تحریم هــای یکجانبه علیــه ایران 
انتقاد  انتقاد کرد.دونالــد ترامپ ضمن 
از عملکرد دولت بایــدن در قبال ایران 
ادعاهای گذشته را تکرار کرد و گفت که 
اگر بعنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب 
شده بود، ظرف یک هفته با ایران توافق 
کرده بود.بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی 
»نیوزمکس«، ترامپ در جمع هواداران 

خــود گفت که بایدن نــه تنها در حال 
بازبینی یــک توافق هســته ای جدید 
است بلکه به روسیه و چین اجازه داده 
که مذاکــرات وین برای لغو تحریم های 

ایران را هدایــت و رهبری کنند.وی در 
این خصوص گفت: »بنابراین روســیه 
است که در حال مذاکره برای یک توافق 
است و چین نیز نقش پشتیبان را دارد. 

چقدر این کشور )آمریکا( احمق است. 
)دولت بایدن( خیلی احمق هســتند«.

ترامــپ: و این توافق یک فاجعه اســت 
و این مشــخص خواهد شد . هیچ کس 
حتی نمی تواند باور کند اما ما همه چیز 
را از دســت می دهیــم، همه چیزهایی 
را کــه بخاطر آن ها بــا ایران جنگیدیم 
را از دســت خواهیم داد.رئیس جمهور 
جنجالی ســابق آمریکا کــه به صورت 
یکجانبه و علی رغــم پایبندی ایران به 
تعهداتش، برجام را ترک کرد، بار دیگر 
اظهارات تکراری درباره توافق هسته ای 
ایران را تکرار کرد و گفت: »و این توافق 
یک فاجعه اســت. مشخص خواهد شد 
که این توافق فاجعه اســت. هیچ کس 
حتی نمی تواند باور کند اما ما همه چیز 
را از دســت می دهیم، همه چیزهایی را 
کــه بخاطر آن ها با ایران جنگیدیم را از 

دست خواهیم داد«.

ترامپ:
  اگر رئیس جمهور بودم ظرف 

یک هفته با ایران توافق می کردم

نخســت وزیر فنالند تاکید کرد، نامزدی بالقوه کشورش 
برای پیوســتن به ائتالف ناتو باید قبل از تابستان مطرح 
شــود.به گزارش ایســنا، به نقل از پایــگاه وای.ال.ای، 
سانا مارین، نخســت وزیر  فنالند، روز شنبه خطاب به 
نمایندگان حزب سوســیال دموکــرات تحت رهبری او 
که در یک گردهمایی در شهر هلسینکی حضور یافتند، 
عنوان کرد: زمان آن رســیده که فنالند به صورت جدی 
در موضعش در قبال این ائتالف نظامی تجدید نظر کند.

به گفته مارین، حمله روسیه به اوکراین »فنالند را مجبور 
به بازبینی در سیاست امنیتی اش« ساخته است. او گفت: 
روسیه آن همســایه ای نبود که ما فکر می کردیم.او در 
ادامه تاکید کرد: هرگونــه تصمیمی برای طرح نامزدی 
برای عضویت در ناتو بایــد ضرورتا در فصل بهار جاری 
طی فرآیندی »جامع اما ســریع« اتخاذ شود. فنالند چه 

تصمیم بگیرد راه پیوســتن به این ائتالف را طی کند و 
چه تصمیم بر بیرون ماندن از آن داشته باشد، با تبعاتی 
مواجه خواهد شد.این نخســت وزیر فنالند اظهار کرد، 
موضع شخصی اش در قبال ناتو را با پیش رفتن بحث ها 

بر ســر مســاله عضویت در این ائتــالف در هفته های 
آینده فاش خواهد کــرد.وی افزود: اگر رئیس جمهور یا 
شخص من به ابراز دیدگاه های قاطع در قبال این مساله 
پرداختیم بحث تمامی می شود. معتقدم این بسیار مهم 
است که تمامی نهادهای محوری فنالند در بحث جاری 
دخیل باشــند.مارین همچنین تاکید کــرد، از هرگونه 
مخالفت از ســوی هر یک از اعضای فعلی ناتو با نامزدی 
بالقوه فنالند برای عضویت بی خبر است.نمایندگان حزب 
سوســیال دموکرات فنالند با هدف شکل دهی به موضع 
این حزب در قبال اینکه آیا فنالند می بایست عضویت در 
ناتو را دنبال کند، روز شنبه اجالسی را برگزار کردند. از 
زمان حمله نظامی روسیه به اوکراین، عالقه فنالندی ها 
به پیوســتن به این ائتالف نظامی به شکل چشمگیری 

افزایش یافته است.

فنالند،پیشازتابستاندربارهعضویتدرناتوتصمیممیگیرد

ولودیمیر زلنســکی اعالم کرد که نیروهایش کنترل مناطق کی یف و چرنیهیف را در دســت دارند و در عین حال تاکید کرد که روسیه 
به دنبال افزایش فشار بر شرق این کشور است.به گزارش ایسنا، به نقل از وب سایت روزنامه گاردین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری 
اوکراین در پیام ویدیویی شبانه خود گفت، نیروهای مسلح اوکراین کنترل نواحی مناطق اطراف کی یف و چرنیهیف را به دست گرفته اند، 
اما تصریح کرد که روسیه به دنبال تجدید قوا و افزایش فشار در شرق اوکراین است و گفت: در حال تقویت قوای دفاعی خود در شرق 
کشور و منطقه دونباس هستیم. هدف روسیه تصرف دونباس و جنوب اوکراین است.زلنسکی در ادامه گفت که اوکراینی ها نمی توانند به این »امید واهی« تکیه کنند که سربازان 
روسیه به سادگی این کشور را ترک می کنند. او تاکید کرد که صلح تنها از طریق فعالیت اوکراینی ها و »نبردهای سخت و همچنین در مذاکرات« قابل دسترسی است و گفت: 
معماری امنیت جهانی با شکست مواجه شده است.زلنسکی همچنین خواستار دریافت سامانه های دفاع موشکی بیشتر و به روزتر غربی شد و گفت: هر موشک روسی که به 
شهرهای ما برخورد می کند و هر بمبی که بر سر مردم و کودکان ما رها می شود، لکه سیاهی بر تاریخ کسانی خواهد بود که مسئول این تصمیم گیری هستند.رئیس جمهوری 
اوکراین همچنین اعالم کرد که با بوریس  جانسون، نخست وزیر انگلیس »گفت وگویی رضایت بخش و معنادار« داشته که در آن طرفین بر سر یک بسته حمایتی دفاعی جدید 
برای اوکراین و همچنین تشدید تحریم ها علیه روسیه توافق کردند.او همچنین گفت که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان عماًل تنها رهبر اروپایی است که از روسیه حمایت 

می کند. او گفت: تمام اروپا به دنبال بازگرداندن صلح و پایان جنگ است، چرا بوداپست با تمام اروپا و کشورهای متمدن مخالفت می کند؟ به خاطر چه چیزی؟ 

در ششمین هفته از جنگ اوکراین، شبکه سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پوتین قصد دارد نهم ماه مه در اوکراین 
اعالم پیروزی کند.به گزارش ایسنا، شبکه سی ان ان به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که روسیه بر روی دستیابی به پیروزی در شرق 
اوکراین در آغاز ماه مه آینده متمرکز شده است.طبق گزارش سی ان ان اطالعات حاکی از آن است که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه قصد دارد در نهم مه آینده در اوکراین اعالم پیروزی کند.مقامات آمریکایی گفتند پوتین تحت فشار است تا ثابت کند می تواند به 

پیروزی دست یابد.به گفته یک مقام آمریکایی، ارزیابی اطالعات آمریکا حاکی از آن است که پوتین بر ۹ مه، به عنوان »روز پیروزی« روسیه تمرکز کرده است.۹ مه یک روز 
تعطیل و برجسته در تقویم روسیه است؛ روزی که این کشور تسلیم شدن نازی ها در جنگ جهانی دوم را با رژه نظامی در میدان سرخ در مقابل کرملین جشن می گیرد.طبق 
ادعای مقامات، پوتین دنبال آن است در این روز نشان دهد که قادر است پیروزی در جنگ را جشن بگیرد اما برخی مقامات دیگر می گویند که حتی اگر جشن روسیه برگزار 
شود، پیروزی واقعی ممکن است دور باشد.یک مقام نظامی اروپایی گفت: پوتین بدون توجه به وضعیت جنگ یا مذاکرات صلح، رژه پیروزی را در ۹ مه برگزار می کند.با این 
حال، مقامات آمریکایی و اروپایی می گویند که هر ضرب االجلی که مسکو در حرف تعیین کند، واقعیت را تغییر نمی دهد.یک دیپلمات اروپایی نیز گفت، در حالی که کرملین 
خوش بینانه صحبت می کند، پوتین در حال آماده شدن برای »یک جنگ طوالنی به سبک چچن است، زیرا جایی برای رفتن ندارد.«مقامات دالیل متعددی را پشت بازه زمانی 

ماه آینده می بینند و معتقدند با پایان یافتن یخبندان زمستانی، مانور یگان های زمینی سنگین روسیه دشوار خواهد بود.

زلنسکی با تاکید بر مبارزه و مذاکره هم زمان؛

هدفروسیهتصرفشرقوجنوباوکرایناست
سی ان ان: 

پوتینقصددارد۹مهدراوکرایناعالمپیروزیکند
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محققان می گویند، میمون هایی که در معرض دود آتش سوزی های جنگلی 
باردار شده اند، فرزندانی به دنیا آورده اند که دچار اختالل حافظه هستند.به 
گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، سال گذشته یک سال اسف بار از لحاظ 
آتش سوزی های جنگلی بود و آتش سوزی های ویرانگر در کالیفرنیا، استرالیا 
و سیبری، پوشش های گیاهی و جنگل های فراوانی را نابود کرد.این در حالی 
است که دود ناشــی از این آتش سوزی های جنگلی می تواند باعث ایجاد 
طیف وسیعی از اثرات مضر بر سالمتی انسان ها و حیوانات از جمله سرفه، 
سردرد و سوزش چشم شود.اکنون یک مطالعه جدید، اثرات مخربی را که 
دود این آتش سوزی ها می تواند روی میمون ها داشته باشد، بررسی کرده 
است.محققان دانشگاه »کالیفرنیا دیویس« دریافتند که بچه میمون های 
»ماکاک رزوس« که مادرانشــان در معرض دود آتش سوزی های جنگلی 
باردار شــده اند، برخی تغییرات رفتاری از جمله مشکالت حافظه را نشان 
می دهند.این تیم در این مطالعه، به اثرات دود ناشی از آتش سوزی جنگلی 
در کالیفرنیا در ســال ۲۰۱۸ بر روی میمون های »ماکاک رزوس« که در 
مرکز تحقیقات ملی پستانداران کالیفرنیا نگهداری می شوند، پرداختند. این 
آتش سوزی در تاریخ هشتم نوامبر آغاز شد و در مجموع ۱۵۳ هزار و ۳۳۶ 
هکتار را سوزاند و ۱۸ هزار ۸۰۴ ساختمان را ویران کرد و منجر به کشته 
شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن چندین آتش نشان شد که آن را به مرگبارترین 
و مخرب ترین آتش سوزی در تاریخ کالیفرنیا تبدیل کرد.محققان می گویند 
در مجموع ۸۹ میمون در این مرکز باردار شده اند که ۵۲ میمون قبل یا در 
حین این آتش سوزی باردار شدند که در معرض دود این آتش سوزی مهیب 
قرار گرفته بودند و ۳۷ میمون نیز بعدا باردار شده اند که در معرض این دود 
قرار نگرفتند.با این توضیح که طول دوره بارداری میمون ها حدود شش ماه 

است، هنگامی که نوزادان حدود سه تا چهار ماهه بودند.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی نشان می دهد که ترکیب به دست آمده 
از بلوبری می تواند به ترمیم سریع زخم های دیابتی کمک کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از سایتک دیلی، شاید درمان زخم با ترکیبی که از بلوبری 
استخراج شده است، بتواند به بهبود ترمیم زخم کمک کند.ساالنه بیش 
از ۵۰ میلیارد دالر برای مراقبت از زخم هزینه می شــود. زخم های مزمن 
مانند زخم های ناشی از دیابت و ناشی از فشار ممکن است به دلیل کاهش 
 ،)Vascularization(»رشد رگ های خونی غنی از مواد مغذی« یا »رگ زایی«
بــه  عنوان زخم های التیام ناپذیر طبقه بندی شــوند. رگ زایی برای بهبود 
ترمیم زخم ضروری است.پژوهشــگران »دانشگاه مین«)UMaine( آمریکا 
پیشتر دریافته بودند که عصاره »فنولی«)phenolic( به دست آمده از بلوبری 
وحشــی، به بهبود عروق و مهاجرت سلولی در سلول های بند ناف انسان 
کمک می کند که مراحل حیاتی در روند بهبود زخم به شمار می روند. این 
گروه پژوهشــی در یک پروژه جدید که به سرپرستی »دوروثی کلیمیس 
زاکاس«)Dorothy Klimis-Zacas(، پژوهشــگر دانشگاه مین صورت گرفته 
اســت، اثرات عصاره فنولی را بر زخم  بررســی کردند. فنول ها، ترکیباتی 
هســتند که به طور طبیعی در برخی از غذاها یافت می شوند و به عنوان 
آنتی اکسیدان عمل می کنند تا به جلوگیری از برخی موارد آسیب سلولی 
بپردازند یا اثر آن را معکوس کنند.پژوهشگران، گروهی از موش ها را با یک 
ژل موضعی حاوی عصاره فنولی به دســت آمده از بلوبری وحشی درمان 
کردند. گروه تحت درمان در مقایســه با موش هایی که با ژل فاقد عصاره 
فنولــی تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل شــده که هیچ درمانی را 
دریافت نکردند، مهاجرت بهتر سلول های اندوتلیال به محل زخم و افزایش 

۱۲ درصدی بسته شدن زخم را نشان دادند.  

تاثیر دود بر حافظه میمون ها

 ترمیم سریع زخم های دیابتی
با کمک بلوبری!

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

مه غلیظ صبحگاهی روی پل "سلطان سلیم" در شهر استانبول ترکیه

سدان برقی بی وای دی سیل برای رقابت با تسال
فروش بســیار خوب تســال مدل ۳ در چین، خودروسازان این کشور را تشویق به ساخت مدل های مشابه کرده است. بی وای دی 
)BYD( به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودروهای برقی در چین، محصولی جدید با ابعاد و توانایی فنی مشابه تسال 
مدل ۳ معرفی کرده است.تصاویر رسمی از مدل سدان بی وای دی سیل، طراحی جالب توجه این خودرو را نشان می دهد. سیل 
حدود یک ماه دیگر در نمایشگاه بزرگ خودرو و صنعت حمل و نقل پکن )Beijing Auto Show( رونمایی خواهد شد. یک سال قبل، 
مدل مفهومی از این مدل تمام برقی به شکل خودروی مفهومی اوشن ایکس معرفی شده بود. سیل براساس پلت فرم اختصاصی 
خودروهای برقی بی وای دی e-platform ۳.۰ تولید می شــود.طراحی مدرن و اسپرت بی وای دی سیل، شباهت هایی با تسال مدل 
۳ دارد اما زیباتر به نظر می رســد. این خودرو برقی، فاقد جلوپنجره ی سنتی و هماهنگ با ویژگی های آیرودینامیک است. روی 
کاپوت جلو و درهای ورودی به کابین خطوطی چشم نواز وجود دارند که همراه فرم کلی بدنه با طرح کوپه، دستگیره های مخفی 
و رینگ های خاص، جذابیت دارد. بی وای دی سیل، یکی از جدیدترین خودروهای چینی با طراحی بسیار نزدیک به استانداردهای 

جهانی است.

اسکوچیچ: می توانیم انگلیس را شکست دهیم
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز خوشبینی درباره جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گفت که بازی در کشور قطر مانند بازی در استادیوم آزادی 
در تهران است.به گزارش ایسنا، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفت وگو با HRT کرواسی درباره شانس بازی ایران در جام جهانی و 
بازی با تیم ملی آمریکا گفت: من عالقه ای به صحبت درباره روابط سیاسی ایران و آمریکا ندارم. بین دو کشور اختالف نظر وجود دارد اما 
ما فقط می خواهیم به فوتبال فکر کنیم.وی افزود: هدف ما عبور از گروه است. همیشه گفته ام تیم بزرگی داریم و می توانیم به مرحله بعد 
راه یابیم. می توانیم به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنیم که اولین بار برای ایران است.این دومین دوئل ایران و آمریکا در جام جهانی 
خواهد بود، آنها در سال ۱۹۹۸ در فرانسه با هم همگروه بودند و ایران ۲-۱ برنده این دیدار شد.دو کشور از زمان پیروزی انقالب اسالمی 
که با گروگانگیری ۴۴۴ روزه در سفارت آمریکا همراه بود، رابطه ای نداشته اند.عالوه بر ایران و آمریکا، انگلیس نیز در گروه B قرار دارد و 
چهارمین تیم شرکت کننده پس از آخرین بازی از مسابقات مقدماتی اروپا مشخص می شود که ولز، اسکاتلند و اوکراین برای یک سهمیه 
باقی مانده می جنگند.اسکوچیچ ادامه داد: انگلیس سخت ترین حریف ایران خواهد بود، اما با توجه به نزدیکی ایران و قطر، اینجا زمین 

خانگی ما خواهد بود. این مانند بازی در استادیوم آزادی خواهد بود و به همین خاطر تمام تالش خود را می کنیم.

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

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

پیشنهاد

چهره روز

کتاب رودین
کتاب رودین سرگذشت جوانی ست تحصیل کرده به نام 
دمیتری نیکالیویچ رودین که به تازگی از شــهر مسکو 
بــه یکی از اســتان های اطراف آن رفتــه و مدتی را در 
ملک یکی از اشــراف زادگاِن آنجا اقامت می کند. نخست 
همگان مفتوِن ســواد و خوش صحبتی رودین می شوند 
اما به تدریج و طی اتفاقاتی، ابعاد و وجوه رفتارِی دیگری 
از رودین بر اطرافیانش آشــکار می شود؛ و موقعیت هایی 
پیــش می آید تــا رودین و گفته هایــش را محک بزند. 
رودین بســیار خوش صحبت اســت. او با سواد و بسیار 
بااســتعداد است و افکار متجددانه ای دارد. در محافل به 
زیبایی سخنرانی می کند و در هر بحث و جدلی، رقیبان 
و مخالفان را مغلوب می سازد و مورد تشویق همگان قرار 
می گیرد. و تمامی این ها باعث می شــود تا سوی دیگر شخصیت وی در سایه، پنهان بماند و هیچ کس 
جز یکی از دوستان قدیمی ش که وی را بیشتر و بهتر می شناسد، از آن با خبر نشود.اما رودین حقیقتاً 
کیســت؟ پیش از هرچیز باید گفت که رودین نه فریبکار است، نه بدطینت است، نه خبیث است و نه 
دروغگو. او به راستی فهیم است، خوش قریحه است، استعداهای فراوانی دارد و در خیلی از مسائل صاحب 
نظر اســت و از درک و هوشــی باال برخوردار است؛ ولی تمام این ها بدین معنا نیست که او عاری از هر 
خطا و کاستی اســت. رودین نیز معایب بی شماری دارد.افکار رودین هرگز از حد حرف و سخن، فراتر 
نمی رود و به عرصهٔ عمل نمی رسد. او فاقد هرگونه عمل گرایی و حس مسئولیت پذیری است گویی تنها 
در بحث های نظری تبحر دارد و در زندگی اش هیچ کار خاصی انجام نمی دهد. او بسیار خودشیفته است و 
میل دارد تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. بحث های فلسفی برای او فقط نوعی اقناع و ارضاء کالمی ست. 

رودین سعی دارد تا با خوش بیانی و قدرت کالمش، همگان را شیفتهٔ خود سازد و....

خسرو شکیبایی
خسرو شــکیبایی )۷ فروردین ۱۳۲۳–۲۸ تیر ۱۳۸۷(

هنرپیشه سینمای ایران بود. او تحصیالتش را در رشتهٔ 
بازیگری در دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به 
پایان برد. تا پیش از انقالب فقط در عرصهٔ تئاتر و دوبله 
فعالیت داشــت و فعالیت حرفه ای در ســینما را با بازی 
در فیلم خط قرمز )مسعود کیمیایی، ۱۳۶۱( آغاز کرد. 
خســرو شکیبایی بیش از ۵۰ فیلم سینمایی بازی کرده 
است. بازی در نقش حمید هامون در فیلم هامون ساختهٔ 
داریوش مهرجویی یکی از ماندگارترین نقش هایی است 
که او ایفا کرده اســت. خسرو شــکیبایی در ۷ فروردین 
۱۳۲۳ در خیابان مولوی تهران به دنیا آمد. در شناسنامه 
نامش »خســرو« اســت ولی خانواده و نزدیــکان، او را 
»محمود« صدا می کردند. پدر خسرو سرگرد ارتش بود و وقتی او ۱۴ ساله بود بر اثر سرطان از دنیا رفت. 
او پیش از اینکه وارد عرصه تئاتر شــود، در حرفه هایی چون خیاطی و کانال سازی و آسانسورسازی کار 
می کرد. در ۱۹ سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد از مدتی به عباس جوانمرد، معرفی و 
به صورت کاماًل حرفه ای بازیگر تئاتر شد. وی فارغ التحصیل بازیگری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران بود و فعالیت هنری خود را از ســال ۱۳۴۲ با بازیگری تئاتر آغاز کرد، ۵ سال بعد یعنی در سال 
۱۳۴۷ وارد حرفهٔ دوبلوری شد. خسرو شکیبایی در ساعت ۴ صبح جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷ در سن ۶۴ 
سالگی در اثر ایست قلبی در بیمارستان پارسیان تهران درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن 
شــد. او مدت ها از عارضه دیابت و همچنین سرطان کبد رنج می برد. در پی این رویداد، محمد خاتمی 
رئیس جمهور ســابق ایران غالمعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عزت اهلل ضرغامی 

رئیس سازمان صدا و سیما پیام تسلیت صادر کردند.

فرهنگ

در حالی که بــرادران کوئن همواره با هم کار کردند، 
به دنبال موفقیت »تــراژدی مکبثت« که به تنهایی 
توســط جوئل ساخته شده، حاال ایتن می خواهد یک 
فیلم به تنهایی بســازد.به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از د رپ، یکی از برادران کوئن به تنهایی فیلمنامه 
فیلم جدیدش را نوشته و قصد دارد آن را با همراهی 
همســرش تریشیا کوک تهیه کند.این بار ایتن کوئن 
)برادر کوچک تر متولد ۱۹۵۷( یکی از برادران مشهور 
کوئــن قصد دارد بدون بــرادرش جوئل فیلم بلندی 
بسازد.این پروژه که هنوز عنوانی برایش انتخاب نشده 
با همکاری فوکوس پیکچرز ساخته می شود.پیش از او 
جوئــل برادری بود که در کار کردن به صورت منفرد 
پیشگام شد و با ساخت »تراژدی مکبث« وارد مسیر جدیدی شد و فیلم موفقی نیز ساخت و حاال 
برادر دیگر قصد دارد این مسیر را برود.هر چند جزییات بیشتری از این فیلم اعالم نشده اما گفته 
شده ایتن فیلمنامه فیلمش را با همکاری همسرش نوشته است و موضوع فیلم با تمرکز بر سفری 
جاده ای شــکل گرفته است.پیش از این دو برادر به صورت مشترک »ترانه باستر اسکراگز« را در 
سال ۲۰۱۸ ساخته بودند. این دو با همکاری هم همه فیلم های قبلی خود را نوشتند و کارگردانی 
کردند و اولین فیلمشان »خون ساده« در سال ۱۹۸۴ ساخته شد. آنها سازنده فیلم های کالسیکی 
چون »فارگو«، »سرزمینی برای پیرمردان نیست«، »درون لوین دیویس« و »لبوفسکی بزرگ« و 
فیلم های متعدد دیگری هستند.در حالی که آنها درباره جدا شدنشان از یکدیگر هیچ خبری منتشر 
نکرده اند ایتن در مصاحبه ای در سال ۲۰۱۹ پس انتشار خبر ساخته شدن »تراژدی مکبث« گفته 

بود فاصله ای بین مسیرشان انداخته اند تا او فیلم خودش را به تنهایی بسازد و روی صحنه ببرد.

راه برادران کوئن جدا شده است
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