
موسوی الرگانی:
هیات رییسه طرح استیضاح ۳ وزیر 

را اعالم وصول کند
نماینده فالورجان در تذکری به هیات رییسه خواستار اعالم وصول 
و در دستور قرار گرفتن طرح استیضاح سه وزیر کابینه سیزدهم 
شد.به گزارش ایسنا، سید ناصر موسوی الرگانی در جلسه علنی 
دیروز )دوشــنبه( در تذکری گفت: درخواســت استیضاح وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیش 
از ۵۵ امضا به هیات رییســه ارائه شــده اما تاکنون اعالم وصول 
نشده است. درخواست استیضاح وزیر بهداشت و درمان هم امضا 
شده است.وی ادامه داد: همچنین سوالی از وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مطرح کردم که علی رغم اعالم وصول در دســتور کار 

قرار نمی گیرد. هیات رییسه به آیین نامه عمل کند.

افزایش کرایه تاکسی پیش از ابالغ 
نرخ جدید ممنوع است

معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: 
افزایش نرخ کرایه تاکســی پیش از ابالغ و نصب برچسب نرخ ها 
غیرقانونی است و شــهروندان می توانند رانندگان متخلف را به 
سازمان معرفی کنند.  بــــه گزارش ایسنا ، وحیدسرلک در این 
باره گفت: هرساله معضل افزایش قیمت توسط رانندگان تاکسی 
مطرح است اما از آنجا که براساس بخشنامه ها، مشاهده هرگونه 
افزایش قیمت تا پیش از ابالغ نرخ های جدید تخلف محسوب می 
شود ، برای پیشگیری ، از سه طریق تردد گشت های خودرویی ، 
پیام های ثبت شده توسط شهروندان در سامانه ۱۸۸۸ و همچنین 
اجرای طرح جدید کنترل های نامحسوس میدانی، نظارت خود را 
اعمال کرده ایم.وی زمان رسمی ابالغ افزایش نرخ کرایه تاکسی را 
ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد و افزود: مردم بهترین 
ناظــران عملکرد رانندگان  هســتند و از آنجا که نظارت کامل و 
صد در صدی عملکرد تمامی راننده ها در عمل امکانپذیر نیست 
انتظار می رود مســافران نســبت به تخلفاتی که ممکن است از 
سوی برخی رانندگان تاکسی رخ دهد بی تفاوت نباشند در صورت 

مشاهده هرگونه تخلف با سامانه ۱۸۸۸ تماس بگیرند. 

روزنامه اقتصادی ، سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی و صبح ایران
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رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه باشد که شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته شود بلکه باید برای پیاده سازی آن جهد و تالش کرد و دستگاه قضایی در 
تحقق این مهم، به همه بخش های کشور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم والمسلمین محسنی 
اژه ای در نشســت دیروز )دوشــنبه ۱۵ فروردین( شورای عالی قوه قضاییه با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را یک فرصت استثنایی برای همگان 
جهت جلب رضایت باریتعالی و بهره مندی از تفضالت الهی دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان دارای کرامت و شرافت و فضیلت باالیی است و همگان باید 

در حفظ حرمت این ماه و حریم الهی کوشا باشند.....

www.sobh-eqtesad.ir

رئیس قوه قضاییه:

شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته نشود
info@sobh-eqtesad.ir

امیر قطر خطاب به رئیسی : 
گروه تان در جام جهانی حماسی است

رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با امیر قطر گفت: تهران از توسعه 
ســطح روابط با دوحه در بخش های مختلف اســتقبال می کند و 
برداشتن گام های بلند در راســتای ارتقای هرچه بیشتر روابط دو 
کشور را به نفع دو ملت و ملت های منطقه می داند.به گزارش حوزه 
دولت خبرگزاری تسنیم، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
یکشنبه شب در پاسخ به تماس تلفنی »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« 
امیر قطر با تبریک حلول ماه مبارک رمضان با اشاره به ظرفیت های 
گســترده در مسیر توسعه روزافزون ســطح روابط و همکاری های 
دو کشــور گفت: تهران و دوحه با فعال کردن تمامی ظرفیت های 
همکاری و ایجاد هماهنگی های نزدیک می توانند گام های مؤثری در 
راستای منافع دو ملت و برقراری ثبات و امنیت در منطقه بردارند.

وی بــا بیان اینکه »امروز اراده جمهوری اســالمی ایران و قطر بر 
توســعه بیش از پیش روابط دوجانبه استوار است«، اظهار داشت: 
تهران از توســعه ســطح روابط با دوحــه در بخش های مختلف 
اســتقبال می کند و برداشــتن گام های بلند در راســتای ارتقای 
هرچه بیشــتر روابط دو کشور را به نفع دو ملت و ملت های منطقه 
می داند.رئیس جمهور با اشــاره به ســفر آتی امیر قطر به تهران در 
آینده نزدیک، خاطرنشــان کرد: در این سفر تصمیمات بزرگی در 
راستای توســعه بیش از پیش مناسبات و همکاری های دو کشور 
در حوزه های مختلــف اتخاذ خواهد شد.رئیســی در ادامه با ابراز 
خرسندی از برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر و آرزوی 
موفقیت برای این کشور در برگزاری این رویداد ورزشی مهم، ابراز 
کرد: جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد در جهت برگزاری هرچه 
بهتر و باشــکوه تر بازی های جام جهانی، در جزیره کیش و ســایر 
جزایر نزدیک به قطر هرگونه مســاعدت و کمک موردنیاز را ارائه 
کند و اطمینان داریم با برنامه ریزی هایی که انجام شــده اســت، 
جهانیان شاهد بازی های خاطره انگیزی خواهند بود.»شیخ تمیم بن 
حمــد آل ثانی« امیر قطر نیز در این تماس تلفنی با تأکید بر اینکه 
کشــورش بعد از مالقات و مذاکرات طوالنی دو کشــور در دوحه 
به طور کامل به توســعه هرچه بیشتر روابط با تهران متعهد است، 
گفت: معتقدیم سفر جنابعالی در توسعه روابط برادرانه و استحکام 
همکاری ها از نقش مهمی برخوردار است.وی با اظهار خرسندی از 
راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات جام جهانی، گفت: در این 
مسابقات به خوبی از برادران خود استقبال خواهیم کرد و گروهی که 
تیم ایران در آن قرار گرفته گروهی حماسی است و مطمئناً شاهد 
بازی های جذابی خواهیم بود.امیر قطر خاطرنشان کرد: در خصوص 
همکاری دو کشــور در برگزاری مسابقات نیز به زودی وزیر راه قطر 
در جزیره کیــش با همتای خود درباره نحوه همکاری ها مالقات و 

مذاکره خواهد داشت.

رییس سازمان غذا و دارو
علت افزایش چند برابری قیمت دارو

رییس سازمان غذا و دارو گفت: افزایش قیمت دارو در شش ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش 
۲ میلیارد دالری بودجه دارو اعمال شد و مسئوالن وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها 
را به نیمایی تغییر دادند.دکتر بهرام دارایی در گفتگو با ایسنا در پاسخ به چرایی افزایش چند برابری 
قیمت دارو و عدم جبران این افزایش قیمت برای بیماران، گفت: افزایش قیمت دارو در شــش ماهه 
نخست سال گذشته و به دلیل کاهش ۲ میلیارد دالری بودجه دارو اعمال شد و مسئوالن وقت برای 
جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.وی افزود: براســاس مصوبه مجلس 
شورای اسالمی و درخواست وزارت بهداشت وقت، بودجه ۲ میلیارد دالری برای کل تجهیزات پزشکی و 
دارو در نظر گرفته شد که در مقایسه با سال ۹۷، دو میلیارد دالر کمتر بود. این اتفاق سبب شد با توجه 
به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از فهرست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد.

30.1 درصد میانگین افزایش قیمت دارو در سال گذشته
دارایی با اشاره به اینکه افزایش چند برابری قیمت دارو موردی بوده و میانگین تورم سبد کلی داروها 
از تورم در بخش های دیگر کمتر اســت، ادامه داد: میانگین افزایش قیمت دارو در سال ۱۳۹۹، ۴۳.۱ 
درصد و در سال گذشته ۳۰.۱ درصد بوده است که از این میزان  ۱۸.۸ درصد مربوط به ۶ ماهه نخست 

سال ۱۴۰۰ و ۱۱.۳ درصد مربوط به شش ماهه دوم است.

افزایش چشمگیر قاچاق معکوس دارو در سال گذشته
معاون وزیر بهداشت همچنین به قاچاق معکوس دارو در کشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه علت اصلی 
قاچاق معکوس دارو نرخ ارزان آن در کشــور اســت، گفت: سال گذشته قاچاق معکوس دارو به  شدت 
افزایش پیدا کرد. اگرچه اعداد دقیق قاچاق معکوس دارو از کشور جمع بندی نشده، اما این ارقام قابل 
توجه و چشمگیر هستند. البته عوامل نشت دارو به خارج از شبکه به  صورت مستمر رصد و به مراجع 

قضایی معرفی می شوند.

اصالح ساختار ارز دارو، طوری خواهد بود که افزایش قیمت رخ ندهد
وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره احتمال تغییر در ارز دارو، با تاکید براینکه فعال تغییری در 
اختصاص ارز دارو رخ نداده است، گفت: اصالح ساختار اختصاص ارز به گونه ای خواهد شد که افزایش 

قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.

اصالح قیمت گذاری دارو با اصالح فرایند تخصیص ارز
وی با تاکید براینکه این فرایند، حذف ارز دارو نیســت بلکه اصالح فرایند اختصاص ارز به حوزه دارو 
و تجهیزات پزشــکی است، گفت: با اصالح فرایند تخصیص ارز، قیمت گذاری هم اصالح خواهد شد و 
تردیدی در این مســئله وجود ندارد. اما تغییر در این فرایند به گونه ای خواهد بود که افزایش قیمت، 
متوجه مردم نباشد.دارایی تاکید کرد: این اصالح قیمت ها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و 
بودجه و بیمه ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت  دارو برای تولیدکننده انجام می شود، اما اختالف 
قیمت یارانه )مابه التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی( به بیمه ها پرداخت می شود که مردم هنگام خرید 

دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.

وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه 1401
دارایی همچنین در ارزیابی از وضعیت بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ به ایسنا گفت: 
مصوبات بودجه ۱۴۰۱ مثبت ارزیابی می شود البته به شرطی که با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، 
شــرکت های بیمه و وزارت بهداشت به خوبی اجرا شود. دارو و تجهیزات پزشکی یک حوزه فرابخشی 

است و این همکاری می تواند منجر به رقم خوردن شرایط بهتر در صنعت دارویی کشور شود.

افزایش تا 4برابری حمایت از هزینه های بیماران خاص و صعب العالج؛ امسال
رییس ســازمان غذا و دارو با بیان اینکه حدود ۴۰۰ هزار بیمار خاص و صعب العالج در کشــور داریم، 
تصریح کرد: امسال حمایت از بیماران خاص و صعب العالج  در بودجه ۳ تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده و 

می توانیم به پوشش مناسب برای کاهش فرانشیز و پرداخت از جیب بیماران امیدوار باشیم.

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکا در مورد موضوعات باقی مانده در 
مذاکرات وین  هنوز تصمیم سیاسی خود را نگرفته است و سعی می کند که 

موضوعات باقی مانده را گروگان مسائل سیاست داخلی خود کند.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز 
)دوشنبه( در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص کارنامه ی دستگاه 
دیپلماســی کشورمان در سال گذشــته، گفت: کارنامه دستگاه دیپلماسی در 
سال گذشــته در حوزه ی رفع تحریم ها، خنثی ســازی تحریم ها و صیانت از 
منافع مردم، بســیار قابل قبول بود.وی افزود: در حوزه خنثی سازی تحریم ها 
کمک مؤثر دستگاه دیپلماسی برای ارتقای تجارت و مراودات عادی بخش های 
خصوصی و دولتی اعم از بخش های نفتی و غیرنفتی موفق بود.سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان تصریح کرد: سال گذشته سال سختی در موضوع کرونا 

و تأمین واکسن بود.
خطیب زاده افزود: در حوزه رفع تحریم ها نیز اقدامات گســترده ای از ســوی 
دســتگاه دیپلماسی انجام شــد و ماه ها مذاکره و ده ها جلسه در وین و صدها 
جلسه در تهران و رفت و برگشت های متعدد حجم بسیار زیادی از فعالیت های 

دستگاه دیپلماسی بود.

آمریکا هنوز تصمیم سیاسی اش در مذاکرات را نگرفته / تا ابد صبر 
نمی کنیم

وی همچنیــن در واکنش به اعمال تحریم های جدید از ســوی آمریکا گفت: 
آمریــکا از این اقدامات متناقض زیاد کرده اســت. آنچــه در خصوص یکی از 
هنرمندان ما رخ داد، یک نمونه از صدها هزار نمونه ای است که طی ۴۰ سال 
گذشته، آمریکا علیه ملت ایران انجام داده است.سخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: آمریکا نشــان داده از منظر واشــنگتن همه چیز سیاسی است و 
هر زمان الزم باشــد همه ی ارزش ها را قربانی اهداف سیاســی خود می کند.

خطیب زاده اضافه کرد: آنچه در وین شاهد آن هستیم به خاطر رویکرد آمریکا 
اســت؛ آمریکا در مورد موضوعات باقی مانــده در مذاکرات وین هنوز تصمیم 
سیاســی خود را نگرفته است و تالش می کند موضوعات باقی مانده را گروگان 
مسائل داخلی خود کند.وی تاکید کرد: ایران نمی تواند تا ابد صبوری کند؛ اگر 
آمریکا می خواهد توافقی داشــته باشــد باید تصمیم سیاسی خود را در اسرع 
وقت بگیرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی در تشریح سفر اخیر »انریکه مورا« به 
تهران گفت: آقای مورا در این ســفر حامل برخی نکات بودند که می خواستند 

با ما تبادل نظر کنند.

بیشترین ابتکارات را ایران در مذاکرات داشته است
خطیب زاده با بیان اینکه پاســخ ما به ســواالت مطرح شد و درخواست ما نیز 
روشــن بود، افزود: ما تالش کردیم که به عنوان جمهوری اسالمی ایران مسیر 
دیگری را مجدداً ایجاد کنیم.وی اظهار داشــت: به شــهادت آن هایی که پیام 

بردند و پیام آوردند تهران تا االن بیش ترین ابتکارات را داشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص وضعیت زندانیان ایرانی و آمریکایی 
گفت: منتظر پاســخ طرف مقابل هستیم اما هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. 

موضوع زندانیان منوط به اقدامات طرف آمریکایی است.

بایدن می خواهد میراث ترامپ را طی کند
خطیــب زاده در واکنش به برخی ادعاها در خصــوص مذاکرات و موضوعات 
منطقــه ای، گفت: اصاًل اینگونه نبوده کــه ما منطقه را به برجام متصل کنیم. 
انتقــاع ایران از برجام مطابق توافــق و قطعنامه ۲۲۳۱ مأموریت اصلی وزارت 
خارجه اســت.وی افزود: االن در گام های پایانی، آمریکا تالش می کند انتفاع 

چرخه ی اقتصادی ایران و انتفاع ایران از ابعاد مختلف برجام را مانع شود.

ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: ما در نقطه ای هســتیم که دولت بایدن 
می خواهــد میراث ترامــپ را طی کند یا به عنوان یک دولت نیمه مســئول 

عمل کند و توافق انجام شــود.خطیب زاده اظهار داشت: تحریم های غیرقانونی 
و یکجانبه جزو رویه های عادی در آمریکا شــده اســت و آمریکا باورش شده 
که پلیس دنیا، قاضی دنیا و هیئت منصفه دنیا اســت! باورش شده که رئیس 
جمهور آمریکا رئیس جمهور کل دنیا اســت، باورش شــده که قوانین داخلی 
آمریکا قوانین بین المللی است؛ هیچ کدام از این ها نیست و گردن کشی و زیاده 

خواهی جواب نمی دهد.

آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان
وی در خصوص آخرین وضعیت مذاکرات ایران و عربستان نیز گفت: آمادگی 
داریم تاریخ گفتگوها مشخص شود و ادامه یابد و گفتگوها نیازمند دستورکار 
مشخص است.سخنگوی دستگاه دیپلماســی با بیان اینکه نظرات خود را به 
صورت مکتوب به طرف ســعودی داده ایم، اظهار داشت: مسائل اختالفی ما و 
سعودی روشن است و به رغم پرونده های اختالفی باید تالش کنیم روابط خود 

را عادی کنیم. منتفع روابط عادی، مردم منطقه و دو کشور هستند.

آمریکا مسئول توقف مذاکرات است
خطیب زاده همچنین در خصوص چشم انداز توقف مذاکرات گفت: »بایدن« و 
کاخ سفید هنوز تصمیم سیاسی خود را نگرفته اند و متأسفانه توافق را گروگان 
مسائل حزبی و داخلی آمریکا کرده اند و این همان رویکردی است که منجر به 

شکست بسیاری از توافقات بین المللی توسط آمریکا بوده است.
وی افزود: توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوب بحث ما اســت و در همین 
چارچوب، دولِت بایدن باید تصمیم سیاســی خود را بگیرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان تصریح کرد: آمریکا مسئول توقف امروز مذاکرات است. 
راه حل این موضوع نیز در کاخ سفید است و باید به خواسته های معقول ایران 
که مورد تأیید اعضای ۱+۴ است، پاسخ منطقی بدهند.خطیب زاده گفت: اگر 
آمریکا بداند و یقین داشته باشد که ما از خطوط قرمز خود »نه« رد می شویم و 

نه از خواسته های خود کوتاه می آییم، توافق بسیار در دسترس است.

از خطوط قرمز خود در مذاکرات عقب نشینی نمی کنیم
وی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر، درباره تأیید یا عدم تأیید ادعای برخی 
از رسانه های غربی مبنی بر شــرط آمریکا برای عقب نشینی ایران از پیگیری 
پرونده شــهید ســلیمانی، گفت: خیر؛ ایران از خطوط قرمز خود در مذاکرات 
هیچ وقت عقب نمی نشیند.ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص آخرین 
وضعیت مردم افغانســتان نیز گفت: افغانستان امروز با مشکالت زیادی روبرو 
است. دختران، زنان، کودکان و مردان و تمامی اقشار مردم افغانستان در فشار 
و سختی هستند.خطیب زاده افزود: آقای امیرعبداللهیان در مالقات های خود در 
چین اعالم کرد که پذیرفته نیست حقوق اولیه دختران و زنان افغانستان برای 
تحصیل نادیده گرفته شود.وی با بیان اینکه هیئت حاکمه ی سرپرستی موقت 
افغانســتان باید مسئولیت پذیر باشد و همه باید تالش کنیم افغانستان از این 
دوران گذار عبور کند، اظهار داشت: برای ایران مردم افغانستان اولویت هستند 
و از همین باب اســت که در میانه زمستان سخت افغانستان تالش کردیم به 

آن ها سوخت برسانیم و بازارچه های مرزی باز بمانند.

وزارت خارجه ی این جریان یا آن جریان نیستیم!
ســخنگوی وزارت امــور خارجه همچنیــن در واکنش به اظهــارات یکی از 
نمایندگان مجلس در خصوص عدم تحقق مطالبــات ایران در مذاکرات وین 
گفت: وزارت امور خارجه، وزارت همه اســت و وزارت خارجه ی این جریان یا 
آن جریان نیست! هم وزارت خارجه ی آن هایی است که موافق توافق هستند 
و هم وزارت خارجه آنهایی اســت که شاید موافق توافق نباشند.خطیب زاده با 
اشاره به اینکه وزارت امور خارجه مسئولیت قطعی در حفظ و صیانت از منافع 

مردم را دارد، تاکید کرد:
ادامه در صفحه دوم

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛

ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شد
سرنوشت نامعلوم ارز ترجیحی؛

یارانه 14 میلیونی که پرداخت نشد!

افزایش مستمری بازنشستگان در سال 1401

مجلس حذف ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۱ به دولت محول کرد، این درحالیســت که دولت هم برنامه 
مشــخصی برای آن ندارد و هنوز اعالم نکرده سرنوشت دالر ۴۲۰۰تومانی چه خواهد شد. اما با منابعی که 
دولت طی ســال های گذشــته صرف پرداخت ارز ترجیحی کرده است، چه راهکارهای جایگزینی می شد 
اتخاذ کرد؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ فرودین ۱۳۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت دالر، دولت دوازدهم برای 
آنکه نشان دهد، هیچ مشکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی از مهلک ترین سیاست های اقتصادی چند 
دهــه اخیــر را اتخاذ کرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر تامین ارز تمام مصارف با 
نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساســی و با شعار حمایت از 
اقشــار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کاالها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی 

همچنان ادامه داد.....

رییس مرکز بهبود کسب و کار؛

 مخالفان تسهیل صدور مجوز به دنبال حفظ
 امضاهای طالیی هستند

جزئیات 10 قلم اول واردات در 1400

امپراطوری موبایل با واردات ۴.۱ میلیارد دالری
خطیب زاده در نشست خبری:

آمریکا درباره مذاکرات هنوز تصمیم نگرفته است
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گزیده خبر

 خطیب زاده در نشست خبری:
 آمریکا درباره مذاکرات هنوز تصمیم

 نگرفته است
ادامه از صفحه اول

روابط دولــت و مجلس و روابط وزارت خارجه و مجلس در بســیاری از ابعاد در 
مســیر همکاری است. شورای عالی امنیت ملی هم راهبری مذاکرات را دارد و در 
جلسات این شــورا و کمیته ی هسته ای آن، رئیس مجلس حضور دارد.وی افزود: 
امروز اگر پافشاری ما بر حقوق و منافع ملت ایران نبود، شاید در ماه های گذشته 
توافق نیم بندی حاصل می شــد، از این رو همه را به خوانش غیرگزینشی دعوت 
می کنم.ســخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: جلسات منظم خصوصی و عمومی 
با حضور نمایندگان مجلس داریم و همه مسائل قابل طرح در همه جلسات بوده 
و پاسخ هایی داده شده است.خطیب زاده در واکنش به تحوالت اخیر پاکستان نیز 
گفت: از نزدیک اتفاقات پاکســتان را رصد می کنیم و تحوالت در کشور دوست و 
برادر پاکســتان از اهمیت جدی برخوردار است.وی افزود: البته در نظام پارلمانی 
پاکســتان این تحوالت طبیعی اســت و همه باید اطمینــان حاصل کنیم مردم 
پاکســتان بدون دخالت خارجی، سرنوشت کشور خود را رقم بزنند. ما هم روابط 
بســیار خوبی با دولت پاکســتان داریم و در همین چارچوب تالش کردیم روابط 

خود را حفظ کنیم.

واکنش دستگاه دیپلماسی به نشست های اخیر منطقه
ســخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به برگزاری نشست های اخیر 
در منطقه نیز گفت: این نشست ها، نشســت مطرودین منطقه ای و مطرودین از 
جامعه خودشان اســت که تالش می کنند مشروعیتی که از مردم خود ندارند از 
بیگانــگان گدایی کنند، اما نمی دانند بیگانه آنهــا را می خواهد که به اهداف خود 
برســد.خطیب زاده افزود: موضوع اول جهان اسالم و حتی به رغم خیانت هایی که 
اتفاق می افتد موضوع فلسطین است. این موضوع نه فراموش می شود و نه با هیچ 
چیز دیگری جایگزین می شود.وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص نقض 
آتش بس از سوی عربستان در یمن گفت: باید گزارش های تکمیلی در این خصوص 
را دریافت کنم. دولت نجات ملی هنوز اظهارنظری در این خصوص نداشته است و 
یا من ندیده ام.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران از آتش بس در یمن 
استقبال می کند. ماه ها بود که عربســتان و ائتالف را ترغیب می کردیم دست از 
محاصره بردارند. امیدواریم با تسهیل دسترسی های بشردوستانه، این روند تکمیل 

شود.

لزوم تقویت نهادهای قانونی در عراق
خطیــب زاده در خصوص آخرین وضعیت عراق نیز گفت: ســفارت ما در بغداد و 
مقامــات در ایران تالش کردند روند دموکراتیک در عراق تســهیل شــود و باید 
تالش کنیم نهادهای قانونی در عراق تقویت شوند. این موضوع کاماًل عراقی است؛ 
گفتگوها با همه طرف های عراقی هم با جدیت ادامه دارد.وی همچنین در پاسخ به 
سوالی در خصوص علت جمع شدن چادر خبرنگاران در مقابل هتل کوبورگ وین 

گفت: این موضوع را باید از شهرداری وین بپرسید!

تاریخ سفر »اردوغان« به تهران قطعی نشده است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وضعیت سفر »اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
به ایران گفت: روابط ایران و ترکیه در چارچوب عادی خود در حال پیگیری است. 
تاریخ این ســفر هنوز قطعی نیست و منتظر تأیید تاریخ توسط دوستان در آنکارا 
هستیم که به محض قطعی شدن اعالم می شود.خطیب زاده در واکنش به بحران 
اوکراین نیز تاکید کرد: روسیه کشور همسایه ایران است. منطقه اوراسیا تحمل این 
خشــونت و جنگ را ندارد و کل منطقه اوراسیا و بسیاری از نقاط جهان متأثر از 
این جنگ هســتند و همه باید تالش کنیم این جنگ به راه حل مبتنی بر گفتگو 
بینجامد.وی همچنین در خصوص برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر اظهار داشت: 
از قبل با دولت قطر گفتگوهایی داشتیم و مناطق آزاد ما، کیش و قشم تدارکاتی 
را دیدند که میزبان برخی از هواداران فوتبال باشــند و امکانات خود را در اختیار 
بازیکنان قرار دهند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: همچنین در جریان سفر به 
سنگال دیدار کوتاهی با رئیس فدراسیون فوتبال این کشور برای برگزاری بازی های 

دوستانه داشتم.

دستور قضایی برای شناسایی ۶ متهم یک پرونده کالهبرداری
 بازیکن سابق پرسپولیس در میان متهمان

به منظور ضرورت تسریع در دستگیری متهمین یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع 
تشکیل شــبکه چند نفری کالهبرداری و اخالل در نظام اقتصادی کشور تصاویر 
شش متهم پرونده با دستور قضایی جهت شناسایی و اعالم شکایت منتشر می شود.

به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه، به منظور ضرورت تســریع در دستگیری 
متهمین یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع تشکیل شبکه چند نفری کالهبرداری 
و اخالل در نظام اقتصادی کشور تصاویر شش متهم پرونده با دستور قضایی جهت 
شناســایی و اعالم شکایت منتشر می شــود؛ بنابراین گزارش، به موجب پرونده 
مطروحه در شعبه دوم بازپرسی شهرستان رامهرمز ۶ نفر در یک پرونده متهم به 
تشکیل شبکه چند نفری کالهبرداری با ۱۲۵۴ شاکی و اخالل در نظام اقتصادی 
کشور هستند و با توجه به ادله و مستندات موجود اتهام آن ها محرز و نظر به صدور 
ابالغیه و همچنین صدور دستورات جلب و نیابت قضایی متواری بودن نامبردگان 
محرز شده است.در دستور قضایی دادستان عمومی و انقالب شهرستان رامهرمز 
آمده است از هموطنان درخواست می شود درصورت شناسایی یا داشتن اطالعاتی 
از متهمان این پرونده به نام های مصطفی قلندری فرزند علی اصغر، آیناز قلندری 
فرزند مصطفی، آنا قلندری فرزند مصطفی، سولماز قلندری فرزند مصطفی، عادل 
کاله کج فرزند محمد رضا و عبداهلل کاله کج فرزند محمدرضا به دادستانی عمومی 

و انقالب شهرستان رامهرمز و شعبه دوم بازپرسی دادسرای مذکور مراجعه کنند.

نیکزاد در صحن مجلس:
مجمع تشخیص مصلحت درباره مجوز 

واردات خودرو دخالتی نداشت
نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی 
گفت: هیئت رئیسه مجلس و شورای 
نگهبان درباره مجــوز واردات خودرو 
تصمیم گیــری کردنــد و هیئت عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت در 
این زمینه دخالتی نداشت.به گزارش 
خبرنگار مهر، غنی نظری نماینده مردم 
خلخال در مجلس شــورای اســالمی 

ظهر دیروز )دوشــنبه ۱۵ فروردین ماه( در تذکری شــفاهی در رابطه 
با موضوع حذف بند واردات خودرو از الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ گفت: 
در خصوص حذف واردات خودرو از الیحه بودجه باید بگویم که مجلس 
دارای کمیســیون تلفیق بوده و صحن مجلــس در این باره تصمیمات 
الزم را اتخاذ کرده اســت. واردات خودرو امروز از مطالبات مردم است و 
بارها نیز در خصوص ضعف خودروسازی داخلی در صحن علنی مجلس 
صحبت شده اســت.وی ادامه داد: باید اجازه دهند تا رقابت ایجاد شود 
و خودروســازان داخلی تکانی بخورند.نماینده مردم خلخال در مجلس 
تصریح کرد: اینکه مصوبه مجلس بدون اطالع اعضای کمیسیون تلفیق 
و نمایندگان حذف شــود، اصاًل قابل قبول نیست. مردم و جوانان ایران 
چه از دیگران کمتر دارند که خودروی خارجی در اختیارشــان نباشد؟ 
باید در بازار رقابت ایجاد کنیم.نظری گفت: نکته مهم این است که فقط 
مجلس باید قانونگذاری کند. نمایندگان نباید اجازه دهند نهادهای دیگر 
در قانونگذاری دخالت کنند. بارها تأکید شده که نباید سایر بخش ها در 
حوزه قانونگذاری وارد شــوند. این موضوع باعث وهن و ضعف مجلس 
است و آن را ناکارآمد نشان می دهد.وی با اشاره به اینکه نمایندگان باید 
روی مصوبات خود جدی باشــند، گفت: در فراکسیون نوشته بودند که 
»حذف بند واردات خودرو با مجوز هیئت رئیسه صورت گرفته است«؛ 
این قابل قبول نیســت، نه هیئت رئیسه این مجوز را دارد نه کمیسیون 
تلفیق می تواند بدون هماهنگی با سایر نمایندگان چنین کاری را انجام 
دهد.نماینده مردم خلخال در مجلس خاطرنشــان کــرد: این موضوع 
باید مبرهن و مشــخص شود و حرف دل همه نمایندگان است چرا که 
نباید بدون اطالع مجلس در مصوبات دســتکاری صورت گیرد یا نهاد 
دیگری موازی با نمایندگان در قانونگذاری دخالت کند. شــأن مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مشخص است و تعریف خاصی دارد که مجمع 
باید متناسب با همان تعریف رفتار کند.علی نیکزاد نایب رئیس مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به تذکر نظری گفت: رأی مجلس درباره واردات 
خودرو مشــروط بود و اجازه گرفته شــد که اگر شورای نگهبان نظر و 
ایرادی داشــت، هیئت رئیســه آن را اعمال کنند. هیئت عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز نظر خود را در این باره به شورای 
نگهبان داده اســت. اینکه افکار عمومی فکر می کنند حذف این بند در 
هیئت عالی نظارت مجمع صورت گرفته، درست نیست.وی تصریح کرد: 
روزهای آخر اســفند در صحن مجلس به صورت مشروط رأی گیری در 
این باره صورت گرفت و توافق شــد اگر شورای نگهبان ایرادی گرفت، 
هیئت رئیسه بتواند اقدام الزم را انجام دهد.نایب رئیس مجلس در پایان 
خاطرنشــان کرد: این موضوع را هیئت رئیسه با شورای نگهبان مطرح 
کرده نه با هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام؛ چرا که 

اگر چنین بود، باب جدیدی در قانونگذاری ایجاد شده بود.

رئیس قوه قضاییه:

شعار سال فقط در گوشه کاغذ نوشته نشود
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید اینگونه باشــد که شــعار ســال 
فقط در گوشــه کاغذ نوشته شــود بلکه باید برای پیاده سازی 
آن جهد و تالش کرد و دســتگاه قضایــی در تحقق این مهم، 
به همه بخش های کشــور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت االسالم 
والمســلمین محســنی اژه ای در نشســت دیروز )دوشنبه ۱۵ 
فروردین( شــورای عالی قوه قضاییه با تبریک فرا رســیدن ماه 
مبارک رمضان، این ماه را یک فرصت اســتثنایی برای همگان 
جهــت جلب رضایت باریتعالی و بهره منــدی از تفضالت الهی 
دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان دارای کرامت و شرافت 
و فضیلت باالیی اســت و همگان باید در حفظ حرمت این ماه 
و حریم الهی کوشا باشــند.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره 
به مقوله »اجرای کامل ســند تحول قضایــی و تعالی آن« که 
یکی از اولویت های ۱۵ گانه دســتگاه قضایی در ســال ۱۴۰۱ 
اســت، گفت: باید همه ارکان و اجزای قوه قضاییه تالش کنند 
تا در ســال جاری، مقوله تحول در عدلیه را تعمیق ببخشیم و 
این مقوله را گسترده و عملیاتی تر کنیم تا از این طریق اهداف 
نظام و مسئولیت های مصرح دستگاه قضایی در قانون اساسی و 
الزامات مندرج در ابالغ مقام معظم رهبری، عینیت بیشتری پیدا 
کند.رئیس دستگاه قضا، »برداشتن گام های بلندتر برای تحقق 

عدالت اجتماعی« را یکــی از هدف گذاری های اصلی عدلیه در 
سال ۱۴۰۱ دانست و در این زمینه به تاکیدات و تذکرات مقام 
معظم رهبری و الزامات گام دوم انقالب اســالمی اشاره کرد و 

اساس حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی را مبتنی بر اقامه ی 
عدل دانست.»تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه جانبه از 
تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان« یکی از 

اولویت های ۱۵ گانه دســتگاه قضایی در ســال جاری است که 
حجت االســالم والمسلمین محســنی اژه ای در جلسه پیشین 
شورای عالی قوه قضاییه به تشریح و تببین این مقوله پرداخته 
بود؛ در جلســه امروز نیز رئیس عدلیه مجدداً به مســئوالن و 
بخش های مختلف دســتگاه قضایی یادآور شد که برای تحقق، 
عملیاتی شدن و عینیت یافتن هر چه بیشتر شعار سال، کوشش 
و مســاعی مجدانه و پیگیرانه ای صرف کنند.رئیس قوه قضاییه 
در همین زمینه تاکید کرد: نباید اینگونه باشــد که شعار سال 
فقط در گوشــه کاغذ نوشته شــود بلکه باید برای پیاده سازی 
آن جهد و تالش کرد و دســتگاه قضایــی در تحقق این مهم، 
به همه بخش های کشــور و دو قوه دیگر مساعدت خواهد کرد.

رئیس قوه قضاییه »گره گشــایی از کار مــردم« را یکی دیگر از 
هدف گذاری های اصلی مجموعه تحت امر خود در سال ۱۴۰۱ 
دانســت و با اشاره به دعای سفارش شده در ماه مبارک رمضان 
که در آن از خداوند می خواهیم »هر گرسنه را سیر، هر غمگینی 
را دلشاد و هر اسیری را آزاد گرداند«، تصریح کرد: گره گشایی از 
کار مردم، عملی پرفضیلت است و این عمل در گستره اجتماع، 
فضیلت بیشــتری دارد؛ لذا با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان 
با روزهای آغازین سال ۱۴۰۱، مسئوالن و همکاران قضایی باید 

بیش از پیش در امر گره گشایی از کار مردم کوشا باشند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: در راستای تحقق شعار سال جدید، با حمایت و پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، سطح 
آمادگی های رزم را تقویت می کنیم.به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در 
مراسمی که با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولین در ستاد فرماندهی نیروی دریایی سپاه برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از 
زحمات همه فرماندهان، رزمندگان و ســربازان دریادل نیروی دریایی سپاه که در سال گذشته به صورت جهادی و انقالبی برای 
تحقق شعار سال ۱۴۰۰ تالش موفقیت آمیزی ارائه کردند، گفت: تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، برای ما حکم ابالغ و فرمان دارد و همگی ما 
مکلف هستیم و وظیفه داریم با تالش مضاعف و جهادی، در تحقق و عملیاتی نمودن این فرمان تعالی بخش در سال ۱۴۰۱ نقش آفرینی کنیم.فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه افزود: دانشمندان جوان و انقالبی کشــورمان از سالیان گذشته با هدایت و حمایت رهبر معظم انقالب اسالمی تحت عنوان شرکت های دانش بنیان توانستند 
بسیاری از مشکالت و نیازمندی های علمی و راهبردی کشور در بخش های مختلف را مرتفع نمایند که همانا برخی از آنها موجب خنثی شدن تحریم ها گردید.سردار 
تنگسیری با مثبت ارزیابی دانستن سطح کیفی بسیاری از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان داخلی که همگی از رویش های انقالب اسالمی هستند گفت: ما هم 
می توانیم به سهم خود برای تقویت سطح آمادگی رزم و باال بردن توان رزم با حمایت و پشتیبانی از این شرکت های دانش بنیان، از ظرفیت های آنان استفاده و گام 

مؤثری در تحقق شعار سال برداریم.

تهران- ایرنا- نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پیش نویسی که مبنای توافق نهایی باشد هنوز 
تهیه نشــده اســت. زیرا مذاکرات هنوز در مرحله رایزنی های نهایی است و اینطور نیست که بگوییم مذاکرات کامال تمام شده و 
به نقطه پایانی رسیده است.ابراهیم عزیزی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درخصوص ارائه پیش نویس مذاکرات به مجلس 
شورای اسالمی گفت:  معتقدم نباید پیشداوری کنیم. تاکنون هیچ پیش نویسی درخصوص موضوع مذاکرات به مجلس و کمیسیون 

تخصصی و امنیت ملی مجلس ارائه نشده است اما در جلسات متعددی که با حضور آقای امیرعبداللهیان و باقری برگزار شده محتوای مذاکرات و موضوعاتی که مطرح 
شده و دیدگاه های طرفین از سوی آنها تشریح شده است.نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: کمیسیون امنیت ملی جلسات متعددی را با آقای امیرعبداللهیان و باقری 
و محمد اسالمی رییس سازمان انرژی اتمی برگزار کرده و مذاکرات وین از زوایای متعددی مورد بررسی قرار گرفته است اما ما تاکنون پیش نویسی مکتوبی را ندیدیم.

عزیزی درباره ادعای مطرح شده درخصوص وجود پیش نویسی درخصوص مذاکرات گفت:  پیش نویسی که مبنای توافق نهایی باشد هنوز تهیه نشده است. زیرا مذاکرات 
هنوز در مرحله رایزنی های نهایی است و اینطور نیست که بگوییم مذاکرات کاماًل تمام شده و به نقطه پایانی رسیده است.وی عنوان کرد: شاید به نقطه پایان نزدیک 
شده باشد اما به نقطه پایان نرسیده است. تا زمانی هم که متن کامل مذاکرات به صورت رسمی از سوی وزارت امور خارجه به مجلس و کمیسیون امنیت ملی واصل 

نشده، هرگونه گمانه زنی بیشتر اظهارنظرهای شخصی و فردی است.

دریادار تنگسیری:

آمادگی رزم با پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان
عزیزی: 

پیش نویسی مبتنی بر توافق نهایی وجود ندارد
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گزیده خبر

 افزایش مستمری بازنشستگان
 در سال ۱۴۰۱

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با شــرکت در جلسه  نمایندگان کانون های 
بازنشستگی از افزایش منصفانه مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.به 
گزارش اقتصادآنالین، این جلسه که در اولین روز کاری با حضور رییس و اعضای 
هیئت مدیره کانون عالی کارگران بازنشســته و مســتمری بگیر، رییس اتحادیه 
پیشکسوتان جامعه کارگری و همچنین معاونین و مدیران ذیربط سازمان تامین 
اجتماعی به منظور اتخاذ بهترین تصمیم جهت افزایش میزان حقوق بازنشستگان 
و مســتمری بگیران در ســال ۱۴۰۱ برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر جامع 
میان نمایندگان بازنشســتگان و مدیران مقرر شــد، در هفته جاری با برگزاری 
جلســات کارشناسی و تخصصی و در نظر داشتن شرایط معیشتی بازنشستگان، 
مطلوب ترین تصمیم جهت افزایش میزان مستمری ها و ایجاد رضایتمندی این 

قشر معزز اتخاذ و پیشنهاد شود.
در پایان میرهاشم موسوی اظهار امیدواری کرد، با اتخاذ تصمیمات درست، رضایت 
بازنشســتگان تامین شده و به ســمت ایجاد عدالت در پرداخت ها که هدف این 
سازمان است، حرکت خواهیم کرد.مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی در مرداد ســال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمری بگیران این 

سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
براســاس این متناسب سازی، بازنشستگان با ٣۰ سال سابقه از فروردین ۱۴۰۰، 
چهــار میلیون و ۲۰۰ تا چهار میلیــون و ٣۰۰ هزار تومــان دریافت می کنند. 
بازنشستگان با بیش از ٣۰ سال سابقه نیز باتوجه به سنوات بیش از این مبلغ و 
بازنشستگان کمتر از ٣۰ سال سابقه هم کمتر از این میزان را )باتوجه به سنوات( 
دریافت خواهند کرد.در راستای این متناسب سازی همچنین ۲۸ اسفند ماه ۹۹ 
مبلغ یک  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی الحساب به حساب بازنشستگان 
واریز شــد.مرحله دوم این متناسب سازی نیز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با صدور 
یک بخشــنامه به واحدهای اجرایی این سازمان در سراسر کشور ابالغ شد.تاریخ 
اجرای متناسب سازی مرحله دوم از اول سال جاری )۱۴۰۰( بوده و درباره احکام 
برقراری بازنشستگی و بازماندگان در سال جاری، تاریخ اجرای متناسب سازی از 
تاریــخ برقراری و در خصوص احکام برقراری ازکارافتادگی کلی، از تاریخ پرداخت 
مســتمری خواهد بود.موضوعات متناسب ســازی مرحله دوم شامل ۷۵ درصد 
اعاده سطح نسبت به زمان برقراری؛ تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل ۵۰ 
درصد افزایش، تفاوت تطبیق متناسب ســازی حداقل دریافتی براساس سابقه و 
متناسب سازی کمک هزینه های مسکن، تأمین معیشت، عائله مندی و اوالد است.

متناسب سازی  75 درصد اعاده سطح نسبت به زمان برقراری
با اجرای این بخشنامه، فاصله حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر با اولین حکم 
بازنشستگی به میزان ۷۵ درصد ترمیم می شود. مبلغ متناسب سازی ۷۵ درصد 
اعاده ســطح نســبت به زمان برقراری با مبلغ پایه مستمری ماهیانه جمع و در 

سنوات آتی، مشمول افزایشات موضوع ماده ۹۶ قانون خواهد بود.

متناسب سازی مزایای جنبی
مزایای جنبی بازنشستگان و مســتمری بگیران نیز مشمول متناسب سازی قرار 
گرفته و بر همین اســاس کمک به تامین معیشــت مستمری بگیران که پس از 
افزایش سالیانه در سال جاری به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است، با متناسب سازی 
به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.همچنین کمک هزینه مسکن از ۷۰ هزار 
تومــان به ۱۵۰ هزار تومان، کمک هزینه عائله مندی از ۸۸ هزار و ۵۱ تومان به 
٣۷۰ هــزار و ۲۷۱ تومان و کمک هزینــه اوالد از ۱۷ هزار و ۷۸۲ تومان به ۹۵ 

هزار و ۹۹۶ تومان رسید.

تفاوت تطبیق متناسب سازی حداقل دریافتی براساس سابقه
مستمری آن دسته از افراد مشمول ماده )۱۱۱( قانون تامین اجتماعی که ۲۰ سال 
و کمتر سابقه پرداخت حق بیمه دارند، بعد از افزایش سنواتی حقوق سال ۱۴۰۰ و 
اجرای متناسب سازی مرحله دوم کمتر از ٣ میلیون تومان نخواهد بود و این مبلغ 
به ازای هر سال سابقه باالتر از ۲۰ سال به میزان ۴۰ هزار تومان افزایش می یابد.

میزان سابقه مورد احتساب بر اساس مجموع سوابق اصلی و ارفاقی بیمه شده تا 
سقف ٣۵ سال است و حداقل ناخالص پرداختی بابت مستمری و مزایای جنبی 
پس از اعمال متناسب سازی با احتساب کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه حق 

اوالد بابت ۲ فرزند کمتر از ٣ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نخواهد بود.

تفاوت تطبیق متناسب سازی با حداقل 50 درصد افزایش
پس از اجرای مرحله دوم متناسب ســازی، مجموع افزایش مســتمری و مزایای 
جنبی ســال ۱۴۰۰ هیچ یک از مســتمری بگیران نباید کمتر از پنجاه درصد و 
بیشــتر از صد درصد مجموع مستمری و مزایای جنبی ناخالص دریافتی وی در 

اسفند ماه سال ۱٣۹۹ باشد.

پرداخت سود مجامع از طریق سامانه سجام
در راســتای رعایت قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، پرداخت سود سهام از طریق 
سامانه سجام الزامی شد.به گزارش ایسنا، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار با ارسال نامه ای به تمامی ناشران ثبت شده و موسسات حسابرسی 
معتمد این سازمان از الزامی شدن پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام 
در سال جاری خبر داد.بر اساس این نامه، تمامی ناشرین ثبت شده نزد سازمان 
بورس و اوراق بهادار در راســتای تســهیل امور سهامداران موظف شدند سود 
تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به سهامداران 

پرداخت کنند.

سرنوشت نامعلوم ارز ترجیحی؛

یارانه ۱۴ میلیونی که پرداخت نشد!
مجلس حذف ارز ترجیحی را در بودجه ۱۴۰۱ به دولت محول 
کرد، این درحالیســت که دولت هم برنامه مشخصی برای آن 
نــدارد و هنوز اعالم نکرده سرنوشــت دالر ۴۲۰۰تومانی چه 
خواهد شد. اما با منابعی که دولت طی سال های گذشته صرف 
پرداخت ارز ترجیحی کرده اســت، چه راهکارهای جایگزینی 
می شد اتخاذ کرد؟اقتصادآنالین – صبا نوبری؛ فرودین ۱٣۹۷ 
در بحبوحــه افزایش قیمت دالر، دولــت دوازدهم برای آنکه 
نشان دهد، هیچ مشــکلی برای تامین ارز کشور ندارد، یکی 
از مهلک ترین سیاست های اقتصادی چند دهه اخیر را اتخاذ 
کــرد؛ هر چند بعد از چند ماه دولت از تصمیم خود مبنی بر 
تامیــن ارز تمام مصارف با نرخ ۴۲۰۰ تومانی کوتاه آمد اما به 
بهانه جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساســی و با شعار 
حمایت از اقشار ضعیف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی 
از کاالها از جمله دانه های روغنی و نهاده های دامی همچنان 
ادامه داد. سیاســتی که با وجود انتقادات گسترده، در دولت 
سیزدهم نیز ادامه پیدا کرد.بر اساس آمارهای موجود از ابتدای 
سال ۱٣۹۷ تا پایان ســال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دالر از 
منابع ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. باید توجه 
داشــت که این میزان برابر با کل ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص 
داده شده از ســال ۱٣۹۷ است و در نتیجه ارز تخصیصی به 
دارو، تجهیزات پزشــکی، واکســن کرونا و همچنین واردات 
کاالهای غیر اساســی در ابتدای اجرای این سیاســت را نیز 
شامل می شود که با توجه به در دسترس نبود آمارهای دقیق 
و موثق، تفکیک مصارف عماًل ممکن نیست. پرسش مهمی که 
باید پاسخ داد این است که آیا چنین سیاست پر هزینه ای، آن 
هم در شرایط تحریمی تا چه اندازه به هدف خود یعنی کنترل 

قیمت کاالهای اساسی رسیده است؟
برای آنکه بتوان تا حدودی به این پاســخ رسید، قیمت روغن 
خوراکی که یکی از کاالهای مشــمول این سیاست )دانه های 
روغنی و روغن خام( بود را بررسی می کنیم. بر اساس اطالعات 
مرکز آمار از ابتدای سال ۱٣۹۷ تا پایان سال گذشته، شاخص 
قیمــت گروه روغن و چربی ها، افزایش بیش از ٣۱٣ درصدی 
را نشــان می دهد. در مدت مشابه، شاخص گروه خوراکی ها، 
٣۵۶.۷ درصد و شــاخص کل قیمت  مصرف کننده، ۲۵۵.۷ 
درصد افزایش را نشــان می دهد. با مقایســه اولیه این اعداد 
به نظر می رسد که این سیاســت نتوانسته در کنترل قیمت 
کاالهای اساســی موفق عمــل کند.در این میــان، مدافعان 
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند که از یکســو قیمت های 
جهانی افزایش داشته و از سوی دیگر، سایر هزینه های تولید 
بدون در نظر گرفتن مواد اولیه وارداتی افزایش یافته است. بر 
مبنای این اســتدالل، این گروه مدعی هستند که در صورت 
عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، شــاهد افزایش چشم گیر 
قیمت ها حتی از سطوح فعلی می بودیم. اما آیا این استدالل 
درست است؟برای بررسی این موضوع، به طور مشخص قیمت 

روغن را در نظر می گیریم. حدود ۷۰ درصد بهای تمام شــده 
روغن خوراکی مربوط به دانه های روغنی و روغن خام اســت 
که گفته می شود حدود ۸۵ درصد آن وابسته به واردات است. 
بر اســاس آمارهای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو( 
شــاخص دانه های روغنی از ابتدای سال ۱٣۹۷ تا پایان سال 
گذشته، افزایش حدود ۶٣ درصدی را ثبت کرده است. حال با 
فرض اینکه ۷۰ درصد هزینه تولید مربوط به دانه های روغنی  
اســت، اگر این بخش از هزینه را با توجه به تورم جهانی این 
نهاده و ٣۰ درصد دیگر هزینه ها را نیز با توجه به تورم داخلی 

کشور افزایش دهیم، آیا قیمت های فعلی منطقی است؟
برای پاســخ به این پرســش قیمت روغن ۹۰۰ گرمی را در 
ابتدای ســال ۱٣۹۷ در نظر گرفتیم و با توجه به پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانــی از فروردین ماه آن ســال، قیمت روغن را به 
صورت ماهانه محاسبه کردیم؛ به بیان دیگر به صورت ماهانه 
۷۰ درصد قیمت را بر اساس تورم جهانی روغن های روغنی و 
٣۰ درصد دیگر را بر اساس تورم اقتصاد ایران افزایش دادیم و 
با قیمت بازار آن مقایسه کردیم.  نمودار زیر روند قیمت روغن 
۹۰۰ گرمی در بازار و همچنین با فرض موثر بودن ارز ۴۲۰۰ 

تومانی نشان می دهد:

قیمت روغن خوراکی 900 گرمی
از نمودار فوق به نظر می رسد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
را نمی تــوان به عنوان یک سیاســت موفق در نظر گرفت؛ به 
عنوان مثال در اسفند ۱۴۰۰، قیمت روغن ۹۰۰ گرمی در بازار 

حدود ۱۷هزار و ۶۰۰ تومان بوده است. در حالی که در صورت 
موثر بــودن ارز ۴۲۰۰ تومانی باید قیمت این کاال حدود ۱۲ 
هزار تومان می شد.بنابراین این محاسبات یک بار دیگر اثبات 
می کند که سازوکار تعیین قیمت نه بر اساس سرجمع هزینه 
بلکه بر اساس عرضه و تقاضاست. در این بین، سیاست حذف 
ارز ۴۲۰۰تومانی در شرایطی اتخاذ شده است که مجلس برای 
دولت این شــرط را گذاشته که تنها در صورتی می تواند این 
تصمیم را بگیرد که قیمت ها از سطح شهریورماه ۱۴۰۰ باالتر 
نرود. این شــرط خود ثابت می کند که مجلس قبول دارد که 
تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نمی تواند قیمت ها را کنترل کند، 
زیرا از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا انتهای سال همچنان تخصیص 
این ارز ادامه داشــته و اگر این سیاســت مفید بود، اصال چرا 
باید قیمت ها تا پایان سال افزایش پیدا می کرد که نمایندگان 
دولــت را ملزم کنند که در صورت حــذف ارز ۴۲۰۰ باید از 
تامین قیمت کاالها بر اساس شهریور ۱۴۰۰ اطمینان حاصل 
کند؟ و در ادامه هم باید این سوال را مطرح کرد که اگر کنترل 
قیمت ها کار آســانی است و دولت می تواند آن ها را در سطح 
خاصی نگاه دارد، چرا شهریور ۱۴۰۰؟ چرا مجلس زمانی دیگر 

که قیمت ها پایین تر بوده را انتخاب نکرده است.

اما این سیاست چه هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرده 
است؟ 

همانگونه که در ابتدای گزارش اشــاره شــد، طی چهار سال 
گذشته حدود ۷۰ میلیارد دالر ارز به نرخ ترجیحی تخصیص 

داده  شــده است. برای محاسبه معادل دالری آن اگر اختالف 
قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت بازار در هر ســال در نظر 
بگیریم، با توجه به تورم و ارزش زمانی پول، دچار کم برآوردی 
خواهیم شــد. در اینجا دو راهکار پیشــروی ما قرار دارد. اول 
اینکه ارزش حال ریالی را با توجه به تورم بدست آوریم و دوم 
اینکــه فرض کنیم تمام این ۷۰ میلیارد دالر امروز اختصاص 
یافته است، چون با اینکار هم منابع هدررفته در این سیاست 
و هم قدرت خرید آن با قیمتهای امروز محاســبه می شود. با 
انجام راهکار دوم و با در نظر گرفتن تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
با دالر بــازار آزاد )۲۷هزار تومــان(، ارزش ریالی برابر با یک 
هزار و ۵۹۶ هــزار میلیارد تومان بدســت می آید. اگر منابع 
۱۶۱هزارمیلیاردتومانی در نظر گرفته شده برای تخصیص ارز 
۴۲۰۰تومانی در بودجه ۱۴۰۱ را هم به این عدد اضافه کنیم، 
به یک هزار و ۷۵۷هزارمیلیارد تومان خواهیم رســید. بزرگی 
این عدد زمانی مشــخص می شــود که بدانیم منابع عمومی 
بودجه کل کشــور در ســال ۱۴۰۱ کم تر از یک هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان است!

حذف ارز 4200تومانی و رفع فقر مطلق
یکی از مهم ترین نکاتی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی وجود 
دارد این اســت که دولت در صورت حذف آن می توانست چه 
اقداماتی با این منابع انجام دهد. در صورتی که دولت طی این 
۵سال این ۷۰میلیارد دالر را صرف پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی 
نمی کرد، می توانســت با پرداخت یارانــه نقدی فقر مطلق را 
از بیــن ببرد. اگر دولت تنها قصد داشــت که از ٣دهک اول 
جامعه حمایت کند و طی این ۵سال، به طور متوسط ساالنه 
٣۵۰هزارمیلیاردتومــان مابه التفاوت ارز ترجیحی با بازار آزاد 
را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه می  کرد، به هر نفر از ســه 
دهک اول جامعه حدودا ۱۴.۵میلیون تومان می رسید. یعنی 
به هر نفر ماهانه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومان و به هر خانواده 
۴نفره ۴میلیون و ۸۰۰هزارتومان. حتی دولت می توانست طی 
این چند ســال، تمام این منابع را نیــز صرف پرداخت یارانه 
نقدی نکند و بخشی از آن را صرف پرداخت هزینه های دیگر 
کرده و کســری بودجه خود را پوشش دهد تا با کاهش تورم، 
به افزایش قــدرت خرید مردم از این طریق نیز کمک کند.با 
وجود تمام این مسائل و حتی با اختیاری که دولت به مجلس 
داده، هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی برای سرنوشت 
ارز ۴۲۰۰تومانی دارد. اگر می خواهد آن را حذف کند، راهکار 
جایگزین آن که نظر مجلس را جلب کند چیســت و اگر هم 
قصــد ادامه آن را دارد، با کمبود منابع خود چه خواهد کرد و 
اصال چــرا از روز اول تا این حد به حــذف آن اصرار ورزید و 
اکنون که ســال شروع شده، بعد از این همه هیاهو و جنجال 
برای حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰تومانی چرا دولت و مجلس 

نتوانسته اند سیاست شفافی در این زمینه ارائه کنند؟

رییس مرکــز بهبود کســب و کار وزارت اقتصاد 
گفت: وقتی به مشاغل خانگی مجوز می دهیم به 
این معنا نیســت که اجازه می دهیم، بلکه در واقع 
از آن ها دعوت می کنیم تا از مزایای رسمی شدن 
اســتفاده کنند.به گزارش مهر، همواره مناســب 
نبودن فضای کسب و کار در ایران به عنوان یکی از 
چالش های اساسی اقتصاد ایران مطرح بوده است 
و بخــش عمده این فضا به بحث صدور مجوزهای 
کسب و کار مربوط می شــود. طبق آمار شاخص 
سهولت انجام کسب وکار در ســال ۲۰۲۰، ایران 
در رتبه ۱۲۷ قرار گرفته اســت.درواقع طوالنی و 
پیچیده بــودن فرایند دریافت مجــوز راه اندازی 
یک کســب و کار جدید باعث شده است تا رغبت 
ســرمایه گذاران برای ورود به عرضه فعالیت های 
اقتصادی در ایران کاهش یابد. از طرفی مشاغلی 
که نیاز به مجوز نداشــتند نیز حمایت های کافی 
را دریافت نمی کردند.در حالی که تســهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار از ۱٣ سال پیش تاکنون در 
قالب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از تکالیف 
دولت ها بوده است، اما تاکنون گام بلندی در این 
راه برداشته نشده است. بر همین اساس در دولت 
ســیزدهم یک پروژه جدی بــرای اجرایی کردن 
این تکلیف تعریف شــده اســت که طی آن تمام 
دستگاه های اجرایی باید ضمن اینکه به درگاه ملی 
مجوزها متصل می شوند، مراحل صدور مجوزهای 
مربوط به خود را نیز تســهیل کنند.با این وجود 

در ماه های گذشــته گام های بلندی برای تسهیل 
فضای کســب و کار و حــذف امضاهای طالیی با 
پیشبرد درگاه ملی مجوزها برداشته شد، هرچند 
برخی دستگاه ها از جمله نظام مهندسی و کانون 
وکال تاکنون از پیوســتن به این درگاه خودداری 
کرده اند.در همین راســتا سید امیر سیاح، رییس 
مرکز بهبود کســب و کار وزارت اقتصاد گفت: هر 
کسب و کاری باید درهایش باز باشد برای مشاغل 
دیگر. الزمه این امر این اســت که شرایط صدور 
مجوزهایش اوالً شفاف باشــد و ثانیاً سهل باشد. 
یعنی شرط مبهم و غیرقابل تفسیر در آن نباشد. 
این طور نباشد که اگر کسی بخواهد کاری را شروع 

کند منتظر یک امتحان باشــد که معلوم نیست 
طبق چــه ضوابطی چه جوابی بــه آن می دهند.

رییس مرکــز بهبود کســب و کار وزارت اقتصاد 
افزود: کســانی که مقاومت می کننــد در مقابل 
ایــن امر به دنبال آن هســتند که امضای طالیی 
دستشان باشــد تا به هر کس که نمی خواهند و 
رقیبشان است، مجوز ندهند.وی افزود: نکته بعدی 
این است این فرایند صدور مجوز توسط اتحادیه ها 
و تشکل ها تعارض منافع دارند، زیرا اجازه می دهند 
کسی رقیبشان بشود یا نشود. خوب طبیعی است 
که هیچکس دوست ندارد برای خود رقیب ایجاد 
کند و ترجیح می دهد ســهم خود از سفره بیشتر 

باشد.سیاح با تأکید بر اینکه کانون وکال قانون دارد 
ولی به شکلی بهره بردای می کنند که افراد کمتری 
رقیبشان شود، افزود: یک اشکال بزرگ کانون وکال 
این اســت که صفر و صدی نگاه می کنند؛ یعنی 
می گویند یک نفر یا وکیل پایه یک است یا هیچی 
نیست که این درست نیست. یک نفر ممکن است 
بخواهد فقط مشــاوره بدهد و به تدریج پایه یک 
شــود. این دایره را به شدت تنگ کردند و نظارت 
را پیشینی کردند و می گویند هر کس از این دایره 
رد شــد وکیل پایه یک است.وی خاطرنشان کرد: 
در مورد نظام مهندسی هم این مشکل وجود دارد، 
البته نه به شدت کانون وکال. در مورد اصناف هم 
متأسفانه این مشکل وجود دارد و آن ها می توانند 
در شهرهای خودشان، مخصوصاً شهرهای کوچک 
به راحتی تنظیم گری کنند و بازی را به نفع خود 
بچرخاننــد. مثاًل در بعضی شــهرها دهنه بعضی 
مغازه ها را اصنــاف محدود می کنند، در حالی که 
می بینید دهنه مغازه اعضای هیأت مدیره باالتر از 
آن سقف است.این مقام مسئول وزارت اقتصاد در 
پاســخ به اینکه اساساً چرا باید به مشاغل خانگی 
مجوز داد، افزود: ما وقتی به مشاغل خانگی مجوز 

می دهیم به این معنا نیســت که اجازه می دهیم، 
بلکه هر کس می توانــد در منزل خود کار کند و 
شرعا و قانونا کسی مانع نیست، بلکه با این کار ما 
آن ها را رسمی می کنیم و از آن ها دعوت می کنیم 
که بیاید و از مزایای رســمی شدن استفاده کنید.

وی با بیان اینکه رسمی شدن منافع بزرگی دارد 
و می تواند بنگاه را توسعه دهد، افزود: بنگاهی که 
از زیر زمین می آید روی زمین می تواند ســربرگ 
داشته باشــد، می تواند برند داشته باشد، می تواند 
دســت چک داشته باشد، می تواند حساب رسمی 
به نام خودش داشته باشــد، می تواند بیمه کند، 
می تواند به بزرگان و دولت بفروشــد، می تواند در 
نمایشگاه ها شرکت کند. بنگاه غیر رسمی کوچک 
می ماند ولی بنگاه رســمی با استفاده از این مزایا 
می توانــد هر روز بزرگ تر شود.ســیاح با تأکید بر 
اینکه این اقدام برای دو طرف برد-برد است، ادامه 
داد: همچنین مشــاغل خانگی رسمی که بشوند 
نظارت پذیــر و چهارچوب پذیر می شــوند، مثاًل 
وزارت بهداشت در رابطه با مشاغلی که به صنایع 
غذایی و بهداشت مردم مرتبط است، می تواند آنها 
را در چهارچوب مشخصی بیاورد.این مقام مسئول 
با بیان اینکــه این اقدام می تواند خارج از ذهن ما 
شــغل، درآمد و گردش مالی ایجــاد کند، افزود: 
وظیفه وزارت اقتصاد بزرگ شــدن اقتصاد کشور 
است و این کار از بنگاه ها به سمت زنجیره ارزش 

شروع می شود.

رییس مرکز بهبود کسب و کار؛

مخالفان تسهیل صدور مجوز به دنبال حفظ امضاهای طالیی هستند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تامین ارز در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱٣۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دالر رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است 
گفت: تأمین ارز انجام شده در سال ۱٣۹۹ مجموعاً ٣۶.۵ میلیارد دالر بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۷ میلیارد دالر 
افزایش یافت.رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تاکید کرد: مجموع عرضه ارز 
توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال ۱۴۰۰ نیز ۲۹ میلیارد و ٣۰۰ میلیون دالر بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱٣۹۹ برخوردار است.صالح آبادی ضمن 
تشریح تحوالت بازار ارز کشور در سال گذشته افزود: میزان خرید و فروش اسکناس دالر در بازار متشکل معامالت ارزی با افزایش ۱۷۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با 
ســال ۱٣۹۹ به رقم یک میلیارد و ۶۹۴ میلیون دالر رســید. نرخ اسکناس دالر در این بازار در ابتدای دوره ۲۴.۷۵۴ تومان و در پایان دوره ۲۴.۸۱۴ تومان بود.به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی، خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معامالت ارزی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱٣۹۹ با افزایش ۱۸۶ درصدی به رقم ۲۹۹ میلیون یورو 
رسید. این میزان در سال های ۱٣۹۸ و ۱٣۹۹ به ترتیب ۸ و ۸۰ میلیون یورو بوده است.صالح آبادی با بیان اینکه میانگین نرخ دالری معامالت در سامانه نیما در ابتدای دوره 
سال ۱٣۹۹ با رقم ۱٣.۸۱۸ تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم ۲٣.۰۲٣ تومان رسیده است، افزود: این در حالی است که میانگین نرخ دالری معامالت 

در سامانه نیما در ابتدای سال ۱۴۰۰ با رقم ۲٣.۲۰۰ تومان شروع و با میانگین معامالت ۲٣.۸۹۱ تومان به پایان رسیده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید برای آنکه تولید صادرات محور در اقتصاد ایران اوج بگیرد، باید عوامل داخلی و 
خارجی در کنار یکدیگر بهبود پیدا کنند.عباس آرگون در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آماری که از تجارت ایران و به طور خاص 
صادرات کشور در سال ۱۴۰۰ به دست آمد نشان دهنده رشد امیدوارکننده ای است که معلوم می کند فعاالن اقتصادی حتی در 
شرایط سخت تحریم نیز توانسته اند به بخشی از اهداف کالن موجود در تجارت کشور دست پیدا کنند.وی با بیان اینکه ظرفیت 

بالقوه اقتصاد ایران بسیار باالتر آمارهای فعلی است، بیان کرد: این آمارها در حالی به دست آمده که ما به شکل همزمان با مشکالت داخلی و بین المللی مواجه بوده ایم و 
شرایط برای سرمایه گذاران و صادرکنندگان دشوار بوده است، از این رو در صورت بهبود زیرساخت های موجود می توان انتظار داشت که صادرات ایران از رقم فعلی نیز 
بسیار فراتر برود.عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت احیای برجام و کنار رفتن تحریم ها، تصریح کرد: در شرایط تحریمی، ما برای صادرات با مشکالت فراوانی 
مواجه هستیم، از دشواری پیدا کردن مشتریانی که حاضر باشند در این شرایط با ایران کار کنند گرفته تا مشکالتی که در نقل و انتقال کاال و سپس دریافت ارز آن 
وجود دارد، در همه بخش ها صادرات را برای ما پرهزینه تر کرده است. از این رو در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود، می توان انتظار داشت که بخش مهمی از 
این نگرانی ها کنار برود.آرگون ادامه داد: البته احیای برجام گام نخست است. حل کردن مشکل اف ای تی اف و برقراری مجدد ارتباطات بانکی و تالش برای اتصال 

اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی گام های دیگری است که باید در این زمینه برداشته شود.

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛

افزایش ۵۷ درصدی تأمین ارز در سال ۱۴۰۰
عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

اقتصاد در انتظار احیای برجام
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گزیده خبر

بازدید وزیر تعاون, کار و رفاه اجتماعی از 
کارخانه صبا فوالد خلیج فارس

  بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت 
صبــا فوالد خلیج فــارس دکتر حجت 
کار  تعــاون,  وزیــر  عبدالملکــی  هلل  ا
و رفــاه اجتماعــی بــه همــراه دکتر 
اســکندری مدیرعامل صندوق  محمد 
بازنشستگی کشوری و دکتر احسان کامرانی معاون سیاسی امنیتی استانداری 
هرمزگان و تعدادی از معاونین و مدیران استانی صبح جمعه پنجم فروردین 
ماه از نخستین کارخانه تولید بریکت گرم ایران HBI شرکت صبا فوالد خلیج 
فــارس بازدید نمودند.وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در این بازدید نوروزی 
ضمن دیدار با کارگران و پرســنل از بخش های مختلف کارخانه صبا فوالد 
خلیــج فارس از جمله خط تولید و اتاق کنترل بازدید و از نزدیک در جریان 
روند تولید محصول اســتراتژیک این کارخانه بریکت گرم HBI قرار گرفتند.

در حاشــیه این بازدید دکتر احسان دشــتیانه مدیرعامل شرکت صبا فوالد 
خلیج فارس گزارشی از روند تولید و برنامه های در دست اقدام این کارخانه 

را ارائه نمودند.

حد حریم و بستر بیش از ۳۹۶ کیلومتر از 
رودخانه های کردستان تعیین شد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردســتان گفت: در راستای اجرای ماده 
۲ قانــون توزیع عادالنــه آب، به تازگی حریم و بســتر ۳۹۶.۲۵ کیلومتر از 
رودخانه های اســتان تعیین شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای کردستان، مهندس آریانژاد، اظهار داشت: این کار در راستای اجرای ماده 
۲ قانــون توزیع عادالنه آب و همچنیــن )ماده ۳( آیین نامه مربوط به نحوه 
تعیین بستر و حریم رودخانه ها و مسیل های مصوب آبان سال ۱۳۷۹ و در 
حوزه شهرســتان های سنندج، سقز، مریوان، کامیاران و دیواندره انجام شده 
است.وی یادآور شد: در شهرستان سنندج رودخانه قشالق حد فاصل پلیس 
راه کرمانشاه به سد ژاوه ۲۷ کیلومتر، در رودخانه کوله دیواندره ۱۲ کیلومتر 
و رودخانه های بیار، زرینجوب و الک در کامیاران به ترتیب هشــت کیلومتر، 

۱۱ کیلومتر و ۵.۸ کیلومتر تعیین بستر شد.

بررسی موانع تولیدی علی آباد کتول؛ در 
بازدید نماینده شهرستان و مدیرعامل 

شرکت گاز استان گلستان
به منظور بررسی موانع تولیدی شهرســتان علی آباد کتول دکتر رحمت اله 
نوروزی نماینده مجلس شــورای اســالمی منطقه به همراه ابراهیم احمدی 
فرماندار، علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان، حسن زاده سرپرست اداره 
کل صنعت، معدن و تجارت، بخشــداران کماالن و مرکزی. از کارگاه تولید 
روســری ترکمنی در بدراق نوری بازدید به عمــل آوردند.در این بازدید که 
در راســتای تحقق شعار سال جاری که توســط رهبر فرزانه مزین به سال 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین شده برگزار شد، دکتر رحمت اله نوروزی 
نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی بر رفع موانع تولید و رشد و 
توسعه مراکز صنعتی و تجاری شهرستان تأکید نمود.وی در ادامه ضمن ارائه 
رهنمودهای الزم در این خصوص، مســاعدت و همکاری سایر دستگاه های 
اجرایی را در تحقق این موضــوع مهم خوانده و بر لزوم رفع موانع موجود و 
فراهم نمودن به موقع امکانات ، تجهیزات و سوخت مورد نیاز  مراکز تولیدی 

تأکید کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:
۱۵ هزار فرصت شغلی در آذربایجان شرقی 

ایجاد شد
آذربایجان شرقی – شیعه نواز: مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته 
۱۵ هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شد و در سال 
جاری برای ایجاد ۴۵ هزار فرصت شغلی برنامه ریزی 
شــده است.حسین فتحی، در دیدار با اعضای هیات 
مدیره و بازرسان کانون انجمن های صنفی کارگری استان با بیان اینکه این 
اداره کل به عنوان قرارگاه هماهنگ کننده ایجاد فرصت های شغلی در استان 
تعیین شده است، افزود: تحقق این برنامه نیازمند همکاری و همراهی سایر 
دستگاه های اجرایی بوده و هدف این اداره کل در اشتغالزایی، تحقق اشتغال 
همراه با خالقیت و کارآفرینی است.وی با اشاره به وضعیت واحدهای صنعتی 
و تولیدی اســتان اظهار داشت: سال گذشته اعتراضاتی که در سطح جامعه 
کارگری رخ داد هیچکدام مربوط به مسایل تعویق در پرداخت حقوق نبود و 
این خود یک گام بزرگ محسوب می شود.مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخی از اعتراضات کارگری سال گذشته بیشتر 
ناشی از مسایل معیشتی و اقتصاد کالن بود، گفت: بخش دیگری از آن ها نیز 
مربوط به مسایل اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بوده که با تالش و همکاری 
های انجام شــده در اجرای این طرح در سطح واحدهای صنعتی و تولیدی 
۷۰۰ برابر رشــد حاصل شــد.فتحی، با اشاره به حضور تشکل های کارگری 

قوی، متعهد و آشنا به قوانین ادامه داد.

چینی ها خریداران بزرگ گاز ارزان روسیه
برخالف اکثر خریداران که به تحریم خودخواسته واردات انرژی روسیه دست 
زده اند، واردکنندگان گاز طبیعی مایع )LNG( چین محتاطانه به دنبال خرید 
بیشــتر گاز از روسیه به قیمت ارزان تر هســتند.به گزارش ایسنا، بلومبرگ 
به نقل از منابع آگاه گزارش کرد: شــرکتهای دولتی از جمله ســینوپک و 
پتروچاینا ســرگرم مذاکره با فروشندگان برای خرید محموله های نقدی از 
روســیه با تخفیف چشمگیر هستند. بعضی از واردکنندگان سرگرم بررسی 
استفاده از شرکتهای روسیه برای شرکت در مناقصه های خرید LNG از طرف 
آنها هستند تا برنامه های خرید خود را از دولتهای خارجی پنهان کنند.با ادامه 
جنگ در اوکراین و افزایش فشار اتحادیه اروپا علیه مسکو، اکثر واردکنندگان 
LNG در سراســر جهان محموله های روسی را به دلیل نگرانی از تحریمهای 
آتی یا لطمه دیدن شهرتشان خریداری نمی کنند. شرکتهای چینی به عنوان 
تنها شرکتهایی ظاهر شــده اند که تمایل دارند به این ریسک دست بزنند. 
با این حال پتروچاینا حاضر نشــد در این باره اظهارنظر کند و سینوپک به 
درخواست اظهارنظر واکنش نشان نداد.این رفتار مشابه اقدام پاالیشگاههای 
نفت چین اســت که محرمانه نفت ارزان روسیه که سایرین نمی خواهند را 
خریداری می کنند را دریافت می کنند. چندین محموله LNG در چند هفته 
 LNG ،اخیر توسط واردکنندگان چینی خریداری شده اند.به گفته معامله گران
روســیه با بیش از ۱۰ درصد تخفیف در مقایسه با محموله های عادی برای 
شمال آسیا در بازار معامالت نقدی تجارت می شود. قیمت معامالت نقدی 
LNG ماه گذشــته به دلیل جنگ در اوکراین که باعث محدود شدن عرضه 
جهانی شد، به رکورد باالیی صعود کرد.مطمئنا چین در شرایطی که دمای 
هوا مالیم شده و قرنطینه های کرونا احتمال کاهش تقاضا در بازار معامالت 
نقدی را تقویت کرده است، نیاز فوری به LNG ندارد. با این حال گاز روسیه 
با تخفیف قابل مالحظه می تواند به تقویت ذخایر گاز این کشور پیش از رشد 
دوباره قیمتها در تابســتان امسال کمک کند.معامله گرانی که مایل نبودند 
نامشــان فاش شود، گفتند: خریداران LNG چین به دنبال خرید محموله ها 
از طریق مذاکرات دو جانبه هستند تا در بازار معامالت نقدی چندان جلب 
توجه نکنند. و شــرکتهایی که محتاط مانده اند، ترجیح می دهند از خرید 
مقادیر بزرگ گاز خودداری کنند.شرکتهای چینی به جای مشارکت مستقیم 
در مزایده فروش LNG روســیه، از شرکتهای واسطه استفاده می کنند تا از 
طرف آنها خرید کنند و نام دریافت کننده اصلی پنهان بماند و فعالیتشــان 
در بازار معامالت نقدی پوشیده بماند. اما در عوض شرکتهای چینی تحویل 
گاز روسیه تحت قراردادهای بلندمدت را مانند سایر شرکتها در جهان قبول 
می کنند.همچنین شرکتهای چینی از استفاده از دفاتر ماهواره ای از لندن تا 
سنگاپور اجتناب می کنند تا از روبرو شدن با مشکالت احتمالی با دولتهای 
این کشورها دور بمانند. اکثر میزهای معامالت LNG برای شرکتهای چینی 
در خارج از کشــور قرار دارند.بر اساس گزارش بلومبرگ، همچنان موانعی 
وجود دارد. خریداران LNG چینی کوچکتر برای دریافت ضمانتنامه از بانکها 
برای خرید محموله های نقدی گاز روسیه مشکل دارند و اکثر موسسات مالی 
در سنگاپور تمایلی به فراهم کردن حمایت ندارند. تنها واردکنندگان بزرگ 
چینی می توانند از طرحهای اعتبار باز اســتفاده کنند که خطهای اعتباری 
از پیش تایید شده از سوی بانکها هستند.در این بین، قیمت گاز طبیعی در 
اروپا در بحبوحه نگرانیها نسبت به تشدید تحریمها علیه روسیه، افزایش پیدا 
کرد. نرخ پایه گاز در اروپا حداکثر هفت درصد افزایش داشــت. قیمت گاز 
هلند برای ماه آتی که قیمت پایه اروپایی است، ساعت ۸ و ۲۶ دقیقه صبح 
به وقت محلی در آمســتردام، ۲.۶ درصد رشــد کرد و به ۱۱۵ یورو در هر 
مگاوات ساعت رسید. قیمتها هفته گذشته ۱۱ درصد افزایش پیدا کردند که 

نخستین رشد هفتگی در یک ماه گذشته بود.

قیمت نفت در سراشیبی نزولی افتاد
قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه که ســرمایه گذاران به 
آزادســازی نفت از ذخایر اضطراری کشــورهای مصرف کننده 
چشم دوخته بودند و آتش بس در یمن که نگرانی ها نسبت به 
اختالالت عرضه خاورمیانه را تسهیل می کند، به روند کاهشی 
اخیرش ادامه داد.به گزارش ایسنا، بهای معامالت نفت برنت ۷۹ 
سنت معادل ۰.۸ درصد کاهش یافت و به ۱۰۳ دالر و ۶۰ سنت 
در هر بشــکه رســید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا ۸۲ ســنت معادل ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرد و به ۹۸ 
دالر و ۴۵ ســنت در هر بشکه رســید. هر دو شاخص در زمان 
گشــایش معامالت روز دوشنبه، یک دالر نزول کرده بودند.یک 
آتش بس دو ماهه میان ائتالف به سرکردگی عربستان سعودی 
و یمن زیر نظر سازمان ملل متحد به اجرا در آمده است. به گفته 
فیلیپ فالین، تحلیلگر ارشــد گروه پرایس فیوچرز، این جنگ 
تهدیدی برای عرضه بود و آتش بس، تهدید متوجه عرضه نفت 
خاورمیانه را کاهش خواهد داد.به گفته منابع صنعتی، تولید نفت 
و میعانات گازی در روسیه که دومین صادرکننده بزرگ جهان 
است، از ۱۱.۰۸ میلیون بشکه در روز در فوریه به ۱۱.۰۱ میلیون 
بشــکه در روز در مارس کاهش پیدا کــرد. پاالیش و صادرات 
نفت روسیه تحت تاثیر تحریم های دولتهای غربی و تحریم های 
خودخواسته خریداران دیگر قرار گرفته است. برآوردها از اختالل 
صادرات نفت روســیه از یک تا سه میلیون بشکه در روز متغیر 

اســت.قیمتهای نفت هفته گذشــته پس از این که جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا پس از مشورت با آژانس بین المللی انرژی، 
وعده داد به مدت شــش ماه، روزانه یک میلیون بشکه نفت از 
ذخایر نفت اســتراتژیک آمریکا برداشت خواهد شد، حدود ۱۳ 

درصد ریزش کرد. بایدن سومین دور برداشت از ذخایر در شش 
ماه گذشته را اعالم کرد. برداشت کم سابقه ۱۸۰ میلیون بشکه 
نفت از ذخایر نفت استراتژیک با هدف کاهش نگرانیها نسبت به 
کمبود عرضه و مهار افزایش قیمتها پس از حمله نظامی روسیه 

به اوکراین و اعمال تحریمها علیه مســکو انجام می شود. کاخ 
ســفید در بیانیه ای اعالم کرد برداشــت از ذخایر زمان کافی تا 
زمان افزایش تولید داخلی تا پایان امسال فراهم می کند. درآمد 
فروش برای پر کردن مجدد ذخایر در ســالهای آینده استفاده 
می شــود تا اطمینان حاصل شــود ذخایر کافی برای واکنش 
به شــرایط اضطراری وجود خواهد داشــت. هدف از این اقدام، 
کاهش فشــار صعودی روی قیمتها با افزایش فوری میزان نفت 
موجود است و تخفیف نگرانیها نسبت به کاهش یکباره صادرات 
نفت روسیه در نتیجه جنگ و تحریمهاست.در حالی که وزارت 
انرژی آمریکا جزئیات فروش نفت را تشریح کرد، اعضای آژانس 
بین المللی انرژی هم روز جمعه موافقت کردند نفت بیشتری از 
ذخایر اضطراری خود آزاد کنند.تینا تِنگ، تحلیلگر بازار شرکت 
»ســی ام ســی مارکتس« در یادداشتی نوشــت: این اقدامات 
مشــترک آمریکا و هم پیمانانش می تواند موقتا عرضه و تقاضا 
در سال ۲۰۲۲ را متعادل کند اما شاید راه کار بلندمدتی نباشد. 
از سوی دیگر تولیدکنندگان نفت آمریکا ممکن است برای باال 
نگه داشتن سود خود، تمایلی برای افزایش تولید نداشته باشند.

با وجود درخواستهای بایدن از شرکتهای انرژی آمریکایی برای 
افزایش تولید، رشــد شمار دکلهای حفاری آمریکا آهسته بوده 
است زیرا شرکتهای حفاری به جای افزایش تولید، همچنان به 

سوددهی به سهامدارانشان متمرکز مانده اند.

سخنگوی صنعت برق گفت: میزان مصرف برق از ابتدای سال جاری تا پایان روز ۱۳ فروردین در کشور حدود چهار درصد رشد داشته و پیش بینی می شود که میزان مصرف برق 
روند صعودی داشته باشد.مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رشد مصرف برق در ایام عید، اظهار کرد: هفته پیش رو بسیار گرم خواهد بود و پیش بینی ما 
این است که مصرف برق به طور فزاینده ای افزایش پیدا کند، هرچند که دوره گرما طوالنی نیست و احتماال روند گرما از اواسط هفته کاهشی خواهد شد اما به هر حال پیش بینی 
می شود طی دو هفته آینده تا پایان فروردین میزان مصرف برق در اوج شبانه به بیش از ۴۲ هزار مگاوات برسد.وی با بیان اینکه حتی ممکن است میزان مصرف برق به ۴۵ هزار 
مگاوات هم برســد، گفت:درحال حاضر وضعیت تولید مناســب است و مشکلی برای تامین برق وجود ندارد، اغلب نیروگاه ها در مرحله تعمیرات هستند، برای حدود ۱۰۰ هزار 
مگاوات از پایان شهریور ماه سال گذشته برنامه ریزی تعمیرات انجام شده و تا آخر خرداد ماه این عملیات ادامه خوهد داشت.سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه تعمیرات برخی از نیروگاه ها تمام شده و برخی دیگر در 
دست تعمیر هستند، اظهار کرد: در حال حاضر از حدود ۱۰۰ هزار مگاوات حدود ۷۳ درصد از تعمیرات نیروگاهی انجام شده و به ترتیب وارد مدار می شوند، هرچند هنوز عملیات تعمیرات برخی از نیروگاه ها باقی 
مانده است و مجددا باید برای تعمیر از مدار خارج شوند تا تعمیرات الزم روی آن ها انجام شود تا با آمادگی بیشتری وارد پیک تابستان شوند.رجبی مشهدی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۰ میلیارد کیلووات 
ساعت برق مصرف شده است، افزود: بیشترین مصرف برق، از ابتدای سال تا روز ۱۳ فروردین در استان های تهران، فارس و زنجان ثبت شده، رشد مصرف برق در تهران، فارس و زنجان از ابتدای سال جاری تاکنون 
بیش از ۱۰ درصد بوده و افزایش مصرف برق در استان هایی که تردد بیشتری در آن ها انجام شده یا صنعتی هستند، رخ داده، همچنین در استان های کرمانشاه، سمنان و سیستان و بلوچستان کمترین رشد مصرف 
برق ثبت شده است.وی با اشاره به طرح های توسعه ای نیروگاه ها گفت: این طرح ها نیز به خوبی پیش می روند و برنامه های افزایش تولید در دستور کار است تا دیگر نیازی به اعمال محدودیت های جدی در بخش های 

مختلف نباشد. ما در حال حاضر تمام تالشمان را می کنیم تا حداکثر تولید را در تابستان داشته باشیم و تابستان را با محدودیت کمتری پشت سر بگذاریم.

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات  آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در 
شرایط کنونی وضعیت ذخیره آب در سدهای پنجگانه تهران مناسب نیست و با کاهش 
ورودی نیز مواجه هستند، شرایطی که پیش بینی می شود در ماه های آینده و در صورت 
نبود بارشهای خوب بهاری سخت تر شود.محمد شهریاری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به آخرین وضعیت سدهای پنجگانه تهران، اظهار کرد: وضعیت ورودی سدها از ابتدای 

سال آبی تا حدود ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، معادل ۴۰۹ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با ۵۷۳ میلیون مترمکعب مدت 
مشــابه سال آبی گذشته ۲۹ درصد کاهش ورودی داشته است.به گفته وی، از ابتدای فروردین ماه سال  جاری تا روز سیزدهم 
ورودی آب مخازن سدهای پنجگانه تهران، حدود ۶۲ میلیون مترمکعب بود، این میزان در مدت مشابه سال گذشته معادل ۱۲۰ 
میلیون مترمکعب بود، بنابراین شاهد کاهش ۴۹ درصدی ورودی سدهای تهران هستیم.مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات  آبی 
و برقابی شرکت آب منطقه ای تهران با تاکید بر اینکه اگر وضعیت کاهش ورودی به سدها ادامه دار باشد، شرایط سختی را پیش 
رو خواهیم داشت، اظهار کرد: پیش بینی سازمان هواشناسی کشور حکایت از کاهش بارندگی استان تهران در فصل بهار و نسبت 

به متوسط بلندمدت دارد، لذا تقاضای ما از همه شهروندان صرفه جویی و مدیریت مصرف آب است.

وضعیت منابع آبی تهران محدودیت های تامین برق چقدر خواهد بود؟
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عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
نمایندگانی که موضوع استیضاح را طرح کرده اند 
بر نظر ســابق خــود مصرند، رای خــود را پس 
نگرفته اند و منتظرند که هیات رئیسه اعالم وصول 
کند.علی جدی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایلنــا، درباره احتمال تغییر در روند قرعه کشــی 
خودرو در ســال جــاری اظهار داشــت: هرگونه 
تغییر در روند اجرای قرعه کشــی و یا تصمیمات 

مربــوط به خــودرو در حیطه اختیــارات وزارت 
صمت اســت اما ما همچنان نســبت به عملکرد 
خودروســازان انتقاد داریم، همه ساله برنامه های 
زیادی را اعالم می کنند اما هیچ یک اجرا نمی شود.

وی تاکید کــرد: ما بارها اعالم کرده ایم که دولت 
باید از حوزه خودروسازی خارج شده و همچنین 
بخشــی از نیــاز داخل از واردات تامین شــود تا 
ساخت خودرو رقابتی شود و خودروساز هم تولید 

خود را باال ببرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: تا زمانی که بحث عرضه و تقاضای 
خودرو باالنس نشود اتفاق مثبتی نمی افتد. بارها 
خودروســازان وعده داده اند که عرضه را افزایش 
می دهند تا پروســه قرعه کشــی متوقف شود اما 
عمال هیچ گونه افزایش تولیدی نداشــته اند. وی 
یادآور شد: حتی اگر خودروســازان تولید را باال 
ببرند یک سال تعهد فروش دارند که به آن عمل 

نکرده اند.جــدی درباره وضعیت اســتیضاح وزیر 
صمت نیز بیان داشــت: نمایندگانی که موضوع 
اســتیضاح را طرح کرده اند بر نظر ســابق خود 
مصرند و رای خــود را پس نگرفته اند و منتظرند 
که هیات رئیسه اعالم وصول کند.وی خاطرنشان 
کرد: موضوع مورد انتقاد نمایندگان هم همچنان 
روی محور کیفیت، کمیت، واردات و میزان تولید 

خودرو است.

گزیده خبر

رشد ۷۸ درصدی واردات کاالی اساسی از 
بندر چابهار 

  مدیر کل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچستان 
از رشــد ۷۸ درصدی واردات کاالی اساسی و افزایش 
۳.۵ برابری صادرات کاال از بندر چابهار در سال ۱۴۰۰ 
و اهــداف بندری و اقتصادی ســال ۱۴۰۱ خبر داد.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی 

سیســتان و بلوچســتان، بهروز آقایی، مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و 
بلوچستان از رشد ۷۸ درصدی تخلیه و انتقال کاالهای اساسی مورد نیاز کشور، 
افزایش ۳,۵ برابری صادرات کاالهای ساختمانی و فرآورده های معدنی و جذب 
سرمایه گذاری ۲۱۰  میلیارد تومانی بخش خصوصی طی مدت یکسال گذشته 
در  بندر چابهار خبر داد.آقایی با اشاره به افزایش ۴۱ درصدی مجموع عملیات 
تخلیه و بارگیری کاال طی مدت یادشــده نسبت به ســال قبل افزود؛ تخلیه و 
بارگیری کاالی غیر نفتی و نفتی به ترتیب ۶۸ و ۸ درصد نســبت به پارسال از 
رشــد برخوردار بوده است. مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان بر 
برنامه ریزی و اقدام عملی در جهت حرکت در راستای شعار سال ۱۴۰۱ تاکید 
کرد و افزود: تالش مضاعف در جهت تســهیل مبادالت تجاری دریایی با هدف 
افزایش ترافیک کاال و کشــتی، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه 
زیرســاخت های لجستیکی بندر چابهار، توسعه کسب و کارهای بندری و ایجاد 

اشتغال پایدار در سال جدید از اولویت های این اداره کل قرار دارد.

جعفری در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما اعالم کرد:
تکمیل زیرساخت ها با هدف توسعه پایدار 

معدن و صنایع معدنی
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: تکمیل و توسعه زیرساخت ها، یکی از اقدامات 
ایمیدرو برای توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی است.به گزارش روابط 
عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری که در حاشیه دیدار نوروزی با مدیران بخش 
معدن و صنایع معدنی با خبرگزاری صدا و ســیما گفــت و گو می کرد، اظهار 
داشت: توسعه نیروگاه ها، تامین آب و خطوط ریلی از مهمترین اقدامات و برنامه 
هایی است که این ســازمان در حال اجرا دارد.وی ادامه داد: همکاری با وزارت 
راه و شهرسازی به منظور تامین و توسعه ساخت واگن های حمل مواد معدنی 
و همچنین خطوط ریل، از دیگر روش هایی است که ایمیدرو در راستای تقویت 
زیرساخت ها انجام می دهد.معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین درباره 
اکتشــاف مواد معدنی گفت: ایمیدرو برنامه اکتشاف در استان های مختلف را با 
هدف تامین مواد معدنی، تهیه خوراک کارخانه های فرآوری و در نهایت رشــد 

تولید صنایع معدنی انجام می دهد.

سیاست های واگذاری مجتمع ها و طرح های 
تابعه ایمپاسکو به بخش خصوصی 

محمدرضا کریمی؛ مدیر اقتصادی ایمپاسکو
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، در راستای سیاست های دولت و درجهت 
اجرای قوانین و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، استفاده در زنجیره مصرف 
و نیاز به احداث کارخانه فرآوری و نبود امکان فروش مستقیم ماده معدنی، اقدام 
به واگذاری مجتمع ها و طرح های تحت پوشش به بخش خصوصی کرده است.
واگذاری مجتمع ها و طرح های تحت پوشش به بخش خصوصی در قالب ۵ روش 
انجام می  شود. جذب سرمایه گذار برای تجهیز معدن و احداث کارخانه فرآوری، 
که در این روش ســرمایه گذاری، آماده ســازی و تجهیز معدن، احداث کارخانه، 
تولید و فروش محصول را به مدت چند ســال برعهده خواهد داشت و در حین 
فعالیت، درصدی از محصول تولیدی را به عنوان حق الســهم به ســرمایه پذیر 
واگــذار خواهد کرد.در روش راهبری مجتمع هــای زیر مجموعه که با توجه به 
استهالک کارخانه های تحت پوشش و نیاز به سرمایه گذاری مجدد، مجتمع ها به 
صورت راهبری )تامین مواد اولیه، تولید و فروش محصول( به سرمایه گذار برون 
سپاری شده و ســرمایه گذار می بایست در حین فعالیت، درصدی از تولید را به 
عنوان حق السهم به ســرمایه پذیر واگذار کند. در این روش کلیه نیروی انسانی 
موجود، مطابق با قراردادهای قبلی، به سرمایه گذار منتقل می شوند.تامین ماده 
معدنی اولیه مشروط به احداث/توسعه کارخانه فرآوری روش دیگری است که با 
توجه به عدم امکان ســرمایه گذاری دولتی )باتوجه به اصل۴۴( ، تامین خوراک 
ازسوی سرمایه پذیر و احداث کارخانه و تولید محصول توسط سرمایه گذار انجام 
می پذیرد. سرمایه گذار می بایست به ازای ارزش مواد اولیه تحویلی سرمایه پذیر 
در حین فعالیت، درصدی از محصول تولیدی کارخانه را به عنوان حق السهم به 
سرمایه پذیر بپردازد.اما در روش مشارکت جهت سرمایه گذاری درقالب تشکیل 
شرکت مجری با توجه به تبصره ۳ بند الف ماده ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی پس از 
تصویب طرح در هیئت وزیران، نسبت به برگزاری مزایده سرمایه گذاری در قالب 
تشکیل شرکت مشترک اقدام می شود که بر همین اساس مشارکت ۵۱ به ۴۹ 
)سرمایه پذیر به سرمایه گذار( به مزایده گذاشته می شود و سرمایه پذیر به نسبت 
سهام خود )بر اساس قانون تجارت( نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام می نماید.

در روش مشارکت جهت ســرمایه گذاری درقالب قراردادهای اکتشافی سرمایه 
گذاری، بخش خصوصی در مزایده سرمایه گذاری اکتشافی شرکت نموده و پس 
از برنده شدن نسبت به انجام عملیات اکتشاف اقدام می نماید. نحوه برنده شدن 
بر اساس بیشترین درصد اعالمی از ذخیره می باشد. در این روش امکان استخراج 
و بهره برداری و ادامه فعالیت توسط سرمایه گذار وجود دارد.میزان سرمایه گذاری 
ایمپاسکو در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۴هزار میلیارد تومان می باشد که معادن واگذار 
شده در ســال ۱۴۰۰ شامل: زغالسنگ گلندرود، آنتیموان سفیدآبه، حیدرآباد، 
شورچاه و توزگی، معدن C۱۳-C۱۷- در استان یزد، معدن طالي سیاه جنگل 
سیســتان و بلوچستان، معدن تراورتن انگوران، معدن زغالسنگ بلوک ۶ پروده 
۴ طبس، کارخانه اســید فسفریک چرام و اســتخراج و فروش معدن گزستان، 
معــدن مس و طالی جانجا، معدن طالی خونیک، معدن ســنگ آهن صاحب 
سقز بوده است.بزرگ ترین واگذاری در این بین معدن مس جانجا واقع در استان 
سیســتان و بلوچستان می باشد که میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۳ هزار میلیارد 
تومان است و این عدد در مقایسه با سال گذشته بیش از ۴ برابر افزایش داشته 
است.سنگ آهک پیربکران، مزایده راهبری معدن بوکسیت سرچاوه آباد بوکان، 
معادن مس کلوت، کالته مهران، چاه فراخ و چشــمه شــیرین، معدن تراورتن 
چاه دریا نیز از جمله معادنی بودند که در ســال ۱۳۹۹ واگذار شــده اند.از دیگر 
برنامه های ایمپاسکو در زمینه جذب سرمایه گذار برای سال ۱۴۰۱ این شرکت، 
معدن زغال سنگ کوچکعلي جنوبي طبس، معدن سنگ آهن زاغیا، سنگ آهن 
بیشه، معدن سنگ آهن شیطور و معدن سنگ آهن شیطور خواهد بود.همچنین 
شــرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در زمینه جذب ســرمایه گذار و فروش 
سنگ آهن معدن آنومالي لکه سیاه استان یزد، جذب سرمایه گذار جهت عملیات 
آماده سازی، باطله برداری و استخراج در معدن سنگ آهن چاه گز و استخراج و 

فروش معدن سنگ آهن برای سال آینده برنامه ریزی کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:
۸۵ درصد واحدهای دانش بنیان آذربایجان 

شرقی در حوزه برق و الکترونیک فعال 
هستند

آذربایجان شرقی – شیعه نواز: رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اســتان آذربایجان شرقی اعالم کرد: 
۸۵ درصــد واحدهای تولیــدی در حوزه دانش بنیان 
استان در حیطه برق و الکترونیک فعال هستند و حوزه 
صنعت برق و الکترونیــک دارای قابلیت های ویژه ای 
در زمینه دانش بنیانی اســت.صابر پرنیان در نشست مشترک با هیئت مدیره 
انجمن تخصصی برق و الکترونیک استان گفت: از ۳۰۰ واحد موجود در حوزه 
برق و الکترونیک اســتان، ۲۰ درصد واحد هــا دارای ظرفیت های صادراتی 
بــا ارزش افزوده باال هســتند و ما باید با برنامه محوری و جدیت به ســمت 
صــادرات تکنولوژی و صادرات کاالهای با ارزش افــزوده باال در جهت ثروت 
آفرینی حرکت کنیم.وی اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی 
می شود تعداد شرکت های دانش بنیان فعال تولیدی با محوریت صادراتی در 

سال جاری تا دو برابر افزایش یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح 
کرد: 

 ایفای نقشی پررنگ تر در توسعه 
اقتصادی کشور

مدیــر منطقه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی 
خلیج فارس گفت: منطقه ویژه خلیج فارس با احداث 
زیرســاخت های جدید به دنبال جذب سرمایه گذار و 
ایفای نقشــی پررنگ تر در توسعه اقتصادی کشور به 
ویژه با تولید ۱۰ میلیون تن فوالد خواهد بود.به گزارش 
روابــط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فــارس به نقل از پایگاه خبری و 
تحلیلی »فلزات آنالین«، حســن خلج طهرانی  اظهار داشت: سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( اعتبارات بسیار خوبی را جهت 
توسعه زیرساخت های منطقه ویژه خلیج فارس برای جذب سرمایه گذاری های 
جدیــد اختصاص داد. این اعتبارات به تدریج در چهار تا پنج ســال آینده در 
منطقه ویژه خلیج فارس هزینه خواهد شــد تا بستری مناسب را برای ترغیب 
سرمایه گذاران جهت حضور در این منطقه فراهم آورد.وی افزود: طی یکی دو 
ســال گذشــته در منطقه ویژه خلیج فارس در رابطه با زیرساخت ها و جذب 
سرمایه گذاری اتفاقات مثبتی رخ داده است. به طوری که برای سرمایه گذاری 
در خصوص زیرساخت های سایت توسعه و سایت قدیم منطقه به خصوص در 
حوزه حمل و نقل دریایی، ریلی و زمینی و به صورت کلی ترکیبی، طرح های 

توسعه متعددی اجرا شده است.

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
تأکید کرد؛

لزوم برنامه ریزی  دقیق  برای ایجاد 
زیست بوم های فناوری

محمدیاســر طیب نیا مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
در دیدار با رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
و جمعــی از مدیران شــرکت های دانش بنیان با تأکید 
بر ضرورت شناسایی توانمندی شرکت های دانش بنیان 
برای ایجاد زیســت بوم دانش بنیان اظهار کرد: حمایت 
فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان به عنوان پیشران 
صنعت منجر خواهد شد که دیگر صنایع کشور نیز در این مسیر قرار گیرند.وی 
افزود: ایجاد مرکز نوآوری و فناوری و اهداف دیگر از ســال گذشــته در دستور 
کار قرار گرفته و با نام گذاری امســال این موضوع بسیار جدی تر پیگیری خواهد 
شــد.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مجموعه های دانش بنیان 
مرکز تجمع نیروهای دانش بنیانی اســت که ارزش افــزوده ایجاد می کنند. در 
بســیاری از کشورهای غربی درصد زیادی از ارزش افزوده خود را از فعالیت های 
دانش بنیان ایجاد می کنند. این اتفاق وقتی می افتد که اکوسیستم نوآوری ایجاد 
شده و این موضوع با داشتن نقشه دانش بنیان و پیاده سازی درست آن انجام می 
شود.وی اذعان داشت: باید با هم افزایی ها در این اتفاق رقم بخورد و فوالد مبارکه 
در مجموع در این عرصه نقشی کلیدی دارد. بسیاری از مسائل در زمینه علمی و 
دانش بنیانی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم با صنعت ارتباط 

دارند که این مهم، ضرورت طراحی زیست بوم را نشان می دهد.

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آباد خبر داد:
 مهدی آباد در آستانه افتتاح بزرگترین 

 کارخانه فرآوری سرب و روی کشور 
در سال ۱۴۰۱

مدیر مجتمع سرب و روی مهدی آّباد با اشاره به قرارداد 
“ســرمایه گذاری احداث و بهره بــرداری کارخانجات 
فرآوری معدن ســرب و روی مهــدی آباد”گفت: هدف 
از اجــرای طرح احداث کارخانه فرآوری، تولید ســاالنه 
۸۰۰ هزار تن کنســانتره روی با عیار حداقل ۳۵ درصد 
یا معادل آن و ۸۰ هزار تن متریک کنسانتره سرب- نقره با عیار ۶۰ درصد سرب 
است، که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی  فاز اول پروژه ۷۵درصد بوده و در نیمه 
دوم ســال ۱۴۰۱ شــاهد افتتاح  بزرگترین کارخانه فرآوری سرب و روی کشور 
در مهــدی آباد خواهیم بود.ثبت رکورد جدید فروش مواد معدنی با فروش ۳۴۳ 
هزارتن مواد معدنی شامل ۴۵ هزارتن باریت به ارزش حدود ۱۲٫۵ میلیارد تومان 
و ۲۹۸ هزارتن اکسید روی به ارزش ۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ که با رشد 

بیش از ۵۰ درصدی تناژ فروش در سال ۱۴۰۰ همراه بوده است

در دومین بازدید وزیر صمت از سایپا مطرح شد:
 تحقق مطالبه ترخیص خودروها زودتر

 از موعد مقرر
وزیــر صنعت، معدن و تجارت بــرای دومین بار پس از صــدور فرمان ۸  ماده ای 
رئیس جمهور در حوزه خودرو از گروه خودروســازی سایپا بازدید کرد و در جریان 
رونــد تحویل خودروها و فرآیند کاهش خودروهــای کف پارکینگ ها قرار گرفت.

به گزارش ســایپانیوز، ســیدرضا فاطمی امین؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
دومین بار پس از صدور فرمان ۸  ماده ای رئیس جمهور در حاشــیه بازدید از گروه 
خودروسازی سایپا، گفت: تحقق مطالبه ترخیص خودروهای کف پارکینگ زودتر 
از موعد مقرر، اتفاق بســیار مناسبی است که طی این مدت از سوی خودروسازان 
پیگیری شده اســت.او افزود: با کاهش مدت زمان پرداخت به قطعه سازان، امکان 
مطالبه کیفیت توسط خودروساز به راحتی امکان پذیر خواهد بود لذا در این زمینه 
الزم است رده بندی سازندگان و ردیابی قطعات از سوی شرکت های خودروسازی 
با دقت دنبال شود.محمدعلی تیموری؛ مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در 
بازدیــد وزیر صمت، با تاکید بر اینکه باالترین میــزان تحویل خودرو در ماه های 
بهمن و اســفند ســال گذشته هر ماه ۴۷ هزار دســتگاه خودرو بود، گفت: تعداد 
خودروهای کف پارکینگ در ۲۳ دی ماه ســال۱۴۰۰، حدود ۸۰ هزار دستگاه بود 
که در اســفندماه سال گذشته به ۴۳۵۰۰ دستگاه کاهش یافت و همچنین تا اول 
اردیبهشت ماه امسال تعداد خودروهای کف پارکینگ به ۲۰ هزار دستگاه خواهد 

رسید.

ایرج رخصتی:
 غنای دانش و توان فنی و کارشناسی در ذوب 
آهن اصفهان پشتوانه ای ستوندنی برای این 

صنعت و کشور می باشد   
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان 
ضمن بازدید عیدانه خود از دیسپاچر و هماهنگ کنندگان 
کل خطوط تولید شــرکت در جلسه ای به همراه مهرداد 
توالئیان معاون بهره برداری و محسن سلطانی مدیر امور 
فنی و برنامه ریزی تولید در جریان مراحل اجرایی پروژه 
مهم و تاثیرگذار جمع آوری داده و کنترل نظارتی خطوط 
تولید شرکت ) اسکادا( قرار گرفت.وی در این دیدار بر لزوم تسریع  پروژه تکمیل 
فرایند ثبت وهوشمندسازی داده های کنترلی در ذوب آهن اصفهان علی الخصوص 
خطوط تولید با علم و تجهیزات مدرن و عملیاتی کردن پروژه های زیرســاختی و 
دانش بنیان در این شرکت بزرگ صنعتی تاکید کرد و گفت: ذوب آهن اصفهان به 
عنوان مادر صنعت کشور با قدمتی بیش از نیم قرن از مدرن ترین و پیشرفته ترین 
دســتگاه ها و خطوط تولیدی دنیا استفاده می کند و با تکیه برتجربه مهندسان و 
متخصصان داخلی، خود را با علم روز دنیا به روزرســانی کرده اســت واین فرایند 

مستمر وادامه دارد.

جزئیات 10 قلم اول واردات در 1400

امپراطوری موبایل با واردات ۴.۱ میلیارد دالری
واردات بیش از چهار میلیارد دالری گوشــی تلفن همراه با رشــد ۷۰ درصدی، این 
کاال را همچنان در صدر واردات ایران حتی باالتر از کاالهای اساســی نگه داشــته 
است.به گزارش ایسنا، گوشی تلفن همراه مدت هاست که در صدر واردات قرار دارد 
و این روند برای پایان تجارت ایران در سال ۱۴۰۰ هم حفظ شده است.کل تجارت 
خارجی ایران در سال ۱۴۰۰،  حدود ۱۰۰ میلیارد دالر بوده که از این رقم صادرات 
کشــور ۱۲۲میلیون تن به ارزش  ۴۸میلیارد دالر صــادرات و بیش از ۴۰ میلیون 
تن  به ارزش ۵۲ میلیارد دالر واردات بوده اســت که بخش قابل توجهی از واردات 
به کاالهای اساســی اختصاص دارد.گزارشی که از سوی لطیفی- سخنگوی گمرک 
ایران - در مورد ۱۰ قلم اول واردات در ســال گذشــته به ایســنا اعالم شده نشان 
می دهد که گوشــی تلفن همراه با چهار میلیارد و۱۶۲ میلیون دالر به وزن ۶۰۰۰ 
تن در صدر واردات قرار داشــته است که نسبت به ســال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ 
درصد رشد دارد.این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۳.۳ میلیارد 
دالر واردات گوشــی ثبت شده بود که بر این اساس واردات این کاال در دو ماه آخر 
بیش از ۸۰۰ میلیون دالر افزایش داشته است.با وجود حواشی که در مورد احتمال 
ممنوعیت واردات گوشــی های باالی ۶۰۰ دالر مطرح بود، این اتفاق نیفتاد و طبق 
قانون بودجه امســال این واردات همچنان انجام می شود ولی به روال پارسال حقوق 
ورودی گوشــی های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دالر با شش درصد و با ارزش باالی ۶۰۰ 
دالر با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی 
از ۴۲۰۰ به نرخ ســامانه مبادالت الکترونیک یعنی نرخــی نزدیک به بازار نزدیک 

شده است.

ذرت دومین کاالی وارداتی در 1400

اما مابقی کاالهایی که در ۱۰ قلم اول واردات قرار دارند، عمدتا کاالهای اساســی و 
البته وارداتی با ارز ترجیحی هســتند. بر این اســاس ۹.۷میلیون تن ذرت به ارزش 
بیش از ۳.۳ میلیارد دالر وارد شــده که از نظر وزن یک درصد کاهش اما ارزش ۳۴ 

درصد رشد داشته است.

افزایش 1040 درصدی واردات گندم
گندم سومین کاالی وارداتی در سال گذشته بوده که افزایش آن نیز قابل توجه است.  
بیــش از هفت میلیون تن به ارزش بالغ بر ۲.۵ میلیــارد دالر واردات گندم صورت 

گرفته که از نظر وزن ۸۱۴ و ارزش ۱۰۴۰ درصد افزایش دارد.

اوضاع واردات روغن چطور است؟
دانه هــای روغنی با ۲.۱ میلیون تن بــه ارزش حدود ۱.۴ میلیارد دالر کاالی بعدی 
وارداتــی ایران بوده که وزن آن ۵۵ درصد و ارزش ۹۹ درصد رشــد دارد.در ســال 
گذشــته در دو گروه روغن خام وارد شده که در یک بخش ۸۹۴ هزار تن به ارزش 
۱.۳ میلیــارد دالر و در دیگر گروه ۵۳۳ هزار تن به ارزش ۷۰۵ میلیون دالر روغن 
خام سویا بوده است. کنجاله سویا واردات ۲.۳ میلیون تنی به ارزش ۱.۳ میلیارد دالر 
داشته که ۲۸.۵ درصد از نظر وزن و ۶۰.۵ درصد از نظر ارزش افزایش دارد.جو دیگر 
کاالی اساسی وارداتی به ارز ترجیحی است که از نظر وزنی ۷۹ درصد و از نظر ارزش 
۱۱۵ درصد افزایش واردات دارد، این در حالی است که در سال گذشته ۳.۳ میلیون 

تن به ارزش یک میلیارد دالر واردات جو انجام شده است.

رشد بیش از 7000 درصدی واردات یکی از ماشین آالت
در ســایر اقالم وارداتی که در رده های بعدی قــرار دارند تراکتور جاده ای به عنوان 
ماشــین آالت تولید کاالهای اساسی ۶۸ هزار تن به ارزش ۹۷۶ میلیون دالر واردات 
داشته که رشد آن چشمگیر است. ۷۴۷۵ درصد در وزن و ۱۰هزار و ۸۴۹ درصد در 

ارزش رشد واردات این اقالم است.

رتبه دهم برای واکسن
واکســن های پزشکی نیز با ۶۶۷ میلیون دالر در رتبه دهم واردات کاالهای اساسی 

قرار دارند که ۱۲۲۱ درصد از نظر ارزش و ۲۶۳ درصد وزن رشد داشته است.

معاون وزیر صمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که هدف وزارت صمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان ســال اســت.به گزارش ایِبنا، محمدمهدی برادران در حاشــیه مراسم تفاهم نامه 
همکاری مشترک در راستای ارتقا صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: پیرو نامگذاری امسال، اولین جلسه کاری وزیر صمت با مجموعه معاونت علمی 

ریاست جمهوری برگزار شد و در آن جلسه مکلف شدیم تا شاخص های صنعتی شدن تولید دانش بنیان و شاخص های دانش بنیان شدن تولیدات صنعتی را به عنوان دو راهبرد اصلی دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه ارزش واردات ساالنه دارو حدود دو میلیارد دالر است، تصریح کرد: با همکاری با برخی از پتروشیمی ها و سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و  همچنین همکاری سه جانبه 
وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صمت، واردات دارو می تواند تا ۵۰ درصد، معادل یک میلیارد دالر کاهش یابد.برادران با بیان اینکه بازارهای منطقه ای و بازارهای خوبی در سطح جهان برای داروهای با کیفیت ایرانی 
وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می یافت ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش های دیگر می توان از ظرفیت تولید دارویی کشور 
در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.به گفته وی در تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و سازمان غذا و دارو مقرر شده هزینه های تحقیق و توسعه تا هفت درصد در قیمت گذاری محصوالت  اعمال شود که این مهم کمک می کند واحدهای صنعتی هزینه  

بیشتری را جذب نیروهای دانش بنیان کنند. همچنین مقرر شده از ظرفیت شهرک های صنعتی استفاده شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد؛

ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شد

آیا قرعه کشی خودرو متوقف می شود؟

نمایندگان بر 
استیضاح وزیر 
صمت مصرند
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در حالی کــه به تازگــی بانک مرکــزی از ابالغ 
بخشــنامه پرداخــت وام ازدواج ۱۲۰ میلیونی با 
وثایقی سهل تر به شــبکه بانکی خبر داده است، 
اعالم برخی از بانک ها حاکی از آن است که فعال 
بخشــنامه جدید ابالغ نشــده و مبلغ وام ازدواج 
همان ۷۰ میلیون تومان اســت.به گزارش ایسنا، 
مبلغ وام ازدواج بر اساس قانون بودجه امسال به 
۱۲۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ســاله 
افزایش پیدا کرد و این وام برای زوج های زیر ۲۵ 

ســال نیز ۱۵۰ میلیون تومان شد.در این زمینه، 
بانــک مرکــزی در ۱۰ فروردین اعــالم کرد که 
بخشنامه اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را 
با وثایقی سهل تر به شبکه بانکی ابالغ کرده و طبق 
این بخشنامه، بانک ها باید مبتنی بر اعتبارسنجی 
متقاضیــان، حداکثر با اخذ ســفته از متقاضی و 
یا یک ضامن معتبر به پرداخت تســهیالت اقدام 
کنند.بدین منظور، مشــاهدات میدانی از برخی 
شعب بانک ها در سطح شــهر حاکی از آن است 

که هنوز بخشــنامه بانک مرکزی درباره پرداخت 
وام ازدواج برای امســال ابالغ نشــده و مبلغ این 
تســهیالت فعال همان ۷۰ میلیون تومان است.
همچنین، مسئول شــعب یکی از بانک ها اعالم 
کرد که ســایت برای ثبت نام وام ازدواج از سوی 
بانک مرکزی هنوز باز نشــده است، بنابراین فعال 
امکان پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 
سالجاری وجود ندارد.عالوه بر این، بانک ها به این 
موضوع که قرار است در سالجاری مبلغ وام ازدواج 

به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یابد، اشاره کردند 
اما طبق گفته مسئولین شــعب هنوز بخشنامه 

مربوطه ابالغ نشده است.

گزیده خبر

بررسی چالش های پروژه خط سوم انتقال برق 
ارمنستان به ایران

در نشست مشترک هیات بلند پایه ارمنی با مدیرعامل و هیات مدیره بانک توسعه 
صادرات ایران، چالش های موجود در مسیر تکمیل پروژه انتقال برق ارمنستان به 
ایران بررسی شد.به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، دکتر سید 
علی حسینی مدیرعامل این بانک، ضمن تاکید بر اهمیت تکمیل پروژه یاد شده، 
اظهار داشت: انتظار می رود پیمانکاران خوب ایرانی و طرف ارمنی بتوانند اندک 
مشکالت موجود را با همکاری یکدیگر رفع کرده و آن را به پایان برسانند.وی با 
ذکر این نکته که ارمنستان کشور مورد اعتماد ماست؛ گفت: اتمام موفقیت آمیز 
این پروژه ، می تواند زمینه را برای همکاری های آتی بین دو کشور، فراهم کند.

دیدار نوروزی مدیرعامل بانک ایران زمین
به منظور ایجاد ارتباط دوسویه بین کارکنان و مدیران ارشد بانک و طبق سنت 
سال های گذشــته، مدیرعامل بانک ایران زمین در ابتدای سال جدید از شعب 
اســتان تهران دیــدار کرد.به گزارش روابط عمومی؛ در ایــن دیدار که با حضور 
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین، سید محمد حسین استاد مدیر 
امور روابط عمومی، احســان امیرزاده رئیس اداره حوزه مدیریت و محمدحسین 
ستوده مدیر منطقه ۲ مدیریت امور شعب استان تهران این بانک صورت گرفت، 
ضمن تبریک ســال نو از زحمات همکاران در ســال گذشــته تقدیر و قدردانی 
شــد.مدیرعامل بانک ایران زمین همبستگی و کار گروهی در بین همکاران این 
بانک را عامل اصلی پیشرفت و رسیدن به اهداف تعیین شده در سال ۱4۰۰ اعالم 
کرد و گفت: در سال گذشته با تالش همکاران توانستیم به واژه بانکداری دیجیتال 

معنا ببخشیم و مشتریان با افقی نو از ارائه خدمات بانکی مواجه شوند

تأکید مدیرعامل بانک دی بر نقش محوری 
نظام بانکی در تحقق شعار سال

مدیرعامل بانک دی با تأکید بر نقش محوری نظام بانکی در تحقق شعار سال مبنی 
بر »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« گفت: مجموعه سیاست ها و برنامه های بانک 
دی در مسیر تحقق شعار سال، تدوین و ابالغ شده است.به گزارش روابط عمومی 
بانک دی؛ علیرضا قیطاسی به همراه رییس و اعضای هیئت مدیره در دیدار نوروزی 
با همکاران ضمن بازدید از شعبه مرکزی این بانک، تمرکز بر درآمدهای کارمزدی 
و غیرمشــاع خدمات ارزی را یک مزیت رقابتی ویژه برای بانک دانست و تصریح 
کرد: در حال حاضر با توجه به یکسان بودن خدمات ارائه شده در بخش ریالی در 
نظام بانکی، توجه به درآمدهای غیرمشاع حاصل از ارائه خدمات ارزی به مشتریان 
از طریق ارائه سبد متنوعی از محصوالت، اقدامی موثر در سیستم درآمدی بانک  

محسوب می شود.

256 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی 
بانک توسعه تعاون در سال 

۱4۰۰مدیر عامل بانک توسعه تعاون از پرداخت ۲۵6 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانک توســعه تعاون در سال ۱4۰۰ خبر داد.حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک 
توســعه تعاون در دیدار با مدیران ارشد ستادی بانک ضمن تبریک سال جدید و 
حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشــت: در تدوین اهداف و راهبردهای بانک در 
ســال ۱4۰۱ نقش آفرینی برای تحقق شعار ابالغی از سوی مقام معظم رهبری 
تحت عنوان»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« از جایگاه ویژه ای برخوردار است 
و همانند ســال های پیشین تمرکز عملیات اعتباری بانک بر حمایت از فعالیت 
های مولد اســت.وی افزود: بانک توسعه تعاون توجهی ویژه به برنامه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و بانک می تواند به 
عنوان بانک عامل در تحقق اهداف و برنامه های این دو وزارتخانه نقش اثرگذاری 

داشته باشد.

پست بانک ایران دستور العمل چگونگی ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه را ابالغ کرد

پست بانک ایران بخشــنامه شــماره 3۷69۱۱   /۰۰ مورخ ۲4   /۱۲   /۱4۰۰ بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خصوص دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه 
غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و موسســات اعتباری غیر 
بانکی را به واحدهای ســتادی و شعب خود ابالغ کرد.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی پست بانک ایران، بر طبق بخشنامه اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولشــویی، شناســایی غیرحضوری ارباب رجوع و ارائه غیرحضوری 
خدمات پایه بــه وی، منوط به احراز هویت الکترونیکی ارباب رجوع اســت.بر 
اســاس این بخشنامه، بانک ها و موسســات اعتباری غیر بانکی باید برای احراز 
هویت الکترونیکی ارباب رجوع، از ابزارهای زیست سنجی )بیومتریک( بررسی 
ویژگی های هویتی اســتفاده کنند. در این بخشنامه که توسط اداره کل مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریسم پســت بانک ایران ابالغ شده است، افتتاح 
انواع حساب های بانکی ریالی غیر از حساب سپرده قرض الحسنه جاری، اعطای 
هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع ابزارهای پرداخت، اجاره صندوق امانات، اعطای 
تســهیالت قرض الحسنه و نیز اعطای تســهیالت با موضوعات غیر تجاری به 
اشخاص حقیقی در زمینه هایی نظیر ساخت، خرید و یا تعمیر مسکن و یا خرید 
کاالهای ضروری نظیر خودرو و صدور ضمانت نامه برای اســتفاده در امور غیر 
تجاری به صورت غیر حضوری مجاز است و ارائه خدمات پایه خارج از این موارد، 

به صورت غیرحضوری ممنوع است

 رتبه دوم بانک تجارت در پرداخت تسهیالت خرد
 بدون ضامن

بانک تجارت در دو ماه آخر ســال گذشــته ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت خرد 
بدون ضامن پرداخت کرده اســت.به گزارش روابط عمومــی بانک تجارت، از مجموع 6۱ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت خرد بدون ضامن پرداخت شده به ۲۰3 هزار متقاضی توسط 
بانــک های عامل، بانک تجارت با پرداخت ۱۰ هــزار و پانصد میلیارد ریال رتبه دوم را به 
خود اختصاص داده است.بانک تجارت در این طرح به افرادی که در وزارتخانه ها، سازمانها، 
شرکتهای دولتی و شرکتهای معتبر بخش خصوصی شاغل بوده و حساب واریز حقوق آنها 
نزد بانک تجارت است بر اساس اعتبار سنجی با انعقاد قرارداد الزم االجرا و بدون ضامن تا 

سقف یک میلیارد ریال تسهیالت در قالب کارت اعتباری پرداخت کرده است.

کارنامه درخشان بانک قرض الحسنه مهر ایران در 
توانمندسازی مددجویان

دکتر »مرتضی فیروزآبادی« معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( از 
اقدامات بانک قرض الحســنه مهر ایران در حوزه توانمندسازی مدجویان حمایتی و تحقق 
۱۰۰ درصدی اهداف پرداخت تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد در استان خراسان جنوبی 
تقدیر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک سعی کرده 
در پرداخت تســهیالت تکلیفــی مربوط به نهادهای حمایتی از جملــه کمیته امداد امام 
خمینی)ره( همواره پیشــگام باشــد. افزون بر این، بزرگ ترین بانک قرض الحسنه ایران با 
انعقاد تفاهم نامه با نهادهای حمایتی، ســعی کرده با پرداخت تســهیالت قرض الحسنه به 
توانمندســازی مددجویان این نهادها کمک کند.تقدیر معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی)ره( از اقدامات بانک قرض الحســنه مهر ایــران نیز در پی تحقق ۱۰۰ 
درصدی اهداف پرداخت تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد در استان خراسان جنوبی بوده 

است.

10 برنامه اولویت دار بانک سپه در سال 1401
دکتر ابراهیمی در دیدار نوروزی با مدیران و کارکنان بانک، ۱۰ برنامه اولویت دار این بانک 
در سال جدید را اعالم کرد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، دکتر آیت اله ابراهیمی 
در این دیدار با تبریک سال نو و حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
آحاد کارکنان بانک سپه در ضیافت الهی و توصیه همگان به انس بیشتر با قرآن در ایام و 
لیالی پیشــرو، از تالش های دلسوزانه تمام همکاران خود طی سال گذشته قدردانی کرد و 
گفت: اجرای برنامه های طرح تحول راهبردی، تالش برای یکپارچه سازی بانک، پیاده سازی 
و نهادینه کردن ســاختار سازمانی جدید بانک باهدف بهبود خدمت رسانی به مشتریان و 
همچنین به کارگیری ظرفیت های تمام شعب برای نقش آفرینی بیشتر در مسیر تحول بانک 

از برنامه های اولویت دار بانک سپه در سال ۱4۰۱ است.

گزارش از نبش خیابان سیزدهم؛

بازار دست به نقد در نقطه اصالح
واگذاری صف خرید سهام در اغلب نمادهای معامالتی شاخص 
ســاز امروز در حالی بود که همچنان معامله گران بازار ســهام 
گــوش به زنگ اعالم گزارش های عملکــردی خیره کننده این 
صنایع در روزهای آتی هســتند.به گــزارش خبرنگار مهر، روز 
دوشــنبه ۱۵ فروردین ماه ۱4۰۱ شــاخص کل قیمت و بازده 
نقدی بورس تهران با افزایش 6.۸6۸ واحدی به رقم یک میلیون 
و 46۸ هزار واحد رسید.شــاخص کل هــم وزن نیز با افزایش 
۵63 واحدی عدد 3۷3 هزار و ۲6۷ واحد را به نمایش گذاشت.

شــاخص بازار اول اما با 9 هزار و 44۸ واحد افزایش به رقم یک 
میلیون و ۱4۸ واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با ۱۷۷و 
احد افزایش، عدد ۲ میلیون و ۷3۲ هزار واحد را تجربه کرد.در 
بورس تهران امروز ۱۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله در ۷4۵ هزار و 6۷ نوبت داد و ستد شد که ارزشی 
بالغ بر ۷ هزار و 6۱4 میلیارد تومان را در برداشــت.در فرابورس 
نیز شــاخص کل این بازار با ۵6 واحد افزایش به رقم ۱9 هزار و 
69۰ واحد دســت یافت. در این بازار، طی روز جاری 6 میلیارد 
و 99۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 
۱۸4 هزار و 9۲۵ میلیارد تومان معامله شد که از این رقم مبلغ 
۱۸۲ هزار و 3۸۲ میلیارد تومان مربوط به عملیات بازار باز بانک 
مرکزی در بازار بدهی فرابورس بوده است.اصلی ترین نمادهای 

تأثیر گذار بر رشد شاخص کل بورس تهران امروز فوالد مبارکه با 
۱4۷۱و احد، پاالیش نفت اصفهان با ۱۱۵۵ واحد و پاالیش نفت 
بندرعبــاس با ۱۰4۵ واحد افزایش بودند در مقابل اما نمادهای 
ملی صنایع مس ایران با ۸۰3 واحد، پتروشــیمی نوری با ۷۲۷ 

واحد و شستا با 69۸ واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی بر روی 
شــاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.به گزارش 
مهــر، معامله گران بورس تهران امروز همزمان با از ســرگیری 
معامالت در بازارهای جهانی و تحوالت کامودیتی ها و همچنین 

اخبار پیرامونی منطقه از جمله تعیین زمان گفتگوهای ایران و 
عربستان و آتش بس احتمالی میان روسیه و اوکراین در حالی 
شاهد پر حجم شدن معامالت سهام در این بازار بودند که که از 
لحاظ ارزش معامالت نیز امروز برای معامله گران حقیقی بسیار 
چشم نواز بود.با این همه در میانه معامالت بازار امروز که سعی 
می کرد بازدهی جامانده از سایر بازارهای موازی در سال گذشته 
را از طریق جمع آوری ســهم های شاخص ساز همچنان دنبال 
کند اما لزوم اصالح قیمت ها و نیز همزمان با فعالیت مجدد بانک 
مرکزی در عملیات بــازار باز اوراق بدهی، به یکباره ترجیح داد 
تا کمی دســت به نقد شود.واگذاری صف خرید سهام در اغلب 
نمادهای معامالتی شــاخص ساز امروز از جمله در گروه فلزات 
اساسی و حتی پاالیشــی ها در حالی است که همچنان معامله 
گران بازار ســهام گوش به زنگ اعــالم گزارش های عملکردی 
خیره کننده این صنایع در روزهای آتی هســتند.بازار سهام به 
هر حال با توجه به تورم انتظاری در سال جاری و نیز جاماندن 
از سایر بازارهای موازی در سال پیش می تواند در صورت ثبات 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری در نهاد ناظر و عدم تغییرات و 
جابجایی مجدد در رأس این نهاد، با تمرکز بیشتری به افزایش 
حجم و ارزش معامالت بازار همســو با رفتار منطقی حقوقی ها 

دل بندد.

در بهمن ماه ســال گذشته، در استان تهران 
بیش از ۱۵6 هزار فقره چک به ارزشــی بالغ 
بر ۱۲۲ هزار میلیارد ریال به دالیل کســری 
یا فقدان موجودی برگشــت داده شده است.

به گزارش خبرنگار ایِبنا، براســاس آمار بانک 
مرکزی بیــش از 6 میلیون و 3۰۰ هزار فقره 
چک به ارزشــی بالغ بر ۲6۵9 هزار میلیارد 
ریال در بهمن ماه ۱4۰۰ در کل کشور مبادله 
شد که از این تعداد،  بیش از ۵.۷ میلیون فقره 

چک به ارزشی بیش از ۲33۲ هزار میلیارد ریال وصول شد. در این میان، بیش از 
۵6۷ هزار فقره چک به ارزشی حدود 3۲۷ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱4۰۰ 
در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ 

به ترتیب ۲.۷ درصد و ۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

مهم ترین علت برگشت خوردن چک ها چیست؟
در بهمن ماه ۱4۰۰، در کل کشــور حدود ۵۵۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش 
از 3۱۷ هزار میلیارد ریال به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده 
است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.9 درصد و از نظر ارزش 9۷.۲ درصد 
از کل چک های برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.در ماه 
مورد بررســی در اســتان تهران بیش از ۱۵6 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
۱۲۲ هزار میلیارد ریال به دالیل کســری یا فقدان موجودی برگشت داده شده 

اســت. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 
96 درصــد و از نظر ارزش 96.3 درصد از کل 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 
موجودی بوده اســت.همچنین در بهمن ماه 
سال گذشته، در بین سایر استان های کشور، 
بیشترین نسبت تعداد چک های برگشتی به 
دالیل کسری یا فقدان موجودی به کل تعداد 
چک های برگشــتی در استان، به ترتیب به 
استان های خراســان جنوبی )9۸.6 درصد(، 
اصفهان )9۸.۱ درصــد( و کهگیلویه و بویراحمد )9۷.9 درصد( اختصاص یافته 
اســت و اســتان های البرز )9۵.۸ درصد(، سیستان و بلوچستان )9۵.9 درصد( 
و کرمانشــاه )96.۲ درصد( کمترین نسبت تعداد چک های برگشتی به دالیل 
کســری و فقدان موجودی به کل تعداد چک های برگشتی در استان را به خود 
اختصاص داده اســت.در ماه مذکور، در بین استان های کشور، بیشترین نسبت 
ارزش چک های برگشتی به دالیل کسری و فقدان موجودی به کل ارزش چک 
های برگشتی در استان، به ترتیب به استان های خراسان جنوبی )99.6 درصد(، 
کرمانشــاه )99.4 درصد( و ایالم )9۸.9 درصد( اختصاص یافته اســت و استان 
های کهگیلویه و بویراحمد )9۵.3 درصد(، کردســتان )9۵.۵ درصد( و همدان 
)9۵.۸ درصد( کمترین نســبت ارزش چک های برگشــتی به دالیل کسری یا 
فقدان موجودی به کل ارزش چک های برگشتی در استان را به خود اختصاص 

داده است.

کسری یا فقدان موجودی؛ مهم ترین دلیل چک های برگشتی چک

قیمت طال امروز دوشــنبه در اولین دقایق بازگشــایی بازار ثابت بود اما روند کاهشی را در پیش گرفت زیرا بازدهی دالر و خزانه داری پس از اینکه گزارش 
حقوق و دستمزد ایاالت متحده، انتظارات افزایش شدید نرخ را افزایش داد، کاهش یافت. اگرچه بحران اوکراین و گفتگوها در مورد تحریم های بیشتر علیه 
روسیه از تقاضای پناهگاه امن حمایت کرد.به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در ساعت ۷ و 44 دقیقه صبح به وقت شرقی با 6.۸۰ درصد 
کاهش به ۱9۱۸ دالر و ۸۰ سنت رسید و در ساعت ۱۰ و 4۰ دقیقه صبح با کاهش ۸.۱۰ درصدی به ۱9۱۷ دالر و ۵۰ سنت رسید.در معامالت آتی آمریکا 
نیز با ۰.3۵ درصد کاهش به ۱9۱9 دالر و ۸۰ ســنت رســید رسید و ســپس با کاهش ۰.4۲ درصدی به ۱9۱۸ دالر و ۵۰ سنت رسید.با افزایش بازدهی 
خزانه داری ایاالت متحده و انتظارات افزایش سریع نرخ بهره، دالر شروعی قوی در هفته داشت. دالر قوی تر باعث می شود طال برای دارندگان ارز جذابیت کمتری داشته باشد، در حالی که بازدهی 
باالتر، هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می دهد.جفری هالی، تحلیلگر ارشد OANDA گفت: در حالی که درگیری در اروپای شرقی ممکن است باعث کاهش قیمت طال شود، 
اکنون کامال واضح است که ورودی های قیمت گذاری اصلی طال تحت تاثیر بازدهی باالتر آمریکا و افزایش دالر آمریکا قرار گرفته است.داده ها نشان داد که نرخ بیکاری در ایاالت متحده در ماه 
گذشته به کمترین میزان در دو سال اخیر و  3.6 درصد رسیده است و دستمزدها مجدد شتاب می گیرد سرمایه گذاران شرط می بندند که تصمیم فدرال رزرو برای مقابله با تورم افزایش شدید 
نرخ  بهره ۵۰ واحدی خواهد بود.وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز اظهار کرد: طال ممکن اســت به ۱۸9۸ دالر ســقوط کند زیرا ســطح حمایتی خود را از ۱9۲4 دالر در هر اونس شکسته است.

در هند، تقاضای فیزیکی طال هفته گذشته بهبود یافت زیرا قیمت های داخلی آخر هفته کاهش یافت، در حالی که خرید در چین به دلیل محدودیت های کرونایی کاهش یافت.بهای فلز نقره 
با ۰.۲ درصد کاهش به ۲4.۵۷ دالر در هر اونس رسید و پالتین ۰.۱ درصد کاهش یافت و به 9۸4 دالر و 49 سنت رسید و پاالدیوم با ۱.3 درصد افزایش به ۲3۰6 دالر و ۱9 سنت رسید.

تحلیل قیمت بیت کوین نزولی اســت، زیرا شــاهد قیمت پایین تر در 4۷ هزار دالر بودیم و بر اساس 
تحلیل های قیمت بیت کوین )BTC/USD( سطوح اصالحات بعدی در اوایل هفته دنبال خواهد شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از کوین، بازار در دو روز گذشته به آرامی به سمت سبز حرکت کرده است. 
بیت کوین، ۰.۲ درصد رشــد داشــته و اتریوم ۱.۰3 درصد است. بقیه آلت کوین های برتر نیز عملکرد 
مشــابهی ثبت کردند.قیمت بیت کوین در اوایل هفته گذشته یک بار دیگر به باالترین سطح محلی 

قدرتمند رســید و پس از یک افزایش قوی دیگر در آخر هفته گذشــته، در روز دوشــنبه به مرز 4۸ هزار دالر رسید.از آنجایی که سطوح 
مقاومت اصلی قبلی بدون تردید شکسته شد، ساختار کلی بازار ارزش بیت کوین BTC/USD حتی صعودی تر شده است و می توان انتظار 
داشت که در هفته های آینده روند صعودی بیشتری داشته باشد. با این حال، گاوها در حال حاضر خسته شده اند و این مورد با بازگشت 
سریع به 4۵ هزار دالر نشان داده شده است.مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۲.۱4 تریلیون دالر برآورد می شود 
که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۲3 درصد بیشتر شده است.در حال حاضر 4۰.6۸ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین 
است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰9 معامالت اولیه آن شکل 

گرفت.

این هفته ارزش بیت کوین نزولی است؟طال سکوت را شکست

پرداخت 4۷1 میلیارد ریال تسهیالت ازدواج 
در سال 1400

بانک کارآفرین در ســال۱4۰۰، 4۷۱ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
پرداخــت کرد.به گزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین،این بانک به منظور ترویج 
سنت حســنه ازدواج، از ابتدای سال ۱4۰۰ تا ۲۸ اســفند ماه ۱4۰۰، ۵۸6 فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج معادل 4۷۱ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرد.

این در شرایطی است که تا پایان بهمن ماه سال جاری ۵۲۵ فقره تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت شده بود. از نظر حجم تسهیالت پیش از این و تا پایان بهمن 
ماه در بانک کارآفرین معادل 46۲ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شــده بود.بر 
اساس این گزارش، تا کنون کلیه متقاضیان تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، جهت 
اخذ تسهیالت به شــعب عامل بانک معرفی  شدند و در حال حاضر تعداد 3۵ فرد 

متقاضی در حال طی کردن مراحل جهت اخذ تسهیالت هستند.

افتتاح شعبه بانک ملت در شرکت 
پاالیش نفت ستاره خلیج فارس

شعبه نفت ستاره خلیج فارس بانک ملت در استان هرمزگان، با حضور 
رضــا دولت آبادی مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشــد این بانک به 
صورت رسمی گشایش یافت.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در 
جریان ســفر مدیرعامل بانک ملت و هیات همراه به استان هرمزگان 
و دیدار با مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت ستاره خلیج فارس، شعبه 
این بانک با نام »نفت ســتاره خلیج فارس« به صورت رسمی آغاز به 
کار کرد.دولت آبادی در این مراسم، افتتاح این شعبه را حرکتی بزرگ 
در جهــت افزایش روابط و تعامالت بیــن دو مجموعه خواند و اظهار 
امیدواری کرد که با آغاز به کار این شــعبه، تمامی امور بانکی و مالی 

شرکت در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

اظهارنظر برخی از مدیران شعب بانکی در 
مورد وام ازدواج:

بخشنامه جدید 
نیامده و وام فعال ۷۰ 
میلیون تومان است
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گزیده خبر

گوترش تحقیقات مستقل درباره کشتار 
غیرنظامیان در شهر بوچا را خواستار شد

دبیرکل ســازمان ملــل در توییتر 
خود نوشــت که با دیــدن تصاویر 
کشته شدگان غیرنظامی در اوکراین 
»به شدت شــوکه« شــده است.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه 
خبــری هیــل، آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملــل متحد در 

پیامی توییتری نوشــت: تحقیق و تفحص مستقلی که منجر به پاسخگویی 
موثر شود، ضرروی و حیاتی است.اظهارات دبیرکل سازمان ملل متحد پس 
از آن مطرح شد که مقامات رسمی و خبرنگاران تصاویر اجساد کشته شدگان 
غیرنظامیان شهر بوچا، شــهری خارج از کی یف را منتشر کردند.»میخایلو 
پودولیاک«، مشاور دفتر رئیس جمهور اوکراین گفت که افراد غیرنظامی که 
در تصاویر مشاهده می شوند »در جنگ بین روسیه و اوکراین کشته شدند.« 
همچنین، شهردار بوچا از دفن ۲۸۰ کشته شده در »گورهای دسته جمعی« 
خبر داد.ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو در گفت وگو با سی ان ان پیرامون 
تصاویر منتشر شــده، اظهار کرد: وحشتناک است، بی شک این موضوع که 
غیرنظامیان مورد هدف قرار گرفته اند، غیرقابل قبول اســت و این موضوع 
بر اهمیت پایان جنگ تاکید می کند.همچنین، ولودیمیر زلنســکی، رئیس 
جمهوری اوکراین در برنامه »فیس ِد نیشــن« )Face the Nation( تلویزیون 
ســی بی اس این اتفاق را یک »قتل عام« خواند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز 
اعالم کرد: نیروهای روس در اوکراین مرتکب »جنایات جنگی« شــده اند و 
ما برای مستندســازی این موضوع تالش می کنیم.در واکنش به این ادعاها، 
دیمیتری پوالنسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد 
در پیام رسان تلگرام نوشت: در سایه تحریک آشکار رادیکال های اوکراینی در 
بوچا، روسیه خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت می شود.در پی گسترش 
واکنش ها به پیدا کردن اجســاد غیرنظامیان در مناطق حومه کی یف چون 
شهر بوچا، روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته جلسه فوری 
تشــکیل دهد تا در حضور اعضاء به این اتهام ها رسیدگی شود. وزارت دفاع 
روسیه اتهامات مربوط به قتل غیرنظامیان در شهر بوچا را رد کرده است. به 
گفته وزارت دفاع روسیه، هیچ یک از ساکنان محلی در این شهر هدف قرار 
نگرفتند و نیروهای روسیه در ۳۰ مارس از این مناطق عقب نشینی کردند. 
وزارت دفاع روسیه همچنین عکس ها و ویدیوهای منتشر شده از شهر بوچا 

را »جدیدترین جعلیات رژیم کی یف« خوانده است.

وخامت رابطه با واشنگتن؛ چین به 
همسایگانش رو کرده است

جنــگ اوکرایــن روابــط چین با 
آمریکا و به صورت کلی مناســبات 
با غــرب را، بیش  از پیــش تیره  و 
تــار کرده و پکن بــه دنبال حل  و 
فصل مناقشــات و بهبود روابط با 
گزارش  است.به  بوده  همسایگانش 
ایســنا، به نقل از وب سایت روزنامه 

»ســاوث چاینا مورنینگ پســت«، جنب وجوش دیپلماتیــک چین در دو 
هفته گذشــته نشان دهنده اهمیتی اســت که همسایگان چین در سلسله 
 مراتب روابط پکن دارند.پس از تور فشــرده ای از سفرها به هند، پاکستان، 
افغانســتان و نپال، »وانگ یی« وزیر امور خارجه چین هفته گذشته میزبان 
سرگئی الوروف، همتای خود از روسیه بود. وانگ همچنین میزبان نشستی 
با محوریت افغانســتان و با حضور وزرای خارجه روســیه، ایران، پاکستان، 
تاجیکســتان، ترکمنســتان و ازبکســتان بود.نماینده ویژه آمریکا در امور 
افغانستان و امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان نیز در این 
گفت وگوها در روز چهارشنبه )۱۰ فروردین( حضور داشتند.همچنین شی 
جینپینگ، رئیس جمهوری چیــن در پیامی مکتوب، از گروه طالبان و این 
کشــور جنگ زده اعالم حمایت کرده و گفت، افغانستان در »نقطه حساس 
گذار از هرج ومرج به نظم و قانون قرار دارد.« این اظهارات نشان دهنده تمایل 
چین به افغانســتان پس از خروج پر هرج و مرج آمریکا از این کشور است.

چین همچنین هفته گذشــته به وزرای خارجه تایلند، فیلیپین، میانمار و 
اندونزی - که ریاســت ساالنه گروه ۲۰ را بر عهده دارد - خوش آمد گفته و 
در روز جمعه در نشستی مجازی با اتحادیه اروپا شرکت کرد. سفر وزیر امور 
خارجه میانمار به چین در روز جمعه، نخستین سفر وی به کشوری غیر از 
کشورهای عضو »مجمع کشورهای جنوب شرق آسیا« موسوم به »آسه آن« 
بود. وانگ یی در این دیدار به همتای خود اعالم کرد که چین آماده است تا 
در حل مشکالت اقتصادی میانمار شرکت داشته باشد، مشکالتی که با جنگ 
اوکراین، تشــدید شده است.شی  جینپینگ نیز اخیرا در راستای تالش های 
چین برای کسب حمایت همسایگانش و کشورهای در حال توسعه، با رهبران 
کامبوج، اندونزی و آفریقای جنوبی گفت وگوی تلفنی داشت.او همچنین در 
اقدامی کم سابقه، دو بار با »یون سوک یئول«، رئیس جمهوری منتخب کره 
جنوبی ارتباط گرفت. این در حالیســت که وی - که مدت زیادی از آغاز به 
کارش نمی گذرد - از حامیان سرســخت آمریکا بوده و وعده داده است که 
موضع ســخت تری در مقابل چین وضع کند.گرچه چین از دو سال پیش و 
با همه گیری کرونا، توجهش را به همسایگانش معطوف کرد، اما تحلیلگران 
می گویند که اقدامات اخیر پکن غالبا پاسخی به استراتژی هند-اقیانوس آرام 

واشنگتن است، استراتژی آمریکا که ظاهرا هدف آن مهار رشد چین است.

استولتنبرگ: این مسئولیت پوتین است که این 
جنگ را متوقف کند

دبیرکل ناتو دیوان بین المللی کیفری را مسئول تحقیقات در رابطه 
با جرائم جنگی بالقوه در اوکراین دانست و گفت که تمامی عامالن 
این جنایات جنگی باید به پای میزمحاکمه کشیده شوند.به گزارش 
ایسنا، به نقل از پایگاه خبری هیل، ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
در مصاحبه ای با شبکه سی ان ان »کشتار غیرنظامیان« در شهر 
»بوچا« اوکراین را »وحشــیگری دیده نشده در اروپا طی دهه های اخیر« دانست و گفت:  
مرگ آنها لزوم توقف این جنگ توســط پوتین را بیش از پیش ضروری کرد.وی با اشــاره 
به کشــته شدن بالغ بر ۳۰۰ غیرنظامی توسط نیروهای روسی گفت: این هولناک و بدون 
شــک غیرقابل قبول است که غیرنظامیان هدف گرفته شده و کشته شوند. این رویداد بر 
اهمیت لزوم پایان این جنگ تاکید دارد.دبیرکل ناتو افزود: این مســئولیت پوتین است که 
این جنگ را متوقف کند. بسیار حائز اهمیت است که دیوان بین المللی کیفری تحقیقاتی 
را در رابطه با جرائم جنگی بالقوه در اوکراین آغاز کند و تمامی عامالن این جنایات جنگی 
به پای میزمحاکمه کشــیده شوند. مسئوالن این جنایات باید به سزای عمل خود برسند.

وی از اظهارنظر درباره احتمال پیوستن فنالند به ناتو امتناع کرد و تنها گفت: تصمیم گیری 
در این رابطه برعهده فنالندی هاست. آنها حق دارند درباره آینده خود تصمیم بگیرند. این 
دقیقا چیزی است که روسیه انتظار ندارد چرا که آنها تالش می کنند با ارعاب و تهدید کار 
خود را پیش ببرند و بگویند که اگر فنالند تصمیم بگیرد که به ناتو بپیوندد، با پیامدهایش 
رو به رو خواهد شد.وی تاکید کرد: آنچه شاهد هستیم یک خروج واقعی نیست، ما شاهد 
هســتیم که روسیه در حال جا به جا کردن نیروهایش است و برخی از آنها را برای تجهیز 
مجدد، برای تقویت و برای تامین مجدد به روسیه باز می گرداند اما ما نباید خیلی خوش بین 
باشــیم چرا که این حمالت ادامه خواهند داشت.دبیرکل ناتو افزود: ما همچنین نسبت به 
افزایش احتمالی حمالت به ویژه در جنوب و در شــرق نگران هســتیم. بنابراین این یک 
خروج واقعی نیست بلکه یک تغییر استراتژی است که بیشتر بر جنوب و شرق تمرکز دارد.

استولتنبرگ این ایده را که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در حال عقب نشینی از 
اهداف خود برای جنگی است که آن را شش هفته پیش آغاز کرد، زیر سوال برد.همزمان 
با خروج برخی از نیروهای روسی از منطقه، نیروهای اوکراینی تعدادی از شهرها در سراسر 

اوکراین را بازپس گرفته اند. 

عمران خان تا زمان تعیین نخست وزیر 
موقت به کارش ادامه می دهد

دبیرخانه ریاســت جمهوری پاکستان در یک 
بیانیه مطبوعاتی اعالم کرد که عمران خان به 
کارش به عنوان نخست وزیری، با وجود برکنار 
شدن ادامه می دهد تا نخست وزیر موقت تعیین 
شود.به گزارش ایسنا، به نقل از جیو تی وی، در 
این بیانیه آمده است: براساس بند ۴ ماده ۲۲۴ قانون اساسی جمهوری 
اسالمی پاکستان، عمران خان به کارش به عنوان نخست وزیر با وجود 
برکنار شدن ادامه می دهد تا نخست وزیر موقت تعیین شود.ماده ۲۲۴ 
قانون اساسی پاکســتان می گوید که عمران خان برای ۱۵ روز به کار 
خود ادامه می دهد تا نخســت وزیر موقت پاکستان تعیین شود.عارف 
علوی، رئیس جمهوری پاکســتان نیز در توییتــر خود اعالم کرد که 
عمران خان فعال به عنوان نخست وزیر خدمت خواهد کرد تا نخست 
وزیر موقت تعیین شــود.با این حال، هیچ شفافیتی درخصوص اینکه 
نخست وزیر موقت چگونه تعیین خواهد شد، وجود ندارد.گرچه عمران 
خان در بازه اعالم شده، نخست وزیر خواهد بود، اما وی این اختیار را 
نخواهد داشت که تصمیماتی اتخاذ کند که یک رئیس منتخب دولت 
بتواند انجام دهد.در خصوص انحالل پارلمان و کابینه پاکستان، عارف 
علوی روز یکشنبه با موافقت با پیشنهاد »عمران  خان« دستور انحالل 
پارلمان را صادر کرد و بعد از انحالل کابینه خواستار برگزاری انتخابات 
زودهنگام شد. لحظاتی قبل از آن، طرح رای گیری بر سر عدم اعتماد 
به نخست وزیر پاکستان با موضع گیری معاون این پارلمان »غیرقابل 
اجرا« اعالم شــده بود.در همین حال بالول بوتو زرداری، رهبر حزب 
مردم پاکســتان و فرزند بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان 
و از رهبران سیاســی مخالف عمران خان گفت: دولت قانون اساســی 
را زیر پا گذاشــته است که اجازه رای دادن به طرح سلب رای اعتماد 
را نداد. اپوزیســیون متحد مجلس را ترک نمی کند. وکالی ما در راه 

دادگاه عالی هستند.

ماکرون:
  از تحریم های بیشتر علیه روسیه

 حمایت می کنیم
رئیس جمهوری فرانســه روز )دوشــنبه( حمایت خود 
را تحریم هــای جدید علیه روســیه در نتیجه »قتل عام 
غیرنظامیان در شهر بوچا«، اوکراین اعالم کرد.به گزارش 
ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه به ایستگاه رادیویی فرانس اینفو 
گفــت: فکر می کنم آنچه در بوچــا رخ داد ما را ملزم کرده تا بســته جدیدی از 
تحریم ها و اقدامات شــفاف علیه روســیه وضع کنیم. ما با شرکای اروپایی خود 
همکاری می کنیم. ما اقدامات بیشــتری را وضــع می کنیم. من از وضع تحریم ها 
علیه نفت و زغال ســنگ روســیه حمایت می کنم.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا تامین زغال ســنگ و نفت از روسیه می تواند به صورت کامل متوقف شود، نیز 
اعالم کرد که چنین مســاله ای را در سطح اروپایی و در روزهای آتی مورد رایزنی 
قرار می دهد.در این میان روزنامه بیلد چاپ آلمان نیز امروز نوشــت، مقام های این 
کشور در حال بررســی احتمال اخراج ۱۰۰ دیپلمات روسی هستند.این روزنامه 
همچنین نوشت، اوالف شولتس، صدراعظم آلمان به مقام های کشوری دستور داده 
تا تعدادی مشخص از دیپلمات های روسی مظنون به جاسوسی را مورد بررسی قرار 
دهند و تصمیم نهایی برای اخراج این افراد در روزهای آتی گرفته می شود.از طرف 
دیگر، اتحادیه اروپا با شدیدترین شکل ممکن اقدامات صورت گرفته در شهر بوچا، 
اوکراین را محکوم کرده و آماده وضع تحریم های بیشــتر علیه روسیه است.جوزپ 
بورل، رئیس سیاســت خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای از سوی این اتحادیه 
اعالم کرد: اتحادیه اروپا به شدیدترین شکل ممکن اقدامات مستبدانه صورت گرفته 
از سوی نیروهای مسلح روسیه در چند شهر اشغال شده اوکراینی را که اکنون آزاد 
شــده اند، محکوم می کند.وی در ادامه بیانیه خود آورده است: تصاویر وحشتناک 
تعداد زیادی از کشــته ها و تلفات غیرنظامیان و همچنین تخریب زیرساخت های 
غیرنظامی، چهره واقعی جنگ روســیه علیه اوکراین و مردم این کشــور را نشان 
می دهد. قتل عامل در شهر بوچا و دیگر شهرهای اوکراین نشان دهنده فهرستی از 

اقدامات مستبدانه در خاک اروپاست.

تحلیل-نیویورک تایمز

جنگ اوکراین، اولین جنگ جهانی واقعی است
با گذشت تقریبا شش هفته از جنگ میان روسیه و اوکراین این 
ســوال مطرح است که آیا این درگیری به عنوان اولین جنگ 
جهانی واقعی، بسیار فراتر از ابعاد جنگ های جهانی اول یا دوم، 
مطرح است یا خیر. در این جنگ، عمال هر کسی در روی زمین 
صرف نظر از اینکه کجا زندگی می کند، می تواند نظاره گر نبرد 
در ســطحی دقیق باشد، به طریقی در آن مشارکت کند یا به 
لحاظ اقتصادی از آن تاثیر بپذیرد.به گزارش ایسنا، توماس ال. 
فریدمن، تحلیلگر نشریه نیویورک تایمز در مطلبی در خصوص 
ابعاد جهانی جنگ اوکراین می نویسد: »با گذشت تقریبا شش 
هفتــه از جنگ میان روســیه و اوکراین، این ظن برای من به 
وجود آمده که آیا این نخستین جنگ جهانی واقعی ما نیست! 
خیلی واقعی تر از جنگ جهانی اول، یا جنگ جهانی دوم. در این 
جنگ که من آن را جنگ جهانی در جهان به هم متصل تلقی 
می کنم، عمال هر کسی در روی زمین صرف نظر از اینکه کجا 
زندگی می کند، می تواند نظاره گر نبرد در سطحی دقیق باشد، 
به طریقی در آن مشارکت کند یا به لحاظ اقتصادی از آن تاثیر 
بپذیرد.نبــرد میدانی که جرقه جنگ جهانی در جهانی به هم 
متصل را زده ظاهرا بر سر این است که چه کسی باید اوکراین 
را کنترل کند اما فریب این ظاهر را نخورید. آندرس اســلوند، 
کارشناس سوئدی حوزه اقتصاد روسیه، به من متذکر شد، این 
جنگ تبدیل به یک »نبرد بزرگ« میان دو نظام سیاسی که در 
جهان امروز مسلط ترین نظام های سیاسی هستند، شده است.

با وجود این که این جنگ هنوز تا پایان راه فاصله زیادی دارد، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ممکن است همچنان 
راهی برای غلبه یافتن و قدرتمندتر خارج شدن در این جنگ 
بیابد و اگر که او چنین کاری نکند، این می تواند نقطه عطفی 
در کشمکش بین سیستم های دموکراتیک و غیردموکراتیک 
باشد. شایان ذکر است که جنگ جهانی دوم به فاشیسم پایان 
داد و جنگ سرد به کمونیســم ارتدوکس در نهایت حتی در 
چین پایان داد. بنابراین، آنچه در خیابان های شهرهای کی یف، 
ماریوپل و منطقه دونباس اتفاق می افتد، می تواند بر نظام های 
سیاسی بســیار فراتر از اوکراین و در آینده ای بسیار دور تأثیر 
بگــذارد.در زمان جنگ های جهانی اول و دوم، هیچکس تلفن 
همراه هوشمند یا دسترسی به شبکه های اجتماعی برای آنکه 
از طریق آنها بتواند به شــیوه های غیر جنبشی جنگ را نظاره 
کرده و در آنها مشــارکت کند، نداشت. در واقع، بخش بزرگی 
از جمعیت جهان هنوز مستعمره بودند و از آزادی کامل برای 
بیان نظرات مســتقل خود حتی در صورت در اختیار داشتن 
فناوری برخوردار نبودند. بســیاری از کســانی که در خارج از 
مناطق جنگی زندگی می کردند نیز کشــاورزان بسیار فقیری 
بودند که چندان تحت تأثیر آن دو جنگ جهانی قرار نگرفتند. 

در آن زمــان طبقات عظیم متوســط و رده پایین تر جهان به 
هــم متصل امروز کــه در یک زندگی شــهری   و پر ارتباط و 
جهانی شــده زندگی می کنند، وجود نداشت.اکنون، هر کسی 
که گوشــی هوشمند دارد می تواند اتفاقات اوکراین را - زنده و 
رنگی - مشــاهده کند و از طریق شبکه های اجتماعی نظرات 
خود را در سطحی جهانی بیان کند. در دنیای پسااستعماری 
ما، دولت های تقریباً هر کشوری در سراسر جهان می توانند از 
طریق مجمع عمومی ســازمان ملل متحد به نفع محکومیت 
یکــی از طرف های جنگ اوکراین یا عذر تراشــیدن برای آنها 
رأی دهند.با وجود مطرح شــدن تخمین های متفاوت، به نظر 
می رســد که بین ســه میلیارد تا چهار میلیــارد نفر در کره 
زمین - تقریباً نیمی از جمعیت آن - امروزه گوشی هوشمند 
دارند، و اگرچه سانســور اینترنت به ویژه در چین یک مشکل 
واقعی باقی مانده اســت، اما افراد بسیار بیشتری وجود دارند 
که می توانند عمیقا نظاره گر جاهای خیلی بیشتری در جهان 
باشــند و این باز تمام ماجرا نیســت.هر کسی که یک گوشی 
هوشــمند و یک کارت اعتباری دارد، می تواند از طریق امکان 
Airbnb بــه غریبه های اوکراینی کمــک کند. نوجوانان در هر 
نقطه از جهــان می توانند برنامه هایی در توییتر ایجاد کنند تا 
الیگارش های روسی و قایق های تفریحی آنها را ردیابی کنند. 
در همین حال، دولت اوکراین توانســته اســت از یک منبع 

کاماًل جدید بودجه به دســت بیاورد کند. پس از درخواســت 
این دولت در رســانه های اجتماعی برای دریافت کمک مالی، 
بیــش از ۷۰ میلیون دالر ارز دیجیتال از جانب افراد سراســر 
جهان جمع آوری شد. و ایالن ماسک، میلیاردر صاحب شرکت 
تسال، سرویس اینترنت ماهواره ای شرکت اسپیس ایکس خود 
را در اوکراین برای ارائه اینترنت پرســرعت پس از درخواست 
یک مقام اوکراینی در توییتر از او برای کمک به کشــورش در 
مقابله با تالش های روسیه برای قطع ارتباط اوکراین با جهان، 
فعال کرد.شرکت های آمریکایی اداره کننده ماهواره های تجاری 
مانند فناوری های ماکســار، به هر کسی این امکان را داده اند 
که از فضا صدها نفر از مردم ناامیدی صف کشــیده بیرون از 
یک ســوپرمارکت در ماریوپل برای دریافت غذا را - حتی اگر 
روس ها این شــهر را در عرصه میدانــی محاصره کرده  و ورود 
خبرنگاران به آن را ممنوع کنند – مشــاهده کنند.سپس  این 
نیروهای جنگ  سایبری هستند که می توانند از هر جایی وارد 
مبارزه شــوند و چنین کاری را کرده اند. شبکه سی.ان.بی.سی 
گزارش داد که یک حســاب کاربری محبوب در توییتر به نام 
انانیمس اعالم کرد، این گروه ســایبری فعال در سایه در حال 
جنگیدن در »جنگ سایبری« علیه روسیه است. این حساب 
که بیش از ۷.۹ میلیون دنبال کننده در ســطح جهانی دارد - 
تقریباً هشت برابر تعداد کل نیروهای ارتش روسیه )انانیمس 

۵۰۰,۰۰۰ دنبال کننده جدید از زمان حمله روسیه به اوکراین 
جذب کــرد( - مســئولیت غیرفعال کردن وب ســایت های 
برجسته دولتی، خبری و شرکت های وابسته به روسیه و افشای 
اطالعات نهادهای روسیه مانند Roskomnadzor، آژانس فدرال 
مســئول سانسور رسانه های روســی، را بر عهده گرفته است.

این چنین بازیگــران و امکانات غیردولتی فوق العاده قدرتمند 
و دارای ابعــاد جهانی در زمان جنگ جهانی اول یا دوم وجود 
نداشــتند.اما همانطور که افراد بیشتری می توانند بر روند این 
جنگ تأثیر بگذارند، همچنین می توانند بیشتر تحت تأثیر آن 
هم قرار گیرند. روسیه و اوکراین تامین کنندگان کلیدی گندم 
و کود زنجیره های تامین کشــاورزی تغذیه کننده فعلی جهان 
که در این جنگ مختل شده، هستند. جنگ بین این دو کشور 
حوزه اروپا، باعث افزایش قیمت غذا برای مصری ها، برزیلی ها، 
هندی ها و آفریقایی ها شــده است.و از آنجایی که روسیه یکی 
از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی، نفت خام و ســوخت 
دیزل مورد اســتفاده تراکتورهای کشــاورزان جهان اســت، 
تحریم ها علیه زیرساخت های انرژی روسیه صادرات این کشور 
را محدود کــرده و باعث افزایش قیمت بنزین از مینیاپولیس 
آمریکا تا مکزیک و بمبئی هند شــده و همینطور کشاورزان 
مناطقی بســیار دورتر اعم از آرژانتین را مجبور به جیره بندی 
استفاده از تراکتورهای دیزلی یا کاهش مصرف کودهای غنی 
از سوخت های فسیلی کرده و به این ترتیب صادرات محصوالت 
کشاورزی آرژانتین را به خطر می اندازد و هر چه بیشتر به روند 
افزایش قیمــت جهانی غذا دامن می زند.این جنگ یک جنبه 
غیرمنتظره دیگر به لحاظ جهانی سازی امور مالی دارد که واقعاً 
باید به آن توجه داشــته باشــید؛ پوتین بیش از ۶۰۰ میلیارد 
دالر در قالب طال، اوراق قرضــه دولتی خارجی و ارز خارجی 
بــا درآمد حاصل از کل صادرات انرژی و مواد معدنی روســیه 
پس انداز کــرده بود تا اگر غــرب او را تحریم کرد، یک منبع 
حمایتی داشته باشد. اما ظاهرا پوتین فراموش کرد که دولت 
او در دنیای به هم متصل امروزی، طبق روال معمول، بیشــتر 
آن را در بانک های کشورهای غربی و چین سپرده گذاری کرده 
است.بر اســاس گزارش مرکز ژئواکونومیک شورای آتالنتیک، 
شش کشــور اصلی محل ذخیره دارایی های ارز خارجی بانک 
مرکزی روســیه عبارتند از چین با سهم ۱۷.۷ درصد؛ فرانسه 
با سهم ۱۵.۶ درصد؛ ژاپن با سهم ۱۲.۸ درصد؛ آلمان با سهم 
۱۲.۲ درصد؛ آمریکا با سهم ۸.۵ درصد و انگلیس با سهم ۵.۸ 
درصد.هر یک از این کشــورها، به جز چین، اکنون آن ذخایر 
روسیه را که در اختیار دارند مسدود کرده اند و بنا بر اعالم این 
واحد ردیاب شورای آتالنتیک، حدود ۳۳۰ میلیارد دالر برای 

پوتین غیرقابل دسترسی شده است.«

با باالگرفتن جنجال ها میان دو کره در پی اظهارات تهدیدآمیز وزیر دفاع ســئول، 
ســخنگوی وزارت امور بین دو کره به اظهارات خواهر رهبر کره شــمالی واکنش 
نشــان داد.به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در پی جنجال های اخیر 
میان دو کشور کره جنوبی و شمالی که به دنبال تهدیدات نظامی وزیر دفاع کره 
جنوبی به راه افتاده اســت، »لی جونگ جو« سخنگوی وزارت امور بین دو کره به 
اظهارات اخیر خواهر رهبر کره شمالی واکنش نشان داد.شبکه روسی راشاتودی در 

این خصوص گزارش کرد، پس از آنکه خواهر »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
در واکنش به اظهارات وزیر دفاع ســئول، او را »دیوانه تقابل« توصیف کرده بود، 
مقام های کره جنوبی را ترغیب کردند که از لفاظی ها و اقدامات تنش زا دوری کنند.

لی جونگ جو روز )دوشنبه( تصریح کرد: »»وزارت اتحاد به وضوح اشاره می کند 
که کره شمالی در هر صورت نباید تنش بیشتری در شبه جزیره کره ایجاد کند«. 
آن طور که شــبکه راشاتودی گزارش کرده است، علی رغم تشدید تنش های اخیر 
میان پیونگ یانگ و ســئول، مقام های دو کشــور طبق برنامه در ساعت ۹ صبح 
دوشنبه از طریق دفتر ارتباط بین دو کره تماس تلفنی داشتند.روز یکشنبه هفته 
جاری، »کیم یو جونگ« خواهر رهبر کره شمالی که مشاور کلیدی برادرش کیم 
جونگ اون اســت و به عنوان یکی از اعضای کمیســیون امور دولتی کره شمالی 
خدمت می کند، ســو ووک، وزیر دفاع کره جنوبــی را به عنوان یک »مرد تفاله 
وار« بی منطق و یک »فرد دیوانــه تقابل« مورد انتقاد قرار داد.طبق گزارش های 

منتشــر شده، خواهر رهبر کره شمالی همچنین به سئول هشدار داد که »ممکن 
اســت به دلیل »اظهارات بی مالحظه سو« با یک تهدید جدی مواجه شود«.وزیر 
دفاع کره جنوبی روز جمعه هفته گذشــته درباره آمادگی نظامی کره جنوبی در 
قبال آزمایش های موشــکی پیونگ یانگ خبر داد و گفت که سئول قادر است »با 
دقت و ســرعت به هر هدفی« در کره شمالی حمله کند. وی همچنین به توانایی 
کره جنوبی برای انجام حمالت دقیق به »منشاء هر حمله و امکانات فرماندهی و 
پشتیبانی آن« نیز اشاره کرد.ازسرگیری تنش ها میان دو کره پس از آن آغاز شد 
که کره شــمالی ماه گذشته یک موشک بالستیک قاره پیما آزمایش کررد و پس 
از آن کره جنوبی با تبلیغ قابلیت های نظامی خود از جمله آزمایش موشــک های 
متعدد و نمایش جنگنده های F-۳۵ خود در یک تمرین آموزشی به این آزمایش 
موشــکی کره شمالی پاسخ داد.در پی اظهارات تهدیدآمیز وزیر دفاع کره جنوبی، 
»پــارک چونگ چئون« دبیر کمیته مرکزی حزب کارگران کره )WPK( و یکی از 

رهبران ارشد نظامی کره شمالی روز گذشته )یکشنبه( هشدار داد که اگر سئول به 
عنوان یک حمله پیش دستانه علیه کره شمالی اقدام نظامی انجام دهد، کره شمالی 
»بی رحمانه«، مواضع اصلــی و مهم کره جنوبی را نابود خواهد کرد.پارک چونگ 
چئــون از جانب ارتش کره جنوبی در واکنش به این تهدیدات نظامی کره جنوبی 
گفت: »صحبت از »یک حمله پیش دستانه« علیه کشوری با تسلیحات هسته ای 
نشــان می دهد که آن فرد یا دیوانه و یا یک احمق و نادان اســت....اگر ارتش کره 
جنوبی با هدایت برخی قضاوت های اشــتباه، گام های خطرناکی نظامی علیه کره 
شــمالی بردارد، ارتش ما بی رحمانه تمام تمرکز نظامی خود را بر تخریب اهداف 
اصلی در سئول و ارتش کره جنوبی به کار خواهد گرفت«.پیش از آن نیز، پیش از 
این نیز، »کیم یو جونگ« خواهر رهبر کره شمالی، اظهارات وزیر دفاع کره جنوبی 
را محکوم کرد و گفت: »این اظهارات، روابط بین دو کره و تنش نظامی در شــبه 
جزیره کره را بدتر کرده اســت«.او که معاون مدیر کمیته مرکزی حزب کارگران 
کره شمالی نیز هست، اظهار داشت: »]پیونگ یانگ[ در بسیاری از مسائل تجدید 
نظر خواهد کرد و کره جنوبی ممکن است به دلیل چنین اظهاراتی با یک تهدید 

جدی روبه رو شود«.

باالگرفتن تنش ها بین دو کره؛ سئول به خواهر کیم پاسخ داد
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یک مطالعه جدید نشان داده است که تقویت ماهیچه های تنفسی از 
طریق تمرینات مقاومتی می تواند افزایش تحمل تمرینات ورزشی را 
در افراد میانسال و سالمند به ارمغان بیاورد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از نیو اطلس، دانشمندانی که مزایای نوعی تمرین تنفسی را مطالعه 
می کنند، تحقیقات جدیدی را منتشر کرده اند که نشان می دهد این 
تمرینات تنفسی چگونه می تواند ظرفیت ما را برای ورزش افزایش 
دهد.همچنین نشــان داده شده است که این روش در صورت انجام 
روزانه، جنبه های خاصی از متابولیسم را بهبود می بخشد و محققان 
پیشــنهاد می کنند که می توان از آن برای کمک به تشویق افراد به 
سمت پیش گرفتن یک سبک زندگی فعال تر استفاده کرد.تکنیکی 
که در مرکز این تحقیق قرار دارد به عنوان »تمرین قدرت عضالنی 
دمی با مقاومت باال«)IMST( شناخته می شود که در دهه ۱۹۸۰ به 
عنوان راهی برای درمان بیماران مبتال به بیماری های تنفسی ظاهر 
شد. ایده این است که مدت زمان کوتاهی را صرف دم از طریق یک 
دستگاه دستی کنید که هوا را در جهت مخالف مکش می کند و برای 
تقویت دیافراگم و سایر عضالت تنفسی کاربر مقاومت ایجاد می کند.

در حالی که معموالً این روش شــامل جلسات ۳۰ دقیقه ای است، 
ســال گذشته شــاهد نتایج امیدوارکننده ای از انجام آن فقط در ۵ 
دقیقه بودیم. آن مطالعه نشان داد که در صورت تمرین روزانه، این 
دوره های کوتاه تمرین تنفسی می تواند منجر به کاهش شدید فشار 
خون و بهبود سالمت قلب و عروق شود و برخی از مزایای آن حتی 

پس از پایان برنامه تمرینی نیز باقی می ماند.

یک مطالعه گســترده و جدید نشان می دهد که احتمال ابتال به دیابت 
پــس از ابتال به کووید-۱۹ بــه میزان قابل توجهــی افزایش می یابد.

به گزارش ایســنا و به نقل از آی ای، یک تحقیق گســترده نشان داده 
اســت افرادی که به کووید-۱۹ مبتال می شوند تا یک سال پس از ابتال، 
احتمال بیشــتری برای ابتال به دیابت، به ویــژه دیابت نوع ۲ دارند. در 
واقع طبق گفته محققان، احتمال ابتال به دیابت نوع ۲ در افرادی که به 
کووید-۱۹ مبتال شــده اند، ۴۰ درصد بیشتر است.بر اساس این مطالعه 
منتشر شده در مجله Lancet Diabetes & Endocrinology، »زیاد العلی« 
محقق ارشد مرکز مراقبت های بهداشتی »سنت لوئیس« در میزوری و 
»شی« اپیدمیولوژیست این مرکز، سوابق مربوط به ابتال به دیابت نوع ۲ 
پس از ابتال به کرونا را بررسی کردند. این مطالعه بیش از هشت میلیون 
نفر از جمله ۱۸۰ هزار مبتال به کووید-۱۹ را شــامل می شــد.محققان 
مشاهده کردند که با افزایش شدت کووید-۱۹، خطر ابتال به دیابت نیز 
افزایش یافته اســت. افرادی که بر اثر ابتال به کووید-۱۹ در بیمارستان 
بستری شده بودند یا در بخش مراقبت های ویژه بستری شده بودند، در 
مقایسه با افرادی که مبتال به کووید-۱۹ نبودند و در بیمارستان بستری 
نشــده بودند یا کارشان به بستری در بخش مراقبت های ویژه نکشیده 
بود، تقریباً چهار برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به دیابت نوع ۲ بودند.

این یافته ها بــا یافته های مطالعه دیگری در آلمان که نســبت به این 
مطالعه جدید، کوچکتر بود، مطابقت دارد.»العلی« می گوید: این خطر، 
کوچک است، اما ناچیز و قابل چشم پوشی نیست، چرا که واضح است 
که ابتال به کووید-۱۹ خطر ابتال به دیابت را تا یک ســال بعد افزایش 

می دهد.

افزایش تاب آوری روی تردمیل 
با تمرینات تنفسی 5 دقیقه ای

افزایش خطر ابتال به دیابت پس 
از ابتال به کرونا

گنجینه

ورزشی

تخت گاز

از هر دری خبری

@sobheqtesad @sobheqtesad sobhe-qtesad

تالش برای تکان دادن یک قایق ماهیگیری به ِگل نشسته در خلیج بنگال

پرش 13 متری فورد برانکو بدلندز!
پیش از آنکه این مطلب را شروع کنیم باید از همان ابتدا بگوییم که اصاًل تکرار این کار را با هیچ خودرویی توصیه نمی کنیم. در چنین 
سرگرمی هایی همواره خطراتی نهفته است و قباًل نیز تجربیات تلخ زیادی از تصادف و چپ شدن خودروها گزارش شده است؛ اما فورد 
حتی تصاویر رسمی برانکو رپتور جدید با چهار چرخ برخاسته به هوا را منتشر کرده است. ولی در این ویدئو خبری از برانکو رپتور نیست 
و قطعاً هم از ســوی فورد تائید نشــده است.ویدئویی که تماشا خواهید کرد کار کانال یوتیوب The Story Till Now است و در آن شاهد 
هنرنمایی فورد برانکو بدلندز ۲۰۲۱ هستیم. قطعاً برانکو آفرودر قابل اعتنایی است اما برانکو رپتور در مرتبه باالتری قرار می گیرد. با تمامی 
این تفاسیر برانکو بدلندز از سخت افزار و شجاعت کافی برای چنین پرش قابل توجهی برخوردار است. در نظر داشته باشید که ما درباره 
پرش ساده از چند تپه کوچک صحبت نمی کنیم بلکه به مانعی چند متری اشاره داریم.این پرش توسط بروس کوک که در موتور کراس 
شهرت فراوانی دارد انجام شده است. احتماالً بروس کوک را می شناسید، فردی که چندین سال پیش به خاطر تصادف بسیار سخت در 
رویداد نیترو خبرساز شد. در آن تصادف کمر کوک شکست و اما پس از طی کردن دوران نقاهت دوباره به صحنه بازگشت. با این تفاسیر 
کوک از تجربه و دانش کافی درباره پرش هایی این چنینی و البته زنده ماندن برخوردار اســت!در این ویدئوی نســبتاً طوالنی اطالعات 
زیادی درباره این رویداد بزرگ ارائه می شود. رمپ ها، آب وهوا و… بررسی و ارزیابی می شوند. کوک حتی با یک فولکس واگن گلف دستی 

می کشد تا وضعیت را بررسی کند. در نهایت شرایط برای یک پرش خوب مهیا می شود اما کوک فقط عمل نظارت را انجام نمی دهد.

فان خال از ابتالی خود به سرطان خبر داد
سرمربی تیم ملی فوتبال هلند از ابتالی خود به سرطان پروستات خبر داد.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت، تیم ملی فوتبال 

هلند یکی از حاضران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است. هلند در گروه نخست با تیم های قطر، سنگال و اکوادور هم گروه است.
لوئیس فان خال، ســرمربی تیم ملی فوتبال هلند خبر بدی برای هواداران این تیم داشت. او در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد 
که به سرطان پروستات مبتالست.او گفت: یک شب احساس درد داشتم و به همین خاطر مجبور شدم اردوی تیم را ترک کنم. 
بازیکنان نمی دانستند که من چه مشکلی دارم چون وضعیتم عادی بود. مشخص شد که سرطان پروستات دارم. معموال فردی 
که به پروستات مبتالست به خاطر این بیماری نمی میرد اما ممکن است بیماری های پنهان دیگری در نتیجه این سرطان، کشنده 

باشند. با این حال من بسیار سرسخت هستم و به مبارزه ادامه خواهم داد.

سینهٔ ما را چو بخستی ، ربول هب تو دادیم و شکستی، ربو
د رپستی، ربوداد دل از شیپ تو می خواستم چون بت بیدا

چیه نگویم هک: تو مستی، ربوباز ز سر رعبده داری و جنگ نیستی از همچو منی رد جهان
سهل بود، چون هک تو هستی، ربو

چون ز تکبر ننشستی، ربوآمده بودم هک نشینی دمی
گم شده بودم هک: بجویی مرا

چونکه نجستی و بخستی، ربو

پیشنهاد

چهره روز

فلسفه ترس
 A philosophy of کتاب فلســفه ترس با عنوان اصلی
fear نوشته الرنس اسونسن است که به موضوع ترس 
و جنبه های اجتماعی آن می پردازد. الرس اسوندسن، 
فیلسوف نروژی و استاد دپارتمان فلسفه در دانشگاه 
برگن اســت و چندین کتاب مختلف او در کافه بوک 
معرفی شده است. از دیگر کتاب های الرنس اسونسن 
می توان به کتاب کار – کتاب فلسفه تنهایی و کتاب 
فلسفه مالل اشاره کرد. همه ما با ترس آشنا هستیم. 
ترس یکی از قوی ترین احساسات بشری است که به 
راحتــی می تواند رفتار و تفکر انســان را تغییر دهد. 
می دانیــم که درد و رنج حد و حدودی دارد اما ترس 
هیچ حد و مرزی ندارد. در واقع اگر خوب دقت کنیم، 
رگه ای از ترس همه ی دنیای اطراف ما را فرا گرفته اســت. دوربین های مداربســته، بازرسی های 
امنیتی در فرودگاه ها، انواع دزدگیرهای پیشرفته، حتی سالح های کشورهای مختلف نشان از آن 
دارد که ترس وجود دارد.دنیای بیرون و اخباری که از آن منتشــر می شود نیز وجود این »ترس« 
را تایید می کند. این اخبار از تهدیدهای هر روزه زندگی شهری گرفته تا تهدید جنگ و تروریسم 
را شامل می شود و به انسان این احساس را منتقل می کند که فاجعه هر لحظه ممکن است از راه 
برسد. بنابراین اگر دقت کنیم شاید ترس بیشتر از هر احساس دیگری در دنیای پیرامون ما نقش 
ایفا کند.الرس اسوندسن در کتاب »فلسفه ترس« تالش دارد تا ابعاد مختلف این احساس قوی را 
بشــکافد و نشان دهد که ترس در درجه اول چیست؟ چرا و چگونه در هر گوشه از زندگی مدرن 
رخنه کرده است و مهم تر اینکه چه استفاده یا سوءاستفاده های سیاسی از آن می شود. نویسنده با 
نگاهی به علوم مختلف، سیاست، جامعه شناسی، فلسفه و ادبیات به بررسی ماهیت ترس می پردازد.

ژاله علو
شوکت علو مشهور به ژاله علو )زادهٔ ۱۴ مرداد۱۳۰۶ 
در تهران( شاعر، گوینده رادیو، صداپیشه و هنرپیشه 
تئاتر، ســینما و تلویزیون اهل ایران است.ژاله علو از 
پیشکســوتان عرصه بازیگری و گویندگی است. او از 
برگزیدگان هشتمین همایش چهره های ماندگار در 
سال ۱۳۸۹ می باشد. ژاله با نام اصلی شوکت علو در 
سال ۱۳۰۶ در کوچه شریعت، واقع در محله سنگلج 
تهران بــه دنیا آمد. پدرش ارتشــی و پدربزرگ وی 
)علوالســلطنه( از خوشنویســان دوران قاجار بود. او 
در کودکی آثــار ادبی ادیبان ایرانی همچون حافظ و 
ســعدی و موالنا را فرا گرفت. در نوجوانی عضو چند 
انجمن ادبی و گروه شعرخوانی بود و همین فعالیت ها 
موجبات راهیابی وی به رادیو و گویندگی در آن را در سال ۱۳۲۷، مهیا کرد.ژاله علو فارغ التحصیل 
دانشسرای مقدماتی تهران سال ۱۳۲۶ و همچنین فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران سال 
۱۳۲۹ اســت. نخستین فعالیت های هنری وی از ســال ۱۳۲۷ با گویندگی زنده در رادیو و اعالم 
برنامه ها، شامل می شود. سپس وی به اجرای نمایش های رادیویی پرداخت و از پایه گذاران برنامه 
»داســتان شب« بود. اولین نمایشــنامه ای که به طور زنده برای »داستان شب« کار کرد، »دختر 
خورشید« نام داشت که نصرت اهلل محتشم آن را کارگردانی کرد. اجراهای موزیکال وی در رادیو، 
وی را بر آن داشت که نام هنری »ژاله« را برای خود برگزیند.سال ۱۳۲۷ در »طوفان زندگی« به 
کارگردانی علی دریابیگی، به ایفای نقش پرداخت.پس از بازی در »زندانی امیر« و »واریته بهاری« 
وارد عرصه تئاتر شــد و نخستین اجرای خود را در ســال ۱۳۲۸، در یکی از نمایش های هنریک 

استپانیان به نام »ماری مادلن« در »تئاتر فردوسی« تجربه کرد.

فرهنگ

مراسم اهدای جوایز موسیقی گرمی با درخشش »جان 
باتیست« و گروه دونفره »سیلک سونیک«  و همچنین 
سخنرانی »ولودیمیر زلنسکی«  رئیس جمهور اوکراین 
برگزار شــد.به گزارش ایســنا و به نقل از رویترز،  در 
مراســم اهدای جوایز گرمی که یکشنبه شب برگزار 
شد، »جان باتیست« خواننده آمریکایی برنده جایزه 
بهترین آلبوم ســال شــد و گروه دو نفره »ســیلک 
سونیک«  نیز دو مورد از جوایز اصلی گرمی را کسب 
کرد. این مراســم با ســخنرانی ویدئویی »ولودیمیر 
زلنسکی«  رئیس جمهور اوکراین و درخواست حمایت 
از اوکراین از ســوی او همراه بود.»باتیست« که رهبر 
گروه موسیقی در »برنامه آخر شب با استفن کولبرت «  
است،  در مجموع پنج جایزه از جمله جایزه بهترین آلبوم سال، بزرگترین جایزه شب گذشته را برای 
آلبوم جاز »ما هستیم« که با الهام از جنبش »جان سیاه پوستان اهمیت دارد« خلق شده است، به 
خود اختصاص داد. از دیگر جوایز این خواننده به جایزه بهترین ویدئو موسیقی و جایزه آهنگسازی 
و تنظیم موســیقی های انیمیشن »روح«  می توان اشــاره کرد.گروه »سیلک سونیک« متشکل از 
»برونو مارس« و »اندرســون پاک«  جوایز بهترین آهنگ و بهترین رکورد سال را برای آهنگ »در 
را باز بگذار« کســب کرد.»اولیویا رودریگو«  خواننده ۱۹ ساله آمریکایی نیز در مجموع سه جایزه 
از جمله جایزه بهترین خواننده جدید را به خود اختصاص داد.در اواسط مراسم شب گذشته، پیام 
ویدئویی »ولودیمیر زلنســکی«  پخش شد که طی آن لذت و خوشی حاصل از موسیقی را نقطه 

مقابل ویرانی های ناشی از حمله روسیه به اوکراین عنوان کرد.

با پیام رییس جمهور اوکراین

برگزیدگان »گرمی« مشخص شدند


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08

